باسمهتعالی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
کد مصوبIR3166211400000102 :

تهیهکنندگان :صدیقه پردیسکیان -صغری معدنی
فروردین ماه 1931
معرفی آزمایشگاه
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری پس از برداشت ،مجباتات ظ ت و ارتقتای ویت ،و ی یت ،مح تج ت
شاورزی را در مراظل فرآوری اولیه و ثانجیه فراهم میآورد .نظر به اهوی ،تأمین امنی ،و ستمم ،متجاد غتذایی
ارتقای ی ی ،افزایش ارزش افزوده و اهش ضایعات این آزمایشگاه در سال  1931در راستای تحقق اهداف بختش
ه شامل شناخ ،و دستیابی به فنآوریهای مطلتج
فرآوردههای شاورزی به منظجر ظ

پتس از برداشت ،و روشهتای مناست

نگهتداری و تاتدیل

خجاص ی ی و ارتقای ارزش افزوده .بررسی و تعیین عجامل متثثر در ایاتاد و

افزایش ضایعات و ارائه راهکارهای علوی و فنتی بترای تاهش ضتایعات مح تج ت شتاورزی .استت اده بهینته از
باقیواندههای گیاهی و ضایعات مح ج ت شاورزی و تادیل آن به فرآوردههای قابل م رف در بخش شتاورزی و
صنع ،اس ،شروع به ار رد .آزمجنهای مرتاط با شناسایی و اندازهگیری تر یاات شیویایی مجاد غذایی مختلت
اعم از خام و فرآوری شده در آزمایشگاه شیوی مجاد غذایی اناام میشجد.
خدمات قابل ارائه آزمایشگاه
اندازهگیری ی ی و وی خجاص فیزیکجشیویایی مجاد غذایی و فرآوردههای شاورزی شامل:

1

خا ستر رطجب ،ازت و پروتئین قندها (پمریوتیری) مجاد بامد محلجل در آ

 pHچربی قند اظیا و غیتر اظیتا

اندازه گیری ویتامین ث وزن مخ جص عدد صابجنی عدد پرا سید عدد یدی و اسیدیته (روغن)

معرفی تجهیزات آزمایشگاه
کوره الکتریکی Chamber Furnace

 اندازه گیری درصد خا ستر و آماده سازی نوجنهها به ،آزمجن های تکویلی

کوره الکتریکی Chamber Furnace

آون تحت خالء Vacuum Oven

 تعیین رطجب ،مجاد غذایی ظساس به ا سیژن و ظرارت

آون تحت خالء Vacuum Oven

2

کلدال نیمه اتوماتیک Kjeldahl

 اندازه گیری درصد ازت تام و پروتئین

کلدال نیمه اتوماتیک Kjeldahl

اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش -مرئی SpectrophotometerUV-Vis

 شناسایی و تعیین غلظ ،مجاد از طریق رنگ سنای محلجلها

اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش -مرئی SpectrophotometerUV-Vis

9

پالریمتر Polarimeter

 شناسایی وی و ی ی و درصد خلجص انجاع قند

پالریمترPolarimeter

رفرکتومتر دیجیتال Refractometer

 اندازه گیری مجاد بامد

رفرکتومتر دیجیتال Refractometer

4

 pHمتر
 اندازه گیری  pHمجاد غذایی و مح ج ت شاورزی

 pHمتر

رطوبت سنج مادون قرمز IR Moisture Meter

 اندازه گیری درصد رطجب،

رطوبت سنج مادون قرمز IR Moisture Meter
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سوکسله اتوماتیک Soxtherm

 استخراج و اندازهگیری درصد چربی0روغن) در مجاد غذایی و مح ج ت شاورزی

سوکسله اتوماتیک Soxtherm

سانتریفوژ دیجیتال Centrifuge
 عصاره گیری و جدا سازی مواد با حداكثر  00111دور در دقیقه

سانتریفوژ دیجیتال Centrifuge

1

نمودار گردش کار در آزمایشگاه شیمی
شروع

تکویل فرم اطمعات نوجنه و

دریاف ،نوجنه

تعیین پارامترهای مجرد اندازه
گیری

اندازهگیری پارامترهای ی ی و وی

تکویل فرم گزارشگیری
رایانهای

بله

مشخصات نمونه در
محدوده استاندارد است؟

خیر

تکویل فرم گزارشگیری رایانهای

ارائه تجصیه فنی

پایان

3

آدرس آزمایشگاه:

استان الارز .شهرستان رج .بلجار شهید فهویده .ماوجعه مثسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات آمجزش و
ترویج شاورزی .مثسسه تحقیقات فنی و مهندسی شاورزی .بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و
فناوریهای پس از برداش .،صندوق پستی .91515-145
تلفن)021( 92305242 92301159 92305920 :
دورنگار)021( 92301233 :
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