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ПЕРЕДМОВА 

1 ВНЕСЕНО: Національний університет харчових технологій 

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Українець, д-р техн. наук; Л. Хомічак, д-р 
техн. наук; О. Савченко , канд. техн. наук; С. Ц и г а н к о в , д-р техн. наук; О, Грек, канд. техн. наук 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 p. № 90 з 2006-10-01 

3 Національний стандарт відповідає ISO 2920:1974 Whey cheese — Determination of dry matter content 
(Reference method) (Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний метод)) 

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ) 

Переклад з англійської (en) 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

Право власності на цей документ належить державі. 
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково 

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. 
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України 

Держспоживстандарт України, 2007 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2920:1974 Whey cheese — Determination of dry matter 
content (Reference method) (Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний 
метод)). 

Відповідальний за цей стандарт — Національний університет харчових технологій. 
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. 
Стандарт встановлює контрольний метод визначання вмісту сухої речовини в альбумінному сирі. 
До стандарту внесено такі редакційні зміни: 
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»; 
— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», 

«Термін та визначення поняття» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації; 
— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене в тексті 

рамкою; 
— до розділу 6 «Відбирання проб» подано «Національну примітку», де наведено чинні в Ук-

раїні стандарти з відбирання проб. 
Міжнародний стандарт ISO 707 впровадили в Україні як ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та мо-

лочні продукти. Настанови з відбирання проб. 
Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді 

-ормативних документів ДП «УкрНДНЦ». 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

СИР АЛЬБУМІННИЙ 
Визначення вмісту сухої речовини 

(контрольний метод) 

СЫР АЛЬБУМИННЫЙ 
Определение содержания сухого вещества 

(контрольный метод) 

WHEY CHEESE 
Determination of dry matter content 

(Control method) 

Чинний від 2006-10-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Цей стандарт встановлює контрольний метод визначання вмісту сухої речовини в альбумін-

ному сирі. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи: 
SO 565 Test sieves — Woven metal wire cloth and perforated plate — Nominal sizes of apertures 
SO/R 707 Milk and milk products — Sampling^ 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ ~ ~ 
SO 565 Контрольні сита. Металева тканина з дроту та перфорована пластина. Номінальні 

розміри отворів 
ЗО 707 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб. 

3 ТЕРМІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

У цьому стандарті застосовано такий термін з відповідним визначенням: 

3.1 вміст сухої р е ч о в и н и у альбум інному сир і (dry matter of whey cheese) 
Залишок, який одержано в результаті застосування зазначеного методу, разом з вологою кри-

сталізації лактози. 
Вміст масової частки сухої речовини виражають у відсотках. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 
Висушування проби альбумінного сиру проводять вентильованій сушильній шафі за темпера-

тури (88 ± 2) °С. 

Видання офіційне 
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5 АПАРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ 

5.1 Млин-подрібнювач або інший відповідний пристрій. 

5.2 Аналітичні ваги. 

5.3 Ексикатор з ефективним сикативом (наприклад, силікагелем з індикатором вологості). 

5.4 Сушильна піч, добре вентильована, у якій термостатично підтримується температура 
33 ± 2) °С. 

5.5 Чашки з корозійностійкої сталі, нікелю або алюмінію, висотою приблизно 20 мм, діамет-
ром від 60 мм до 80 мм. 

5.6 Кварцовий пісок або морський пісок, який проходить крізь сито, що має 10 отворів на 
сантиметр, але не проходить через сито з 40 отворами на сантиметр; наприклад, крізь контрольне сито 
з дротяної тканини з номінальним розміром отворів 500 мкм та 180 мкм відповідно (див. ISO 565). 
-есбхідно, щоб пісок було промито гарячою концентрованою соляною кислотою та водою, висушено 
-а прожарено. 

5.7 Скляні палички для перемішування, з пласким кінцем. 

6 ВІДБИРАННЯ ПРОБ 

Див. ISO 707. 
Національна примітка 
З Україні чинні ДСТУ ISO 7 0 7 - 2 0 0 2 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT) та 

" C T 25809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и підготовки проб к аналізу. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Готування досліджуваної проби 
Подрібнюють або перетирають пробу за допомогою млина-подрібнювача (5.1). Якщо м'яка 

• :нзистенція сиру унеможливлює використання млина-подрібнювача, ретельно змішують пробу за 
-спомогою іншого відповідного пристрою (наприклад, скляної палички для перемішування або 
_ іателя) , уникаючи втрат через випаровування. 

До початку аналізування пробу зберігають у відповідній повітронепроникній тарі. Аналізування 
триває протягом 1 год. 

7.2 Визначення 
7.2.1 Зважують приблизно 20 г піску (5.6) до чашки (5.5) разом зі скляною паличкою для пе-

ремішування (5.7). (див. розділ 9.) 
7.2.2 Зволожують пісок водою та сушать чашку в печі (5.4) до сталої маси. 

7.2.3 Дають чашці охолонути в ексикаторі (5.3) та зважують з точністю 0,0005 г. 

7.2.4 Швидко відважують до чашки приблизно 3 г досліджуваної проби з точністю 0,0005 г. 

7.2.5 Ретельно змішують досліджувану пробу з піском за допомогою палички для'перемішу-
вання. 

7.2.6 Сушать чашку з її вмістом у печі (5.4) протягом 4 год. 
7.2.7 Дають охолонути в ексикаторі (5.3) та зважують з точністю 0,0005 г. 

7.2.8 Знову сушать у печі (5.4) протягом 1 год. Охолоджують в ексикаторі та зважують з точ-
ністю 0,0005 г. 

7.2.9 Повторюють операції сушіння та охолоджування, доки різниця у масі між двома наступ-
ними зважуваннями не буде більша ніж 0,001 г. 

7.3 По кожній досліджуваній пробі визначання проводять двічі. 
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8 ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
8.1 Метод обчислювання та формула 
Масову частку і загальний вміст сухої речовини, позначених у відсотках обчислюють за такою 

формулою: 

я?! - т0 

це т0— маса чашки з піском та паличкою для перемішування (7.2.3), г; 
т-1 — маса чашки та її вмісту до сушіння (7.2.4), г; 
т2 — маса чашки та її вмісту після сушіння (7.2.9), г. 
Якщо додержано умови збіжності (див. 8.2), за результат беруть середнє арифметичне від 

двох визначань. 

8.2 Збіжність 
Різниця між результатами двох визначань, виконаних одночасно або швидко одне за одним 

"им самим фахівцем не повинна перевищувати 0,2 г сухої речовини на 100 г продукту 

9 ПРИМІТКА ДО ВИЗНАЧАННЯ 
Для твердих та напівтвердих сирів, які можуть бути відповідним чином подрібнені за допомо-

-ою млина-подрібнювача, використання піску не є обов'язковим. 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ 
У протоколі випробовування має бути зазначено використаний метод та одержаний результат. 

У ньому треба зафіксувати всі деталі процесу, не зазначені у цьому стандарті, або зазначені як 
варіант, а також будь-які обставини, що могли вплинути на результат. 

Протокол випробовування повинен містити також всі деталі, необхідні для повної ідентифікації 
-^оби. 

,-КНД 67.100.30 

Ключові слова: молочні продукти, сир, альбумінний сир, хімічний аналіз, вміст сухої речовини, 
зазначання, обчислювання, точність, контрольний метод. 
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