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KASEIINIS JA KASEINAATIDES NIISKUSESISALDUSE MÄÄRAMISE MEETOD 

1. Kasutusala 

Meetod võimaldab määrata niiskusesisaldust happekaseiinis, laabikaseiinis ja kaseinaatides. 

2. Määratlus 

Kaseiini ja kaseinaatide niiskusesisaldus on selles lisas kirjeldatud meetodiga määratav 
massikadu. 

3. Põhimõte 

Analüüsitav kogus kuivatatakse kuivatuskapis atmosfäärirõhul temperatuuri 102 ± 1 °C juures 
püsiva massini. Jääkmass kaalutakse ning arvutatakse massikadu. 

4. Seadmed ja vahendid: 

4.1. analüütilised kaalud; 

4.2. kaanega kaalunõud, mille diameeter on 60–80 mm ja sügavus ligikaudu 25 mm; 

4.3. kuivatuskapp, mis võimaldab hoida temperatuuri 102 ± 1 °C juures; 

4.4. eksikaator, mis on varustatud värskelt aktiveeritud silikageeli või samaväärse 
kuivatusainega ja veesisalduse indikaatoriga. 

5. Töö käik 

5.1. Kaanega katmata kaalunõu ja kaas kuumutatakse kuivatuskapis ühe tunni kestel 102 ± 
1 °C juures. Seejärel kaetakse kaalunõu kaanega, jahutatakse eksikaatoris toatemperatuurini 
ning kaalutakse täpsusega 0,1 milligrammi. 

5.2. Analüüsiks ettevalmistatud proovist viiakse 3–5 grammi kaalunõusse, nõu kaetakse 
kaanega ja kaalutakse täpsusega 0,1 milligrammi. 

5.3. Kaanega katmata, proovi sisaldav kaalunõu asetatakse koos kaanega neljaks tunniks 
kuivatuskappi 102 ± 1 °C juurde. Seejärel kaetakse kaalunõu kaanega, jahutatakse 
eksikaatoris toatemperatuurini ja kaalutakse täpsusega 0,1 milligrammi. 

5.4. Nõu avatakse ja asetatakse koos kaanega üheks tunniks ja jäetakse kuivatuskappi 102 ± 
1 °C juurde. Seejärel suletakse kaanega ning korratakse jahutamist ja kaalumist. 

5.5. Juhul kui alapunkti 5.4 kohaselt saadud mass erineb alapunkti 5.3 kohaselt saadud massist 
rohkem kui 1 milligrammi võrra, korratakse kuumutamist, jahutamist ja kaalumist veel kord. 

5.6. Massi suurenemise korral kasutatakse arvutamiseks väikseimat leitud massi. Summaarne 
kuivamisaeg ei tohiks normaaljuhul ületada kuut tundi. 
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6. Tulemuste esitamine 

6.1. Massikadu väljendatuna 0,01% täpsusega arvutatakse järgmise valemi järgi: 
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kus  m0 on kaalunõu ja kaane mass grammides;  

m1 on kaalunõu, kaane ja analüüsitava koguse mass grammides enne kuivatamist; 

m2 on kaalunõu, kaane ja analüüsitava koguse mass grammides pärast kuivatamist. 

6.2. Kahe üheaegse või järjestikuse sama proovi määramise tulemuste erinevus ei tohi ületada 
0,1 grammi 100 grammi proovi kohta samades tingimustes sama analüüsi tegija poolt 
määratuna. 

6.3. Alapunktis 6.2 sätestatud nõue peab olema täidetud 95%-l juhtudest. 


