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AMMOONIUMKASEINAATI VÕI MUID MITTEVALGULISI AMMOONIUMI- VÕI 
LÄMMASTIKUÜHENDEID MITTE SISALDAVATE KASEIINI JA KASEINAATIDE 

VALGUSISALDUSE MÄÄRAMISE MEETOD 

1. Kasutusala 

Meetod võimaldab määrata valgusisaldust ammooniumkaseinaati või muid mittevalgulisi 
ammooniumi- või lämmastikuühendeid mitte sisaldavas happekaseiinis, laabikaseiinis ja 
kaseinaatides. 

2. Määratlus 

Valgusisaldus on selles lisas kirjeldatud meetodiga määratav lämmastikusisaldus, korrutatuna 
väärtusega 6,38. 
 
3. Põhimõte 
Analüüsitav kogus digereeritakse kaaliumsulfaadi ja väävelhappe segus katalüsaatori 
vask(II)sulfaadi juuresolekul, viies orgaanilise lämmastiku üle ammoniakaalseks 
lämmastikuks. Ammoniaak destilleeritakse välja, absorbeeritakse boorhappelahusega ja 
tiitritakse vesinikkloriidhappelahusega. Valgusisaldus arvutatakse lämmastikusisalduse kaudu, 
korrutades seda väärtusega 6,38. 
 
4. Reagendid: 
4.1. kontsentreeritud väävelhape (H2SO4) tihedusega 1,84 g/ml; 
4.2. veevaba kaaliumsulfaat (K2SO4); 
4.3. vask(II)sulfaatpentahüdraat (CuSO4×5H2O); 
4.4. sahharoos (C12H22O11); 
4.5. boorhappelahus (H3BO4) kontsentratsiooniga 40 g/l; 
4.6. 0,1 M naatriumhüdroksiidilahus (NaOH); 
4.7. 0,1 M vesinikkloriidhappelahus (HCl); 
4.8. indikaatorsegu, mis koosneb võrdsetest ruumaladest metüüloranžilahusest 
kontsentratsiooniga 2 g/l vähemalt 95% (mahuprotsent) etanoolis ja metüleensiniselahusest 
kontsentratsiooniga 1 g/l vähemalt 95% (mahuprotsent) etanoolis. 
 
5. Seadmed ja vahendid: 
5.1. analüütilised kaalud; 
5.2. Kjeldahli kolb mahuga 500 ml; 
5.3. digereerimisseade, mis hoiab Kjeldahli kolbi kaldasendis, kuumutusseadmega, mis ei 
kuumuta kolvi vedelikupiirist ülespoole jäävat osa; 
5.4. sirge sisemise toruga jahuti; 
5.5. jahuti alumise otsa külge kas klaaslihvi või kummivoolikuga ühendatud vastuvõtjaga 
allonž. (Kummivooliku kasutamise korral peavad klaasdetailide otsad olema lähestikku); 
5.6. pritsmepüüdja, mis on pehmete tihedalt istuvate kummist või muust sobivast materjalist 
korkide abil kinnitatud Kjeldahli kolvi ja jahuti külge; 
5.7. kooniline kolb mahuga 500 ml; 
5.8. mõõtsilindrid mahuga 50 ja 100 ml; 
5.9. bürett mahuga 50 ml, gradueeritud 0,1 ml vahedega; 
5.10. väikesed kõvaportselani tükid või klaashelmed (keemistsentrid digereerimiseks); 
5.11. äsja kaltsineeritud pimsitükid (keemistsentrid destilleerimiseks). 
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6. Töö käik 
6.1. Proovis ammooniumkaseinaadi või muude ammooniumiühendite olemasolu kahtluse 
korral viiakse väikesesse koonilisse kolbi 1 gramm analüüsiks ettevalmistatud proovist, 10 
milliliitrit vett ja 100 milligrammi magneesiumoksiidi. Kolvi seinte külge jäänud 
magneesiumoksiid pestakse lahusesse ning kolb suletakse korgist korgiga, asetades korgi ja 
kolvikaela vahele niisutatud punase lakmuspaberi riba. Kolvi sisu segatakse ettevaatlikult 
ning kolbi kuumutatakse vesivannil 60 kuni 65 °C juures. Kui lakmuspaber värvub 15 minuti 
jooksul siniseks, sisaldab proov ammoniaaki. 
6.2. Analüüsiks ettevalmistatud proovist kaalutakse 0,3–0,4 grammi täpsusega 10 milligrammi 
ja viiakse Kjeldahli kolbi, kuhu lisatakse mõned portselanitükid või klaashelmed ning 
ligikaudu 10 grammi veevaba kaaliumsulfaati. Seejärel lisatakse 0,2 grammi vask(II)sulfaati, 
mis loputatakse vähese veega kolvikaelast alla, ning 20 milliliitrit kontsentreeritud 
väävelhapet. Kolvi sisu segatakse ning kolbi kuumutatakse ettevaatlikult 
digereerimisaparaadil vahutamise lõppemiseni ning lastakse nõrgalt keeda, kuni lahus on 
selge ja rohekassinine toon jääb püsima. Kuumutamise ajal loksutatakse kolbi aeg-ajalt 
ringliigutustega. Seejärel jätkatakse keetmist 90 minuti kestel, vältides lokaalset 
ülekuumenemist ning reguleerides kuumust nii, et keemisaurud kondenseeruksid kolvi kaelal. 
Pärast kuumutamist lastakse kolvil jahtuda toatemperatuurini. Kolbi lisatakse ettevaatlikult 
umbes 200 milliliitrit vett ja mõned pimsitükid ning segatakse ja jahutatakse. 
6.3. Koonilisse kolbi viiakse 50 milliliitrit boorhappelahust ja 4 tilka indikaatorsegu ning 
segatakse. Kolb asetatakse jahuti alla nii, et allonži ots jääb lahuse pinnast allapoole. 
Mõõtsilindri abil lisatakse Kjeldahli kolbi 80 milliliitrit naatriumhüdroksiidilahust, hoides 
kolbi kaldasendis nii, et hüdroksiidilahus voolab mööda kolviseina põhja ja moodustab seal 
põhjakihi. Kohe ühendatakse Kjeldahli kolb pritsmepüüdja abil jahutiga. Kjeldahli kolbi 
keerutatakse ettevaatlikult, et sisu läbi segada. Algul keedetakse ettevaatlikult, vältides 
vahutamist. Seejärel jätkatakse destillatsiooni nii, et umbes 30 minutiga koguneks 150 
milliliitrit destillaati. Destillaadi temperatuur peaks olema alla 25 °C. Umbes 2 minutit enne 
destillatsiooni lõppu lastakse koonilist kolbi allapoole, nii et allonži ots ei ole enam allpool 
happelahuse pinda, ja pestakse allonži otsa vähese veega. Kuumutamine lõpetatakse, allonž 
eemaldatakse ja pestakse nii seest kui ka väljast vähese veega, kogudes pesuvee koonilisse 
kolbi. 
6.4. Destillaat tiitritakse koonilises kolvis, kasutades vesinikkloriidhappelahust. 
6.5. Samaaegselt lämmastiku määramisega proovis tehakse pimekatse, kasutades proovi 
asemel 0,5 grammi sahharoosi, sama aparatuuri, samu reaktiivikoguseid ja sama protseduuri, 
mida on kirjeldatud alapunktides 6.2–6.4. Kui pimekatsel kulub tiitrimiseks rohkem kui 0,5 
milliliitrit 0,1 M hapet, kontrollitakse reagente ja puhastatakse või asendatakse saastunud 
reaktiivid. 
 
 
7. Tulemuste esitamine 
7.1. Proovi valgusisaldus väljendatuna 0,1% täpsusega arvutatakse järgmise valemi järgi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kus  V1 on proovi tiitrimiseks kulunud vesinikkloriidhappelahuse ruumala milliliitrites; 

V2 on pimekatsel tiitrimiseks kulunud vesinikkloriidhappelahuse ruumala milliliitrites; 
c on vesinikkloriidhappelahuse molaarne kontsentratsioon; 
m on analüüsitud proovikoguse mass grammides. 

7.2. Kahe üheaegse või järjestikuse sama proovi määramise tulemuste erinevus ei tohi ületada 
0,5 grammi 100 grammi proovi kohta samades tingimustes sama analüüsitegija poolt 



määratuna. 

7.3. Alapunktis 7.2 esitatud kriteerium peab olema täidetud 95%-l juhtudest. 

 


