
 
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны   дугаар сарын   -ний өдрийн   

дүгээр тушаалаар батлав. 

 

Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй.  

 

1 Хамрах хүрээ  

Энэ стандарт нь сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд хамаарч түүнд агуулагдаж буй үйлчлэх 

бодис /сахароз/, ерөнхий чихэр /лактоз, глюкоз, фруктоз/-ийн хэмжээг тодорхойлох 

перманганат, иодометр, поляриметрийн аргыг тогтооно. 

2 Норматив эшлэл  

Энэ стандартад иш татсан дараах стандартуудад өөрчлөлт орсон тохиолдолд 

тэдгээрийн хамгийн сүүлчийн албан ѐсны хэвлэлээс иш татаж шинэчлэн 

хэрэглэнэ. Үүнд:   

1) “Сүүн бүтээгдэхүүн. Шинжилгээнд дээж авах журам” УСТ 3168-81 

2) “Сүү цагаан идээнээс дээж авах шинжилгээнд бэлтгэх журам” УСТ 402-75 

стандартыг мөрдөнө. 

3 Нэр томъёо, тодорхойлолт 

Сахароз - чихрийн нишингэ ба чихрийн манжингаас гарган авдаг нэг төрлийн нүүрс 
ус юм. 

Эргэлтийн өнцөг- Гэрлийн туйлшралын хавтгайн анхны байрлалаас хазайсан 
өнцөг 

4 Поляриметрийн аргаар чихэрлэг тодорхойлох арга 

4.1  Аргын үндэслэл 

Энэ аргын мөн чанар нь лактозыг кальцийн исэл болгон задалж поляриметрийн 

аргаар сахарозын хэмжээг тодорхойлоход оршино. Энэ арга нь сүүн бүтээгдэхүүн 

ба зайрмаг, аарцан бүтээгдэхүүний чихэрлэг тодорхойлоход хамаарна. 

4.2. Хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл  

4.2.1 Поляриметр багаж 

4.2.2 Поляриметрийн кювет 

4.2.3 Аналитик жин /0,0001 нарийвчлалтай/ 

4.2.4 Усан халаагуур 

4.2.5 Хэмжээст колбо /200мл, 100мл/ 

4.2.6 Шувтан колбо /250мл, 100мл/ 

4.2.7 Соруур /5мл, 50мл/ 

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн. Чихэр тодорхойлох арга  

MNS 1159: 201… Milk and dairy products. Method of determination of the 
saccharide  



 
 

 

4.2.8 Юүлүүр 

4.2.9 Шүүлтүүрийн цаас 

 

4.3 Хэрэглэх урвалж 

4.3.1 Цуу хүчлийн цайр 

4.3.2 Шар цусан давс 

4.3.3 Цууны хүчил /конц/ 

4.3.4 Кальцийн исэл 

4.3.5 Нэрмэл ус 

 

4.4 Шинжилгээнд хэрэглэх уусмал бэлтгэх  

4.4.1 Цуу хүчлийн цайрын уусмал бэлтгэх 

1000мл-ийн хэмжээст колбод 300г цуу хүчлийн цайрыг хийж нэрмэл усанд уусгаад 

хэмжээс хүртэл нэрмэл ус нэмнэ. 

4.4.2 Шар цусан давсны уусмал бэлтгэх 

1000мл-ийн хэмжээст колбод 300г шар цусан давсыг хийж нэрмэл усанд уусгаад 

хэмжээс хүртэл нэрмэл ус нэмнэ. 

 

4.5 Шинжилгээг явуулах 

 

4.5.1 Ажлын уусмал бэлтгэх 

26гр дээж жинлэн авч 100 мл-ийн шилэн аяганд хийгээд (45±2) 0С бүлээн ус 

бага хэмжээтэй нэмж шилэн савхаар сайтар хутгана. Үүний дараа 200 мл-ийн 

хэмжээст колбод хийж, шилэн аягыг хэд хэдэн удаа зайлж колборуу хийнэ. 

Колботой дээжийг (20±2) 0С хүртэл хөргөж дээр нь цуу хүчлийн цайр, шар цусан 

давс тус бүр 3 мл нэмж хийн цэврүү үүсгэлгүйгээр колботой зүйлийг болгоомжтой 

холино. Тэгээд хэмжээ хүртэл усаар дүүргэж  10 мин байлгасаны дараа 

нугалаастай цаасан шүүлтүүрээр цэвэр колбонд шүүнэ.  

4.5.2 50мл ажлын уусмалыг шимүүрээр хэмжин 100 мл хэмжээст колбод 

хийж дээр нь 0,3г кальцийн исэл нэмж буцалж байгаа усан халаагуур дээр 4-5 

мин тавина.  

Усан халаагуурт тавьж халаахдаа байнга хутгаж байна. Минут дуусмагц 

колботой уусмалаа тасалгааны температур  хүртэл түргэн хөргөөд дээр нь 1-2 

мл концентрацитай цууны хүчил нэмж, хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар дүүргэж, 

сайтар холиод нугалаастай шүүлтүүрийн цаасаар шүүнэ.  



 
 

 

4.5.3 Сахарын уусмалын эргэлтийн өнцгийг поляриметр багаж ашиглан 100, 

200 мм урттай кюветэнд шинжилгээний уусмалыг хэмжинэ. 2-3 удаа хэмжилт 

хийж, үр дүнг тооцно. 

 

4.6 Үр дүнг тооцох 

Сахарозын хэмжээг хувиар илэрхийлж дараах томьѐогоор тооцно.  

100-г 1,0345-аар, 200-г 2,0852-р тооцно. 
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α- сахарын уусмалын эргэлтийн өнцөг 

200- дээжийг шингэжүүлсэн эзлэхүүн, мл 

100- ажлын уусмалыг шингэжүүлсэн эзлэхүүн, мл 

100- хувьд шилжүүлэн тооцсон коэффициент 

С- Сахарын коэффициент /66,37/ 

m- Дээжийн хэмжээ, г 

50- шинжилгээнд авсан ажлын уусмалын дээж, мл 

1.0345, 2.0852- Хэмжилт хийх кюветны уртанд харгалзах коэффициент 

Зэрэгцээ тодорхойлолтын эцсийн үр дүнгийн арифметикийн дундаж нь 0,1%-ийн 

нарийвчлалтай байх ба зэрэгцээ тодорхойлолтын хоорондын зөрүү 0,5%-иас ихгүй 

байна. 

ТӨГСӨВ. 

Стандартын төслийн танилцуулга 

MNS 1159:1986 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн. Чихэр тодорхойлох аргын стандарт юм. Энэ стандарт 

нь перманганат, иодометр, поляриметрийн аргаар чихэрлэг тодорхойлдог. Энэхүү 3 аргын 

поляриметрийн аргаар чихэрлэг тодорхойлох шинжилгээний аргыг өөрчлөх хүсэлтэй байна. Энэхүү 

стандартын үр дүнг тооцох томъёонд алдаа байна. Үр дүнг тооцох томъёон дээр алдаатайн улмаас 

шинжилгээний үр дүн бага гардаг. 

Энэхүү стандартын поляриметрийн аргаар чихэрлэг тодорхойлох аргын хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгсэл, шинжилгээнд хэрэглэх уусмал бэлтгэх, нэгж, шинжилгээний явц, үр дүнг тооцох томъёог 

өөрчилж илүү тодорхой болгож оруулсан.  

Иймээс MNS 1159:1986 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн. Чихэр тодорхойлох аргын стандартыг 

шинэчлэн батлах шаардлагатай байна.  



 
 

 

MNS 1159:1986 стандартын харьцуулалт 

Д/д MNS 1159:1986 Шинэчилсэн стандарт (MNS 1159:201…) 

1. Нэр томъёо, тодорхойлолт 

1 Байхгүй   Сахароз - чихрийн нишингэ ба чихрийн 
манжингаас гарган авдаг нэг төрлийн нүүрс ус юм. 
Эргэлтийн өнцөг- Гэрлийн туйлшралын хавтгайн 
анхны байрлалаас хазайсан өнцөг 

2. Хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл 

1  Сахарометр марк СУ-3 /200 ба 
400 мм урттай шилэн кюветтэй   

 Техникийн жин /0,05г 
нарийвчлалтай/ 

 Усан халаагуур 
 100 см3 багтаамжтай шилэн аяга 
 250  см3 багтаамжтай колбо 
 5, 50 см3-ийн шимүүрүүд 
 100, 200, 1000 см3-ийн хэмжээт 

колбо 
 36, 75, 100 мм-ийн диаметртэй 

юүлүүрүүд 
 Шүүлтүүрийн цаас 

4.5.1 Поляриметр багаж 
4.5.2 Поляриметрийн кювет 
4.5.3 Аналитик жин /0,0001 нарийвчлалтай/ 
4.5.4 Усан халаагуур 
4.5.5 Хэмжээст колбо /200мл, 100мл/ 
4.5.6 Шувтан колбо /250мл, 100мл/ 
4.5.7 Пипетки /5мл, 50мл/ 
4.5.8 Юүлүүр 
4.5.9 Шүүлтүүрийн цаас 

3. Шинжилгээнд хэрэглэх уусмал бэлтгэх 

1 4.3.1 Цуу хүчлийн цайрын уусмал бэлтгэх  
300г цуу хүчлийн цайрыг 1дм3 
багтаамжтай хэмжээт колбонд хийж 
хэмжээ хүртэл нэрмэл усаар дүүргэнэ. 

4.4.1 Цуу хүчлийн цайрын уусмал бэлтгэх  
1000мл-ийн хэмжээст колбонд 300г цуу хүчлийн 
цайрыг хийж нэрмэл усанд уусгаад хэмжээс хүртэл 
нэрмэл ус нэмнэ.  

2 4.3.2 300г шар цусан давсыг 1дм3 
багтаамжтай хэмжээт колбонд хийж 
хэмжээ хүртэл нэрмэл усаар дүүргэнэ. 

4.4.2 Шар цусан давсны уусмал бэлтгэх  
1000мл-ийн хэмжээст колбонд 300г шар цусан 
давсыг хийж нэрмэл усанд уусгаад хэмжээс хүртэл 
нэрмэл ус нэмнэ. 

4. Шинжилгээний явц 

1 4.4.3 100мм-ийн урттай поляриметрийн 
кюветэнд гэрэл шүүгчгүйгээр ажлын 
уусмалыг туйлшруулна. Кюветыг 
уусмалаар 2 удаа дүүргэж, тухай бүр 
сахариметрийн хувиарыг 3-5 тоолно. 
Туршилтын арифметикийн дундаж 
үзүүлэлтийг сахариметрийн хувиарын 6-
10 удаагийн тоололтоор авна. 

4.5.3 Сахарын уусмалын эргэлтийн өнцгийг 
поляриметр багаж ашиглан 100, 200 мм урттай 
кюветэнд шинжилгээний уусмалыг хэмжинэ. 2-3 
удаа хэмжилт хийж, үр дүнг тооцно. 

5. Үр дүнгийн боловсруулалт 

1         X=
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2 p-сахариметрийн хувиарын 
арифметикийн дундаж үзүүлэлт 
К-тунадасны засварын коэффициент 
К=0,979–аарцан бүтээгдэхүүний 
К=0,983–зайрмагных  

α- сахарын уусмалын эргэлтийн өнцөг 
200- дээжийг шингэжүүлсэн эзлэхүүн, мл 
100-ажлын уусмалыг шингэжүүлсэн эзлэхүүн, мл 
100- хувьд шилжүүлэн тооцсон коэффициент 
С- Сахарын коэффициент /66,37/ 
m- Дээжийн хэмжээ, г 
50- шинжилгээнд авсан ажлын уусмалын дээж, мл 
1.0345, 2.0852- Хэмжилт хийх кюветны уртанд 
харгалзах коэффициент 

 


