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1. Yeterlilik testi numunesi elinize ulaştığında ambalajın sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. 

2. Geliş tarihini not ediniz. 

3. Numune elinize ulaşır ulaşmaz 10 gün içerisinde tüm analizleri tamamlayınız. 

4. Hektolitre (nilemalitre) , NIT/NIR cihazında; hektolitre ve rutubet, standart metotla rutubet 

analizi yapılacaktır. 

5. Gelen numunede ilk önce hektolitre, NIT/NIR analizleri,  rutubet(kırmada veya tanede) ve 

protein (kırmada) analizleri yapılacaktır. 

RUTUBET ANALİZİ (TANE MISIRDA) YAPILIŞI (TS EN ISO 6540) 

DENEY NUMUNESİ  

Rutubet tayini yapılacak numune, önceden kurutulmuş ve kapağı ile birlikte ±0,001g yaklaşımla 

tartılarak daraları alınmış kurutma kabına;, öğütülmemiş mısır numunesi (tane mısır) 20 g ± 1 g,  

hassasiyetle tartılıp konulur. 

Kurutulmamış numune ve kabın kütlesi m'0 olarak kaydedilir. Daha önceden kurutulmuş ve kapağı ile 

darası alınmış kabın ağırlığı ±0,001 g yaklaşımla md olarak kaydedilir. 

 

KURUTMA  

Kurutma sırasında etüvün kapağı açılmaz. Kurutma süresi sonunda kurutulmuş deney numuneleri 

etüvden tamamen çıkarılmadan etüve yeni numuneler konmamalıdır, aksi halde kurutulmuş numuneler 

kısmen nemlenebilir. 

Deney numunesi ihtiva eden kurutma kabı ağzı açık olarak kapağıyla beraber etüve yerleştirilir. Etüvün 

sıcaklığı 130°C ile 133°C arasına ulaştığından itibaren 38 saat etüvde bekletilir. Süre sonunda kurutma 

kabı etüvden alınıp kapağı kapatılır ve desikatöre konur. Aynı anda birden fazla deney yapıldığı zaman 

kurutma kapları desikatöre üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilir. 

 

TARTIM 

Kurutma kabı desikatörde laboratuvar sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra (genellikle desikatöre 

konulduktan 30-45 dakika sonra ) ±0.001g yaklaşımla tartılır. (m'1) 

 

HESAPLAMALAR  

Rutubet muhtevası, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                                   m1 

Rutubet (%) = (1 -            ) x 100 

                                   m0 

m0 : m'0-md (kurutma işleminden önce deney numunesinin kütlesi, g) 

m'1 :  Kurutma işleminden sonra deney numunesi ile kurutma kabının toplam kütlesi, g 

m1 : m'1-md (kurutma işleminden sonra deney numunesinin kütlesi, g) 

md : Kurutma kabının kapağı ile birlikte darası, g 

 

Aynı temsili numuneden alınmış iki deney numunesine ait rutubet muhtevasının aritmetik ortalaması 

sonuç olarak alınır. Sonuçlar virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. 
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Tekrarlanabilirlik limiti; aynı kişi tarafından aynı laboratuvarda, aynı temsili numuneden alınmış iki 

deney numunesi üzerinde, aynı cihazlar kullanılarak, aynı metotla yapılan iki deneyin sonuçları 

arasındaki mutlak fark %5’den fazlasında aşağıdaki değerlerden daha fazla olmamalıdır. 

Mısır                          % 0,2 

6. Analiz sonuçları ekte gönderilen analiz fişlerine işlenip 20.02.2021 tarihine kadar hem mail 

ortamında fatma.erdogan@tmo.gov.tr ve abdullah.kcatalbas@tmo.gov.tr adreslerine hem de 

posta ile Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 
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