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ស្ដង់

រកមពុជ CS 005: 2003 Rev-1:2015
ស្រមប់

ទឹក្រតី(Fish Sauce)
១.

វិ

លភព
ស្ដង់

រេនះ កំណត់អំពីករត្រមូវ អនម័យ េ្រគ ងផ ម
ំ ូ្ហប

រ ករេវចខចប់ ករេធ្វើ

្ល កសញញ ករយកគំរផ
ូ លិតផល ករេធ្វើេតស្ត និងលកខណៈវ ិនិច័ឆយស្រមប់ភពអនុេ

ម

ស្រមប់ទឹក្រតី។
ស្តង់
២.

រេនះមិនអនុវត្តចំេពះទឹក្រតីែដលផលិត

មវ ិធី

្រស្តអុី្រដូសីល

សុីដ។

និយមន័យ
និយមន័យខងេ្រកមនឹង្រតូវអនុវត្តស្រមប់បំេពញេគលបំណងៃនស្តង់

២.១

រេនះ៖

ទឹក្រតី៖ ជផលិតផល វគមនកករ មនរសជតិៃ្រប និង្រតីបនមកពីករេលបើងៃនលបយ

្រតី និងអំបិល។
២.២

ដំេណើរករផលិត៖ ទឹក្រតី ្រតូវបនេរៀបចំេ
េលបើងកនុងធុងឬ

ងែដល្របកបេ

យលបយ្រតី និងអំបិល េហើយ្រតូវ បនេធ្វើ

យអនម័យបិតជិត ជទូេទដំេណើរករេលបើង មិនតិច

ជង៣ែខ។

២.៣ េម ជតិែដក៖ សំេ

ដល់សូដយូម

យរ ៉ន អុីឌីធីេអ (Sodium Iron ethylenediaminetetra-

acetate) ែដលមនរូបមន្ត NaFeEDTA ឬ

យរ ៉ន

ល់េហ្វតបូកនិងសុី្រ

ត (ែដលមន

រូបមន្ត FeSO4 + Citrate)។
២.៤

រធតុខងេ្រក៖ ជទឹក្រតីមិន្រតូវមនវត្តមន

រធតុខងេ្រក ដូចជ ឆ្អឹង្រតី ្រសក្រតី

ធូលី ខ ច់...។
៣.

សមសធតុផ ំសំខន់ៗ និងក ្ត គុណភព

៣.១ វតថុធតុេដើម

៣.១.១ ្រតី៖ ទឹក្រតី្រតូវបនផលិតពី្រតី ឬបំែណក្រតី ែដលមនល័កខខ័ណ្ឌសម្រសបស្រមប់ករ
េ្របើ្របស់របស់មនុស ។
៣.១.២ អំបិល៖ ្រតូវេ្របើ្របស់អំបិលមនគុណភពស្រមប់មូ្ហប

រ និងអនុេ

CS 055:2007 ស្រមប់អំបិលបរ ិេភគ។

៣.១.៣ ទឹក៖ ទឹកស្រមប់េ្របើ្របស់េរៀបចំជទឹកអំបិល្រតូវែតជទឹក
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្អ ត។

ម

មស្តង់

រ
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៣.២ ក ្ត គុណភព

លកខណវ ិនិច័ឆយេ

យញណ្រតូវបនទទួលយកែផ្អកេលើលកខណៈខងេ្រក ក្លិន និងរសជតិ

ដូចខងេ្រកម៖

៤.

-

លកខណៈខងេ្រក៖ ជផលិតផល វ គមនកករ

-

ក្លិន និងរសជតិ៖ ទឹក្រតី្រតូវមនក្លិន និងរសជតិសមគល់ផទល់ៃនផលិតផលទឹក្រតី។

ករត្រមូវ

៤.១

លកខណៈគីមី
ទឹក្រតី្រតូវែតថ្ល និងគមនកករ េលើកែលងែត្រកមៃនអំបិលសូដយូមក្លរួ (Sodium Chloride)
េនេពលែដលបនេធ្វើេតស្ដ។

ទឹក្រតី្រតូវែតមនលកខណៈគីមី្រសបេទ
ង១ ៖ លកខណៈគីមី
ល.រ
១
២
៣

៤

៥

៦

មករែចងេនកនុង

ករត្រមូវ

ក្រមិតអនុញញត

ដង់សុីេតេធៀបេន ២៧/២៧ oC ± ២ oC
អបបបរម

pH
អំបិល (Sodium Chloride) គិតជ

ហ ូ តសរុប (Total Nitrogen) គិតជ

្រកម/ល អបបបរម
គ្លុយ

មិក

សុីដ/

ហ ូ តសរុប

(Glutamic acid/total nitrogen )
ហ ូត

សុីដ

មីេណ
ៃន

អបបបរម
៧

បរ ិមណជតិែដកសុទធ គិតជ

៤.៥- ៦,៥

AOAC 981:12

2

AOAC 937.13 / 976.18/
976.19

≥១០

AOAC 944.25

០,៤ - ០,៦

៨.៦

ហ ូ តសរុប

២៣០-៤៦០

ម.ល្រកម/ល

្រស្តេធ្វើេតស្ត

េ្របើឧបករណ៍ Hydrometer

≥៤០%

(Amino acid nitrogen) គិតជ ្រកម/ល

វ ិធី

≥១,២

≥២00

្រកម/ល អបបបរម

ង ១ ខងេ្រកម៖

AOAC955.04, AOAC 2000

Spectrophometric
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៤.២

រធតុមែនថម
ទឹក្រតី

ច្រតូវបនបែនថម

រធតុបែនថមែដលមន

ខងេ្រកម៖
ល.រ

ប៉ ៉ ែម៉្រត

១
២

្រ
ប៉ូ

៣

សយូម

េសស៊ុស

២០០ ម.ល្រកម/គ.្រក
១០០០ ម.ល្រកម/គ.្រក

្វ ម(Acesulfame K) អតិបរម

ក់ករស
ូ ៉ អតិបរម
ក ៉ ែមល ៣-

៥

បង់សូ

៦

សូបត អតិបរម

៤៥០ ម.ល្រកម/គ.្រក
៥០, ០០០ ម.ល្រកម/គ.្រក

ម៉ូញក់ អតិបរម

តអតិបរម

១០០០ ម.ល្រកម/គ.្រក
១០០០ ម.ល្រកម/គ.្រក

អនម័យ
ដំេណើរករៃនេលើសំបកេវចខចប់ទឹក្រតី្រតូវអនុវត្តឲយមនអនម័យអនុេ
កមពុជ CS 084:2010 ស្ដីពីេគលករណ៍រួមនិ ងករត្រមូវរបស់
រ និងស្ដង់

៦.

ករ

ក់

ម

មស្ដង់

រ

៊ ន ស្រមប់អនម័យម្ហូប

រកមពុជ CS 0067: 2007 ស្ដីពីេគលករណ៍ទូេទៃនអនម័យម្ហូប

រ។

្ល កសញ
ញ

្ល កសញញទឹក្រតី្រតូវអនុវត្ដេ
េលើផលិតផលចំណី

៦.១

ង២

ក្រមិតអនុញញត

ត(Tartrates) អតិបរម

៤

៥.

រធតុដូចមនកនុង

្ល កសញញម្ហូប

យេយង

មស្ដង់

រ CS 001: 2000 ស្ដីពី ករបិទ

រ CS 084 :2014 េគលករណ៍រួមរបស់

្ល ក

៊ ន និងករត្រមូវស្រមប់

រេវចខចប់រច
ួ ។

យ៉ ងេ

ច

ស់េនេលើសំបកេវចខចប់នីមួយៗ្រតូវមន រូបភព អក រឬសញញ សំគល់

ចបស់

ស់ និង

ច

នបននូវព័ត៌មន ដូចខងេ្រកម ៖

១- េឈមះផលិតផល “ទឹក្រតី”
២- ម៉ ក ្របសិនេបើមន
៣- ក្រមិតថនក់
៤- ចំណុះសុទធគិតជលី្រត ឬមីលីលី្រត
៥- េឈមះនិង

សយ ្ឋ នរបស់អនកផលិត ្រកុមហ៊ុន េ ងច្រក អនកេវចខចប់ ឬអនកែចកចយ

៦- ្របេទសេដើមៃនផលិតផល
៧- េលខឡូតិ៍

៨- កលបរ ិេចឆទផលិត និងផុតកំណត់េ្របើ្របស់
៩- េសចក្តីែណនំអំពីកររក ទុក
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កនុងករណីសរេសរជភ

បរេទស ្រតូវមនខ្លឹម

រដូចព័ត៌មនខងេលើ។ ចំេពះ

ទឹក្រតីនំចូល្រតូវមនសរេសរឬបិទបែនថមអក រែខមរែដល

ចទទួលយកបនេ

យអនក

េ្របើ្របស់។
ព័ត៌មនចំបច់ែដល្រតូវសរេសរជភ
មខ្លឹម

ែខមរ ្រតូវមនលកខណៈេពញេលញ និង្រតឹម្រតូវ

រដូចព័ត៌មនខងេលើ ។

៧.

ករយកគំរ ូផលិតផល

៧.១

ឡត
ូ ិ៍៖ សំេ
េលើក។

ដល់ទឹក្រតីេឈមះែតមួយដូចគនេនកនុងចេងកមផលិតកមម ឬករផគត់ផគង់មួយ

៧.២ ករត្រមូវទូេទស្រមប់ករយកគំរផ
ូ លិតផល

៧.២.១ ទំហគ
ំ ំរផ
ូ លិតផល ៖ ជចំនួនដបឬធុងទឹក្រតី ែដល្រតូវបនយកេចញពីឡូតិ៍ផលិតផល

មួយស្រមប់ករេធ្វើអធិករកិចច។

៧.២.២ គំរផ
ូ លិតផល្រតូវបនដកយក្រសបេទ
ឬដកយកេទ

មែផនករយកគំរផ
ូ លិតផលែដលបនផ្ដល់ឲយ

មបេចចកេទសែដលមនតៃម្លេសមើ។

៧.៣ នីតិវ ិធីៃនករយកគំរផ
ូ លិតផល

៧.៣.១ គំរផ
ូ លិតផល្រតូវែតបនដកយកេចញេ
េ

យអនុេ

មេទ

យៃចដនយពីឡូត៍ផលិតផលែតមួយដូចគន

មទំហំគំរផ
ូ លិតផលែដលមនែចងកនុង

៧.៣.២ កនុងករណីែដលផលិតផល្រតូវបនផគត់ផគង់មកជធុ ង

ង ៣។

្រតូវដកយកគំរផ
ូ លិតផលទឹក្រតី

ចំណុះ ១០០០ ម.ល េចញពី្រគប់ធុងៃនទំហំគំរផ
ូ លិតផលនីមួយៗ េ
ម

យអនុេ

មេទ

ង៣ េហើយចំែណកទឹក្រតីែដលេនសល់្រតូវបញូជ ន្រតឡប់េទឱយេ ងច្រកវ ិញ។

៧.៣.៣ ចំនួនគំរផ
ូ លិតផលែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ
ង៣ខងេ្រកម៖

4

យៃចដនយេចញពីឡូត៍មួយ្រតូវអនុេ

ម

ម
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ង ៣៖ ចំនួនគំរផ
ូ លិតផលែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស

ចំនួនគំរផ
ូ លិតផលេនកនុងឡត៍
ូ

ចំនួនគំរផ
ូ លិតផលែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើស

(ដប ឬ ធុង)

តិចជង

(ដប ឬ ធុង)

១៥០

៣

១៥១

ដល់

២៨០

៥

២៨១

ដល់

៥០០

៨

៥០១

ដល់

១២០០

១៣

១២០១

ដល់

៣២០០

២០

៣២០១

ដល់

១០០០០

៣២

១០០០០

៥០

េ្រចើនជង
៨ . ករេធ្វើេតស្ដ
៨.១

គំរផ
ូ លិតផលនីមួយៗ្រតូវែតបនេធ្វើេតស្តេទេលើភពថ្ល ក្លិន រសជតិ និងពណ៌េ
អនកពិនិតយយ៉ ងតិចចំនួន ៥នក់ ែដលអនកទំងេនះមនបទពិេ
អនកពិនិតយនីមួយៗ្រតូវពិនិតយផលិតផល
ចរ ិកលកខណៈនីមួយៗៃនទឹក្រតី។

៨.១.២ ពណ៌្រតូវបនវ ិនិច័ឆយ

ធន៍អំពីករពិនិតយទឹក្រតី។

មសមតថភពេរៀងៗខ្លួន

៨.១.១ ភពថ្ល ក្លិន និងរសជតិៃនទឹក្រតី្រតូវបនេធ្វើេតស្តេ

យ្រកុម

េហើយឲយពិនុទស្រមប់

យញណ។

មេលខ្រកិតៃនឧបករណ៍រង្វស់។

៨.១.២.១ សមភរៈែដល្រតូវេ្របើ ៖
១. ចនព័រសឺែឡន
២.

្ល ប្រពអុីណុក។

៨.១.២.២ ពិនុ្រតូ
ទ វែតបនកំណត់េ

យអនុេ

មេទ

មលកខណៈវ ិនិច័ឆយ

ង ៤។

ែដលមនែចងកនុង

ង ៤ ៖ ្របព័នៃធ នករផ្តលព
់ ិនុទ
ចរ ិកលកខណៈ
ក្លិន
រសជតិ
ពណ៌

វ ិធី

ករត្រមូវ
ក្លិនឈងុយធមមជតិដូចចរ ិតលកខណៈៃនទឹក្រតី េ

ពិនុទ

យញណ

៥០

យញណ

៤០

ឆងញ់

េ

ពណ៌េ ន ត្រកហមេ្រព ងៗ

ស្តង់

5

្រស្ត

ររកូដិច

១០
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៨.២

ដង់សេុី តេធៀប (Relative Density)
ដង់សុីេត្រតូវែតបន ស់េនកនុងសុីតុណ្ហភព២៧±២០C េ

យេ្របើឧបករណ៍ Hydrometer។

៨.៣ pH

pH ្រតូវែតបន ស់េ
៨.៤

យេ្របើឧបករណ៍ pH ែម៉្រត។

អំបិលសូដយូមក្លរួ (NaCl) ។

៨.៤.១ ករេរៀបចំគំរផ
ូ លិតផល

្រតូវដកយកសមសភគេសមើគនៃនទឹក្រតីពីរដប

ឬធុងៃនគំរផ
ូ លិតផលនីមួយៗឲយបន

ចំណុះសរុបមិនតិចជង ១លី្រត។ បនទប់មក្រតូវកូរសមសភគផ ំៃនគំរផ
ូ លិតផលឲយ
សព្វកុងែកវឬចនសង
ន
ួតនិង

្អ ត រួចដកយកមួយភគៃនគំរផ
ូ លិតផលចុងេ្រកយេនះេទ

យជមួយទឹកែដលមនសមសភគដប់ដង។

៨.៤.២ នីតិវ ិធី

ដំេណើរករ

មករពណ៌នកនុងេសៀវេភ AOAC (Method 937.09 AOAC 2000) ឬវ ិធី

្រស្តែដលមនតៃម្លេសមើ។
៨.៥

ហ ូ តសរុប (Total Nitrogen)

្រតូវយកសមសភគផ ំៃនគំរផ
ូ លិតផលែដលបនេរៀបចំកុងចំ
ន
ណុច ៨.៤.១ មកេ្របើ និង
េធ្វើពិេ

មវ ិធី

ធន៍

AOAC 2000) ឬវ ិធី
សុដ
ី គ្លុយ

៨.៦

សុីដគ្លុយ

មិក/

្រស្ត ែដលបនកំណត់កុងេសៀវេភ
ន
AOAC (Method 955.04 ឬ

្រស្តែដលមនតៃម្លេសមើ។

ហ ូ តសរុប (Glutamic acid /total nitrogen )

មិក្រតូវែតបនកំណត់ េ

យករេ្របើឧបករណ៍វ ិភគ

សុីដ

(amino acid Analyzer) បនទប់មកតៃម្លេលខទទួលបន្រតូវែចកនឹងតៃម្ល
៨.៧

ហ ូត

ហ ូត

សុដ
ី

មីេណ (Amino acid nitrogen )

សុីដ

មីេណគឺជករខុសគនគិតជ្រកមរ ង

(formaldehyde nitrogen) និង
៨.៧.១

ហ ូត

មីេណ
ហ ូ តសរុប។

ហ ូ តហ្វ័រម៉ ល់េដអុីដ

ម៉ូញ៉ក់ (ammoniacal nitrogen) កនុង១លី្រតទឹក្រតី។

ហ ូ តហ្វរ័ ម៉ ល់េដអុីដ ( formaldehyde nitrogen )

៨.៧.១.១ ឧបករណ៍ែដល្រតូវេ្របើ ៖ pH ែម៉្រត
៨.៧.១.២ សូលយ
ុ សយុង

ក- សូលុយសយុងសូដយូមអុី្រដុកសុីដ (Sodium hydroxide) ០,១ ម៉ូល/លី្រត
ខ- សូលុយសយុងហ្វ័រម៉ ល់េដអុីដ (Formaldehyde) ែដលបនៃល
pH = ៩ េ

យេ្របើសូដយូមអុី្រដុកសុីដ ( Sodium hydroxide )។

6

ក់ត្រមូវឱយបន
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៨.៧.១.៣ នីតិវ ិធី
ៃល

ក់ត្រមូវផលិតផលគំរែូ ដលបន

យរួចចំនួន ១០ម.ល ែដល pH = ៧ េ

យេ្របើ

សូលុយសយុងសូដយូមអុី្រដុកសុីដ។ បែនថមសូលុយសយុងហ្វ័រម៉ ល់េដអុីដ (Formaldehyde)

ចំនួន១០ម.ល រួចេធ្វើអ្រ

រហូតទទួលបន pH = ៩។

កមម (Titration) ជមួយសូលុយសយុង សូដយូមអុី្រដុកសុីដ

៨.៧.១.៤ ករគណន
្រតូវគណនរក

ហ ូ តហ្វ័រម៉ ល់េដអុីដ (formaldehyde nitrogen)

មរូបមន្ដខងេ្រកម៖

X = 14 Y M
ែដល៖
X
Y

គឺជបរ ិមណៃន

ហ ូ តហ្វ័រម៉ ល់េដអុីដ (formaldehyde nitrogen) គិតជ្រកម

េនកនុង១លី្រត ៃនគំរផ
ូ លិតផល

គឺជមឌៃនសូលុយសយុងសូដយូមអុី ្រដុកសុីដ (Sodium hydroxide) គិតជ ម.ល

ែដលបនេ្របើកុងករអ្រ
ន

M គឺជកំ

កមម (Titration)

ប់ៃនសូលុយសយុងសូដយូមអុី្រដុកសុីដ

(Sodium

hydroxide)

គិតជ

ម៉ូល/លី្រត។
៨.៧.២
៨.៧.២.១

ហ ូត

ម៉ូញ៉ក់ (Ammoniacal nitrogen)

រធតុជំនួយ្របតិកមម និងសូលយ
ុ សយុងែដល្រតូវេ្របើ៖

១- ម៉ េញ៉សយូមអុកសុីដ (Magnesium oxide)
២- សូលុយសយុង

៣- សូលុយសយុង

៤-

សុីដប័ររ ិក (Boric acid) ៦,៥ ម៉ូល/លី្រត( ៤ %

មទមងន់ )

សុីដស៊ុលហ្វួរ ិក ០,០៥ ម៉ូល /លី្រត

រធតុចង្អុលពណ៌ (Methyl red bromocresol- green)

(Methyl red and bromocresol-green ០,១%

៨.៧.២.២ នីតិវ ិធី

េផទរ ៥០ម.ល ៃនគំរផ
ូ លិតផល

មទមងន់ ១:៥ )។

យរួច ចូលកនុងែកវបឡុងស្រមប់បឹត (Distilled

billon) េហើយបែនថមម៉ េញ៉សយូមអុកសុីដ (magnesium oxide) ចំនួន ៣្រកម និងទឹក

បិតចំនួន ១០០ម.ល។ បឹតឲយ

ម៉ូញ៉ក់ភយេឡើង េហើយធ្លក់ចូលកនុងែកវបឡុង

មួយេទៀតែដលចំបឺត្រសូប (to suck in absorb) យកែដលកនុងែកវេនះ មនផទុក

សូលុយសយុង

សុីដបូរ ិកចំនួន ៥០ម.ល និង

7

ក់

រធតុចង្អុលពណ៌ េមទីល្រកហម
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្របូម៉ូេ្រកសូលៃបតង (Methyl red bromocresol green) ពី ៦ េទ ១០ ដំណក់រហូត
ទល់ែតមឌសូលុយសយុងេនកនុងែកវបឺតេនសល់ែត ១ ភគ ៤ ៃនមឌ េដើមរបស់ ។
េធ្វើអ្រ

កមម

ម៉ូញ៉ក់ែដលបឺតបនេ

យសូលុយសយុង

ែតសូលុយសយុងប្ដូរពណ៌ពីៃបតងេទជ្របេផះ។

សុីដស៊ុល ហ្វួរ ិករហូតទល់

៨.៧.២.៣ ករគណន

្រតូវគណនសមសធតុ
ខងេ្រកម ៖

ហ ូត

ម៉ូញ៉ក់ (Ammoniacal nitrogen)

មរូបមន្ដដូច

X = 5.6 Y M
ែដល ៖
X
Y

គឺជបរ ិមណៃន

ម៉ូញក់ (Ammoniacal nitrogen) គិតជ្រកម

េនកនុង ១លី្រត ៃនគំរផ
ូ លិតផល
គឺជមឌៃនសូលុយសយុង

ករេធ្វើអ្រ
M

ហ ូត

គឺជកំ

សុីដស៊ុលហ្វួរ ិក

កមម

ប់ៃនសូលុយសយុង
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គិតជម.លែដលបនេ្របើកុង
ន

សុីដស៊ុលហ្វួរ ិក គិតជ ម៉ូល/លី្រត៕

