
الدرس العملي الخامس

في مواد العلف  (Ash)تقدير الرماد 
المستخدمة في تغذية الدواجن

في عملياً الرماد لتقدير الطالب مهارة تنمية هو -:الدرس من الهدف
الرماد تقدير خالل فمن .الدواجن تغذية في المستخدمة الغذائية المواد 
العضوية المادة كمية تقدير يمكن العلف مادة في )المعدني الجزء( 
.العلف لمادة 



(Ash)(Ash)تعریف الرماد تعریف الرماد 

  المادةالمادة  حرقحرق  بعدبعد  المتبقیةالمتبقیة  المادةالمادة  عنعن  عبارةعبارة  ھوھو  الخامالخام  الرمادالرماد§§
  أكاسیدأكاسید  صورةصورة  عليعلي  العضویةالعضویة  المادةالمادة  وتطایروتطایر  ..تامًاتامًا  حرقًاحرقًا  الغذائیةالغذائیة
    ھوھو  الرمادالرماد  فيفي  لمعدنیةلمعدنیة  اا  الموادالمواد  وتركیبوتركیب  ..الماءالماء  وبخاروبخار  الكربونالكربون
  ..حرقھاحرقھا  قبلقبل  المادةالمادة  فيفي  تركیبھاتركیبھا  كنفسكنفس



األساس العلمي لتقدیر الرماداألساس العلمي لتقدیر الرماد
ساعات حيث  ساعات حيث    ٣٣م لمدة م لمدة ٥٥  ٦٠٠٦٠٠--٥٠٠٥٠٠هو حرق المادة الغذائية علي درجة حرارة هو حرق المادة الغذائية علي درجة حرارة §§

ويتبقي الرماد  ويتبقي الرماد    HH22O, COO, CO22تتطاير المادة العضوية أثناء الحريق علي صورة تتطاير المادة العضوية أثناء الحريق علي صورة 
في العينة بعد الحرق في البوتقة ومن الفرق بين وزن البوتقة وبها العينة قبل في العينة بعد الحرق في البوتقة ومن الفرق بين وزن البوتقة وبها العينة قبل 
الحرق ووزنها وبها الرماد بعد الحرق يمكن حساب وزن الرماد ومنه يحسب الحرق ووزنها وبها الرماد بعد الحرق يمكن حساب وزن الرماد ومنه يحسب 

--::النسبة المئوية للرماد في العينة من القانون التاليالنسبة المئوية للرماد في العينة من القانون التالي
وزن العينة بعد الحرقوزن العينة بعد الحرق                                                          

١٠٠١٠٠× × =                          =                          وزن الرماد في العينة وزن الرماد في العينة §§
وزن العينة قبل الحرقوزن العينة قبل الحرق                                                      

وزن الرمادوزن الرماد                                                                
١٠٠١٠٠× × =                          =                          للرماد في العينة   للرماد في العينة   % % §§

وزن العينة وزن العينة                                                               



صورة توضح أحد أنواع أفران الحریق 



خطوات العمل لتقدیر الرمادخطوات العمل لتقدیر الرماد
جم من المادة المجففة ھوائیًا في بوتقة جم من المادة المجففة ھوائیًا في بوتقة   ٣٣  --٢٢یوزن بالضبط نحو یوزن بالضبط نحو §§

..صیني أو كوارتز معروف وزنھا الثابت بالضبطصیني أو كوارتز معروف وزنھا الثابت بالضبط
  محتویاتمحتویات  اشتعلتاشتعلت  ماما  فإذافإذا  خفیفخفیف  بلھببلھب  أوًالأوًال  البوتقةالبوتقة  محتویاتمحتویات  تحرقتحرق§§

  ماما  جمیعجمیع  یتحولیتحول  حتىحتى  التسخینالتسخین  فيفي  یستمریستمر  ثمثم  اللھباللھب  یبعدیبعد  البوتقةالبوتقة
  فرنفرن  فيفي  مباشرةمباشرة  تحرقتحرق  وقدوقد  ..رماديرمادي  أوأو  أبیضأبیض  لونلون  إليإلي  البوتقةالبوتقة  بداخلبداخل

..الحریقالحریق
م م ٥٥  ٦٠٠٦٠٠--٥٠٠٥٠٠تدخل العینة في فرن الحریق وترفع حرارتھ إلي تدخل العینة في فرن الحریق وترفع حرارتھ إلي §§

ساعات لتمام الحریق ثم تبرد العینة في المجفف وتوزن ساعات لتمام الحریق ثم تبرد العینة في المجفف وتوزن   ٣٣لمدة لمدة 
وتكرر عملیة الحرق والتبرید والوزن حتى ثبات الوزن بحیث ال وتكرر عملیة الحرق والتبرید والوزن حتى ثبات الوزن بحیث ال 

.  .  جمجم٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠٤±±یكون الفرق یكون الفرق 



صورة توضح موقد ولھب بنزن



هل من أسئلةهل من أسئلة. . انتهي الدرس العملي الخامسانتهي الدرس العملي الخامس§§

§§ThanksThanks


