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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و تاندارداس مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه موسسه استاندارد نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، سـان  كارشنا از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و دگانكنندگان، صادركننمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح شتهر آن با مرتبط ملي كميتة در
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بدين ترتيب  .شود مي منتشر و چاپ نايرا ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي عضايا از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشور در(CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 پيشرفت آخرين از ، كشور خاص هاي نيازمندي و كلي طشراي به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند ارت مينظ

 . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 يش گفتارپ

هاي آزمون براي مهاجرت كل روش  :2قسمت  -مواد و كاالهاي درتماس باموادغذايي  -ها پالستيك "استاندارد 
سازمان ملي توسط  مربوطكه پيش نويس آن در كميسيون هاي  "روش غوطه وري كامل زيتون بهدرروغن 

 مورخبسته بندي كميته ملي استاندارد  اجالس سيزدهمين و يكصدتهيه و تدوين شده است و در استانداردايران 
 موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  02/12/91

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،
ي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگ
قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ااستانداردهاي ملي ايران در مو

بايد  بنابراين،.گرفتميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهداستانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در ك
  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
 :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استĤمنبع و م

  
BS EN 1186-2 :2002,  Materials and articles in contact with foodstuffs – Plastics-Part 2:Test 
methods for overall migration into olive oil  by total immersion  
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روش هاي آزمون براي :2قسمت  -مواد و كاالهاي درتماس باموادغذايي  -ها پالستيك
  روش غوطه وري كامل مهاجرت كل درروغن زيتون به

  هدف ودامنه كاربرد 1
 كل از پالستيك ها وكاالها به مشابه غذاييتعيين روش هاي آزمون براي مهاجرت استاندارداين هدف از تدوين 

 ºC 100وتاكمتراز ºC20چرب ، به روش غوطه وري كامل آزمونه در مشابه غذايي چرب دردماهاي باالي1
  .ودرزمانهاي انتخاب شده مي باشد

براي گستره وسيعي وليكن  براي پالستيك هايي به شكل فيلم وصفحه مناسب ترين روش بوده، استاندارد،اين 
  . كاربردداردزقطعه آزمون تهيه شده بااندازه هاي مناسب ازكاالها ياظروف ، ا

  

روش آزمون همچنين مي تواند .است روغن زيتون نوشته شده چرب مشابه غذايياين روش آزمون براي استفاده با  -يادآوري
ناميده  )وروغن ذرت روغن زيتون،هاريدمخلوطي ازتري گليسي( Dغذايي چرب كه مشابههاي  مشابهباديگر اصالحات مناسب بااعمال 

آنها درمقايسه بامتيل استرهاي  متيل استرهايبراي  متفاوتيكروماتوگرام هاي چرب، غذاييهاي  مشابه اين .رودبكار ،شوند مي 
  .خواهندكرديجاداروغن زيتون 

استخراج شده ازآزمونه  شابهمقدارمرابراي تعيين  چرب غذاييهاي مشابه ازمتيل استرهاي مناسب كروماتوگرام  هاي پيك
  .انتخاب كنيد

بااين وجودبراي .قابل اجرامي باشدكاربرددارد وبراي بيشترانواع پالستيكها شده شرح دادهروش آزمون دراين استاندارد
  .نداردبرخي ازپالستيكها كاربرد

  

  الزاميمراجع  2
  . به آن ها ارجاع داده شده استن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايرا

  .ن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدي
آن مورد نظرهاي بعدي در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،اصالحيه ها و تجديد 

تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، ذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست نظر اين
  .همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

                                                 
 

1-Food simulants 
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پالستيك ها :باموادغذايي ،موادوكاالهاي درتماس  1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره 2-1
  راهنماي انتخاب شرايط وروش هاي آزمون براي مهاجرت كلي  -1 قسمت

  
2-2  EN 10088,Stainless steels.  

 
2-3  ENISO 8442-2:1997,Materials and articles in contact with foodstuffs – cutlery and 
table holloware- Part 2: Requirements for stainless steel and silver –plated cutlery (ISO 
8442-2:1997)  

  
2-4  ISO 648, Laboratory glassware –One mark pipettes. 

 
2-5 ISO 4788, Laboratory glassware –Graduated measuring cylinders. 

  

  روش اصول    3

  .سطح نمونه پالستيك،درتماس باماده غذايي بعنوان مهاجرت كل تعريف مي شودمساحت  كاهش جرم برواحد
آزمونه . شوندانتخاب مي 1-2ستاندارد بندا 6و  5، 4ق بندهاي ببر اساس شرايط كاربرد مطا يط آزمونشرا

، سپس.درروغن زيتون غوطه ورمي شوند ºC100تازير ºC20به مدت مشخصي دردماي از)ma(هاباجرم معلوم
، اغذصافي آزمونه هابه وسيله فشردن آزمونه دربين كزيتون خارج و پس اززدودن روغن  از روغنها آزمونه
 .شوندمي) mb( وزن "مجددا

توان پس از تبديل به متيل ميرا اين روغن . كنندمي جذب شده را درخود حفظ روغن زيتون "ها معموالآزمونه
وسيله واكنش ه ب متيالسيون.دمعين كركمي  ي به طورگاز روماتوگرافيكوسيله دستگاه ه استرها استخراج و ب

روليز روغن با هيدروكسيد پتاسيم دمتانول با اسيدهاي چرب حاصل از هي/ رايد بورونتري فلويك كمپلكس 
اضافه  هاآزمونه بهن ياستاندارد داخلي تري هپتادكانو ،جذب شده روغن زيتوناستخراج  پيش از .شودانجام مي

به همان  ،اندارد داخليبا است پالستيكاز شدني فعال يا استخراج هرگونه جزءكه  براي آن است كار ينا. شودمي
-هرگونه ناكارايي در فرآيندهاي هيدروليز و متيل براي جبران.دهدواكنش ،شده روغن زيتون استخراجخوبي 

اين روش جرم روغن زيتون با بدين ترتيب، . گيردهاقرارميواكنش دارشدن، ماده استانداردداخلي هم تحت اين
  . شودمحاسبه مي) mc(ها جذب شده به وسيله آزمونه

  :شود زير محاسبه مي به شرح) 1(معادلهاستفاده ازبا  زيتونمهاجرت به روغن 
   )  1(معادله         

  
                                                                                              [ma- (mb-mc)]1000   

M=     
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                       S  
  :كه در آن

M      متر مربع سطح نمونه در تماس با ماده بر حسب ميلي گرم بر دسي،  زيتونمقدار مهاجرت كل به روغن
 .غذايي

ma       بر حسب گرم،  زيتونپيش از تماس با روغن  آزمونهجرم اوليه.  
mb      برحسب گرم،  زيتونبا روغن  ازتماس پس آزمونهجرم.  
mc      برحسب گرم ،آزمونهوسيله  هجذب شده ب زيتونجرم روغن.  
S       بر حسب دسي متر مربع،  روغن زيتونبا  آزمونه در تماس سطح.  

ها گيري جداگانه براي آزمونهمقدار مهاجرت كل گزارش شده در اين آزمون بايد ميانگين حداقل سه بار اندازه
  . باشد

دگي يا ناسايي آنها دشوار است، مانند آلوهاي پيش آمده درحين انجام آزمون كه شخطاگيري ازبروز براي پيش
دهيد،تا بتوان سه نتيجه نزديك به نجام بار اچهار آزمون را  ،به جا كردن نمونهجا  مراحلطي روغن دست رفتن از

  . هم را انتخاب كرد
  .  هاي خاص استشامل تغييراتي براي برخي از پالستيكين روش ا

نه آزمون بايد از نظر وجود عواملي كه درتعيين مقدارروغن زيتون استخراج شده تـداخل  از آغاز آزمون مهاجرت، نمو قبل -يادآوري
وجود داشته باشد، بايد به تناسب ازمشـابه  ازتداخل اگر مقدار غيرقابل قبولي .مورد سنجش قرار گيرد 1-7كنند، مطابق بند ايجادمي

اگر تداخل موجود به نحوي باشد كه بـا اسـتاندارد داخلـي    .كرداستفاده  1-2غذايي چرب ديگري مطابق  پيوست الف استاندارد بند 
از جايگزين ديگري براي اسـتاندارد داخلـي اسـتفاده     1-2كانوين ايجاد تداخل كند،بايدمطابق  پيوست الف استاندارد بند تري هپتاد

 .شود

  

  واكنشگرها / مواد  4

  .يشگاهي باشندبه جز مواردويژه، واكنشگرها بايد داراي كيفيت آزما -يادآوري

  .)1391سال: 13737-1ملي ايران شمارهاستاندارد 2-5مطابق بند(  Dروغن زيتون مشابه غذايي 4-1
  .)1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره1-10بند مطابق(  حالل استخراج 4-2
  :براي پالستيكهاي غير قطبي، نظير پلي اتيلن و پلي پروپيلن   4-2-1
  ºC36قطه جوش با ن 98 %پنتان - 

  :براي پالستيكهاي قطبي، نظير پلي آميد و پلي استال
  99%اتانول و 98% حجمي از پنتان 5/95وتروپيك مخلوط آزئ -
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بنابر اين در زمان انتقال اين حالل براي پيشگيري از . پنتان يك حالل بسيار فرار و داراي قابليت اشتعال باال مي باشد - 1يادآوري 
توصيه مي شود استخراج با پنتان و يا مخلوط . اتانول نيز يك حالل قابل اشتعال مي باشد. زا، بايد دقت شود تماس با منابع آتش

  .اتانول به ويژه در طول شب ،بدون مراقب رها نشود/پنتان
  

بايدازآب  مبردآبيدر(است  مبردآبيجلوگيري ازكاهش حالل به دليل نقطه جوش پايين اين حاللها،نيازبه يك  براي –2يادآوري 
  ).سرداستفاده شود

  ساير حاللهاي مناسب  4-2-2

تري فلوئورواتان  -تري كلرو1-1-2از درروشهاي قبل براي تعيين مهاجرت كل به روغن زيتون جهت زدودن حاللها – 1يادآوري 
 1-10مطابق بند(اب شودتاجايي كه ممكن است اجتن داليل زيست محيطي ،بايستي ازاستفاده كردن اين حاللهاه ب.استفاده شده بود

 نيازمند بيشترپالستيكهاموثرهستند ن داده كه اين حاللها،اگرچه برايتجربه نشا .)1391سال: 13737- 1شماره ملي ايراناستاندارد
  .زمان استخراج طوالني تري مي باشند

يالسيون ،پيكهاي گازكروماتوگرافي مت واري باشندكه بعدازفرآيندهيدروليزاز حاللها مي توانند شامل موادغيرفر بعضي –2يادآوري 
حاللهاي يافت شده شامل چنين موادي .بازمان نگهداري مشابه متيل استرهاومتيل هپتادكنوات ازاستانداردداخلي توليدنمايند

  .تقطير شوند"بايستي قبل ازاستفاده مجددا

با كيفيتي كه محصوالت )(CAS No. 2438-40-61)گليسريل تري مارگارات(انوينتري هپتادكاستاندارد داخلي، 4-3
باپيك هاي كروماتوگرافي قابل تشخيص وبا زمان بازدارندگي مشابه پيك  حاصل از هيدروليز و متيالسيون، شامل مواد

اين ماده به .)1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره3-10مطابق بند(متيل استرهاي روغن زيتون، نباشد  هاي
  .سيكلو هگزان تهيه مي شود mg/ml  0/2 صورت يك محلول حاوي

  در متانولg/l  11 يد پتاسيممحلول هيدروكس 4-4
  ١۵٠BF3  g/l"تقريباد بور، متانول كمپلكس تري فلوري  4-5
4-6   n- هپتان  
  سولفات سديم  4-7
  Na2So4 سولفات سديم خشك، 4-7-1
  محلول اشباع سولفات سديم 4-7-2
  دي اتيل اتر  4-8
  mg/ml  5 پاية متانول و كلروفرم ظرفيت آبيتهيه شده به صورت تجاري، بر، يشرحالل كارل ف  4-9
، تهيه شده به صورت تجاري، بر پاية متانول و كلروفرم با )تنها براي تجهيزات حجم سنجي(تيترانت كارل فيشر   4-10

  mg/ml  2 ظرفيت آبي
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  وسايل   5

ابعاد  راي فضاي كافي براي تهيه آزمونه، بهشيشه صاف و تميز،فلز يا صفحه پالستيك دا برش، صفحه 1- 5
mm250×mm250مناسب مي باشد.  

  ازجنس فوالدزنگ نزن با نوك تيز ،هگير 2- 5
  ، چاقوي تيز يا ساير وسايل مناسبابزار برش، تيغ، قيچي 3- 5
  )mm)1 ±120 ( ×mm)1 ±120به شكل مربع باابعاد ، قالب فلزي 4- 5
  )mm  )1 ±25با پهناي خط كش يا قالب، 5- 5
   mm1/0  به صورت ميلي متر، و با دقتخط كش هاي مدرج  6- 5
   mg1/0قابل انطباق براي تعيين تغييرات جرم در حد  ،ترازوي آزمايشگاهي 7- 5
ساخته شده ازشيشه فوالد زنگ نزن با بازوهاي متقاطع  متصل شده بوسيله جوش يا لحيم  ،نگه دارنده آزمونه  8- 5

كربن  مناسب  04/0 %نيكل و 9 %كروم ، 17 %يا  تركيب ) EN10088-1استاندارد طبق( X4CrNiفوالد زنگ نزن . نقره 
دهد استفاده از حالل  مي     يافته ها نشان .تميز شوند "قبل از شروع آزمون، نگه دارنده هاي فوالدي كامال. مي باشد 

  .چربي زدا و سپس اسيد نيتريك رقيق مناسب مي باشد

براي نگه داري ورق نازك و .)1391سال: 13737-1ملي ايران شمارهاستانداردمطابق (شده براي نگه دارنده روش نوشته   -يادآوري
همچنين امكان استفاده ازسايرنگهدارنده هايي بطورهمزمان باقابليت نگهداري ونيز دورازهم . آزمونه هاي صفحه اي مناسب مي باشد

براي نمونه هاي سخت ومحكم،مي توان از .تماس كامل بامحيط آزمون وجودداردنگهداشتن قطعه آزمون به منظور اطمينان يافتن از
  . نگهدارنده با يك بازوي متقاطع استفاده نمود 

 × mm  100حدوددازه مش يك ميلي متر با ابعاد دراني ازجنس فوالد زنگ نزن نرم  با قطعاتي از تور توري، 9- 5
mm25 توري قبل از استفاده ابتدا با استفاده از حالل . نده مي تواند مناسب باشدبراي قراردادن بين قطعه آزمون و نگه دار

  .چربي زدا و سپس بااسيد نيتريك رقيق تميزگردد
 5±(   ºC در) 80 ±5( %رطوبت نسبي و) 50 ±5(%براي تثبيت آزمونه در رطوبت نسبي ،  محفظه هاي تثبيت 10- 5

20(  

 ، محلول آبي اسيد 80 %وبراي رطوبت نسبي w/v %43  سيدسولفوريكمحلول آبي ا، 50%براي رطوبت نسبي -يادآوري
آب ، خنك كردن دردماي اتاق زودن مقداروزني اسيدبه حجم مناسب اف بايستي با محلولها. مناسب است w/v % 27 سولفوريك

درطول دوره نگهداري حفظ توصيه شده كه رطوبت نسبي ودما. وتهيه كردن به ميزان حجم موردنيازوبه صورت تازه تهيه شده باشند
دماي تنظيم شده . ، قرارداده شوند ºC 20بنابراين محفظه هابايستي دريك اتاق كنترل دما يا آون دريك دماي نزديك به .شود

  .باال برود  ºC 1± ازنبايستي بيشتر
 داخلي حدودبا قطر  ظروف. براي نگهداري روغن زيتون وآزمونه ها، سرسمباده اي بادرپوششيشه اي  ظروف 11- 5

mm35 طول بينmm100  تاmm200  13737-1استانداردملي ايران شماره2-8مطابق بند(دهانه ظرف ل طو، به جز :
  .مي باشند )1391سال
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داراي قابليت حفظ دماي تنظيم شده در چارچوب ،به روش ترمو استاتيك   كنترل شده ، انكوباتور يا آون 12- 5
  .)1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره 2-ب جدولمطابق (رواداري مشخص شده 

  كاغذ صافي بدون پرز 13- 5
  سنگ جوش  14- 5
 با داراي قابليت نگهداشتن آزمونه ها برروي نگهدارنده ها، با بالون ته گرداستخراج كننده ازنوع سوكسله،  15- 5

  ml500يا  ml250ظرفيت

  .ايين ضروري استآب خنك شده ،براي چگالش حالل بانقطه جوش پ  - يادآوري
  
  )اين استاندارد 5-15بندبا مطابق (داراي قابليت نگهداري بالونهاي سوكسله ازنوع استخراجي حمام آب،  16- 5
  براي تقطيروجمع آوري حاللهاي استخراجي تبخيركننده چرخشي يا دستگاه تقطير، 17- 5

  .تضروري اس آب خنك شده ، براي تلخيص حالل بانقطه جوش پايين  -يادآوري

  حمام بخار يا حمام آب 18- 5
  .براي آماده سازي متيل استربا گردن بلند با چگالنده هايي براي اتصال،  ml  50 بالونهاي 19- 5
. پيروي كند ISO 4788 ، كه از حداقل الزامات ml  10و  ml  500 ،ml 250 ،ml  100 ،ml  25استوانه مدرج، 20- 5

  .استفاده كرد ml10 استوانه مدرجبه جاي  ml 10 مي توان ازيك سرنگ مدرج
  .پيروي نمايند ISO 648كه از حداقل الزامات ml 10وml5پت هاي  پي 21- 5
  mmوطول حدوداً mm  3تا mm 2يا ميله هاي شيشه اي به قطر mm  3تا mm 2به قطرمهره هاي شيشه اي  22- 5

  .)1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره 2-8مطابق بند( 100
در زمان استفاده از يك  .با آشكارساز يونيزاسيون شعله اي مجهز به يك ستون مناسبگاز كروماتوگرام،  23- 5

- 9، متيل C16:1، )متيل پالميتات( ، متيل هگزادكانوات C16:0ستون قطبي، پيكهاي اصلي روغن زيتون، نظير 
متيل (اكتادكانوات -9، متيل C18:1 ، )راتمتيل استئا(، متيل اكتادكانوات C18:0، )متيل پالميتوات(هگزادكانوات 

متيل (، متيل هپتادكانوات C17:0و استاندارد داخلي ) متيل لينولئات(اكتادكانوات  -12، 9، متيل C18:1 ، )اولئات
يك ستون غير قطبي را مي توان به صورت انتخابي استفاده نمود كه . ، بايد جداسازي خط اصلي را نشان دهند)مارگارات

  .را ارائه دهد 17و استاندارد داخلي با تعداد كربن 18و  16داسازي مبنا متيل استرهاي با تعداد كربن بايد ج



7 

  

  :ستونهاي زير مناسب مي باشند :يادآوري

 mµ، پوشيده شده با يك فيلم mm  25/0 با قطر داخلي ،m  50، با طول WCOT(1(، ستون قطبي، سيليكا فيوز شده 1ستون 
   انوپروپيلاز سيليكون سي 21/0

   يك ميكرون، با ضخامت فيلم  mm  32/0 ، قطر داخلي m 25  ، با طولBP1؛ ستون غير قطبي، 2ستون  -

با  20 % تا 10 % پركنبا يك  mm  3 تا mm   2و طول mm  3تا mm 2با قطر زنگ نزن، ستون قطبي، ستون فوالد 3ستون  -
  100تا مش  80با مش  يخاك چينجرم پلي استر سوكسينات بر يك فاز ساكن از 

  ، براي نگهداري اليه هپتان درصورت لزوم ml 10"باحجم حدودا لوله هاي شيشه اي گردن بلند و دردار، 24- 5
آون تحت خأل يا ). ºC )2 ± 60داراي قابليت حفظ دما در حديا دسيكاتور تحت خأل،  ءآون تحت خال 25- 5

يا كمتر، تجهيز يا متصل  kPa3/1  ليت رسيدن به خالئي به اندازهبايد با يك پمپ خأل داراي قاب ءدسيكاتورتحت خال
  .پمپ خأل در هر ساعت ارائه شود min15پمپ خأل بايد با يك كنترل كنندة زمان براي روشن نمودن. شود

، قرارداده شده   ºC60 كه در يك آونء يك دسيكاتورتحت خالمي توان ازاگر آون تحت خأل در دسترس نباشد،   -يادآوري
  .كرداستفاده 

  عرف سيليكاژل يا كلريد كلسيم خشكدسيكاتور حاوي م 26- 5
   mg 10 دقت داراي قابليت تشخيص تغييرات جرم باترازو،  27- 5
  ml  10ميلي ليتر يا1اندازهبا  ، اتصال دهنده سرنگ پالستيكي يكبار مصرف با 28- 5
  )mm 2 ×mm  80(با گستره درجه بندي  ، سرسوزن اتصال دهنده 29- 5
تيتراتوركولومتري يايك  خودكارتيتراتور حجم سنجي  تجهيزات كارل فيشر، همچنين يك 30- 5

انحراف (دقت با را تيتراتور كارل فيشر مي تواند داراي قابليت اندازه گيري محتواي آب شبيه ساز.اتوماتيك
ياكولومتري بايداستفاده  كارخوابزارحجمي .باشد)پالستيك mg/dm21 برابر با(يا كمتر mg/kg 10درحد)استاندارد

  .فرآيندتيتراسيون دستي، صحت يادقت الزم راارائه نمي كند.شود
  

 آماده سازي آزمونه ها  6 

  كليات   6-1
وجودبارهاي  از پالستيكها به دليل بسياري(هرگونه آلودگي سطحي باشندآزمونه هاتميز و عاري از الزم است

پارچه بدون  استفاده ازيك، باآزمونه هاپيش از آماده سازي ). ي كنندالكترواستاتيكي ،گردوغباررابه خودجذب م
نمونه را با آب يا نبايد شرايطي گونه تحت هيچ . برداريدنمونه  سطحاز هرگونه آلودگي راپرز، يا با يك برس نرم،

- 9مطابق بند(دشوياتميز از استفاده شسته قبلدر دستورالعمل كاال آمده باشد كه بايد  اگر. شوييدديگري ب حالل

                                                 
1-Wall-coated open Tubular  
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نمونه ها را به حداقل برسانيد و در  ميزان دست زدن به.)1391سال: 13737- 1ملي ايران شمارهاستاندارد1
  .بپوشيدنخي ، دستكش  صورت لزوم

براي اطمينان از اينكه قطعات آزمون به خوبي جدا شده و سطوح آنها در طي دورة آزمون، كامالً در تماس با 
 )اين استاندارد9 - 5بندبا مطابق (زنگ نزن ، براي فيلمهاي نازك، يك تكه توري فوالد روغن زيتون قرار گرفته

قرار داده نشده باشند، پس از غوطه  نگهدارندهقرار دهيد يا براي نمونه هاي ضخيم كه بر روي آزمون بين قطعات 
هاي نمونه به كار رفته  دهنگهدارندر جاييكه . وري در روغن زيتون ميله هاي شيشه اي را بين آنها قرار دهيد

  .عالمت گذاري نماييدراباشند، با يك بر چسب مشخص كننده مشخصات نمونه آزمون 
- 1ملي ايران شمارهاستاندارد3- 9مطابق بند(سطح را اندازه گيري كنيد ه هامساحتدر زمان آماده سازي آزمون

  .)1391سال: 13737
  تعداد آزمونه ها  6-2

به شكل فيلم، ورق، بخشهاي برش خورده از ظروف يا كاالهاي مشابه، مورد نياز مي  هفت آزمونه براي نمونه هاي
  .نه آزمونه داراي ابعاد مشابه با يكديگر براي نمونه هاي كاالهاي داراي شكل غير عادي مورد نياز مي باشد. باشد

  :اين آزمونه ها به صورت زير به كار مي روند
  رتچهار آزمونه براي آزمون مهاج)  الف 

 دو آزمونه براي كنترل احتمال كاهش مواد فرار )ب  

  يك آزمونه براي تشخيص مناسب بودن روغن زيتون به عنوان ماده مشابه غذايي چرب و تري ) پ 
  )الفپيوست مطابق (هپتادكانوين به عنوان استاندارد داخلي   
 )اين استاندارد5- 6بندبا مطابق  ( دو آزمونه براي تعيين مساحت سطح، نمونه هاي داراي شكل غير عادي)ت  

  .به كار رود، يك آزمونه اضافه مورد نياز مي باشد پ  اگر شرايط آزمون پيوست

دو آزمونه مطابق بندب، براي بررسي اينكه آيا نمونه ها در طي دورة آزمون، از راه تبخير فرارهايي مانند حاللها، جرم از    -يادآوري
  . ي روددست مي دهند يا نه، به كار م

به كار رود، اين آزمونه ها مورد نياز نمي باشند، زيرا در طي  پ خشك كردن تحت خالء در پيوست  روشاگر 
  .خشك كردن تحت خالء هرگونه مواد فراري از آزمونه خارج مي شود

 الفپيوست  ندارداز وجودگازكروماتوگرافي  روشدر  احتمال تداخلاگر آزمونهاي پيشين ثابت كرده باشند كه 
  .، يك آزمون كمتر مورد نياز خواهد بودصرفنظرشود

آزمايش به صورت سه گانه مجاز مي باشد . براي محاسبه ميانگين مورد نياز استمعتبرآزمون سه نتيجه حداقل 
  .را تكرار كنيد روشاما در اين مورد اگر يك نتيجه آزمون نامعتبر است كل 
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  فيلمها و ورقها  6-3
-9مطابق بند( dm2 1 و آزمونه هاي) اين استاندارد1-5بندبا مطابق (قراردهيدرش نمونه را روي قطعه ب

بند با مطابق (  mm 100  mm×100  را با استفاده از قالب )1391سال: 13737-1ملي ايران شمارهاستاندارد3
نيد كه آيا ابعاد بررسي ك )اين استاندارد6-5بندبا مطابق (با استفاده از خط كش . برش بزنيد )اين استاندارد4- 5

  .مي باشد يا نه) mm1±( آزمونه در چارچوب انحراف مشخص شده 
  mm100  mm×25  قطعه آزمون، به چهار)اين استاندارد5-5بندبا  مطابق(خط كشهرآزمونه رابااستفاده از

طعه آزمون بر ايجاد سوراخهاي مناسب در آزمونه و قرار دادن دو قآزمونه را بر روي نگهدارنده، با يك. دهيدبرش 
  .را براي تمام نمونه هاي آزمون باقيمانده تكرار كنيد روشاين . هر طرف بازوهاي متقاطع نگهدارنده، سوار كنيد

  ظروف و كاالهاي ديگر 6-4
براي كاالهاي با . ، ببريددسي مترمربع آزمونهيك تقريبي  سطحبخشهايي را از ديوارة ظرف يا كاال براي ارائة 

  .استفاده كنيد آزمونه، تعدادي از كاالها را براي ارائة هر دسي مترمربع يك ز كمتر ا مجزا سطح
ملي استاندارد3- 9مطابق بند(، با استفاده از خط كش، اندازه گيري كنيدميلي متريك ابعاد هر آزمونه را در حد 

  .)1391سال: 13737- 1ايران شماره
در صورت لزوم، هر آزمونه را به قطعات كوچكتر . محاسبه و ثبت كنيد dm2 01/0 حدهر آزمونه را تا  مساحت

 بررويقطعات يا آزمونه قرار داده شده . شوند )اين استاندارد11- 5بندبا  مطابق(ببريد تا مناسب لوله ها 
مي توان بدون آنهارانگهدارنده، اگر مناسب باشد، يا اگر قطعات آزمون يا آزمونه ها به اندازه كافي محكم هستند،

  .ن نمودآزمو ،نگهدارنده

مساحت آزمونه،افزايش از 10%   برش آزمونه ها به قطعات كوچكتر، مساحت لبه هاي برش را متجاوز از  - يادآوري 
  .)1391سال: 13737-1ملي ايران شمارهاستاندارد 3-9مطابق بند(خواهدداد

  كاالهاي داراي شكل غير عادي  6-5
براي ارائه نه آزمونه از نظر بعنوان نماينده اي ازكل د كاال را كاال ، يا در مورد كاالهاي كوچك، چن ازي يبخشها

. راانتخاب كنيدباشند دسي متر مربعيك  سطح معلوم حداقل مساحتابعادي مشابه يكديگر كه هركدام داراي 
 dm2حد ها در اين آزمونها ماده غذايي قرار گيرد از دوتاازسطحي را كه انتظار مي رود در تماس ب مساحتتنها 

يا هر روش مناسب  پيوست ب،،)EN ISO8442-2:1997استاندارد مطابق (استفاده از روش اسكلگلبا 05/0
  .سطح هر آزمونه را ثبت كنيد مساحت. ديگر، اندازه گيري كنيد

  روش كار   7

  كليات   7-1
هاي پيشين اگر درآزمون.روش رابا انجام دستورالعمل شرح داده شده در پيوست الف معين كنيد كاربرد قابليت

  .  ،قابليت كاربردروش اثبات شده باشد،مي توان از پيوست الف صرف نظر كرد
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پيش از توزين هر گونه الكتريسيته ساكن موجود را با تفنگ ضد الكتريسيته ساكن يا وسيله مناسب ديگري 
  .تخليه كنيد

  توزين اوليه آزمونه ها  7-2
اگر . كنيد تعيينپ وش شرح داده شده در پيوست ب يا پيوست نياز به تثبيت آزمونه ها را با اجراي ر  7-2-1

مي پ و پيوست  بآزمونهاي پيشين ثابت كرده باشند كه مشروط كردن نمونه مورد نياز نمي باشد، پس پيوست 
قابل  ت اگر آزمونهاي پيشين ثابت كرده باشند كه روش شرح داده شده در پيوست . توانند كنار گذاشته شوند

  .مي توانند كنار گذاشته شوند پو پيوست  بنمونه مي باشد، پس پيوست  اياستفاده بر
نشان دهند كه تثبيت ضروري نمي باشد، جرم  پيا پيوست  باگر آزمونهاي شرح داده شده در پيوست  7-2-2

  .هر نمونه را مشخص نموده و ثبت كنيد
هند كه تثبيت ضروري مي باشد، نشان د پ يا پيوست  باگر آزمونهاي شرح داده شده در پيوست  7-2-3

  .دستور العمل مرتبط با پيوست را براي تعيين جرم اوليه نمونه دنبال كنيد
ضروري مي باشد، اما جرم ثابت وزن نشان دهد كه تثبيت  باگر آزمونهاي شرح داده شده در پيوست  7-2-4

يا پيوست  پپيوست  1- 3بند  ابقمطتثبيت شرح داده شده  در محدودة پنج روز قابل دستيابي نباشد، پس روش
  .، را اجرا كنيد ت

دوره هاي بلند تثبيت به دليل اكسيداسيون روغن زيتون كه مي تواند در نتيجه تثبيت بيش از حد طوالني رخ دهد،  -1يادآوري 
  .مناسب نمي باشد

ات اين امر كه اين فرآيندها ممكن است در صورت اثب ت و پيوست  پ روشهاي تثبيت شرح داده شده در پيوست  -2يادآوري 
  .براي گونه پليمر تحت آزمون مناسب تر مي باشد، استفاده شوند

  
 تماس با  مشابه غذايي   7-3

. گذاري كنيدآنها را به منظور شناسايي عالمت برداريد و را) اين استاندارد11-5بند با مطابق ( ايشش لوله شيشه
 ها بريزيد واز لوله يك در هر )اين استاندارد 1-4بند با مطابق (يتونزروغن  ml  5 ± ml  100 استوانه مدرج با

  . يدبگذارها را آن درپوش
كار رفته در آزمون مهاجرت را، را به كار مي بريد، الزم است تمام روغن زيتون بهت اگر روش كار شرح شده در پيوست  -1يادآوري

  .، خشك كنيد تپيوست  2-3بند  مطابق
 زيتون تا محل عالمترا با روغن  هاعالمت بزنيد و آن ml  100 ها را براي حجملولهآن است كه  راه ديگر پركردن

 شرح داده روش كار از اگر. ببنديد با درپوش را  يا ترموكوپل بگذاريد و در لوله هادماسنج يكي از لولهدر. پر كنيد
براي مشابه  به عنوان شاهد زيتونروغن  ml  50 دو لوله اضافي با حداقل كنيد،استفاده مي، ت شده در پيوست 

اين 12-5بندبا  مطابق(نكوباتورايا  خانهگرمشش يا هشت لوله و دو لوله خالي رادرون . استنياز غذايي مورد 
  .قرار دهيد ،شودتنظيم شده در دماي آزمون كه با ترموستات كنترل مي )استاندارد
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ها را همه لوله. كنيدبراي پايش دما استفاده دماسنج يا ترموكوپل از . به دماي آزمون برسد زيتونبگذاريد روغن  
بند با  مطابق(كه را وزن شده  هايآزمونه، زيتونروغن  ي دارايهابيرون آورده و در چهار عدد از لوله خانهگرماز 
مطمئن  .گذاريدبها را لوله درپوش. قرار دهيد اند،تثبيت شدهدرصورت لزوم آماده شده و) اين استاندارد 6

 )اين استاندارد22-5بند با  مطابق(اگر اين گونه نباشد، . اندور شدهغوطهزيتون در روغن  "كامال ها ،آزمونهشويد
  .استفاده كنيد هاآزمونه وري كامل غوطه تا زمان زيتون اي براي افزايش سطح روغنهاي شيشهيا ميلهاز مهره ها 

اگر روش كار . شودپنجم، به عنوان نمونه استاندارد مرجع در تهيه نمودار كاليبراسيون استفاده مي از روغن زيتون لوله -2ياد آوري 
روغن زيتون لوله . شودشود، از آن به عنوان نمونه شاهد سوم براي تيتر كردن كارل فيشر استفاده ميبه كار برده مي تپيوست 

يابي به اي براي افزايش سطح روغن به منظور دستهاي شيشههره ها و ميلهاگر از م. شودششم براي كنترل دماي روغن استفاده مي
  .اي مشابه به لوله ششم نيز اضافه شودهاي شيشهشود، بايد مهره ها و ميلهوري كامل استفاده ميغوطه

  .هاي خالي قرار داده و درپوش آنها را بگذاريدآزمونه را در لولهدو 

اي كنترل احتمال كاهش جرم ناشي از تبخير مواد فرار مانند آب، حالل و چندپارطي مدت آزمون به اين دو آزمونه بر -3ياد آوري 
ها  الزم نيستند، زيرا طي خشك كردن در به كار رود، اين آزمونه پكردن تحت خالء، مطابق پيوست  اگرروش خشك. روندكار مي

  .شوندها خارج ميخالء، مواد فرار از آزمونه
شود و در دماي آزمون تنظيم نكوباتوري كه با ترموستات كنترل مياخانه يا گرمشت يا ده لوله را دردوباره هر ه

مورد اين بخش از عمليات بايد در كمترين زمان ممكن انجام شود تا از اتالف گرماي بي. شده است، قرار دهيد
را زير نظر داشته ) را ببينيد  5آوري ياد(نكوباتور يا روغن زيتون لوله ششم اخانه، دماي گرم. جلوگيري شود

ملي استاندارد 2-ب مطابق جدول دماداري  ها طبق مدت آزمون انتخاب شده ، تحت حدودروابگذاريد لوله. باشيد
- 1ملي ايران شماره استاندارد 1-ب جدولمطابق وحدود رواداري زمان  )1391سال: 13737-1ايران شماره

 . گيرندقرار  ) 1391سال: 13737

در گستره وسيعي از زمان ها و  رواداري هاييشامل 1391سال: 13737- 1ملي ايران شمارهاستاندارد بپيوست  - 4اد آوري ي
 .قابليت كاربرد در اين قسمت از استاندارد را ندارندهمه اين دماها و زمان ها . مي باشد تماسدماهاي 

نكوباتور يا يخچالي ا خانه يا تر، پايش دماي حمام هواي گرميشيا ب ساعت24 هاي در معرض قرارگرفتنبراي زمان -5ياد آوري 
  .شود به جاي دماي مشابه غذايي، قابل پذيرش استكه با ترموستات كنترل مي

روغن  اجازه دهيد تا.ها خارج كنيدرا از لوله هاآزمونه به سرعتو  يدبيرون آور نكوباتورايا  خانهگرمها را از لوله
ها را با فشردن ماليم به آزمونه چسبيدهزيتون روغن هرگونه . ر روغن زيتون قرار داشتند، بريزدهايي كه دآزمونه

اين كار را آن قدر با كاغذهاي تميز تكرار . بزداييد )اين استاندارد13-5بند با  مطابق(كاغذ صافيآنها ميان دو
 پايهرا از  روي پايه يا گيره قرار دارند كهي هايآزمونه. نشودمشاهده  روي كاغذ صافيكنيد تا اثري از روغن زيتون 

حالل استخراج تميز هارا با شست و شوي با ها يا پايهگيره .روغن آنها را با همين روش بزداييد و سپسجدا كنيد 
  .را روي آنها قرار دهيد هاآزمونهكنيد و 
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ها بايد براي جلوگيري از در لوله. داريدرا بايد نگههاي داراي روغن كنيد، لولهعمل مي تاگر طبق روش كار پيوست -6ياد آوري 
  . تغيير بيشتر در مقدار رطوبت روغن بسته شود و تعيين به روش كارل فيشر بايد  تا آن جا كه ممكن است به سرعت انجام شود

  هاتوزين نهايي آزمونه   7-4
- 7بندبا مطابق (جرم اوليه آنها نيست براي آن نمونه هايي كه نياز به تثبيت كردن براي به دست آوردن 7-4-1
، تمام شش آزمونه ها، يعني؛ چهار تايي كه درون روغن زيتون قرار داشتند و دوتايي كه درون )اين استاندارد2- 2

  .لوله هاي خالي قرار داشتند را توزين نموده و جرم هر آزمونه را ثبت نماييد
  
  .ون پيوست ب انجام شود، روش را تكرار كنيداگر تثبيت آزمونه ها با استفاده از روش در 7-4-2
  
- 2- 7بندبا مطابق ( پاگر تثبيت پيش از توزين ابتدايي با استفاده از روش شرح داده شده در پيوست  7-4-3
  .را انجام دهيد 4-پنجام شود پس فرآيند شرح داده شده در پيوست ا) ستانداردا اين ا4
  
به نمونه آزمون قابل اعمال باشد، پس آن  تده شده در پيوست اگر تصميم بر آن شد كه روش شرح دا 7-4-4

  .روش را انجام دهيد
  
از جرم نخست  mg  0/2 اگر جرم نهايي هر كدام ازآزمونه ها كه در لوله هاي خالي قرار داشتند، بيش از 7-4-5

نشان دهنده اين است ، اين امر ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره 5-10بندمطابق (آنها كمتر بود
كه تركيبات  فرار از دست رفته اند و اصالحاتي بايد انجام شود، تا جرم نهايي براي هرآزمونه به صورتي باشد كه 

  .مقادير به دست آمده تنها اندازه مهاجرت مواد غير فرار باشد
  
  استخراج روغن زيتون جذب شده 7-5

اين  15-5بندبا مطابق (اندازه استخراج كننده از نوع سوكسله آنگونه كه براي  ml 500 يا ml  250چهار بالون
از محلول سيكلوهگزان  ml  0/10 مناسب باشد را براي استفاده در استخراج برداريد و درون هر بالون ) استاندارد

صورت با استفاده از يك پيپت يا در  ) اين استاندارد 3- 4بندبا مطابق (استاندارد داخلي از تري هپتادكانوين 
  .روغن زيتون، يك مقدارانتخابي باالتررا قرار دهيد mg   100وجود بيش از



13 

  

از محلول استاندارد داخلي  براي دقت بهينه در   ml 0/10  از روغن زيتون را نگه دارند، mg100بيش از  ه هاآزموناگر  -1يادآوري 
قدار روغن زيتون نگهداشته شده م ،عمليات اين بند پيش از مبادرت به. ستنيكافي ص گازكروماتوگرافي پس از استخراج تشخي

، مقدار محلول استاندارد  لزوم در صورت. شود تخمين زدهبا جرم نخستين آنها  ه هاآزمونه هابايد با مقايسه جرمهاي نهايي آزموندر
استاندارد هاي روغن زيتون براي  رودمي به كار هآزمون ربراي هكه همان مقدارهرچندكه بايدافزايش داد، ml  10داخلي را مي توان از

 mg  به عنوان يك راهنمايي، حدوداً. برده شودبه كار نيزهمان مقدار )اين استاندارد2-2-6-7بندبا مطابق (براي گراف كاليبراسيون 
  .از استاندارد داخلي براي هر ميلي گرم از روغن زيتون استخراج شده الزم است  5/0

چرخه استخراج كننده ازنوع تا  )اين استاندارد2-4بندبا مطابق (كافي حالل استخراج اضافه كنيد به مقدار
  حدوداً (براي كنترل جوشش، امكان پذير نمايد  )اين استاندارد14-5بندبا مطابق ( سنگ جوشرا با سوكسله 

ml200 ياml  400 با توجه به اندازة بالون ،.(  
هر . نوع سوكسله قرار دهيد از س با روغن زيتون بوده اند را در چهار استخراج كنندهكه در تما آزمونهچهار تعداد 

با . كنيد متصلسوكسله را با يك بالون حاوي استاندارد داخلي آماده شده به صورتي كه در باال آمده است 
h0  به مدت، عمل استخراج را )اين استاندارد16- 5بندبا مطابق (استفاده از يك حمام آب يا حمام بخار

، با  1+7
حداقل شش چرخه در ساعت، با اطمينان از اينكه قطعات آزمون در طي هر چرخه سوكسله، كامالً در حالل 

  .غوطه ور باشند، و اينكه آنها از يكديگر جدا بمانند، انجام دهيد
ازنوع سوكسله برداريد و  نوع سوكسله تخليه كنيد، بالونها را از استخراج كنندهاز تمام حالل را از استخراج كننده 

اين 17-5بندبا مطابق (يا دستگاه تقطير ساده  چرخشيبا استفاده از يك تبخير كننده  ml 10  حدحالل را تا
 ml  50 محلولهاي حاوي روغن زيتون استخراج شده و استاندارد داخلي را به بالونهاي. تبخير نماييد )استاندارد

از حالل شستشو  ml   5داگانه منتقل نموده و هر بالون را با سه بخش ج )اين استاندارد19- 5بندبا مطابق (
با استفاده از يك تبخير . مربوطه اضافه كنيدجداگانه   ml  50 سه بخش حالل شستشو را به بالونهاي. دهيد

  .)اين استاندارد18-5يا17-5هاي بندبا مطابق (يا حمام آب تا خشك شدن كامل، تبخير كنيد چرخشيكننده 

انجام ، دماي پايين،تبخيرحالل تاخشك شدن كامل،بايد تحت شرايط روغن زيتوناز اكسيداسيون احتمالي پرهيزبراي  -2دآوري يا
  .شود

در اين موارد، . مقداري از روغن زيتون جذب شده را نگه مي دارند ازانواع پالستيكها،برخي  بايدتوجه داشت كه -3يادآوري
استانداردملي ايران 2- 9بندمطابق (مي باشداج دوم با يك حالل قطبي تر، نيازيك استخراستخراج روغن زيتون ناقص است و 

  . ) 1391سال: 13737- 1شماره
h  0استخراج نمونه هاي آزمون را براي

اضافه ، با دي اتيل اتر با اضافه كردن مقدار بيشتري از محلول  1+7
  .استاندارد داخلي، تكرار نماييد
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روغن درصورت باالبودن مقدار.مي باشدساعته،  هفت  همانند استخراجمورداستفاده  ستاندارد داخليمحلول امقدار -4يادآوري 
 دوم h   7استخراج بازدهيبراي تشخيص .اين مقدارازمحلول استانداردداخلي ممكن است بهينه نباشد،اول h   7زيتون در استخراج

و  نددر نظر گرفته شده ا هفت ساعته استخراج اولين بازدهيبررسي بر روي  نياز نمي باشد، زيرا  آنها در وهله اول براي يك دقت باال
  .كنداستفاده از همان حجم از استاندارد داخلي يك گراف كاليبراسيون را قابل استفاده مي 
 ه هاآزمونساعته، از هفتاولين استخراج اگر آزمونهاي پيشين ثابت كرده باشند كه تمام روغن زيتون در طي 

  .صرفنظركردساعته  هفت دومين استخراج مي توان ازخواهد شد،استخراج 
  .ايزوله نگه داريدشرح داده شده در باال را با استفاده ازروشهاي  ml  50 برجاي مانده در بالونهايباقيمانده 

 6-7دوم را با استفاده ازروش شرح داده شده دربند h 7و اول  h 7 روغن زيتون استخراج شده در هر دو استخراج
مشخص كنيد، اما تا زماني كه روغن زيتون استخراج شده براي استخراج دوم، مشخص شود، نمونه اين استاندارد  

  .نگه داريدنوع سوكسله ازهاي آزمون را درون استخراج كننده هاي 
  
  آماده سازي متيل استرهاي چرب    7-6
  
 ml50 ـ هپتان را به هر بالون nاز  ml 2/0±  ml10 )اين استاندارد20-5بندبا مطابق ( با استوانه مدرج 7-6-1

اول اضافه كنيد، مطمئن شويدكه باقيمانده روغن زيتون و مواد قابل استخراج  h 7 حاوي رسوب استخراج
  .پالستيك حل شده وبا تكان دادن، گرم كردن يا با عمليات فراصوتي، به خوبي پخش شده اند

  

يا  مقداريشده باشد، هيدروليز نشده و يا حل نـ هپتان به خوبي پخش n الون در درون ب درصورتي كه باقيمانده -1يادآوري 
حاوي  باقيمانده هايد، به ويژه زماني كه اين مي آتحت شرايط شرح داده شده به دست نون روغن زيتون و استاندارد داخلي متيالسي

ستاندارد داخلي با مواد قابل استخراج پالستيك به اممكن است . باشند mg 50  مواد قابل استخراج از پالستيك در حد بيش از
  .و نتايج درست براي روغن زيتون به دست نيايد ادههمان اندازه كه با روغن زيتون واكنش مي دهد، واكنش ند

را با استوانه مدرج يا سرنگ  )اين استاندارد4-4بندبا مطابق (از محلول هيدروكسيد پتاسيم ml2/0±  ml10 مقدار
. را اضافه كنيد )اين استاندارد14-5بندبا مطابق (سنگ جوش و مقداري ) اين استاندارد20- 5بند با بقمطا(مدرج 

  .حرارت دهيد  min 0/1± min10 يك چگالنده را به بالون وصل كرده و مخلوط در حال بازگشت را به مدت
ول از تري ناز محلول متا ml  2/0ml ±  0/5،)اين استاندارد20-5بندبا مطابق (با استوانه مدرج يا سرنگ مدرج

 min 25/0± min2اضافه كنيد و مخلوط در حال بازگشت را براي )اين استاندارد5- 4بندمطابق با (فلوريد
  .بجوشانيد

محلول  ml 20تا ml15 )اين استاندارد20-5بندبا مطابق (دماي اتاق سرد نموده و با استوانه مدرجرسيدن به تا 
سپس محلول . را اضافه نموده و به خوبي تكان دهيد )اين استاندارد2- 7- 4بند بامطابق (سولفات سديم اشباع

  .ازهم جداشوندفازهابگذاريدتا.به گردن بالون برسد سولفات سديم بيشتري اضافه كنيد تا جايي كه سطح مايع
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است ـ هپتان  nكهي يباال درون فازجداشدهبعددرمرحله گازكروماتوگرافي تعيين براي ي مورداستفاده متيل استرها -2يادآوري 
  .قرار دارد،

  
  .عمل كنيدآنگونه كه در باال شرح داده شده، دوم   h  7استخراج براي باقيمانده

روزه در استفاده از محلول متيل استر براي تشخيص گازكروماتوگرافي وجود داشته باشد،  هفتاگر يك تأخير 
حاوي سولفات سديم جامد خشك  )اين استاندارد24-5بندبا مطابق (ـ هپتان را به يك لوله دربندي شدهn الية 

  .انتقال داده و در يخچال نگهداريد )اين استاندارد 1- 7- 4بندبا مطابق (
  
  تشخيص متيل استرهاي چرب    7-6-2
  ابزار   7-6-2-1

 )تاندارداين اس 23- 5بندمطابق با ( متيل استرهاي اسيدهاي چرب روغن زيتون را با استفاده از گازكروماتوگراف
 .تعيين كنيد

 

  :، شرايط عمليات زير مناسب تشخيص داده شدهاين استاندارد 23-5شرح داده شده دربند 1براي ستون -   1يادآوري 

   ml/min2  هليم در         گاز حامل                          

  ) 40:1به نسبت (تقسيم شده         تزريق كننده                      

  شعلة يونيزه كننده      آشكار ساز                           

باال ببريد و در  ºC190 پنج درجه تا دماي  -پنج درجه ، سپس ºC  140در min1در ابتدا        برنامة دمايي                    
  .نگه داريد min8همين دما به مدت 

 ºC220       دماي تزريق كننده                   

 ºC 240     دماي آشكار ساز                        

  :، شرايط عمليات زير مناسب تشخيص داده شدهاين استاندارد 23-5شرح داده شده دربند  2براي ستون 

  هليم          گازحامل                             

  ºC250              دماي آون                        

  ºC  320            ق كننده         دماي تزري     

 ºC 320         دماي آشكا رساز                    
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  :، شرايط عمليات زير مناسب تشخيص داده شدهاين استاندارد 23-5شرح داده شده دربند  3براي ستون 

  ml/min   25نيتروژن در               گاز حامل                      

     ºC 195 تا ºC 185              ماي آون                د     

  ºC 200 تا ºC 190            دماي تزريق كننده            

   ºC 200 تا ºC 190            دماي آشكار ساز               

به صورت اختياري . استفاده كنيدگيري ازروش انتگرال براي اندازه گيري سطح هر كدام از پيكهاي روغن زيتون و استاندارد داخلي 
در اين مورد . پيكهاي مختلف اندازه گيري شودوارتفاع ، دگردممكن است ازيك ثبت كننده نموداربراي ثبت كروماتوگرام استفاده 

ي ميزان روغن بايد اندازه گيري شود و استاندارد داخلي بايد براي اندازه گيرC18:1)يا   (C18پيك اصلي روغن زيتون  ارتفاعتنها 
  .زيتون استفاده شود

  .يك روش ترجيحي استفاده از انتگرال گيري يااندازه گيري سطح زيرپيك مي باشد -2يادآوري 

  
  گراف كاليبراسيون    7-6-2-2
  

 ml  50درون بالونهاي آزمونهيك گستره از مقادير روغن زيتون مرجع شاهد را كه تحت شرايط آزمون مانند 
 نبايدكمترازچهاراستانداردباشدكه  گسترهيك . توزين نماييداند، قرارگرفته )اين استاندارد 19-5بندبامطابق (

  .دكنيرا توزين اول  h7  در استخراج مرجع روغن زيتون  مقاديرروغن زيتون برگرفته از راازمقادير
  )اين استاندارد 3-4بندبا مطابق (سيكلوهگزان استاندارد داخلي تري هپتادكانوينازمحلول  ml 0/10   مقدار

مطابق (را با استفاده از يك پيپت) در صورت نياز و در شرايطي كه قبالً توضيح داده شد(يا مقدار جانشين 
سيكلوهگزان را با استفاده از . اضافه كنيد  )اين استاندارد 7-5بندبا مطابق (به بالونهاي استخراج )21-5بند

مقادير . خارج كنيد  )اين استاندارد 18-5يا17-5بندبا ق مطاب(يا حمام آب گرم چرخشييك تبخير كننده 
اين  1-6- 7بند كه دستورالعمل آن در  هاييمتيل استر بهاستاندارد داخلي  افزودنروغن زيتون را با

  .بررسي كنيدآمده است، استاندارد 
  .ازي تزريق نماييددوبار، به داخل ستون كروماتوگرافي گهپتان راحداقل ـ  nهركدام از محلولهاي متيل استر 

.  

 .نشان داده شده اند 2-ثو  1-ثبه ترتيب در شكلهاي  2و  1كروماتوگرامهاي ويژه ايجاد شده با استفاده از ستون   -1ي ريادآو

و در مقابل كميتهاي وزن شده  Yبا رسم نسبتهاي متيل استرهاي روغن زيتون به پيكهاي استاندارد داخلي بر روي محور 
  .، يك گراف كاليبراسيون رسم كنيدXوي محور روغن زيتون بر ر



17 

  

مي باشدوانتخاب روش به تجهيزات وستونهاي يون مناسب روشهاي مختلفي براي ساخت گراف كاليبراس
  .مورداستفاده دركروماتوگرافي بستگي دارد،روشهاي ذيل قابل قبول مي باشد

  

  روش ارتفاع پيك 1روش 

در موردي . را در زماني كه يك ستون قطبي به كار رفته باشد، اندازه بگيريد (C18:1)ت پيك استاندارد داخلي و متيل اولئا ارتفاع
ا اندازه گيري روغن زيتون ر C18كه يك ستون غير قطبي براي جداسازي متيل استر استفاده شود، پيك استاندارد داخلي و پيك 

توزين شده  مقاديراندازه گيري نموده و نسبتها را در مقابل به پيك استاندارد داخلي را  C18نسبت اندازه گيري شده پيكهاي . كنيد
  .دكنيروغن زيتون رسم 

  روش سطح پيك 2روش 

اگر يك ستون غير قطبي .كنيدپيك استاندارد داخلي و هركدام از متيل استرهاي بوجود آمده از روغن زيتون را اندازه گيري  سطح
تمام پيكهاي  سطوحاگر يك ستون قطبي استفاده شده باشد، . هم اضافه كنيد را در كنار C18و  C16پيك  سطوح به كار رفته باشد

تركيب شده از پيكهاي اندازه گيري  سطوحنسبت . را با هم جمع كنيد (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1)بوجود آمده از روغن زيتون 
  .ين شده روغن زيتون را رسم نماييدتوز مقاديرپيك استاندارد داخلي را محاسبه نموده و نسبت در مقابل  سطحشده به 

 روش سطح پيك درحالت تداخل نمونه  3روش 

يك تداخل با يكي و يا تعداد بيشتري از متيل استرهاي روغن زيتون، و  مطابق پيوست الف،چنانچه آناليز يك نمونه آزمون شاهد، 
كل متيل استرهاي روغن زيتون كنار گذاشته  سطحنه همه پيكها را آشكار نموده باشد، پس اين پيك يا پيكها بايد از محاسبه 

استاندارد داخلي سطح ت گرفته از روغن زيتون و آنهايي كه بدون تداخل مي باشند و نسبت سطح كل متيل استرهاي نشأ .شوند
D،كنيدروغن رسم شده وزن  مقادير در مقابلرانسبت  محاسبه كنيدواين.  

  .نشان داده شده است 3-ثشكل يك گراف كاليبراسيون ويژه در  -2يادآوري 
را C16:0/ C18:1اگر يك ستون قطبي به كار رفته باشد، از هر كروماتوگرام استاندارد كاليبراسيون، نسبت 

مقدار نسبت . را محاسبه كنيدC16/ C18محاسبه نماييد، و در صورت استفاده از يك ستون غير قطبي، نسبت 
،  آزمونهاستخراجهاي سه با همان نسبتهاي بدست آمده ازا براي مقايميانگين از تزريقهاي دوگانه يا چندگانه ر

  .مشخص كنيد
  

  هروغن زيتون جذب شده توسط آزمون عيينت  7-6-2-3
 مطابق(استخراج شده حاوي روغن زيتونباقيمانده ـ هپتان تهيه شده از  nاز محلولهاي متيل استر  يمناسب مقدار

 .تزريق كنيد  )اين استاندارد 23-5بندبا مطابق (اخل كروماتوگراف گازي را به د  )اين استاندارد 1- 6-7بندبا 
  .حداقل دوبارتزريق راانجام دهيد

ستاندارد داخلي را با پيك يا پيكهاي متيل استر روغن زيتون و پيك ا سطحيا  ارتفاعبراي هر كروماتوگرام، 
  )اين استاندارد 2-2- 6-7بندبا مطابق (راسيون و روش استفاده شده در ايجاد گراف كاليب ي مشابهپيكهااستفاده از
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براي و. محاسبه كنيد نسبت پيكهاي مرتبط را با پيكهاي استاندارد داخلي براي هر كروماتوگرام.كنيداندازه گيري 
  .كنيد تعيينهر محلول مقدار نسبت ميانگين از تزريقهاي دوگانه يا چندگانه را 

  :كنيدنحوي كه در ادامه مي آيد محاسبه ه ب را مقدارروغن زيتون استخراج شده ازآزمونه
  

  روش گرافيكي
با استفاده از   )اين استاندارد 2- 2-6-7بندبا مطابق (روغن زيتون استخراج شده را از گراف كاليبراسيون مقدار

  .روغن زيتون به پيك استاندارد داخلي، بخوانيدنسبت محاسبه شده از پيك يا پيكهاي مربوط 
  مترهاي رگرسيونمحاسبه از پارا

  صورت زير باشده اگر معادلة خط رگرسيون ب
   Y=ax+b                                 ) 2(معادله 

  پس 
   )3( معادله 

 كه

m∞ ميلي گرم ، در زيتون استخراج شده از نمونه جرم روغن  
  
a           شيب گراف كاليبراسيون  
b           محل تقاطع با گراف كاليبراسيون  
x           جرم روغن زيتون در استاندارد در ميلي گرم 

y            نسبت متيل استرهاي روغن زيتون به استاندارد داخلي  
  .نتيجه مي دهدرا در ميلي گرم  هآزمونقدار روغن زيتون استخراج شده ازم مستقيماً روشهر دو 

  .جيحي مي باشدروش اعمال محاسبه از پارامترهاي رگرسيون، روش تر  -1يادآوري
، اما قابل ودهب mg 10 كمتر از قداريافت شود و م ه هاآزموندومين استخراج از بيش از يكي از اگر روغن زيتون در

روغن زيتون  اضافه نموده و جرم كل اول h 7 تشخيص داده شده از استخراج قداراندازه گيري باشد، اين را به م
  .ت نماييدرا در گرم ثب هآزموناستخراج شده براي هر

بند مطابق (تغيير كرده باشند C16به  C18در استخراج دوم يافت شود، يا نسبت پيكهاي  mg10  ازاگر بيش 
  . ) 1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره 6- 10و10-2

  به بلندي يا فضاي پيك C18پيك  سطحيا  ارتفاعساعته، نسبت  هفتاستخراج اولين براي هر كروماتوگرام از 

C16 مقدار ميانگين اين نسبتها را مشخص نموده و با نسبت مشابه مشخص شده از . را محاسبه كنيد
ثابت كنيد كه آيا تفاوت بين دو مقدار نسبت قابل قبول .كروماتوگرامهاي كاليبراسيون روغن زيتون مقايسه نماييد

 . ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره6-10بند مطابق (مي باشد يا نه
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براي نمونه هاي روغن زيتون استخراج شده درمقايسه با نسبت مشابه براي روغن زيتون    C18 /C16تغييردر نسبت  -2يادآوري
استفاده شده درگراف كاليبراسيون نشان دهنده وقوع واكنش ياشكست درمولكولهاي روغن زيتون درطي مراحل آزمون يا درطي 

  .تغييراتي تاثيرات نامطلوبي برنتايج مهاجرت كل خواهندداشتچنين . استخراج آزمونه مي باشد
  

  گزارش نتايج - 8

  روش محاسبه     8-1
صورت ميلي گرم كم شده به ازاي دسي متر مربع از سطح نمونه كه انتظار مي رود در تماس با ه را ب كلمهاجرت 

  .به روش ذيل محاسبه مي شود هماده غذايي قرار گيرد، براي هر آزمون
  
  
  

  1000[ma- (mb-mc)]                                                                                )4(معادله
M=        
                       S  

  
  : كه
M         متر مربع سطح نمونه در تماس با ماده بر حسب ميلي گرم بر دسي، مقدار مهاجرت كل به روغن زيتون

  غذايي
ma        7يابه ويژه بند3- 2-7يا2-2-7مطابق بند(بر حسب گرم ،جرم اوليه آزمونه پيش از تماس با روغن زيتون -
2 -4(  
  

mb       4(معادلة (، يا جرم اصالح شده  )4-7بندمطابق (گرم رحسبپس از تماس با روغن زيتون، ب هآزمونجرم( 
اين 5- 4-7بندبا مطابق (را نشان مي دهد رآزمونههبه ازاي  mg 2كه كاهش مواد فرار باالتر از) راببينيد
  .)استاندارد

mC       اين استاندارد 3-2- 6-7بندبا مطابق (گرم  رحسب، بآزمونهجرم روغن زيتون جذب شده توسط      ( 
  .مي باشد

S    مي  بصورت دسي مترمربع، ه غذايي قرارگيردكه انتظار مي رود در تماس با ماد آزمونهسطح  مساحت
  . ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره3-9مطابق بند(دباش

مقدار مهاجرت محاسبه مي  عيينسطح، در تمساحت تجاوز كند، تمام  mm  5/0به طور معمول، اگر ضخامت از
 . ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره3-9بندمطابق (شود
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معتبر، تا حد ميلي گرم به ازاي دسي آزمون براي ميانگين نتايج و  mg/dm2 1/0  تا حد هآزموننتيجه را براي هر
  .كنيدمتر مربع محاسبه 

  .)مراجعه كنيد 1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره 3-12بند براي تعيين نتايج معتبر به (
  :شده با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود تصحيحجرم 

                             )                    5(معادله  
  كه
mb         كه براي كاهش مواد فرار در لوله هاي خالي مجاز مي باشد برحسب گرم ،  آزمونهشده  تصحيحجرم.  
md          مي باشدگرم  برحسبدر لوله هاي خالي،  آزمونهميانگين كاهش جرم.  

Mb’      م مي باشدگر برحسبپس از تماس با روغن زيتون،  هجرم آزمون.  
  

مواد فرار كاهش يافته ازآزمونه غوطه ور  مقاديربراي كاهش مواد فرار در طي دورة تماس نمونه آزمون، حدمجاز اين  - يادآوري 
  .شده در روغن زيتون، برابر با ميانگين كاهش مواد فرار از دوآزمونه درون لوله هاي خالي در نظر گرفته مي شود

صورت ميلي گرم كاهش يافته در ه ، بكلدنبال شده باشد، مهاجرت ت  وستشرح داده شده در پي روشاگر 
صورت زير ه گزارش شده و ب،دسي متر مربع از سطح نمونه كه انتظار مي رود در تماس با ماده غذايي قرار گيرد

  :محاسبه مي شود
  
                    )6(معادله 

  
  كه

MD       سطح نمونه كه  مساحتميلي گرم بر دسي متر مربع از  برحسببه درون روغن زيتون،  كلمهاجرت
 ت پيوست روش شرح داده شده درانتظار مي رود در تماس با ماده غذايي قرار گيرد، مي باشد كه با دنبال نمودن 

  به دست مي آيد؛
ma        يابه ويژه 3- 2-7يا2- 2- 7هايبندبا مطابق (گرم رحسبب ، ، پيش از تماس با روغن زيتونهآزمون جرم اوليه
  .)اين استاندارد4- 2-7بند
mb    يا جرم اصالح  )اين استاندارد 4-7بند با مطابق(گرمرحسب ب، پس از تماس با روغن زيتون  هجرم آزمون
- 4-7بندبا مطابق (مي باشد هآزمونبه ازاي هر mg2 كه كاهش مواد فرار بزرگتر از  )ببينيد را)5(معادله (شده

  .)اين استاندارد4
mC        اين استاندارد3-2- 6- 7بند با مطابق(گرم  رحسبب،  هآزمونجرم روغن زيتون جذب شده توسط (.  

MW       ميلي گرم رحسب، ب هآزمون مهاجرتجرم آب از دست رفته يا به دست آمده از.  
S       دسي متر  رحسبكه انتظار مي رود در تماس با ماده غذايي قرار گيرد، ب هسطح آزمون مساحت

  . ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره3-9بندمطابق (مربع
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  .تعيين مقدار مهاجرت لحاظ مي گرددسطح در  مساحتفراتر رود، تمام  mm   5/0اگر ضخامت از "معموال
  دقت 8-2

  .مراجعه شودج به پيوست 

  گزارش هاي آزمون  9

بايد فاكتورهاي كاهش  نظر گرفته شده باشند، كه مواد پالستيكي براي استفاده در تماس با غذاي چرب درزماني
  .شود درنظرگرفتهمجازدرزمان گزارش نتايج آزمون 

  :زير باشد آزمون بايدداراي آگاهي هاي
  درنظرگرفتن اين استانداردملي ايران به عنوان روش آزمون   9-1

يد كننده، عالمت تجاري،درجه،سري اطالعات الزم مربوط به نمونه مانند ماده شيميايي مورد استفاده،تولتمام   9-2
  .بيان شود ساخت وضخامت

 .بيان شود شرايط زماني و دماي تماس با ماده مشابه غذايي    9-3

  .بيان شود انحرافات از روش مشخص شده و نتايج آنها    9-4
 سي متر مربع از نمونهنتايج هركدام ازآزمونها و ميانگين آنها كه به صورت ميلي گرم كاهش يافته در دگزارش     9-5

   .بيان شود

به عنوان مرجع براي روش به كار رفته براي تشخيص جرم نمونه هاي حساس به رطوبت، ملي اين استاندارد  لحاظ   9-6
 .درنظرگرفته شود و در نتيجه براي انتخاب روش

 .بيان شود هرگونه تنظيمات بكاربرده شده براي كاهش مواد فرارازآزمونه ها    9-7

  .بيان شود مرتبط در مورد نتايج آزمون توضيحات   9-8
 به عنوان مرجع، براي هرگونه فاكتور كاهش استفاده شده در محاسبه مهاجرت ملياين استانداردلحاظ    9-9

  .درنظرگرفته شود
  .تاريخ انجام آزمون بيان شود   9-10
 .نام ونام خانوادگي وامضاء آزمونگربيان شود   9-11
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  يوست الفپ

  )الزامي(
تعيين سازگاري روغن زيتون به عنوان مشابه غذايي چرب و تري هپتادكانويين به عنوان استاندارد 

  داخلي
  روش اصول    1-الف
ه اين كه تري هپتادكانوين ب،واستچرب مناسب مشابه غذايي عنوان ه روغن زيتون ببراي اثبات اين كه روش اين 

صورت متيل استرهاي آن، مناسب ه ي تشخيص گازكروماتوگرافي روغن زيتون بداخلي براعنوان يك استاندارد
  .مي باشد، انجام مي شود

 روش    2-الف

 ml   50را درون يك بالون )اين استاندارد 1-4بندبا مطابق (از روغن زيتون mg   55تا mg 45    1- 2-الف
با مطابق (ول سيكلوهگزان از تري هپتادكانويناز محل ml  0/10وزن كرده، و )اين استاندارد19- 5بندبا مطابق (

سيكلوهگزان را با استفاده . اضافه كنيد )اين استاندارد21- 5بندبا مطابق (پت را توسط پي )اين استاندارد3-4بند
خارج كرده و با استوانه مدرج يا  )اين استاندارد20-5بندبا مطابق (از يك تبخير كننده چرخشي يا حمام آب 

را  )اين استاندارد6-4بندبا مطابق (ـ هپتان nاز ml 2/0 ml ± 10 ،)اين استاندارد20-5بندبا بق مطا(سرنگ مدرج
مطمئن شويد كه باقيمانده روغن زيتون با تكان دادن، گرم كردن يا عمليات فراصوتي، به خوبي .اضافه كنيد

  .پراكنده شده باشد
از محلول  ml 2/0 ml ± 10  ،)اين استاندارد20-5بندبا مطابق (با استوانه مدرج يا سرنگ مدرج  2-2-الف 

را  )اين استاندارد14-5بندبا مطابق (واندكي سنگ جوش )اين استاندارد4- 4بند با مطابق (هيدروكسيد پتاسيم 
  .بجوشانيد min 5/0 min ± 10 را براي برگشتيك چگالنده را به بالون متصل نموده و مخلوط تحت .اضافه كنيد

از محلول متانول تري   ml  2/0  ml ± 5،) اين استاندارد20- 5بندبا مطابق (ج، يا سرنگ مدرجبا يك استوانه مدر
 min 25/0 min ± 2را براي برگشترا اضافه نموده و مخلوط تحت  )اين استاندارد5-4بندبا مطابق ( فلوريد بور
 .بجوشانيد

از محلول  ml  20تا ml 15،) اين استاندارد20-5بندبا مطابق ( پس از سرد كردن تا دماي اتاق، با استوانه مدرج 
سپس محلول . را اضافه نموده و خوب تكان دهيد )اين استاندارد2- 7-4بندبا مطابق (اشباع سولفات سديم

  .اجازه دهيد تافازها ازهم جداشوند. بالون اضافه كنيد سولفات سديم بيشتري را تا رسيدن سطح مايع به دهانه
داشت، لول متيل استر براي تشخيص گازكروماتوگرافي، بيش از هفت روز تأخير وجوداگر در استفاده از يك مح

حاوي سولفات سديم خشك  )اين استاندارد24-5بندبا مطابق (ـ هپتان را به يك لوله كوچك دربندي شدهn اليه 
  .انتقال داده و در يخچال نگهداري كنيد )اين استاندارد1- 7-4بندبا مطابق (جامد
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  .ـ هپتان قرار دارندn ل استرها براي تشخيص گازكروماتوگرافي بعدي در اليه بااليي متي -يادآوري

  .محلول متيل استر را به درون گازكروماتوگراف تزريق كنيد   3- 2-الف

اين   23-5يادآوري بندبراي ستونهاي شرح داده شده در  l µ 3تا l µ  1حجم تعيين يافته هابيانگراين است كه -يادآوري 
 .مناسب مي باشددارد،  استان

 .كروماتوگرام را براي مقايسه نگه داريد

-5بندبا مطابق (يكي ازآزمونه ها را كه آماده شده، برداشته و در يك استخراج كننده ازنوع سوكسله  4- 2-الف
 ml وبه را برداشته)اين استاندارد15- 5بندبا مطابق ( ml  500يا ml  250بالون يك.قراردهيد)اين استاندارد15

اضافه مي )اين استاندارد2-4بندبا مطابق(مقداركافي ازحالل استخراج  از سيكلوهگزان بدون استاندارد داخلي ، 10
با ) ، با توجه به اندازه بالون ml  400يا ml   200حدوداً(كنيم تا امكان چرخش استخراج كننده ازنوع سوكسله 

با استفاده از حمام آب يا . رل جوشيدن، فراهم شودبراي كنت )اين استاندارد14- 5بند با مطابق(سنگ جوش 
با چرخشهاي استخراجي  h  01+7عمل استخراج را براي يك دورة)اين استاندارد18-5بندبا مطابق (حمام بخار

كه كمتر از شش بار در ساعت نباشد، با اطمينان از اينكه قطعات آزمون در طي هر چرخش كامالً در حالل غوطه 
 .يكديگر جدا باقي بمانند، انجام دهيدور باشند، و از 

تمام حالل را از استخراج كننده ازنوع سوكسله به درون بالون ريخته، بالون را از استخراج كننده    5- 2-الف
ازنوع سوكسله جدا نموده و حالل را با استفاده از يك تبخير كننده چرخشي يا دستگاه تقطير ساده، تا سطح 

انتقال داده و بالون را با سه قسمت  ml  50 محلول استخراج آزمونه را به يك بالون.تبخير كنيد ml  10 حدود
ml   5 به بالون از حالل بشوييد وسه قسمت شستشوراml   50 اضافه كنيد.  

-5هاي بند با مطابق(آن را با استفاده از يك تبخير كننده چرخشي يا حمام آب تا خشك شدن تبخير كنيد
 ).18-5يا17

مطمئن شويد كه آزمونه استخراج . اضافه كنيد ml   50ـ هپتان رابه بالون nاز  ml 2/0 ± ml 0/10   6- 2-الف
سپس محتواي بالون را هدف  .صوتي، به خوبي پخش شده باشدفرا شده با تكان دادن، گرم كردن يا با عمليات

مقدار از محلول به دست آمده قرار دهيد و همان   2- 2- روش آماده سازي متيل استر، شرح داده شده در بندالف
 .كروماتوگرام راثبت كنيد. درون گازكروماتوگراف تزريق كنيدبه كاررفته است به  3- 2- الف گونه كه دربند را آن

 نتيجه گيري     3-الف

-2- كروماتوگرام متيل استرهاي ايجاد شده از روغن زيتون و استاندارد داخلي در روش شرح داده شده دربند الف
اگر پيكهاي موجود در . ، مقايسه كنيد 6- 2- كروماتوگرام آماده سازي از استخراج آزمونه در روش الف را با 3

كروماتوگرام استخراج با مدت زمان نگهداري پيكهاي مشابه با آن پيكهايي كه از متيل استرهاي روغن زيتون به 
روش براي ماده تحت آزمون مناسب نمي ميلي گرم يا بيشتر از روغن زيتون باشد، اين 2دست آمده، و برابر با 

، اما نه بر  C18:2يا پيك/و C18:0هايي در پيكهاي  اگر يك ستون قطبي استفاده شده باشد و تداخل. باشد
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پيكهاي ديگر متيل استر روغن زيتون، مشاهده شود، پس روغن زيتون مي تواند يك مشابه غذايي چرب مناسب 
  ).2-2-6- 7بندبكارگرفته شده در3روش (به حساب آيد

  

مطابق (اسيد،اتيل استرمي باشد دهيدروسينامي ين يائيك جانشين مناسب تحت عنوان استانداردداخلي تري نونادكانو -1يادآوري 
  . ) 1391سال: 13737- 1استانداردملي ايران شماره 3-10بند

ي هپتادكانوين استفاده شده درستونهاي انواع كروماتوگرامهاي متيل استرهاي روغن زيتون وتر -2-ث و -1-ثجدول  -2يادآوري 
  .رابه ترتيب نشان مي دهد2و1
  

با پيك متيل هپتادكانوين باشد از  اگر يك پيك دركروماتوگرام ماده استخراج شده با مدت زمان نگهداري مشابه،
حت پيك ارتفاع و يا مسا 1 % تري هپتادكانوين اصلي،استاندارد داخلي بوجود آمده است و در اين حالت اگراز

  .مي باشد داخلي جانشين قابل طرح بيشتر باشد، به عنوان استاندارد
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 پيوست ب

  )الزامي( 
  تعيين نياز به تثبيت  نمونه

  
  تعيين نياز به تثبيت  نمونه

  روش اصول    1- ب

محتواي توجه به ها با  مونهآز تثبيتاينكه آيا  تعيينبراي  3- بو 2-ب بندهايشرح داده شده در روش هاي
عيين براي ت 5- وب4- ب بندهايهاي شرح داده شده درروش .بودياخير ، انجام مي شود نيازخواهد ،موردرطوبت

  .د، انجام مي شودن، كه حساس به رطوبت مي باشه هاآزمونجرم 

 تثبيت روش    2- ب

، )10- 5مطابق بند (ده تهيه شده ودريك محفظه قرارداده ش 6يك نمونه آزمون راهمان طوركه دربند   1-2-ب
آزمونه را .نگهداشته شده، قرار دهيد 80 %دررطوبت نسبي h 4±h   24 برداشته و در يك ظرف كه به مدت

برداشته و بعد از برداشتن از محيط كنترل شده، هر چه سريعتر توزين كنيد، تا كاهش رطوبت و تغيير در جرم 
 .به حداقل برسد

نگهداشته شده،  50 %، در رطوبت نسبي h 4 ±h  24 ظرف كه به مدت همان آزمونه را درون يك  -2-2-ب
 .، توزين كنيد1-2-شده دربند ب نوشته مطابق اقدامات احتياطيآزمونه رابرداشته و.قرار دهيد

  نتيجه گيري    3- ب

 mg/dm2 2  بزرگتر از ،شده عيينت 2-2-و ب1- 2-ببندهاي  كه در  همان طور هآزموناگر تفاوت بين جرمهاي 
  .باشد، پس آماده سازي نمونه آزمون پيش از عمل توزين، در فرآيند آزمون ضروري خواهد بود

 كمتر از  ،شده عيينت 2-2-و ب1- 2-ببندهاي  كه در  همان طوراگر تفاوت بين جرمهاي نمونه آزمون، 

mg/dm22 بودنخواهدآزمون ضروري روش پيش از عمل توزين، در  هباشد، پس آماده سازي آزمون.  
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  ه هاآزموناوليه توزين     4- ب

تا ، h  24 نگهداشته شده قرار داده، در فواصل زماني حدود  50 %را در ظرفي كه در رطوبت نسبي ه هاآزمون
اشد، توزين نموده و جرم نهايي ب mg/dm2 2 كمتر از هآزمونهاي پياپي هر زماني كه تغيير در جرم بين توزين

  .يدكنراثبت  هآزمونهر

  ه هاآزمونوزين نهايي ت    5- ب

،  h  24فواصل زماني حدود، درقراردهيدنگهداشته شده،   50 %رطوبت نسبيدر ظرفي كه در"مجددارا  ه هاآزمون
و جرم نهايي ، توزين نموده  باشد mg/dm2 2 كمتر از هآزمونهاي پياپي هر تا زماني كه تغيير در جرم بين توزين

  راثبت  هآزمونهر
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  پيوست پ
  )الزامي(

  تعيين نيازبه تثبيت نمونه وتعيين جرم آزمونه حساس به رطوبت باخشك كردن تحت خالء 

  اساس روش    1-پ
با توجه به محتواي رطوبت الزم است يا  مونه هابراي اثبات اينكه آياتثبيت آز 2-بند پشرح داده شده در  روش

كه حساس به آزمونه ها جرمعيين براي ت 4-پو  3-پهاي بندشرح داده شده در  روش .نه، انجام مي شود
 .رطوبت مي باشند، انجام مي شود

 ه هاآزمون براي تثبيتاثبات نياز     2-پ

  روش    1-2-پ
آزمونه .تعيين شده، برداشته و در حد ميلي گرم توزين كنيداين استاندارد  6يك آزمونه را همان طوركه در بند 

فشار درون آون را .قرار دهيد  Cº  5 ± Cº 60در )اين استاندارد25-5بند با ق مطاب(رادريك آون تحت خالء
فشار را برداشته  .قرار دهيد  min  10 ±  min 60آزمونه را درون آون به مدت.ياكمتركاهش دهيد kPa 3 /1تا

خود دستگاه يا حاوي سيليكاژل  )اين استاندارد26-5بندبامطابق (دسيكاتور  وآزمونه را ازآون تحت خالء به يك
 جرم آزمونه را تعيين  min 10 ± min 60 پس از سرد كردن به مدت  .كلريد كلسيم خشك انتقال دهيد

  .دوربريزيد آزمونه را.محاسبه كنيد اختالف بين جرم آزمونه راقبل وبعدازيك ساعت قراردادن تحت خالء.كنيد
  نتيجه گيري    2-2-پ

باشد، پس تثبيت آزمونه ها براي استفاده در آزمون  mg/dm2 2 رگتر ازاگر تفاوت بين جرمهاي نمونه آزمون بز
آزمونه ها  اگر تفاوت بين جرم. ضروري خواهد بود) 3-مطابق بند پ(،پيش از هر عمل توزين در روش آزمون 

باشد، پس تثبيت آزمونه ها براي استفاده در آزمون پيش از هر عمل توزين در روش آزمون  mg/dm2 2 كمتر از
 .ضروري نخواهد بود

 ه هاآزموناوليه توزين     3-پ

  تثبيت آزمونه ها    1-3-پ
  Cº 5±سپس به يك آون تحت خالء در  تعيين شده ، توزين نموده، 6چهار نمونه آزمون را همان طوركه در بند 

Cº 60  قوي تايك پمپ خال ء انتقال دهيد و فشار درون آون را با استفاده از درجه سلسيوسkPa  3/1  كاهش ،
هر يك ساعت پمپ . را در زماني كه فشار مورد نظر فراهم شده باشد، مي توان خاموش نمود ءپمپ خال. دهيد
آزمونه را .تجديد شود ءروشن كنيد تا رطوبت از آون خارج شده و خال min 15 تا min 10 را براي يك دورةء خال
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آزمونه را از آون تحت خأل به يك .قرار دهيدء خالتحت اين شرايط در آون تحت  h  2±  h 24براي يك دورة
جرم آزمونه را پس از سرد كردن به . دسيكاتور حاوي سيليكاژل خود دستگاه يا كلريد كلسيم خشك انتقال دهيد

 تثبيت را تا زمانيكه تغيير در جرم دو توزين متوالي كمتر از روش.تعيين كنيد min10± min 60  مدت

mg/dm2 2 جرم نهايي هرآزمونه را ثبت كنيد. يدباشد،تكراركن. 

  ه هاآزمونتثبيت مجدد    2-3-پ
از وزن از دست داده در طي خشك كردن تحت خالء رابازيابد، در  70 %آزمونه ها را تا زماني كه آزمونه ها حداقل

- 10ندبه ب(رطوبت نسبي قراردهيد 80 %حاوي)اين استاندارد10- 5بندبامطابق (رطوبت محيط يا درون يك ظرف 
آزمونه هااكنون آماده قرار گرفتن در معرض تماس با روغن . ) 1391سال: 13737-1استانداردملي ايران شماره9

 .زيتون مي باشند

  ه هاآزمونتوزين نهايي     4-پ
ساعته،  24پس از دورة قرار گرفتن در معرض تماس، تا زمان رسيدن به جرم ثابت، آزمونه ها براي دوره هاي 

اكنون آزمونه ها را مي توان . جرم نهايي هرآزمونه را ثبت كنيد. در باال آمده است، قرار مي گيرند همان طور كه
  .براي بازيابي روغن زيتون استخراج نمود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



29 

  

  
  

  
 پيوست ت

  )الزامي(
تراسيون تعيين تغيير در محتواي رطوبت آزمونه ها با اندازه گيري انتقال آب به يا از روغن زيتون، با تي

  كارل فيشر
 روش اصول   1-ت 

مشابه غذايي برداشته شده از آزمون مهاجرت، تا پيش از آناليز براي آب، در يك ظرف آب بندي شده براي 
مواد به كار برده شده در تيتراسيون كارل فيشر، صرف عمليات حجم . محافظت از رطوبت هوا، نگهداري مي شود
محتواي آب تازه و مشابه غذايي استفاده  .ب اختصاص يافته استسنجي يا كولون سنجي مي شود وبه آ

اين . شده،تعيين شده و در نتيجه از دست دادن يا بدست آوردن آب ازآزمونه، از اين تفاوت مشخص مي شود
مقدار سپس براي جبران از دست دادن يا بدست آوردن آب در روش مهاجرت كل گراوي متريك استفاده مي 

  .شود
 فهامعر   2-ت 

لوله كه حاوي آزمونه ها ) يا سه(نمونه هاي مشابه غذايي روغن زيتون بدست آمده از هركدام از چهار     1-2-ت 
 .قرار دهيد)  ml50  (هستند را فوراً تحت آزمون مهاجرت 

 (سه نمونه از مشابه غذايي  روغن زيتون شاهد را تحت شرايط معادل مهاجرت اما بدون حضور آزمونه    2-2-ت 
ml 50 (قرار دهيد ،.  
، انتظار مي رود كه در آزمونهاي )اين استاندارد1-4بندبامطابق (نمونه مشابه غذايي روغن زيتون    3-2-ت 

 .مهاجرت به كار روند

  روش   3-ت 
  مشابه غذاييارزيابي     1-3-ت 

مطابق (يي قرار گيرند كه انتظار مي رود در تماس با ماده غذا)=5n(بخشهاي شبيه سازي شده مشابه غذايي  
رسيدن به  براي بايد اين محاسبه) انحراف ازاستاندارد(دقت . كارل فيشررااجراكنيد را برداشته و روش) 3-2-بندت

اگر اين دقت با دليل اينكه مقدارآب . يا كمتر باشد mg/kg 10 در نتيجه نهايي در حد mg/dm2 1 دقت معادل
  .خشك كنيد 2-3-مشابه غذايي را مطابق بند ت .نيايدموجوددر مشابه غذايي باال است، بدست 
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  .اگردقت بدست آمده ناكافي باشد،ازيك وسيله جانشين كارل فيشربايستي استفاده شود  -يادآوري

  مشابه غذاييكردن  خشك    2-3-ت 
 مقدار كافي از مشابه غذايي و شاهد را براي آزمون مهاجرت برداشته و در خالل خالص سازي با جريان

ml/min15 تاml/min 20 نيتروژن خشك، برايh 4 در Cº  150 1 -3-ت  مشابه غذايي را مطابق بند. نگه داريد 
  .مشابه غذايي خشك شده را در يك ظرف آب بندي شده نگهداري كنيد. ارزيابي كنيد

  

  .ياكمترازاين روش باشد mg/kg  50  آب مشابه غذايي بايستي به طورمعمول محتواي  -يادآوري
  

  آماده سازي نمونه ها براي آزمون   3-3-ت 
سه . ، محاسبه كنيد)Mm(در زمان استفاده از اين روش جرم استخراج شده از مشابه غذايي را با تفاوت جرم 

را در شرايط مشابه آزمونه ها قراردهيد تا مشابه غذايي ) مشابه غذايي بدون نمونه(مشابه غذايي شاهد  قسمت
  .شاهد را به دست آوريد

  
  تيتراسيون كارل فيشر نمونه هاي مشابه غذايي   4-3-ت 
  .تيتراتور كارل فيشر را طبق توصيه هاي سازنده كاليبره كنيد   1- 4-3-ت 
 

مشابه غذايي كه در تماس باآزمونه ها بوده اند  نمونه هاي فرعي سه گانه از هركدام از چهار قسمت   2-4-3-ت 
  .تعيين كنيد 3-4-3-محتواي آب را مطابق بندت . رابرداريد و هركدام از مشابه هاي غذايي شاهد

 
  .يك مقدار از مشابه غذايي را درون تيتراتور وارد كنيد    3- 4-3-ت 

جرم دقيق اضافه شده  )اين استاندارد29- 5و28- 5هاي بندبا مطابق (با استفاده از يك سرنگ و سوزن تميز شده
)Mo (درحد با دقت رابه وسيله سرنگ خالي ازپيش وزن شده  mg 10 به . كنيد خالي ازپيش وزن شده، تعيين

  .تا پيش از انجام تيتراسيون حل شود) min 2  تا min  1 "معموال(نمونه زمان دهيد 
  
محتواي آب مشابه . را نشان مي دهد)Qw(تجهيزات كارل فيشر به طورمعمول جرم آب يافت شده    4-4-3-ت

  .، محاسبه كنيدWc=Qw/Moبر كيلوگرم، با فرمول را به صورت ميلي گرم ) Wc(غذايي 
  

  آبعيين دقت ت    5-3-ت
اگر اين معيار براي همه نمونه هاي . باشد mg/kg10± نمونه هاي فرعي سه گانه بايد در چارچوب  Wcنتايج 

يد تا بخش باشد، ميانگين نتايج سه گانه را براي هر كدام از چهار نمونه مهاجرت محاسبه كن شبيه ساز رضايت
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Ws1  ،Ws2  ،Ws3 و ،Ws4  را به دست آورده و براي سه مشابه غذايي شاهدWb1  ،Wb2  و ،Wb3  را به
را بررسي نموده  4-3- حاصل شود، روش كارل فيشرمطابق بند ت mg/kg10±اگر اختالفي بيش از . دست آوريد

  .و منشاءاختالف را برطرف كنيد
  ي شاهدقابليت تجديدپذيري مشابه غذاي     6-3-ت

باشد، ميانگين  mg/kg10±براي سه نمونه مشابه غذايي شاهد در چارچوب  Wb3، و  Wb1  ،Wb2اگر نتايج  
شاهده شود، روش را بررسي نموده و م     mg/kg10±اگر اختالفي بيش از . در نظر بگيريد Wbآنها را به عنوان 

  .منبع اختالف را برطرف كنيد
  نتايج بيان     4-ت

  :مي شود زير محاسبه  بااستفاده ازمعادلههرآزمونه مهاجرت  بوسيلهاز دست رفته يا گرفته شده ) Mw(جرم آب 
  Mw=(Ws-Wb) × Mm)                                 7(معادله    
  :درآن  كه

Mw     ميلي گرم مي باشد برحسب،  مهاجرت ه هايتوسط آزمون جرم آب از دست رفته.  
Ws      رم بر كيلوگرم مي باشدميلي گ برحسب،  مهاجرت به غذاييمشامحتواي آب.  
Wb      ميلي گرم بر كيلوگرم مي باشد ، برحسبشاهد غذايي هاي مشابه ميانگين محتواي آب.  
Mm      كيلوگرم مي باشد برحسباستفاده شده براي آزمون مهاجرت،  مشابه غذاييجرم.  
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  پيوست ث
  )اطالعاتي(

 وعي ازگراف كاليبراسيون وكروماتوگرامن

 
  1ستون –نوعي ازكروماتوگرام  -1 -ثجدول 

 
18:2C=12                                                                         18:1C=11  
18:0C=10                                                                17:0C=9  
16:1C=8                                                                           16:0C=7  
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  زمان نگهداري دردقيقه
  

 2ستون –كروماتوگرام از نوعينمودار - 2- ثجدول 
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  : ا راهنم
A :نسبت سطح زيرپيك  
B :روغن زيتون برحسب ميلي گرم  

  اليبراسيوننوعي ازگراف ك نمودار - 3- ثجدول 
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  جپيوست 
 )اطالعاتي(

  دقت داده ها

  دقت داده ها

 mg/dm26/6 يك فيلم پالستيكي كه ميانگين مهاجرت كل آن  نتايج حاصل ازآزمون هاي مشترك با ارزيابي

  :مي دهد  Rو rوبوسيله روش غوطه وري كامل تعيين شده،مقاديرزيررابراي  است ،

mg/dm20/2  = r تكرارپذيري 

mg/dm29/2  =R رپذيريثيتك  
  

  .تكرارتعيين شده است6آزمايشگاه و11شامل 1996دقت داده ها به وسيله آزمايش انجام شده در
  mg/dm2 بايك فيلم پالستيكي كه ميانگين مهاجرت كل آنبيشترارزيابي نتايج حاصل ازآزمون هاي مشترك 

  :مي دهد Rوrي وسيله روش غوطه وري كامل تعيين شده،مقاديرزيررابراه است ،وب  3/8

 mg/dm28 /1  = r تكرارپذيري 

 mg/dm27/3  =R رپذيريثيتك  
  

  . تكرارتعيين شده است6آزمايشگاه و8شامل  1997دقت داده ها به وسيله آزمايش انجام شده در
  
  
  
  

 


