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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
9
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی )(IEC
و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی ) 3(CACدر
کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا خاص کشور  ،از آخری
پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سکنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پيشگفتار
استاندارد "پحستی اا  -مواد و کاالاا در تماس با مواد غیایی -قسمت  :2مهاجرت کلی به داخ روغ
زیتون با استفاده از س  -روشاا آزمون" که پیشنوی آن درکمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی
استاندارد ایران تهیه و تدوی شده و در یکصد و بیست و افتمی اجحس کمیته ملی استاندارد بستهبند
مور  29/3/93مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ،مصوّب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر
میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوّالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
DIN EN1186-4:2002;Materials and articles in contact with foodstuffs Plastics - Part 4:

Overall migration into olive oil by cell -Test methods

و

1-

پالستيكها -مواد و كاالهاي در تماس با مواد غذايي -قسمت  :4مهاجرت كلي به
داخل روغن زيتون با استفاده از سل اندازه گيري -روشهاي آزمون
7

هدف و دامنه كاربرد

اد از تدوی ای استاندارد تعیی روشاا آزمون مهاجرت کلی به داخ مشابهاا غیایی از سطح
پحستی اایی است که به شک فیلم یا ورق در تماس با ماده غیایی در دما باالتر از  99 °Cتا 199 °C
قرار دارند.
يادآوري  – 7دما مساو با  199 °Cدر ای استاندارد کاربرد ندارد.

ای استاندارد ،بیشتر برا پحستی

اایی که به صورت فیلم یا ورق می باشند کاربرد دارد.

ای استاندارد به ویژه برا آن دسته از مواد که بیشتر از ی الیه یا ورق با خصوصیت مهاجرت متفاوت
استند کاربرد دارد و باید مشابه غیا در تماس با سطوحی مورد آزمون قرار گیرد که مواد غیایی با آن سطو
در تماس خوااند بود.
يادآوري  -1ای استاندارد در مورد مشابه اا غیایی چرب ،مانند روغ زیتون کاربرد دارد .ای استاندارد با اصححیهاا
مناسب برا "سایر مشابهاا غیایی چرب" 1نیز کاربرد دارد .سایر مشابهاا غیایی چرب ،کروماتوگراماا متفاوتی برا
مشابهاا غیایی متی استر نسبت به متی استراا روغ زیتون نشان میداند .پی اا کروماتوگرام مناسب متی
استراا مشابهاا غیایی چرب را برا تعیی کمّی مشابهاا غیایی استخراج شده از آزمونه انتخاب میکنند .ای استاندارد
برا اکثر پحستی اا کاربرد دارد.

1

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.

 -1مشابه  Dشام مخلوطی از تر گلیسریداا یا روغ آفتابگردان یا ذرت است ( به بند  9-3استاندارد ملی ایران شماره 13333-1
مراجعه شود).

1

استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 7-1استاندارد ملی ایران شماره  :13333-1پحستی اا -مواد و کاالاا
قسمت :1راانما انتخاب شرایط و روشاا آزمون برا مهاجرت کلی.

در تماس با مواد غیایی-

 1-1استاندارد ملی ایران شماره  :1232لوازم شیشها آزمایشگاای -پیپتاا ت

حجم.

 3-1استاندارد ملی ایران شماره  :3933شیشه آالت آزمایشگاای -استوانهاا مدرج.
3

كليات

مهاجرت کلی از آزمونهاا پحستیکی به وسیله جرمی از ماده در واحد سطح که به مشابه غیایی منتق
میشود تعیی می گردد.
انتخاب شرایط آزمون با شرایط ذکر شده در بنداا  3 ،2و  6استاندارد ملی ایران شماره  13333-1تعیی
میشود.
آزمونه با وزن مشخص را در دمااا باالتر از  99 °Cو کمتر از 199 °Cدر زمان مشخصی در س پر شده از
روغ زیتون قرار داده ،سپ آزمونه را از س بیرون آورده و پ از زدودن روغ از آن ،آزمونه را مجدداً وزن
کنید.
در آزمونهاا معموالً روغ زیتون جیب شده باقی میماند که مقدار آن توسط کروماتوگرافی گاز بعد از
تبدی به متی استراا استخراج شده تعیی میشود .متیحسیون توسط واکنش کمپلک بورون
تر فلورید /متانو  1با اسیداا چرب تشکی شده از ایدرولیز روغ با ایدروکسید پتاسیم انجام میشود.
تر اپتادکانوئی  9به عنوان ماده مرجع (به پیوست الف مراجعه شود) ،تر اپتادکانوئی  ،9قب از استخراج
روغ زیتون جیب شده از آزمونهاا اضافه میشود .به ای صورت اطمینان حاص میگردد که ارگونه
ترکیبات فعا یا قاب استخراج از پحستی اا با استاندارد داخلی و امچنی با روغ زیتون استخراج شده
واکنش میداد .استاندارد داخلی امچنی در مورد واکنشاا ایدرولیز و متیحسیون استفاده میگردد که
به ای ترتیب ار گونه کمبود در فراینداا ایدرولیز و متیحسیون جبران میگردد.
مهاجرت به داخ روغ زیتون با کسر کردن جرم روغ زیتون جیب شده توسط آزمونه از جرم آزمونه بعد از
زدودن روغ زیتون و سپ کسر کردن ای جرم از جرم اولیه آزمونه محاسبه میشود.
افت کلی جرم بر حسب میلیگرم بر دسیمتر مربع از مساحت سطح آزمونه بیان میشود و مهاجرت کلی به
عنوان میانگی حداق  3تکرار بر رو نمونهاا جداگانه گزارش می شود.

1- Boron trifluoride/methanol complex
2- Triheptadecanoin

9

به طور مثا  ،به منظور اجتناب از خطااایی که ممک است در طو روش آزمون بروز نماید و شناسایی آنها
ممک است مشک باشد به طور مثا  ،آلودگی یا افت روغ در طو مراح جابجایی نمونه 2 ،تکرار بر رو
نمونه انجام می گیرد و به ای صورت می توان نتیجه حاص از ی نمونه را نادیده گرفت.
ای روش شام تغییراتی است که در مورد پحستی اا مشخص کاربرد دارد.
يادآوري  -قب از شروع آزمون مهاجرت ،آزمونه باید برا

حضور ترکیبات تداخ کننده در تعیی

میزان روغ

زیتون

استخراجی بررسی شود (به بند  1-3مراجعه شود ).اگر میزان تداخ کننده موجود غیر قاب پییرش باشد ،یکی از "سایر
مشابهاا غیایی چرب " باید آزمایش شود ،به پیوست اا الف و بنداا  3-2و  3-2استاندارد ملی ایران شماره 13333-1
مراجعه شود .اگر تداخ کنندها که با استاندارد داخلی تر اپتادکانوئی مداخله کند وجود داشته باشد ،راه دیگر استفاده از
استاندارد داخلی پیوست الف و بند  3-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1میباشد.

4

مواد و /يا واكنشگرها

يادآوري -به جز موارد ویژه ،معر اا باید دارا کیفیت آزمایشگاای مشخص باشند.

7-4

روغن زيتون تصفيه شده

مشابه مرجع  ،Dبه بند  9-3استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود.
1-4

حالل هاي استخراج

به بند  1-19استاندارد ملی ایران شماره 13333-1مراجعه شود.
7-1-4

براي پالستيك هاي غير قطبي ،مانند پلي اتيلن و پلي پروپيلن:

پنتان  23%با نقطه جوش 36 °C
1-1-4

براي پالستيك هاي قطبي مانند پلي آميد و پلي استال:

مخلو امجوشی (آزئوتروپی ) 23/3 ،حجمی از پنتان (با درجه خلوص  )23%و اتانو
خلوص .)22%

(با درجه

يادآوري - 7پنتان حح بسیار فرار و اشتعا پییر است .بنابرای به دلی اشتعا پییر ای حح باید در زمان استفاده از
آن در صورتی که با منابع اشتعا پییر در تماس است احتیا الزم صورت بگیرد .اتانو نیز حح اشتعا پییر است .توصیه
میشود که استخراج با پنتان یا مخلو پنتان  /اتانو با مراقبت ویژه انجام شود و در طو شب به حا خود گیاشته نشود.
يادآوري -1به علت نقطه ذوب پایی ای حح اا ،ممک است کندانسور خن
کندانسور مورد نیاز باشد.

3

کننده آبی جهت جلوگیر از افت زیاد حح

 3-1-4حالل هاي مناسب ديگر
يادآوري -7در روش اا پیشی برا تعیی مهاجرت کلی به داخ روغ زیتون از حح  –9،1،1تر کلرو -تر فلورواتان

1

برا استخراج استفاده شده است .به دالی زیست محیطی استفاده از ای حح تا حد ممک توصیه نمیشود .به بند 1-19
استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود .تجربه نشان داده است که ای حح  ،اگر چه در مورد اغلب پحستی اا
موثر است اما زمان استخراج با آن طوالنیتر است.
يادآوري -1ممک

است بعضی از حح اا شام

مواد غیرفرار باشند که بعد از فرآینداا

ایدرولیز و متیحسیون در

کروماتوگرافی گاز پی اایی نشان میداند که زمان آناا مشابه پی اا متی استراا روغ زیتون و متی اپتادکانوات
که به عنوان ماده مرجع افزوده میشود ،است .ای گونه حح اا قب از استفاده باید تقطیر شوند.

3-4

ماده مرجع ،تري هپتادكانوين ( گليسيرين تري مارگارات)1 CAS No. 1432-44-6 :

باید کیفیت آن بهگونها باشد که محصوالت فرایند ایدرولیز متیحسیونشام مواد نباشد که در
کروماتوگرافی گاز پی اایی نشان داند ( به بند  3-2استاندارد شماره  13333-1مراجعه شود ).که زمان
بازدار آن مشابه پی اا متی استر روغ زیتون در محلو سیکلواگزان با غلظت  9/9 mg/mlباشد.
4-4

محلول هيدروكسيد پتاسيم در متانول با غلظت 77/4 g/l

5-4

كمپلكس بورون تري فلوئوريد متانول با غلظت تقريبي 754 g/l BF3

6-4

نرمال -هپتان

1-4

سولفات سديم

 7 -1-4سولفات سدیم بدون آبNa2SO4 ،

 1 -1-4محلو اشباع سولفات سدیم
2-4

دي اتيل اتر

3-4

حالل كارل فيشر

که به صورت تجار و بر پایه متانو و کلروفرم است با ظرفیت آبی  3 mg/mlآماده شده است.
74-4

تيترانت كارل فيشر

(فقط برا تجهیزات حجمی) که به صورت تجار با ظرفیت آبی  9 mg/mlآماده شده است.

1- 1,1,2-trichloro-trifluoroethane
2- The source of thise is the chemical abstracts published by the American chemical society

2

5
7-5

وسائل
1

تخته برش

صفحها صا و تمیز از جن شیشه ،فلز یا پحستی با سطحی مناسب جهت آمادهساز آزمونهاا ،که
بهتراست در ابعاد  939 mm × 939 mmدر نظر گرفته شود.
1-5

از جن
3- 5

انبرکها

فوالد ضد زنگ با نوک تخت باشد.
ابزار برش

انواع قیچی ،چاقو تیز و یا سایر ابزاراا مناسب میباشد.
4-5

خط كش

درجه بند شده بر حسب میلی متر و با دقت  9/1میلی متر است.
5-5

ترازوي آزمايشگاهي

با صحت  9/1 mgاست.
6-5

سل هاي اندازه گيري

نوع  Aبه شک پیوست پ استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود.
يادآوري  -جزئیات س اا معاد در بند  3-3استاندارد ملی ایران شماره  13333-1بیان شده است.

1-5

ظروف مورد استفاده براي آزمونه در شرايط آزمون ،رطوبت نسبي  )54± 5(%و رطوبت نسبي
 )24 ± 5(%در .) 14± 5 ( °C

يادآوري -برا رطوبت نسبی  ، 39%محلو اسید سولفوری

( 23%جرمی/حجمی) در آب و برا رطوبت نسبی  ،39%محلو

( 93%جرمی/حجمی) اسید سولفوری مناسب است .محلو اا بایستی تازه آماده شوند .مقدار مورد نظر از آب را برداشته و
مقدار اسید به آن اضافه نمایید آن را تا دما محیط سرد کرده و به حجم الزم برسانید .توصیه میشود که رطوبت نسبی و
دما در طو مدت شرایط آزمون تغییر ننماید .از ای رو ظرو باید در ی اتاق یا آون که در دما تقریبا  )99±1(°Cتوسط
ترموستات نگه داشته شده است کنتر گردد.

2-5

لولههاي شيشهاي

داانه و درپوش سمبادها  1برا نگهدار روغ زیتون ،لولهاا با قطر داخلی تقریبا ً 33 mmو طو لوله
بکدون در نظر گرفتک گردن حدود  199mmتا  999mmباشد .به بنکد  9-3استانکدارد ملی ایکران شماره
 13333-1مراجعه شود.
1- Slab

3

3-5

گرمخانه 1يا انكوباتور

با قابلیت نگهدار دما تنظیم شده در محدوده معی شده در جدو ب 9-استاندارد ملی ایران شماره -1
 13333حف کند.
74-5

كاغذ صافي بدون پُرز

77-5

سنگ جوش

71-5

دستگاه استخراج سوكسله

که قادر به نگهدار آزمونه در "نگهدارندهاا آزمونه" بوده و دارا ی
است.

بال ته گرد  939 mlیا399 ml

يادآوري  -استخراج کنندهاا انتخابی که توانایی استخراج روغ زیتون جیب شده از آزمونه را دارند میتوانند مورد استفاده
قرار بگیرند .

73-5

حمام آب گرم

برا نگهدار بال اا استخراج سوکسله (طب بند  )19-3استفاده شود.
74-5

تبخيركننده چرخشي يا وسايل تقطير

برا تقطیر و گردآور حح استخراج میباشد.
يادآوري  -ممک است آب سرد برا چگالش مناسب حح با نقطه ذوب پایی الزم باشد.

75-5

حمام بخار يا حمام آب

76-5

بالني با حجم  ،54 mlبراي آماده سازي متيل استر گردن بلند جهت اتصال به چگالنده

71-5

استوانههاي مدرج

در حجماا  93 ،199 ،939 ،399و  19میلیلیتر که باید حداق الزامات استاندارد ملی ایران شماره
 3933را برآورده سازد .سرنگ  19میلیلیتر مدرج میتواند به جا استوانه مدرج  19میلیلیتر
استفاده شود.
72-5

پيپت

درحجماا  3و  19میلیلیتر که حداق الزامات استاندارد ملی ایران شماره  1232را برآورده سازد.

1- Ground neck
2- Oven

6

73-5

مهره شيشه اي

با قطر  9 mlتا  3 mlیا میله شیشها به قطر  9 mmتا  3 mmو طو تقریبی  ،199 mmبه بند 9-3
استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود.
14-5

كروماتوگراف گازي با آشكارساز يونيزاسيون شعلهاي كه مجهز به يك ستون مناسب است.

انگامی که از ی ستون قطبی استفاده شود ،پی اا عمده روغ زیتون مانند  ،C16:0متی اگزا دکانوات
(متی پالمیتات) ،C16:1 ،1متی -2-اگزا دسنوات (متی پالمیتوات) ،C18:0 ،9متی اکتادکانوات (متی
استئارات) ،C18:1 ،3متی -2-اکتادسنوات (متی اولئات) ،C18:2 ،2متی  -19،2-اکتا دکادینوات (متی
لینولئات) 3و ماده مرجع  ،C17:0متی اپتادکانوات (متی مارگارات) 6پایه جداساز را نشان میداند .در
صورتی که ستون غیر قطبی انتخاب شود ،متی استراا با  16و  13عدد کرب و ماده مرجع با  13عدد کرب
پایه جداساز را نشان میداند.
يادآوري  -ستون اا زیر مناسب استند:
ستون  :1ستون قطبی ،ستون سیلیکا
 9/91µmاز سیانوپروپی سیلیکون است.

ترکیب شده  ،WCOTطو  ،39 mقطر داخلی  ،9/93 mmپوشش یافته با فیلم

ستون  :9ستون غیر قطبی ، BP1 ،طو  ،93 mقطر داخلی  ،9/39 mmبا فیلمی به ضخامت  1 µاست
ستون  :3ستون قطبی ،ستون فوالد ضد زنگ با قطر داخلی  9 mmتا  3 mmو طو  9 mتا  ،3 mبا بسته بند  %19تا%99
وزنی پلی استر ساکسینات که بر رو فاز ثابت خاک دیاتومه با مش  39تا  199است.

17-5

لولههاي شيشهاي

با داانه و درپوش گرد ،به حجم تقریبی 19 mmکه درصورت لزوم الیه اپتان درآن نگهدار شود.
11-5

آون خال يا دسيكاتور خالء

با قابلیت حف دما  .)69±9( °Cآون خحء یا دسیکاتور خحء به ی پمپ خحء وص میشود و ای پمپ
باید خحء  193 kpaیا کمتر را تامی کند .پمپ خحء دارا کنتر کننده زمان باشد طور که در ار
ساعت  13 minپمپ روش شود.
يادآوري -اگر آون خحء در دسترس نیست ،از دسیکاتور که در آون  69 °Cگیاشته شده میتوان استفاده کرد.

)1- Methyl hexadecanoate (methyl palmitate
)2- Methyl 9-hexadecenoate (methyl palmitoate
)3- Methyl octadecanoate (methyl stearate
)4- Methyl 9-octadecenoate (methyl oleate
)5- Methyl 9,12-octadecadienoate (methyl linoleate
)6- Methyl heptadecanoate (methyl margarate

3

13-5

دسيكاتور

حاو سیلیکاژ یا کلرید کلسیم بدون آب باشد.
14-5

ترازو

قابلیت تعیی تغییرات جرم  19 mgرا داشته باشد.
15-5

سرنگ هاي يك بار مصرف با اتصال مخروطي شيبدار

7

سرنگ با اندازه اسمی  1 mlیا  19 mlاستفاده میشود.
16-5

سوزن هاي با پايه داراي اتصال مخروطي

1

با اندازه اسمی  39 mm × 1/9 mmباشد.
11-5

تجهيزات كارل فيشر يا يك تيتراتور حجمي خودكار ،يا يك تيتراتور خودكار كولومتري

3

تیتراتور کار فیشر با توانایی اندازهگیر میزان آب مشابه غیا با دقت (انحرا معیار)  19mg/kgیا کمتر
(معاد  1 mg/dm2پحستی ) .ابزار حجمی یا کولومتر خودکار استفاده شود .روشاا تیتراسیون دستی
دارا صحت یا دقت الزم نمی باشند.

6

آمادهسازي آزمونهها

7-6

كليات

الزم است که آزمونهاا تمیز و عار از آلودگی سطحی باشند (بسیار از پحستی اا به علت الکتریسیته
ساک  ،به راحتی غبار را جیب مینمایند ).پیش از آمادهساز آزمونهاا ار گونه آلودگی سطحی را با استفاده
از پارچه بدون پرز یا برس نرم پاک کنید .تحت ایچ شرایطی آزمونهاا را با آب یا حح شستشو نداید .اگر
در دستورالعم مشخص شده بود که آزمونهاا باید قب از استفاده شسته شوند و یا تمیز شوند پیش از شروع
آزمون به بند  1-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود.
جابجایی نمونهاا را به حداق برسانید و ار زمان که ضرور باشد از دستکش پنبها استفاده کنید.
به انگام آمادهساز سطح آزمونهاا را مطاب بند  3-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1اندازهگیر
کنید.

1- Disposable plastic syringes with luer fitting
2- Wide gauge luer needles
3- Coulometric

3

1-6

تعداد آزمونهها

 3آزمونه به شک فیلماا
نمونهاا مورد نیاز است .

نازک ،ورقهاا و قطعات صا

که از ظرو

و/یا مواد مشابه بریده شده برا

ای نمونهاا در موارد زیر استفاده میشوند:
الف -چهار آزمونه برا آزمون مهاجرت مواد؛
ب -دو آزمونه برا آزمون کااش مواد فرار؛
ج -ی آزمونه برا تعیی مناسب بودن روغ زیتون به عنوان مشابهاا غیایی چرب و تر اپتادکانوئی
به عنوان ماده مرجع (به پیوست الف مراجعه شود).
در صورتی که آزمون مشرو ساز در پیوست پ استفاده شود ،ی

آزمونه اضافی مورد نیاز است.

يادآوري  -مورد ب از ای نظر بررسی می گردد که آیا نمونه دارا افت جرمی در نتیجه تبخیر مواد فرار مانند حح اا در
طو آزمون میباشد .اگر از روش آزمون خش کردن در خح در پیوست پ استفاده میشود ،ای موارد مورد نیاز نمیباشد
چون در طی خش کردن در خحء ار گونه ماده فرار از نمونهاا حی میشود.

اگر آزموناا قبلی نشان داد که تداخ در روش آزمون کروماتوگرافی گاز احتما ندارد ،پیوست الف
حی می شود و ی نمونه کمتر مورد نیاز خوااد بود.
حداق  3نتیجه آزمون معتبر برا محاسبه میانگی مورد نیاز است .سه بار آزمون مجاز میباشد اما در ای
مورد در صورتی که ی نتیجه آزمون نامعتبر باشد ک روش آزمون باید تکرار گردد.
3- 6

بريدن نمونه هاي آزمون

نمونه را بر رو تخته برش ( )1-3گیاشته ،طور که سطحی که در تماس با روغ زیتون خوااد بود رو به
باال باشد .حلقه را از س نوع  )6-3( Aبرداشته و به رو آزمونه قرار داید .لبه خارجی حلقه را به صورت
دایرها با استفاده از ابزار برش جدا کنید و نمونه را برش داید.

1

روش آزمون

7-1

كليات

قابلیت کاربرد روش را با انجام روش آزمون اشاره شده در پیوست الف تعیی نمایید .اگر آزموناا قبلی
روش آزمونی را مناسب تعیی کرده باشند میتوان پیوست الف را حی کرد.
قب از توزی  ،الکتریسته ساک را توسط اسلحه آنتیستاتی
نمایید.

2

یا سایر ابزاراا مناسب در ساختمان تخلیه

1-1

توزين اوليه آزمونه

7-1-1

آزمونه قب از انجام آزمون باید تحت شرایط مندرج در پیوست ب یا پ قرار گیرد .در صورتی که
آزموناا قب نشان داده باشد که پیوست ب یا پ تاثیر ندارد میتوان ای مراح را حی
نمود  .امچنی اگر آزموناا قبلی اثبات کرده باشد که روش آزمون پیوست ت برا آزمونه
کاربرد دارد ،در ای صورت پیوست ب یا پ می تواند حی گردد.

 1-1-1در صورتی که آزموناا پیوست ب و پ نشان داد که مشرو ساز الزم نمی باشد ،جرم ار
آزمونه را تعیی و ثبت نمایید.
 3-1-1در صورتی که آزموناا پیوست ب و پ نشان داد که مشرو ساز الزم میباشد .دستورالعم
پیوست مربو را دنبا کرده و جرم اولیه آزمونه را تعیی نمایید.
 4-1-1در صورتی که آزموناا پیوست ب نشان میداد که مشرو ساز الزم میباشد ،اما رسیدن به
جرم ثابت در طو  3روز امکان پییر نباشد ،روش مشرو ساز در بند پ 1-3-یا پیوست ت را
انجام داید.
يادآوري  -7مشرو ساز

طوالنی رضایت بخش نیست به ای

علت که اکسیداسیون روغ

زیتون با طوالنی شدن

مشرو ساز میتواند رو بداد.
يادآوري  -1در صورتی که ثابت شده باشد روشاا مشرو ساز در پیوست پ و ت برا نوع پلیمر تحت آزمون مناسبتر
استند ای روشاا مورد استفاده قرار میگیرند.

3-1

در معرض گذاري مشابه غذا

 2س نوع  )6-3( Aرا برداشته و آناا را عحمتگیار نمایید .در ی آون یا انکوباتور ( )2-3که کنتر
دمایی دارند قرار داید .دما را تنظیم نمایید تا به دما آزمون برسد ،به وسیله استوانه مدرج 193ml ± 3ml
از روغ زیتون ( )1-2را در  3لوله شیشها ( )3-3ریخته و درپوش لولهاا را بگیارید.
يادآوري  - 7در صورتی که روش پیوست ت استفاده میشود ،الزم است تمام روغ زیتون برا آزمون مهاجرت خش

شود.

به بند ت 9-3-مراجعه شود.

امچنی میتوان لولهاا را برا حجم  193 mlنشانهگیار نمود و تا خط نشانهگیار روغ زیتون اضافه
کرد .در داخ یکی از لولهاا ی دماسنج یا ترموکوپ قرار داده و درپوش لولهاا را بگیارید .اگر روش پیوست
ت دنبا میشود 9 ،لوله اضافی با حداق  39میلی لیتر روغ زیتون به عنوان شااد الزم است 3 .یا  3لوله
و  9لوله خالی را در آون یا انکوباتور ( )2-3دارا دما آزمون قرار داید .بگیارید دما روغ زیتون به
دما آزمون برسد ،ای کار را میتوانید با دماسنج یا ترموکوپ پایش کنید.
س اا را از انکوباتور یا آون خارج نمایید ،س اا را پیاده کرده و رو پایه س ار آزمونه قرار داید .س اا را
مجدداً سوار کرده و مطمئ شوید که پیچ گیره به خوبی سفت شده است.
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 2لوله را که شام  193 mlروغ زیتون است از آون یا انکوباتور یا یخچا که کنتر دمایی شده اند بردارید
و روغ زیتون ار لوله را به ار س از طری پر کننده به س انتقا داید .دماسنج یا ترموکوپ را از لوله
خارج ساخته و در یکی از س اا( ،در صورت کاربرد به یادآور  3مراجعه شود) ،قرار داده و دراا پرکننده
را تعویض کنید.
يادآوري  - 1روغ زیتون در لوله پنجم به عنوان استاندارد مرجع در ترسیم نمودار کالیبراسیون (به بند  9-9-6-3مراجعه
شود ).به کار میرود و در صورتی که روش پیوست ت استفاده شود ،به عنوان نمونه شااد سوم برا تیتراسیون اا کار
فیشر به کار میرود .روغ زیتون در لوله ششم برا بررسی دما روغ استفاده میشود .اگر دانهاا شیشها یا میلهاا
شیشه ا برا افزایش سطح روغ زیتون جهت دست یافت به غوطهور کلی مورد استفاده قرار گرفته است ،دانهاا
شیشها یا میلهاا شیشها مشابه بایستی به لوله ششم اضافه گردد.

دو لوله خالی را از آون یا انکوباتور یا یخچا که کنتر دمایی شده اند را برداشته و در ار لوله یکی از 9
آزمونه باقیمانده را گیاشته و درپوش را قرار داید.
يادآوري  -3از ای  9آزمونه برا تعیی افت جرمی آزمونه در اثر تبخیر مواد فرار مانند آب ،حح اا و الیگومراا در طو
آزمون استفاده میشود .در صورتی که از روش خش کردن در خح در پیوست پ استفاده شود .ای نمونهاا مورد نیاز
نمیباشند به ای علت که در طو خش کردن در خحء مواد فرار از آزمونه حی میشود.

 2س و  9لوله را به آون یا انکوباتور با دما کنتر شده و تنظیم شده در دما آزمون باز گردانید .ای
قسمت باید در حداق زمان انجام گیرد تا افت دما از س اا و روغ زیتون کمتر باشد .دما آون یا انکوباتور
کنتر شده یا روغ زیتون در یکی از س اا را مشااده کنید( .به یادآور  3مراجعه شود ).س اا و لولهاا
در مدت زمان انتخاب شده برا آزمون در اون یا انکوباتور قرار میگیرند و بعد از ای که روغ زیتون در س
به دمایی با حد روادار مشخص شده در جدو ب 9-استاندارد ملی ایران شماره  13331-1رسید مقادیر
روادار را که در جدو ب 1-استاندارد ملی ایران شماره  13331-1مشخص شده را لحاظ کنید.
يادآوري  -4پیوست ب استاندارد ملی ایران شماره  13331-1شام اعداد روادار برا طیف گستردها از زماناا تماس و
دمااا تماس است .امه ای زماناا و دمااا لزوماً مربو به ای استاندارد ملی نیستند.
يادآوري  -5برا زماناا در معرضگیار  92ساعت و بیشتر ،پایش اوا آون یا انکوباتور یا یخچا کنتر دمایی شده به
جا دما مشابه غیا نیز قاب پییرش است.

س اا و لولهاا را از آون یا انکوباتور بردارید و فوراً آزمونهاا را از س اا خارج کنید .برا آزمونهاایی که در
روغ زیتون بودهاند ،بی کاعی صافی ( )19-3گیاشته و با فشارآرام روغ زیتون را تخلیه نمائید .عم
فشردن را آنقدر ادامه داید تا اثر از روغ زیتون بر رو کاغی باقی نماند.
يادآوري  – 6اگر اصو آزمون پیوست ت پیرو شود ،لولهاا حاو روغ را نگه دارید .جهت جلوگیر از تغییر بیشتر در
محتوا رطوبتی روغ در لوله را گیاشته و کار فیشر میزان آب را درکوتاهتری زمان انجام داید.
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4-1

توزين نهايي آزمونهها

 7-4-1برا آزمونهاایی که به مشرو ساز احتیاج ندارند (به بند  9-9-3مراجعه شود) ،امه  6نمونه،
یعنی  2عدد که در روغ زیتون و  9عدد که در لولهاا خالی بودهاند را توزی کرده و جرم ار نمونه را ثبت
کنید.
 1-4-1در صورتی که مشرو ساز آزمونهاا مطاب روش پیوست ب انجام شده باشد (به بند 3-9-3
مراجعه شود ).روش ب 3-را انجام داید.
 3-4-1اگر مشرو ساز قب از توزی اولیه و با استفاده از روش پیوست پ انجام گیرد (به بند 2-9-3
مراجعه شود ).روش پ 2-را انجام بداید.
 4-4-1اگر روش موجود در پیوست ت (به بند  2-9-3مراجعه شود ).در مورد آزمونه به کارگرفته شد،
روش پیوست ت را انجام داید.
 5-4-1در صورتی که جرم نهایی ار کدام از نمونهاایی که در لولهاا خالی بودهاند .بیشتر از 9/9mg
از جرم اولیه کااش داشته باشد .افت مواد فرار رو داده و ممک است اصح جرم نهایی انجام گیرد (به بند
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود) ،به طور که اعداد بدست آمده تنها برآورد از
مهاجرت مواد بهینه فرار استند.
5-1

استخراج روغن زيتون جذب شده

 2بال  939میلی لیتر یا  399میلی لیتر بسته به اندازه استخراج کننده سوکسله ( )19-3بردارید و در
ار بال با ی پیپت ( 19 ml )13-3محلو تر اپتادکانیون ( )3-2بریزید یا در صورتی که بیشتر از
 199mgروغ زیتون موجود است مقدار بیشتر بریزید.
يادآوري  - 7اگر آزمونه بیشتر از  199 mgروغ زیتون باقی گیاشته باشد 19/9 ml ،محلو ماده مرجع برا دقت بهینه در
کروماتوگرافی گاز بعد از استخراج کافی نمیباشد .قب از شروع عملیات تخمینی از مقدار روغ زیتون باقی مانده در آزمونه
با مقایسه جرم نهایی آزمونه با جرم اولیه باید صورت گیرد .در صورت لزوم مقدار ماده مرجع میتواند بیشتر از  19mlباشد.
اگرچه ضرور است که امان مقدار برا آزمونه و استاندارداا روغ زیتون برا نمودار کالیبراسیون ( )9-9-6-3استفاده
شود .به عنوان راانمایی ،تقریباً  9/3 mgماده مرجع برا ار میلیگرم روغ زیتون استخراجی نیاز است.

به اندازه کافی حح استخراج کننده ( )9-2برا سیرکوالسیون در استخراج کننده سوکسله (تقریباً 999ml
یا  ،299 mlمطاب اندازه بال ) اضافه کرده و برا کنتر جوشش ،سنگ جوش ( )11-3را نیز اضافه نمایید.
 2آزمونها که در تماس با روغ زیتون بوده را در  2استخراج کننده سوکسله قرار داید .سوکسله را به
بالنی که دارا ماده مرجع است ببندید .با استفاده از حمام آب یا حمام بخار ( )13-3به مدت  3الی 3
ساعت و حداق  6دور در ساعت استخراج را انجام داید .مطمئ شوید که آزمونهاا در مدت چرخش
سوکسله به صورت جدا از ام باقی میمانند و در طی ار چرخش سوکسله کامحً در حح غوطهور شدهاند.
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حح را از استخراج کننده سوکسله خارج کرده ،بال اا را از سوکسله بیرون آورده و حح را تا حجم تقریبی
 19 mlبا استفاده از اواپراتور چرخشی یا تجهیزات ساده تقطیر ( )12-3تبخیر نمایید .محلو اا شام
روغ زیتون استخراجی و ماده مرجع را به امان بال  )16-3( 39 mlبه صورت جداگانه منتق نمایید و ار
بال را با  3قسمت  3 mlحح شستشو داید .حاص سه بار شستشو را به امان بال  39 mlاضافه کنید.
تا خش شدن با استفاده از اواپراتور چرخشی یا حمام آب ( 12-3یا  )13-3تبخیر را انجام داید.
يادآوري  -1از اکسیداسیون روغ زیتون تا حد امکان باید جلوگیر شود .بنابرای تبخیر حح تا خش

شدن باید تحت

شرایط آرام دمایی انجام گیرد .امچنی روغ زیتون باید کمتر در معرض اکسیژن قرار گیرد.
يادآوري  -3بعضی از پحستی اا مقدار از روغ زیتون جیب شده را نگه میدارند .در ای موارد استخراج روغ زیتون،
کام نیست و استخراج دوم با ی

حح قطبیتر مورد نیاز است .به بند  9-19استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه

کنید.
استخراج نمونه را  3الی  3ساعت دیگر تکرار نمایید .ای کار را با د اتی اتر ( )3-2انجام داده و مقدار
بیشتر از محلو ماده مرجع را اضافه نمایید.
يادآوري  -4مقدار یکسانی از محلو ماده مرجع در  3ساعت او استخراج استفاده میشود .ای مقدار ممک است در صورتی
که روغ زیتون در  3ساعت او استخراج زیاد باشد ،بهینه نباشد .دقت زیاد برا  3ساعت دوم استخراج الزم نیست به ای
علت که اساساً به عنوان کنترلی برا کارایی 3ساعت او استخراج به کار میرود و از امان مقدار ماده مرجع تهیه شده برا
منحنی کالیبراسیون استفاده میشود.

درصورتی که آزمون قبلی نشان داده باشد که امه روغ زیتون از آزمونه در  3ساعت او استخراج شده
است استخراج  3ساعته دوم ممک است حی گردد.
با استفاده از روش باال باقیماندهاا را در بال اا  39میلی لیتر  ،جدا نمایید.
روغ زیتون استخراج شده در ار دو استخراج 3ساعت او و 3ساعت دوم را با روش تشریحی در بند 6-3
تعیی نمایید اما آزمونهاا را در استخراج کننده سوکسله نگه دارید تا ای که روغ زیتون برا استخراج دوم
تعیی شود.
6-1

تعيين روغن زيتون جذب شده

7-6-1

آماده سازي متيل استر چرب

بهوسیله استوانه مدرج ( )13-3مقدار  )19±9/9( mlنرما -اپتان را به ار ی از بال اا  39 mlکه شام
باقیمانده استخراج  3ساعت او است اضافه نمایید .مطمئ شوید که باقیمانده روغ زیتون و
پحستی اا استخراج شدنی به خوبی با تکان دادن ،حرارت دادن یا روش اولتراسونی پراکنده یا محلو
گردند.

13

يادآوري  -7در صورتی که باقی ماندهاا در بال اا ح نشود و/یا به نحو در نرما  -اپتان پراکنده نشده باشد ،ایدرولیز
کمی یا متیحسیون روغ زیتون و ماده مرجع ممک است تحت شرایط تشریح شده فراام نگردد مخصوصاً وقتی که باقیمانده
شام بیشتر از  39میلیگرم مواد استخراجی از پحستی اا باشد و ماده مرجع ممک است با پحستی اا استخراج شده به
امان میزان روغ زیتون ،واکنش نداد و نتایج صحیح برا روغ زیتون بدست نیاید.

به وسیله استوانه مدرج ( )13-3یا سرنگ  )19±9/9( mlمحلو ایدروکسید پتاسیم ( )2-2و چند دانه
سنگ جوش ( )11-3اضافه نمایید .ی کندانسور به بال متص کرده و مخلو را تحت برگشت به مدت
 )19±1/9( minبجوشانید.
با استوانه مدرج یا سرنگ ( )93-3و از طری کندانسور  )3/9±9/9( mlمحلو متانو بور تر فلورید ()3-2
اضافه کرده و مخلو را تحت رفحک به مدت  ) 9±9/93 ( minدقیقه بجوشانید.
تا دما اتاق خن کرده و با استوانه مدرج ( )13-3میزان  13 mlتا  99mlاز محلو اشباع سولفات سدیم
( )9-3-2را اضافه نمایید و به خوبی ام بزنید .سپ محلو سولفات سدیم بیشتر اضافه کرده تا ای که
سطح مایع به گردن بال برسد .اجازه داید تا فازاا جدا شوند.
يادآوري -1متی استراا برا تعیی بعد با کروماتوگرافی گاز در الیه باالیی ،الیه نرما – اپتان استند .باقی ماندهاا

بخش استخراج  3ساعته را مانند تشریح باال مورد عم قرار داید.
اگر استفاده از محلو متی استر برا کروماتوگرافی گاز با  3روز تاخیر یا بیشتر انجام شود ،الیه نرمال-اپتان را
به لوله درپوشدار ( )91-3حاو سولفات سدیم جامد بدون آب ( )1-3-2انتقا داده و در یخچا نگهدار نمایید.
1-6-1

تعيين متيل استرهاي اسيد چرب

7-1-6-1

تجهيزات

متی استراا اسید چرب روغ زیتون را با استفاده از کروماتوگرافی گاز ( )99-3تعیی نمایید.
يادآوري  -7برا ستون  1که در یادآور بند  99-3تشریح شده ،شرایط عملیات زیر اعما شود.
گاز حام

الیوم  9میلیلیتر بر دقیقه

بخش تزری

انشعاب( 1نسبت 29به )1

آشکارساز

یونیزاسیون شعله ا

برنامه دمایی

ابتدا ی دقیقه در  129°Cو بعد افزایش دما در فواص  3 °Cتا  129°Cو ماندن در
 129°Cبه مدت 3 min

دما بخش تزری

999 °C

دما آشکارساز

929 °C

1- Split
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برا ستون  9که در یادآور بند  99-3تشریح شده ،شرایط عملیاتی زیر اعما شود.
گاز حام

الیوم

دما آون

939 °C

دما بخش تزری

399 °C

دما آشکارساز

399 °C

برا ستون  3که در یادآور بند  99-3تشریح شده ،شرایط عملیات زیر اعما شود.
گاز حام

نیتروژن 93 ml/min

دما آون

 133 °Cتا 123 °C

دما بخش تزری

 129 °Cتا 999 °C

دما آشکارساز

 129 °Cتا 999 °C

از ی پردازشگر برا اندازهگیر سطح ار پی روغ زیتون و ماده مرجع استفاده نمایید .یا ای که ی
ثبت کننده نمودار برا ثبت کروماتوگرام ممک است استفاده شود و ارتفاع پی اا مختلف اندازهگیر
شود .در ای مورد فقط ارتفاع ماده مرجع و پی غالب روغ زیتون ( C18:1یا  )C18برا تعیی کمی
میزان روغ زیتون باید اندازهگیر شود.
يادآوري  -1استفاده از ی

پردازشگر و اندازهگیر مساحت پی

ارجحیت دارد.

 1-1-6-1منحني كاليبراسيون

مقادیر از روغ زیتون شااد که امان شرایط آزمون برا آزمونه بر آن اعما شده است را در بال اا 39
میلیلیتر ( )16-3توزی نمایید .مقادیر از روغ زیتون که در محدوده روغ زیتون در استخراج  3ساعت
او باشد را توزی نمایید .کمتر از  2استاندارد برندارید.
 19 mlاز محلو ماده مرجع سیکلواگزان تر اپتادکانوی ( )3-2را با استفاده از پیپت ( )13-3یا مقدار
انتخابی که به بال اا استخراجی در بند  3-3اضافه شده است را اضافه نمایید .سیکلواگزان را با استفاده از
ی اواپراتور چرخشی یا حمام آب ( 13-3یا  )12-3جدا کنید .روش آماده ساز متی استر در بند 1-6-3
را بر رو مقادیر روغ زیتون ،با ماده مرجع افزوده شده ،انجام داید.
ار محلو نرما – اپتان متی استر را حداق دو بار به ستون کروماتوگرافی گاز تزری نمایید.
يادآوري  -7کروماتوگرام اا محلو که با استفاده از ستون اا  1و  9بدست آمدهاند به ترتیب شک اا ث 1-و ث9-
نشان داده شدهاند.
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ی منحنی کالیبراسیون ترسیم نمایید ،به ای صورت که نسبت متی استراا روغ زیتون به پی
مرجع بر رو محور  yو مقادیر توزی روغ زیتون بر رو محور  xباشد.

ماده

روشاا گوناگونی برا ترسیم منحنی کالیبراسیون مناسب است و انتخاب روش به تجهیزات و ستون
کروماتوگرافی مورد استفاده بستگی دارد.
روشاا زیر مورد پییرش است:
روش  -7روش ارتفاع پيك

انگامی که از ی ستون قطبی استفاده میشود ،ارتفاع پی ماده مرجع و پی متی اولئات ( )C18:1را
اندازهگیر کنید .در موارد که ستون غیر قطبی برا جداساز متی استر استفاده شود ،پی ماده مرجع
و پی  C18روغ زیتون را اندازهگیر نمایید .نسبت پی اا  C18اندازهگیر شده را به پی ماده مرجع
محاسبه کرده و نسبتاا را در مقاب مقادیر توزی شده روغ زیتون رسم نمایید.
روش  -1روش مساحت پيك

مساحت پی ماده مرجع و ار ی از متی استراا مشت شده از روغ زیتون را اندازهگیر کنید .در
صورتی که از ی ستون غیر قطبی استفاده شود مساحت پی اا  C16و  C18را با ام جمع کنید .اگر ی
ستون قطبی استفاده میشود ،مساحت امه پی اا مشت شده از روغ زیتون (،C18:0 ،C18:1 ،C18:2
 )C16:0 ،C16:1را جمع ببندید .نسبت مساحتاا ترکیب شده از پی اا اندازهگیر شده به مساحت
پی ماده مرجع را محاسبه نموده و نسبت را در مقاب مقادیر توزی شده روغ زیتون رسم کنید.
روش  -3روش مساحت پيك در موردي كه مداخله حاصل از نمونه وجود دارد

در صورتی که آنالیز آزمونه شااد( ،به پیوست الف مراجعه کنید) ،نشان داد که تداخ کنندها با یکی یا
بیشتر از پی اا متی استراا روغ زیتون وجود دارد به شر آن که با امه پی اا تداخ وجود
نداشته باشد؛ نباید ای پی  /پی اا را در محاسبه مساحت کلی متی استراا روغ زیتون در نظر گرفت.
نسبت مساحت کلی متی استراا مشت از روغ زیتون و عار از تداخ کننده و مساحت ماده مرجع را
محاسبه کرده و نسبتاا را در مقاب مقادیر توزی شده روغ ترسیم نمایید.
يادآوري  -1ی

منحنی معمولی کالیبراسیون در شک ث 3-نشان داده شده است.

اگر از ستون قطبی استفاده میشود نسبت  C18:1به  C16:0را از ار کروماتوگرام کالیبراسیون استاندارد
محاسبه کنید و اگر از ستون غیر قطبی استفاده شود نسبت  C18 /C16را محاسبه نمایید .مقدار میانگی
نسبت حاص از دو بار یا چند بار تزری را برا مقایسه با امان نسبتی که از عصارهاا نمونه تهیه شده
است (به بند  3-9-6-3مراجعه شود) تعیی نمایید .
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 3-1-6-1تعيين روغن زيتون جذب شده توسط آزمونهها

مقدار مناسبی از ار ی از محلو اا نرما -اپتان متی استر را از باقیمانده شام روغ زیتون استخراج
شده (به بند 1-6- 3مراجه شود) است به کروماتوگرا گاز ( )19-3تزری نمایید .حداق  9بار تزری
انجام داید.
برا ار کروماتوگرام ،ارتفاع یا مساحت پی یا پی اا متی استر روغ زیتون و پی ماده مرجع را با
استفاده از امان پی اا و روشی که در ترسیم منحنی کالیبراسیون استفاده میشود اندازهگیر نمایید (به
بند  9-9-6-3مراجعه شود) .برا ار کروماتوگرام نسبت پی اا مرتبط به پی ماده مرجع را محاسبه
نمایید و برا ار محلو مقدارمیانگی نسبت حاص از دو بار یا چند بار تزری را تعیی نمایید.
مقدار روغ زیتون استخراج شده ازآزمونه را به صورت زیر محاسبه کنید:
روش گرافيكي

مقدار روغ زیتون استخراج شده از منحنی کالیبراسیون ( )9-9-6-3را با استفاده از نسبت محاسبه شده
پی یا پی اا روغ زیتون مرتبط به پی ماده مرجع قرائت نمایید.
محاسبه از پارامترهاي رگراسيون

اگر معادله خط رگراسیون به صورت زیر باشد:
()1

Y=ax+b

در نتیجه:
)(y - b
2

()9
که در آن:



oo

 mooوزن روغ زیتون استخراج شده از نمونه بر حسب میلیگرم؛
a

شیب منحنی کالیبراسیون؛

b

عرض از مبدا منحنی کالیبراسیون؛

x

جرم روغ زیتون در استاندارد بر حسب میلیگرم؛

y

نسبت متی استراا روغ زیتون به ماده مرجع.

اردو روش به صورت مستقیم مقدار روغ زیتون استخراج شده از آزمونه را برحسب میلیگرم نشان میداد.

يادآوري  -7روش محاسبه با استفاده از پارامتراا رگراسیون ارجحیت دارد.
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اگر روغ زیتون در استخراج دوم و در بیشتر از ی آزمونه یافت شود و مقدارآن کمتر از  19 mgاما قاب
اندازهگیر باشد ،ای مقدار را به مقدار تعیی شده در اولی استخراج  3ساعته اضافه کرده و وزن ک روغ
زیتون استخراج شده برا ار آزمونه را به گرم یادداشت نمایید.
اگر روغ زیتون بیشتر از  19 mgدر استخراج ثانویه باشد یا نسبت پی اا  C18به  C16تغییر کند .به
بنداا  9-19و  6-19استاندارد ملی ایران شماره  13333 -1مراجعه شود.
برا ار کروماتوگرام ازاولی استخراجاا  3ساعته نسبت ارتفاع یا مساحت پی  C18به ارتفاع یا مساحت
 C16را محکاسبه کنید .مقکدار میکانگی ای نسبکتاا را بکرا مقایسه با نسبت مشابه تعیی شده در بند
 9-9-6-3از کروماتوگراماا کالیبراسیون روغ زیتون تعیی نمایید .بررسی شود که اختح بی
ارزشاا دو نسبت قاب پییرش باشند ،به بند  6-19استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود .
يادآوري  -1ی

تغییر در نسبت  C18به  C16برا نمونهاا روغ زیتون استخراج شده در مقایسه با امان نسبت برا روغ

زیتون استفاده شده در منحنی کالیبراسیون نشان می داد که واکنش یا جزء به جزء شدن روغ زیتون در طو دوره آزمایش
یا در طو استخراج آزمونه اا اتفاق افتاده است .ای تغییرات اثر مضر 1بر رو نتیجه مهاجرت کلی خوااد داشت.

2

بيان نتايج

7-2

روش محاسبه

مهاجرت کلی به عنوان میلی گرم افت در دسیمتر مربع سطح نمونه که در تماس با مواد غیایی خوااد بود
بیان شود .از فرمو زیر برا محاسبه ار آزمونه استفاده کنید:

ma  mb  mc 1000

() 3

s

که در آن:

M

M

مقدار مهاجرت ک به روغ زیتون بر حسب میلیگرم بر دسیمتر مربع سطح آزمونه در تماس با ماده
غیایی

ma

جرم اولیه آزمونه پیش از تماس با روغ زیتون بر حسب گرم (به بنداا  9-9-3یا  3-9-3یا 2 -9-3
به صورت متناسب مراجعه شود).

mb

جرم آزمونه پ از تماس با روغ زیتون بر حسب گرم (به بند  2-3مراجعه شود ).یا جرم اصح شده
(به فرمو  2مراجعه شود ).انگامی که کااش مواد فرّار بزرگتر از  9میلیگرم در آزمونه باشد (به بند
 3-2-3مراجعه شود).

mc

جرم روغ زیتون جیب شده به وسیله آزمونه بر حسب گرم (به بند  3-9-6-3مراجعه شود).

1- Adverse
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سطح آزمونه در تماس با مشابه غیایی به دسیمتر مربع ،در مورد س نوع  ،Aبرابر  9/3 dm2است( .به
بند  2-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود).

نتیجه ار آزمونه را با تقریب  9/1 mg/dm2و میانگی نتایج آزمون معتبر را با تقریب mg/dm2محاسبه کنید.
برا دستورالعم تعیی اعتباردای نتایج به بند 3-19استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود.
جرم تصحیح شده با فرمو زیر محاسبه میگردد:
() 2

mb= mb'+md

که در ای فرمو :
mb

جرم تصحیح شده آزمونه با محاسبه کااش مواد فرّار در لولهاا خالی بر حسب گرم؛

md

میانگی کااش جرم آزمونه در لوله خالی بر حسب گرم؛

' mbجرم آزمونه بعد از تماس با روغ زیتون بر حسب گرم.
يادآوري  -ای میزان مجاز برا کااش مواد فرّار در طو دوره در معرض گیار آزمونه بر ای اساس است که مقدار کمّی
مواد فرّار که از آزمونه خارج شده و در روغ زیتون معل شده برابر با میانگی افت مواد فرّار حاص از دو آزمونه در لولهاا
خالی است.

در صورتی که روش پیوست ت دنبا شود مهاجرت کلی را بر حسب میلی گرم از دست رفته به
دسیمترمربع سطح نمونه که در تماس با مشابه غیایی خوااد بود ،با فرمو زیر حساب کنید:

m  mb  mc  M w 1000
 a

()3

s

که در آن:

D

M

 MDمهاجرت کلی به داخ روغ زیتون ،بر حسب میلیگرم بر دسیمتر مربع مساحت سطحی نمونه در
تماس با مواد غیایی که مطاب روش پیوست ت بدست آمده است.
ma

جکرم اولیه آزمکونه ،قبک از تمکاس با روغک زیتون ،بر حسب گرم (به بنداا  9-9-3یا  3-9-3یا
 2-9-3به صورت متناسب مراجعه شود).

 mbجرم آزمونه ،بعد از تماس با روغ زیتون ،بر حسب گرم (به بند  2-3مراجعه شود ).یا جرم تصحیح
شده (به فرمو  2مراجعه شود ).جایی که افت مکواد فرّار بزرگتر از  9 mgدر آزمکونه باشد (به بنکد
 2-2-3مراجعه شود).
mc

جرم روغ زیتون جیب شده توسط آزمونه ،بر حسب گرم (به بند  3-9-6-3مراجعه شود).

 Mwجرم آب از دست رفته یا به دست آمده حاص از مهاجرت آزمونه ،بر حسب میلی گرم.
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1-2

مساحت سطحی آزمونه در تماس با مشابه غیا بر حسب دسیمتر مربع ،در مورد س نوع  Aبرابر
 9/3dm2است( .به بند  2-2استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود).
دقت

به پیوست ج مراجعه شود.
3

گزارش آزمون

وقتی که مواد پحستیکی در تماس با مواد غیایی چرب است و فاکتوراا کااش در نظر گرفته میشود
سپ ای فاکتوراا انگام گزارش کردن آزمون لحاظ میگردد ،به بند  9-11استاندارد ملی ایران شماره -1
 13333مراجعه شود.
گزارش آزمون شام موارد زیر است:
7-3

ارجاع به ای استاندارد ملی.

1-3

ذکر اطحعات مورد نیاز برا تشخیص کام نمونه از قبی نوع مواد شیمیایی ،تامی کننده ،نام
تجار  ،درجه خلوص ،شماره سر ساخت و ضخامت.

3-3

شرایط زمان و دما در معرض قرار گرفت مشابه غیا.

4-3

ذکر ار گونه انحرا از ای روش با ذکر دالی .
از آزمونهاا و میانگی نتایج بر حسب میلیگرم در دسیمتر مربع نمونه .

5-3

نتایج کااش جرم ار ی

6-3

ارجاع به روش استفاده شده برا تعیی جرم رطوبت نمونهاا حساس و دلی انتخاب روش.

1-3

ار گونه اصح انجام گرفته به علت افت مواد فرّار از آزمونه.

2-3

توضیحات مربو به نتایج آزمون.

3-3

ارجاع به ار گونه فاکتور کااش که در محاسبه مهاجرت استفاده شده است.

74-3

تاریخ انجام آزمون.

77-3

نام و نامخانوادگی و امضا آزمون کننده.
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پيوست الف
(الزامي)
تعيين كارآمدي روغن زيتون به عنوان مشابه غذاي چرب و تري هپتادكانوئين به عنوان استاندارد
داخلي
الف 7-كليات
ای روش برا تأیید کارآمد روغ زیتون به عنوان مشابه غیا چرب و تر اپتادکانوئی به عنوان ی
استاندارد داخلی برا تعیی متی استراا روغ زیتون با کروماتوگرافی گاز است.

الف 1-اصول آزمون
الف 23 mg 7-1-تا  33 mgروغ زیتون ( )1-2در داخ بال  39میلی لیتر ( )16-3وزن کرده و با
پیپت ( 19/9 ml )13-3محلو سیکلواگزان تر اپتادکانوئی ( )3-2اضافه کنید .سیکلواگزان را با
استفاده از ی اواپراتور چرخشی یا حمام آب (13-3یا  )12-3خارج کرده و  )19±9/9( mlنرما -اپتان (-2
 )6را به وسیله استوانه مدرج یا سرنگ ( ،)13-3اضافه نمایید .مطمئ شوید که باقیمانده روغ زیتون با
تکان دادن ،گرم کردن یا با رفتار اولتراسونی به خوبی پخش شود.
الف  1-1به وسیله استوانه مدرج یا سرنگ () 19±9/9( ml ،)13-3محلو ایدروکسید پتاسیم ( )2-2و
چند دانه سنگ جوش ( )11-3اضافه کنید .ی کندانسور به بال وص کرده و تحت رفحک به مدت min
( )19±9/3مخلو را بجوشانید.
به وسیله استوانه مدرج یا سرنگ ( ،)13-3از طری کندانسور  )3 ±9/9( mlمحلو متانو تر فلورید بور
( )3-2اضافه کرده و مخلو را طی رفحک به مدت  )9±9/93( minبجوشانید.
تا دما اتاق خن کرده و به وسیله استوانه مدرج ( 13 ml ،)13-3تا  99mlمحلو سولفات سدیم اشباع
( )9-3-2اضافه کنید و به خوبی به ام بزنید .سپ محلو سولفات سدیم بیشتر اضافه کرده تا ای که
سطح مایع به گردن بال برسد .اجازه بداید تا فازاا جدا شوند.
در صورتی که در استفاده از محلو متی استر برا تعیی گاز کروماتوگرافی بیشتر از افت روز تأخیر باشد،
الیه نرما -اپتان را در ی لوله درپوشدار ( )91-3که شام سولفات سدیم جامد بدون آب ( )1-3-2است
ذخیره کرده و در یخچا نگهدار نمایید.
يادآوري  -متی استراا برا تعیی بعد توسط کروماتوگرافی گاز در الیه باالیی نرما -اپتان استند.
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الف3-1

محلو متی استر را به کروماتوگرافی گاز ( )99-3تزری نمایید.

يادآوري  -برا ستوناا اشاره شده در یادآور قسمت  99-3مقدار  9µlتا  3µlمناسب میباشد.

کروماتوگرام را جهت مقایسه نگه دارید.
الف 4-1یکی از آزمونهاا را که مطاب بند  6آماده شده در استخراج کننده سوکسله ( )19-3قرار داید.
بال  939 mlیا  )19-3( 399 mlبرداشته و  19 mlسیکلواگزان بدون استاندارد داخلی و حح استخراج
کننده به میزان کافی (( )9-2تقریباً  999 mlیا  ،299 mlمطاب اندازه بال ) و نیز دانهاا سنگ جوش (-3
 )11برا کنتر جوشش اضافه نمایید .با استفاده از حمام آب یا حمام بخار ( )13-3به مدت  3الی 3
ساعت استخراج را انجام داید و چرخه استخراج در ساعت کمتر از  6نباشد .مطمئ شوید که آزمونه کامحً
در حح در طو ار چرخه سوکسله غوطهور باشد و جدا از امدیگر باقی بمانند.
الف 5-1-امه حح را از استخراج کننده سوکسله به بال وارد کرده و بال را از سوکسله جدا نموده و
حح را تا حجم تقریبی  19mlبا استفاده از ی اواپراتور چرخشی یا تجهیزات ساده تقطیر ( )12-3تبخیر
نمایید .محلو استخراج آزمونه را به بال  39میلی لیتر ( )16-3منتق نمایید و بال را با سه قسمت ml
 3از حح شستشو داید .حاص شستشو را به بال  39 mlاضافه کنید .تا انگام خش شدن با استفاده از
ی تبخیر کننده چرخشی یا حمام آب ( 12-3یا  )13-3تبخیر را انجام بداید.
الف )19/9±9/9( ml 6-1-نرما -اپتان به بال  39 mlاضافه کنید .اطمینان حاص کنید که آزمونه
استخراجی با تکان دادن ،گرم کردن یا رفتار اولتراسونی به خوبی پراکنده شود .سپ مطاب الف،9-9-
محتویات بال را برا متی استر آماده ساز نمایید و امان حجم محلو نهایی را مطاب بند الف 3-9-به
کروماتوگرافی گاز ( )99-3تزری نمایید و کروماتوگرام را نگه دارید.
الف 3-نتايج
کروماتوگرام متی استراا حاص از روغ زیتون و استاندارد داخلی در روش الف 3-9-را با کروماتوگرام
آمادهساز آزمونه استخراجی حاص از روش الف 6-9-مقایسه نمایید .اگر پی اا کروماتوگرام عصاره
دارا زمان بازدار  ،مشابه پی اا متی استراا روغ زیتون باشد و برابر  9 mgیا بیشتر روغ زیتون
باشد ،پ روش برا مواد تحت آزمون نامناسب بوده و بند  3-19استاندارد ملی  13333-1باید به کم
گرفته شود .اگر ستون قطبی استفاده شده و تداخ کنندهاا رو پی اا  C18:0و /یا پی C18:2
مشااده شود ،و رو دیگر پی اا متی استر روغ زیتون مشااده نشود روغ زیتون ممک است مشابه
چرب مناسبی باشد ،به روش  3در بند  9-9-6-3مراجعه شود .
اگر ی پی در کروماتوگرام عصاره ،مشابه با زمان بازدار پی مربو به متی اپتادکانوآت ،مشت تر
اپتادکانوئی  ،استاندارد داخلی باشد و بیشتر از  1 %ارتفاع یا مساحت آن پی باشد استاندارد داخلی دیگر
را در نظر بگیرید.
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يادآوري - 7استاندارد داخلی مناسب برا جایگزینی تر نونادکانوئی یا ایدروسینامی

اسید ،اتی استر است( .به بند 3-19

استاندارد ملی ایران شماره  13333-1مراجعه شود).
يادآوري - 1شک اا ث 1-و ث 9-کروماتوگراماا معمو متی استراا روغ زیتون و تر اپتا دکانوئی با استفاده از
ستوناا  1و  9را به ترتیب نشان میداد.
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پيوست ب
(الزامي)
تعيين لزوم مشروط سازي نمونه
ب7-

كليات

روشاا تشریح شده در بنداا ب 9-و ب 3-برا تعیی مشرو ساز آزمونهاا در مورد میزان رطوبت
الزم میباشد .روش بنداا ب 2-و ب 3-برا تعیی جرم آزمونهاایی است که به رطوبت حساس میباشند.
ب1-

اصول آزمون

ب 7-1-ی آزمونه را که مطاب بند  6آماده شده است را برداشته و در ظرفی ( )3-3قرار داید .آزمونهاا
را در  39 %رطوبت نسبی به مدت  92 ± 2ساعت نگهدار نمایید .جهت کااش افت رطوبت و تغییر در
جرم ،آزمونه را تا حد امکان سریع از محیط کنتر شده خارج ساخته و توزی نمایید.
ب 1-1-امان آزمونه را در ظرفی ( )3-3قرار داده و در رطوبت نسبی  39%به مدت  92 ± 2ساعت
نگهدار نمایید .آزمونه را بعد از ای مدت برداشته و توزی نمایید .احتیا الزم را مطاب بند ب 1-9-انجام
داید.
ب3-

نتايج

اگر اختح نتایج توزی آزمونه که مطاب بنداا ب 1-9-و ب 9-9-تعیی شده است بزرگتر از 9 mg/dm2
باشد ،مشرو ساز آزمونهاا قب از ار عم توزی در روش آزمون الزم خوااد بود.
اگر اختح نتایج توزی آزمونه که مطاب بنداا ب 1-9-و ب 9-9-تعیی شده است کوچکتر از
 9mg/dm2باشد ،مشرو ساز آزمونهاا قب از ار عم توزی در روش آزمون الزم نخوااد بود.
ب4-

توزين اوليه آزمونهها

آزمونهاا را در ظرفی با رطوبت نسبی محیطی  39%گیاشته و در فواص زمانی حدود  92ساعت توزی
نمایید .زمانی که اختح وزن بی دو توزی متوالی کوچکتر از  9 mg/dm2باشد آزمونه به وزن ثابت رسیده
است.
ب5 -

توزين نهايي آزمونهها

آزمونهاا را دوباره در ظر و با رطوبت نسبی محیطی  39%گیاشته و در فواص زمانی حدود  92ساعت
توزی نمایید .زمانی که تغییر وزن بی دو توزی متوالی کوچکتر از  9 mg/dm2باشد وزن نهایی ار آزمونه
را یادداشت نمایید.
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پيوست پ
(الزامي)
تعيين لزوم مشروط سازي نمونه و تعيين آزمونههاي حساس به رطوبت ،با خشك كردن تحت خالء
پ7-

كليات

روش تشریح شده در بند پ 9-برا تعیی مشرو ساز آزمونهاا در مورد میزان رطوبت الزم میباشد.
روشاا بنداا پ 3-و پ 2-برا تعیی جرم آزمونه اایی است که به رطوبت حساس میباشند.

پ1-

ايجاد لزوم مشروط سازي آزمونهها

پ 7-1-اصول آزمون
ی آزمونه را برداشته ،مطاب بند  6آماده ساز کرده و وزن را به میلی گرم تعیی نمایید .آزمونه را در آون
خحء ( )99-3با دما  )69± 3( °Cقرار داید .فشار را در داخ آون به  1/3کیلو پاسکا یا کمتر کااش
داید .آزمونه را به مدت  )69±19( minدر داخ آون قرار داید .فشار را حی کرده و آزمونه را از آون خحء
به دسیکاتور ( )93-3که شام سیلیکاژ یا کلرید کلسیم بدون آب است انتقا داید .وزن آزمونه را بعد از
سرد کردن به مدت  )69±19( minتعیی نمایید .تفاوت بی وزن آزمونه قب و بعد از ی ساعت مشرو
ساز در خحء را محاسبه نموده و آزمونه را دور بریزید.
پ 1-1-نتايج
درصورتی که اختح بی وزن آزمونهاا بیشتر از  9 mg/dm2باشد ،مشرو ساز آزمونهاا قب از ار
عملیات توزی در روش آزمون (پ )3-الزامی میباشد .اگر اختح بی وزن آزمونهاا کمتر از 9 mg/dm2
باشد ،مشرو ساز آزمونهاا قب از ار عملیات توزی در روش آزمون الزامی نمیباشد.

پ3-

توزين اوليه نمونه

پ 7-3-مشروط سازي آزمونه ها
 2آزمونه را که مطاب بند  6آماده ساز شده توزی نمایید .نمونه را در آون خحء ( )99-3با دما
 )69±3(°Cقرار داید .فشار را در داخ آون با استفاده از پمپ خحء تقریباً به  1/3کیلو پاسکا کااش
داید .پ از تامی فشار میتوان پمپ خحء را خاموش کرد .پمپ خحء را ار ساعت به مدت  19 minتا
 13 minبرا حی رطوبت و برقرار دوباره خحء روش کنید .آزمونه را تحت ای شرایط در آون خحء به
مدت ( )92 ± 9ساعت قرار داید .آزمونه را از آون خحء به دسیکاتور ( )93-3که شام سیلیکاژ یا کلرید
کلسیم بدون آب است انتقا داید .وزن آزمونه را بعد از سرد کردن به مدت  )69 ± 19( minتعیی نمایید.
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روش مشرو ساز را تکرار نمایید تا ای که تفاوت بی دو بار توزی متوالی کمتر از  9 mg/dm2باشد .وزن
نهایی ار نمونه را ثبت نمایید.
پ 1-3-مشروط سازي مجدد آزمونهها
آزمونهاا را در رطوبت محیطی یا در ی ظر ( )3-3با رطوبت نسبی  39%قرار داده تا آزمونه اا حداق
 39%تغییر کااش وزن حاص از خش شدن تحت خحء را باز بیابند( .به بند  19-2استاندارد ملی ایران
شماره  13333-1مراجعه شود) .آزمونهاا اکنون جهت تماس با روغ زیتون آماده استند.

پ4-

توزين نهايي آزمونهها

بعد از دوره در معرض گیار  ،آزمونهاا در آون خحء برا دورهاا  92ساعته مانند باال قرار داده میشوند
تا ی وزن ثابت بدست آید .وزن نهایی ار آزمونه را یادداشت نمایید .اکنون آزمونهاا برا بازیافت روغ
زیتون میتواند مورد استخراج قرار بگیرند.
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پيوست ت
(الزامي)
تعيين تغيير در محتواي رطوبت آزمونهها از طريق اندازه گيري انتقال آب به و/يا از روغن زيتون،
با روش كارل فيشر
ت7-

كليات

مشابه غیا حاص از آزمایش مهاجرت در ظرو دربند شده و به دور از رطوبت اتمسفر قب از آنالیز آب
نگهدار میشود .تیتراسیون کار فیشر برا آب بصورت ویژه است و از تجهیزات حجمی یا کالومتر  1در
آن استفاده میگردد .محتوا آب تازه و مشابه غیایی استفاده شده تعیی میگردد و افت رطوبت (یا
افزایش) از آزمونه بر اساس اختح بدست آمده محاسبه میگردد .ای مقدار برا تصحیح افت (یا افزایش)
آب در روش مهاجرت کلی به صورت وزنی استفاده میشود.

ت1-

تهيه نمونه

ت 7-1-فوراً آزمون مهاجرت ( )39 mlرا برا نمونهاا مشابه غیا روغ زیتون که از ار ( 2یا  )3لوله
بدست آمده و شام آزمونه است ،انجام داید.
ت 1-1-سه نمونه شااد از مشابه غیا روغ زیتون و بدون آزمونه ( 39میلی لیتر) را با ی

روش مهاجرت

معاد انجام داید.
ت 3-1-از روغ زیتون (طب بند  )1-2به عنوان نمونه مشابه غیا در آزموناا مهاجرت استفاده نمایید.

ت3-

اصول آزمون

ت 7-3-ارزيابي مشابه غذا
رطوبت مشابه غیایی که در آزموناا مهاجرت (ت )3-9-استفاده میگردد را در  3تکرار با تجهیزات کار
فیشر (طب بند  )93-3تعیی نمایید .دقت اعداد بدست آمده (انحرا معیار) باید  19 mg/kgیا کمتر باشد
تا ای که دقت الزم  1 mg/dm2در نتیجه نهایی بدست آید .اگر ای دقت حاص نشود به ای علت است که
سطح زمینه آب در مشابه غیا باال است ،در ای صورت مشابه غیا را مطاب بند ت 9-3-خش نمایید.
يادآوري -اگر دقت امچنان ناکافی باشد ،تجهیزات کار فیشر جایگزی باید انتخاب شود.

1- Coulometric
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ت 1-3-خشك كردن مشابه غذا
مقدار کافی از مشابه غیا را برا آزموناا مهاجرت و شااداا برداشته و به مدت  2ساعت در  139°Cدر
حالی که با نیتروژن خش در  13 ml/minتا  99 ml/minخالص ساز می شود نگهدار کنید.
يادآوري -محتوا آب مشابه غیا باید به طور مثا  39 mg/kgیا کمتر بعد از ای روش باشد.

ت 3-3-آماده سازي آزمونهها براي آزمون
انگامی که از ای روش استفاده میشود وزن دقی مشابه غیایی مورد استفاده را توسط اختح وزن ()Mm
تعیی نمایید .برا تهیه نمونهاا شااد مشابهاا غیایی ،سه نمونه از مشابه غیا (مشابه غیا فاقد آزمونه)
را امراه با آزمونهاا در معرضگیار نمایید.
ت 4-3-تيتراسيون كارل فيشر نمونههاي مشابه غذا
ت7-4-3-

تیتراتور کار فیشر را مطاب دستورالعم کارخانه سازنده کالیبره نمایید.

ت 1-4-3-سه تکرار مشابه غیا از ار چهار بخش مشابه غیا که در تماس با آزمونهاا بوده و ار سه مشابه
غیا شااد بردارید .میزان آب را مطاب بند ت 3-2-3-تعیی نمایید.
ت 3-4-3-کسر از مشابه غیا را برا تیتراتور استفاده کنید.
يادآوري -برا

ابزاراا

کالومتر معمولی ی

نمونه کمتر از  1 grکافی است .برا تجهیزات حجمی تقریباً  19grالزم

میباشد.

به کم سرنگ و سوزن ( 93-3و  )96-3جرم کام اضافه شده ( )Moرا با دقت  19 mgو توزی دوباره
سرنگ خالی تعیی نمایید .قب از تیتراسیون مدتی (معموالً 1 minتا  )9 minاجازه داید تا نمونه ح
گردد.
ت 4-4-3-برونداد تجهیزات کار فیشر جرم آب ( )Qwاست .محتوا آب مشابه غیا ،Wc ،را به  mg/kgاز
رابطه  Wc  Q w Moمحاسبه نمایید.
ت 5-3-دقت تعيين آب
نتایج  Wcبرا سه تکرار زیر مجموعه نمونهاا باید مابی  ±19 mg/kgباشد .اگر ای معیار برا ار نمونه
مشابه غیا برآورده شود ،میانگی نتایج سه تکرار را برا ار  2نمونه مهاجرت  Ws3 ،Ws2 ،Ws1و  Ws4و برا
سه نمونه شااد مشابه غیا  Wb2 ،Wb1و  Wb3محاسبه نمایید .اگر انحرا بیشتر از  ±19 mg/kgباشد ،روش
کار فیشر (ت )2-3-را بررسی کرده و منبع انحرا را حی نمایید.
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ت 6-3-تجديد پذيري آزمايشات مشابه غذايي شاهد
اگر نتایج  Wb2 ،Wb1و  Wb3برا  3نمونه شااد مشابه غیا در حدود  ±19 mg/kgباشد ،میانگی را برا
 Wbمحاسبه نمایید .اگر انحرا بیشتر از  ±19mg/kgباشد ،روش را بررسی کرده و منبع انحرا را حی
نمایید.

بيان نتايج

ت4-

جرم آب ( )Mwاز دست رفته یا به دست آمده از ار آزمونه در اثر مهاجرت را به صورت زیر حساب کنید:





 W  W M
s
b
m

که در آن:
Mw

جرم آب از دست رفته یا به دست آمده بر اثر مهاجرت در آزمونهاا ،بر حسب میلی گرم ؛

Ws

میزان آب مهاجرت مشابه غیا ،بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم ؛

Wb

متوسط میزان آب مشابهاا غیایی شااد بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم ؛

 Mmجرم مشابه غیا مورد استفاده در آزمون مهاجرت ،بر حسب کیلوگرم ؛
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پيوست ث
(اطالعاتي)
نمونه كروماتوگرامها و منحني كاليبراسيون

شكل ث -7-نمونه كروماتوگرام -ستون 7

39

زمان ماندگاري بر حسب دقيقه
شكل ث -1-نمونه كروماتوگرام -ستون 1

31

 Aنسبت مساحت پی )C18+C18(/C17
 Bمیلی گرم روغ زیتون

شكل ث -3-نمونه منحني كاليبراسيون

39

پيوست ج
(اطالعاتي)
دقت دادهها
ارزیابی نتایج ی آزمایش مشترک با ی فیلم پحستیکی ،با مهاجرت کلی متوسط  6/6 mg/dm2که توسط
روش غوطهور کلی تعییی گردیده نشان داده که ' 'rو ' 'Rبه صورت زیر است:
تکرار پییر
تجدید پییر

r = 9 mg/dm2
R = 9/2 mg/dm2

دقت دادهاا طی آزمایشی در سا  1226انجام گرفت و در آن  11آزمایشگاه شرکت داشتند و آزمایشات در
 6تکرار انجام گرفت.
ارزیابی نتایج آزمایشات مشترک بعد با ی فیلم پحستیکی که دارا مهاجرت کلی متوسط 3/3 mg/dm2
بود و روش غوطهور کلی به کار گرفته شد ،مقادیر ' 'rو ' 'Rبه صورت زیر به دست آمد:
تکرار پییر
تجدید پییر

r = 1/3 mg/dm2
R = 3/3 mg/dm2

دقت دادهاا طی آزمایشی در سا  1223تعیی گردید و در آن  3آزمایشگاه شرکت داشتند .آزمایشات در 6
تکرار انجام گرفت.
در مورد سایر روشاا نتایج مشابهی موجود نیست و اکنون دقت دادهاا در دسترس نمیباشد.
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