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  نام خدابه
  آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة 3ان به موجب بند يك مادة مؤسسة استانداردوتحقيقات صنعتي اير
 تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين، 1371ماه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن

  . عهده دارد به ايران را) رسمي(تدوين ونشراستانداردهاي ملي
        نظـران           صـاحب   *                                  فني مركب از كارشناسان مؤسسه        هاي                         هاي مختلف در كميسيون                             تدوين استاندارد در حوزه   

                            شـود وكوشـشي همگـام بـا                                                                                   مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجـام مـي         
                                                                                                         مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منـصفانة صـاحبان          

                                     كنندگان، مراكز علمـي و تخصـصي،                                     كنندگان، صادركنندگان و وارد                                         حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف     
                                                 نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي                  پـيش   .      شـود                      دولتـي حاصـل مـي                       هاي دولتي و غير                  نهادها، سازمان 

                                     شود و پس از دريافـت نظرهـا و                                     هاي فني مربوط ارسال مي                            نفع و اعضاي كميسيون                          نظرخواهي به مراجع ذي   
  )       رسـمي  (                                                                                   ة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي                                  پيشنهادها در كميت  

   .   شود                      ايران چاپ و منتشر مي
                                       صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده                 مند و ذي           هاي عالقه                                           نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان          پيش

                                    استاندارد ملي ايران چاپ و منتـشر       عنوان                                                       كنند دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به                تهيه مي 
                             شده در استاندارد ملي ايران                          شود كه بر اساس مفاد نوشته                                  ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي    بدين  .    شود  مي

                        دهد به تصويب رسـيده                                                                                     تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد  تشكيل مي              5       شمارة  
   .    باشد

           ،كميسيون  1(ISO)                المللي استاندارد                                        ت صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين                          مؤسسة استاندارد و تحقيقا  
        عنـوان                 است و بـه     3  (OIML)             شناسي قانوني               المللي اندازه                  و سازمان بين    IEC)  (2                       المللي  الكتروتكنيك       بين

                                     در تدوين استانداردهاي ملي ايران      .    كند                       در كشور فعاليت مي     5(CAC)                       كميسيون كدكس غذايي    4          تنها رابط 
                              هـاي علمـي، فنـي و صـنعتي                                    هاي خاص كشور، از آخرين پيـشرفت                                     ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمندي   

   .   شود       گيري مي            المللي  بهره                       جهان و استانداردهاي بين
بيني شده در قانون، براي حمايت      تواند با رعايت موازين پيش    مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      

المت و ايمنـي فـردي و عمـومي، حـصول اطمينـان از كيفيـت محـصوالت و                   كنندگان، حفـظ سـ    از مصرف 
محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محـصوالت توليـدي                مالحظات زيست 

مؤسسه مي تواند به منظـور      . عالي استاندارد، اجباري نمايد   يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي     / داخل كشور و  
بنـدي آن را    ارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهـاي صـادراتي و درجـه              حفظ باز 

ها و مؤسسات فعـال     كنندگان از خدمات سازمان   همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده     . اجباري نمايد 
-ديريت زيـست  در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و م             

ها گونه سازمانوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاه
كنـد و در صـورت احـراز شـرايط الزم،     و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي      

ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،       . نظارت مي كند  ها اعطا و بر عملكرد آنها       گواهينامة تأييد صالحيت به آن    
وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بـراي ارتقـاي              ) واسنجي(كاليبراسيون  

 .سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه است
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   گفتـار شپي
 -گيري مقدار موم به وسيله كروماتوگرافي گازي با ستون مويينه            اندازه - زيتون  روغن " استاندارد

هاي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقيقـات         كه پيش نويس آن در كميسيون      "روش آزمون 
 ندارد ششصد و هفتاد و پنجمين اجالس كميته ملـي اسـتا           صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و در       

اينـك بـه     ، مورد تـصويب قـرار گرفتـه اسـت         27/11/86 مورخ   خوراك و فرآورده هاي كشاورزي    
 قانون اصالح قـوانين و مقـررات موسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي                 3استناد بند يك ماده     

  .، به عنـوان استـاندارد ملي ايـران منتـشر مي شود1371ايران، مصوب بهمن ماه 
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علـوم        هماهنگي با تحوالت و پيشرفت     مگامي و براي حفظ ه  

پيـشنهادي كـه    د شـد و هـر   ن استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواه        ،و خدمات 
در كميـسيون فنـي مربـوط    تجديـدنظر  ، هنگـام  ارائه شودها تكميل اين استاندارديا براي اصالح  

 اسـتانداردهاي ملـي     همـواره از آخـرين تجديـدنظر      بايـد    ، بنابراين .خواهد گرفت مورد توجه قرار    
  .استفاده كرد

 : به شرح زير است مورد استفاده قرار گرفته،منبع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد 
  

IOOC COI/T.20/Doc.no.18/Rev.2: 2003, Method of analysis – Determination of 
wax content by capillary column gas chromatography. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  كميسيـون فني تدوين استـانـدارد

گيري مقدار موم به وسيله كروماتوگرافي گازي با ستون مويينه  اندازه- زيتون روغن" 
  " روش آزمون-

  
 يا نمايندگي / سمت و : رئيس

  مالك، فرشته
  )صنايع غذاييعلوم و فوق ليسانس (
 

  )سهامي خاص(ند ابزار روغن شركت فرآي
 

  :دبير
  رشيدي، الدن 

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي(
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفباء( :اعضاء
  اميرحسني ، شهرزاد

  )پزشكي يسانس مهندسي كشاورزي گياهل(
 

 ران موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اي

  صفافر، حامد
  )فوق ليسانس صنايع غذايي(
 

 )      سهامي خاص(هاي روغني شركت توسعه كشت دانه

  عشرت آبادي، پروين
)                             دكتراي تخصصي علوم و صنايع غذايي(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  غفاري، فرحناز
  )ت در تغذيهبهداشفوق ليسانس (

 اداره كل -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 كنترل غذا و دارو هايآزمايشگاه

 
  قلي پور، نوشين

  ) ترموسينتيك-فوق ليسانس مهندسي شيمي(
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  كاوسي، پرويز
  )فوق ليسانس صنايع غذايي(
 

  دفتر طرح زيتون-وزارت جهاد كشاورزي

  كالنتري، فرانك
 )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

 )سهامي عام( شركت صنعتي بهشهر
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 با ستون  گازيگيري مقدار موم به وسيله كروماتوگرافياندازه - زيتونروغن
   روش آزمون-مويينه

  
  
 هدف 1

گيري مقدار موم موجود در روغـن زيتـون         ازههدف از تدوين اين استاندارد تعيين و ارائه روش اند         
  . شوند ميسازي و تعيين مقدارهاي كربن جدا تعداد اتم براساسهاي خاصاست كه در آن موم

 
 دامنه كاربرد 2

همچنين روش ارائه شـده  .  زيتون كاربرد دارداين استاندارد براي تعيين مقدار موم در انواع روغن     
فراينـد تحـت فـشار      بـه وسـيله     غن زيتـون بـه دسـت آمـده           رو تشخيصدر اين استاندارد براي     

  .شودپيشنهاد مي) روغن تفاله زيتون(روغن زيتون حاصل از تفاله زيتون از ) استخراج مكانيكي(
 
 مراجع الزامي 3

ها ارجـاع شـده   مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن   
  . شودرات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقر. است

ها و تجديـدنظرهاي    اصالحيه،  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد            
در مـورد مـداركي كـه بـدون ذكـر تـاريخ             . ورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست      ـدي آن م  ـبع

هـا  هـاي بعـدي آن    همواره آخرين تجديد نظـر و اصـالحيه        ،ها ارجاع داده شده است    انتشار به آن  
 .مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
روشـها و نتـايج     ) صـحت و دقـت    (، درستي   1383 سال ،7442 -1:استاندارد ملي ايران   3-1

  . تعاريف و اصول كلي: گيري قسمت اولاندازه
روشـها و نتـايج     ) صـحت و دقـت    (، درستي   1384ال س ،7442 -2:استاندارد ملي ايران   3-2

گيـري   قسمت دوم روش پايه براي تعيين تكرارپذيري و تجديدپذيري روش انـدازه            -گيري  اندازه
 استاندارد

روشـها و نتـايج     ) صـحت و دقـت    (، درستي   1383 سال ،7442 -3:استاندارد ملي ايران   3-3
 گيريندازههاي دقت مباني يك روش ا اندازهوم س قسمت -گيري اندازه

 
 اصول آزمون 4



جداسـازي بـه وسـيله      ، سـپس    شـود ابتدا يك استاندارد داخلـي مناسـب بـه روغـن اضـافه مـي              
جزء خـارج شـده از   . گرددانجام مي) دارآب(كروماتوگرافي بر روي يك ستون سيليكاژل هيداراته    

  سپس ه و شد بازيافت   ،)كه قطبيت كمتري از تري گليسريدها دارد      (ستون تحت شرايط آزمايش     
  . گيردبا ستون مويينه مورد شناسايي قرار مي گازي  به وسيله كروماتوگرافي"مستقيما

 
 يا واكنشگرها/ ومواد 5

 با  ايكورهليكاژل را در    ي س .ميكرومتر 200 تا   يكرومتر م 60  ذرات با اندازه  ،  سيليكاژل 1- 5
  تا سـيليكاژل   اجازه دهيد .  ساعت قرار دهيد   4 مدت زمان حداقل     به درجه سلسيوس    500دماي  

 آب   درصد وزنـي   2 ، مورد استفاده  ليكاژليمقدار س به  از سرد شدن،     ، پس  سرد شود  در دسيكاتور 
قبل از استفاده، دوغـاب ايجـاد       . به آن اضافه نمائيد و بهم بزنيد تا دوغاب يكنواختي تشكيل شود           

  .داريد ساعت در تاريكي نگه12شده را حداقل به مدت 
  گازي كروماتوگرافي برايمناسب ، هگزان نرمال 2- 5
  

  و ، جرقه الكتريكـي   )حرارتي( بنابراين آن را از منابع گرمايشي        ،شود مي  بخارات آن مشتعل   -هشدار
هاي حاوي حالل هگزان اطمينـان حاصـل        هميشه از بسته بودن در بطري     . شعله آتش دور نگه داريد    

 از به وجـود آمـدن بخـارات     .تهويه مناسب محيط مطمئن شويد     هنگام استفاده از اين حالل از     . كنيد
 كـه از    ، يا وسايل الكتريكـي    ايشيگرموسايل  :  از قبيل  ،زايي را جلوگيري كنيد و امكان هر خطر آتش      

، است، زيانبار   اگر اين حالل استنشاق شود    . دور كنيد ، از محيط    اند نشده ساختهماده غيرقابل اشتعال    
. از تنفس كردن بخارات هگزان پرهيز كنيد      . هاي سيستم عصبي آسيب برساند    تواند به سلول  را مي زي

از تماس مـستقيم هگـزان بـا چـشم و           . از يك وسيله مناسب تنفسي استفاده كنيد      ،  در صورت نياز  
      .  دنمائيپوست پرهيز 

   
  گازي كروماتوگرافيبراي مناسب ، اتر اتيل 3- 5
 

 اگر استنشاق   ،كندپوست را تحريك مي   .  اين حالل به شدت قابل اشتعال و نسبتاً سمي است          -هشدار
. توانند با تاخير رخ دهند    اين اثرات مي  . تواند به چشم آسيب برساند    اين حالل مي  . زيانبار است ،  شود

آن را از منابع    . شودميبخارات آن مشتعل    . تواند پراكسيدهاي قابل اشتعال را توليد كند      اين حالل مي  
هاي حاوي  هميشه از بسته بودن در بطري     . يدهاي آتش دور نگه دار    شعله، يا   قه الكتريكي جر ،حرارتي

تهويـه مناسـب محـيط مطمـئن         هنگام استفاده از اين حالل از     . حالل اتيل اتر اطمينان حاصل كنيد     
وسـايل  :  از قبيـل   ،زايـي را  از به وجود آمدن بخارات جلوگيري كنيد و امكان هر خطـر آتـش             . شويد

از . دور كنيـد  ، از محـيط     انـد  نشده ساختهاشتعال   كه از ماده غيرقابل      ، يا وسايل الكتريكي   گرمايشي
افزودن آب يا يـك عامـل       . تبخير حالل به منظور خشك كردن يا نيمه خشك كردن آن پرهيز كنيد            



از آشـاميدن آن پرهيـز      . تواند تشكيل پراكسيد را كاهش دهـد      احياءكننده مناسب به اين حالل مي     
از تماس طوالني يـا مكـرر آن بـا پوسـت پرهيـز      . از تنفس كردن بخارات اتيل اتر پرهيز كنيد      . كنيد
   .نمائيد
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،  جرقه الكتريكي  ، آن را از منابع حرارتي     .، زيانبار است   اگر استنشاق شود   ، قابل اشتعال است   -هشدار
ي اين حالل اطمينان حاصل هاي حاوهميشه از بسته بودن در بطري. شعله هاي آتش دور نگه داريد   يا  

از تنفس طوالني بخارات آن     . تهويه مناسب محيط مطمئن شويد     هنگام استفاده از اين حالل از     . كنيد
      .  دنمائياز تماس طوالني يا مكرر آن با پوست پرهيز . پرهيز كنيد

 
  1 الوريل آراشيداتاستاندارد محلول 5- 5

  )استاندارد داخليعنوان به (در هگزان ) جرم به حجم( درصد 1/0با نسبت 
  

  .توان از پالميتات پالميتيل يا استئارات ميريستيل استفاده كرد همچنين مي-يادآوري
 
  2)نفتول-2-زوآ فنيل -1(سودان يك  5-1- 5
  يگاز رافيبراي كروماتوگمناسب ،  خالص،هيدروژن يا هليوم ،گازحامل 6- 5
  

،  جرقـه الكتريكـي    ، منابع حرارتـي   آن را از  . بسيار قابل اشتعال است   ،  تحت فشار ،  هيدروژن -هشدار
.  دور نگـه داريـد     ،انـد  نـشده  ساختههاي آتش يا وسايل الكتريكي كه از ماده غيرقابل اشتعال           شعله

.  از بسته بودن شير كپسول حاوي اين گاز اطمينان حاصل كنيـد            ،كنيدهنگامي كه از آن استفاده نمي     
قبـل از بـازكردن شـير        . استفاده كنيـد   )توررگال (هميشه هنگام استفاده از آن از يك كاهنده فشار        

هنگام باز كـردن شـير در مقابـل خروجـي     . را كامالٌ باز كنيد) شير رگالتور(فنر فشار شكن  ،  كپسول
هيدروژن را از يـك     . هنگام استفاده از اين گاز از تهويه مناسب محيط مطمئن شويد          . كپسول نباشيد 

ها نبايد زياد به هم     كپسول.  كپسول را مخلوط نكنيد    گاز درون . كپسول به كپسول ديگر انتقال ندهيد     
اين گاز را در يك محيط فاقد مواد . آنها را از نورخورشيد و منابع حرارتي دور نگه داريد     . برخورد كنند 

                                                 
1 - Lauryl arachidate 

 
 
2 -Sudan І (1-phenylazo-2-naphthol) 

  



، هاي حاوي اين گاز كه فاقد برچسب يا آسيب ديـده هـستند            از كپسول . كنيد) انبار(خورنده ذخيره   
  .استفاده نكنيد

  
اين گاز مقدار اكسيژن قابل دسترس براي تنفس        . گاز فشرده شده در فشار باال است       ،ليومه -هشدار

هنگام استفاده از اين گاز از تهويه مناسـب محـيط           . در كپسول را بسته نگه داريد     . دهدرا كاهش مي  
فنر فـشار شـكن   ،  كپسولقبل از بازكردن شير. هميشه از كاهنده فشار استفاده كنيد     . مطمئن شويد 

گاز درون  .  گاز هليوم را از يك كپسول به كپسول ديگر انتقال ندهيد           . را كامالٌ باز كنيد   ) شير رگالتور (
هنگام . ها زياد با هم برخورد نداشته باشند      اطمينان حاصل كنيد كه كپسول    . كپسول را مخلوط نكنيد   

نورخورشيد و منابع حرارتي دور نگـه        آنها را از  . باز كردن شير در مقابل خروجي كپسول قرار نگيريد        
از ايـن   . آن را استنشاق نكنيد   . كنيد) انبار(اين گاز را در يك محيط فاقد مواد خورنده ذخيره           . داريد

  . استفاده نمائيدنجام آزمايشگاز فقط براي ا
 
   كمكي هايگاز 7- 5
  گازي كروماتوگرافيبراي مناسب ،  خالص،هيدروژن 7-1- 5
  گازيوگرافيروماتكبراي   مناسب، خالص،يهوا 7-2- 5
  

هنگام استفاده از اين گـاز در حـضور مـواد قابـل             . فشار زياد است  ، گاز فشرده شده در      هوا -هشدار
 ، اشتعالي اكثر تركيبات آلي موجود در هوا به طور قابل توجهي           - دماي خود  زيرا،  احتراق احتياط كنيد  
  .تر استدر فشار باال پايين

هميـشه از   . بسته بودن شير كپسول هوا اطمينان حاصل كنيد       از  ،  كنيدهنگامي كه از آن استفاده نمي     
را ) شير رگالتور (ار شكن    فش ،قبل از بازكردن شير كپسول    .  استفاده كنيد  )رگالتور (يك كاهنده فشار  

گاز را از يك كپسول بـه       . هنگام باز كردن شير در مقابل خروجي كپسول قرار نگيريد         . كامالٌ باز كنيد  
هـا  اطمينان حاصل كنيد كه كپـسول     . گاز درون كپسول را مخلوط نكنيد     . يدكپسول ديگر انتقال نده   

كپسول حاوي  . آنها را از نورخورشيد و منابع حرارتي دور نگه داريد         . زياد با هم برخورد نداشته باشند     
هاي فاقد برچسب يا آسيب     از كپسول . كنيد) انبار(اين گاز را در يك محيط فاقد مواد خورنده ذخيره           

 نبايد براي استنشاق يا وسايل تنفـسي        انجام آزمايش هواي مورد استفاده براي     . ستفاده نكنيد ديده ا 
  .استفاده شود

  
   C44 تا C40هاي خالص، موم 8- 5
  
  الزموسايل  6
  ليتر ميلي25، ارلن ماير 6-1



 تـا   30 طول    و متر ميلي 0/15 قطر داخلي     با ،براي كروماتوگرافي مايع   ،ايستون شيشه  6-2
 يك شير تفلون و مقدار مناسبي از پـشم شيـشه، كـه در انتهـاي                  داراي ،متر سانتي 40

 .شودستون قرار داده مي
مجهـز بـه يـك سـامانه بـراي           ،براي استفاده با يك ستون مويينه      ،يگاز كروماتوگراف 6-3

  :باشد كه متشكل از موارد زير مي، ستون-تزريق مستقيم به سر
  ريزي دمايي برنامهكننده دما با قابليت كنترل-كنندهآون داراي تنظيم 6-3-1
  ستون-سربه تزريق ، براي كننده سردتزريق 6-3-2
 تبديل كننده-آشكارساز يونش شعله و تقويت كننده 6-3-3
-تبـديل  -كننـده  براي استفاده با تقويـت     ،)به يادآوري رجوع شود   ( انتگرال گير -ثبات 6-3-4

 .سرعت كاغذ تغييرپذير، همراه با سرعت پاسخ زير يك ثانيه، )3-3-6طبق بند (كننده 
  

هاي كروماتوگرافي  كه در داده   جايي   ،  توان به كار برد   هاي كامپيوتري را مي    همچنين سامانه  -يادآوري
  .شوندوارد مي PC يك  طريقازگازي 

  
 قطـر داخلـي     ، متـر  12 متـر تـا      8طول   ،1مذاباي يا   شيشهسيليكاي   ،ستون مويينه  6-3-5

 10/0عي بـا ضـخامت يكنواخـت         كه از درون به وسيله فـاز مـاي         ،متر ميلي 32/0متر تا ميلي25/0
  ).به يادآوري رجوع شود( است  ميكرومتر پوشش داده شده 30/0ميكرومتر تا 

  
در   و غيـره SE52, SE54: ، از قبيـل  براي اين منظور فازهاي مايع مناسب تجاري ديگري-يادآوري

  .باشنددسترس مي
  

 سخت  يك سوزن ، همراه با     ميكروليتري 10 ،ستون - براي تزريق به سر    ،ميكروسرنگ 6-4
  و مقاوم

  الكتريكي)زنهم(شيكر 6-5
 تبخيركننده گردان 6-6
 كوره  6-7
 گرم ميلي± 1/0حدود ، با دقتي در زين براي تو،ترازوي آزمايشگاهي 6-8
 شيشه آالت معمول آزمايشگاهي 6-9

  متري ميلي200بالن  6-10
 دستگاه روتاري 6-11

                                                 
1 -Glass or fused silica 



 
  بردارينمونه 7

يقي نمايانگر يـك نمونـه واقعـي        ، بايد به طور حق    شودزمايشگاه دريافت مي  آاي كه توسط    نمونه
اين اسـتاندارد روش    . سيب نديده و يا تغيير نكرده باشد      آ طي حمل ونقل يا انبارداري        در باشد و 
ه در اسـتاندارد ملـي ايـران بـه          ارائـه شـد   برداري  روش نمونه از  . گيردبرداري را در بر نمي    نمونه

  .ستفاده كنيد ا1383 سال 493شماره 

 
  روش انجام آزمون 8
  سازي ستون كروماتوگرافيدهآما 8-1

بـه حالـت تعليـق در       ) 2-5طبق بنـد    (را در هگزان نرمال     ) 1-5طبق بند   ( گرم از سيليكاژل     15
) 5-6طبـق بنـد     (شـيكرالكتريكي   يك  به كمك   . كنيد) 2-6طبق بند   (آوريد و آن را وارد ستون       

ليتـر   ميلي 30. شودتر   و همگن  ترتا نوار كروماتوگرافي يكنواخت   را كامل كنيد    گذاري مواد   رسوب
گرم  ميلي 500حدود  . هگزان نرمال را به منظور زدايش هر گونه ناخالصي به داخل ستون بريزيد            

 25در داخل ارلن ماير     ) 8-6طبق بند   ( استفاده از يك ترازوي آزمايشگاهي        دقت، با  از نمونه را با   
 مقدار  رحسب ب ،ندارد داخلي را   و حجم مناسبي از استا     ،توزين نمائيد ) 1-6طبق بند   (ليتري  ميلي
 1/0،   در مورد نمونه روغـن زيتـون       ، به طور مثال،    به آن بيافزائيد   در نمونه روغن  مورد انتظار   موم  
گـرم از    ميلـي  5/0گرم تا    ميلي 25/0الوريل آراشيدات و در نمونه روغن تفاله زيتون         گرم از   ميلي

   .الوريل آراشيدات
طبـق  (ليتري از حـالل هگـزان       دو ميلي ) يجزء جداگانه (مت  نمونه آماده شده را با كمك دو قس       

ليتـر بـاالتر از     يـك ميلـي   تا   ،اجازه دهيد تا حالل   . انتقال دهيد  به ستون كروماتوگرافي  ) 2-5بند  
 بـه منظـور     را حالل هگـزان نرمـال        ديگر از  ليتر ميلي 70. باالترين سطح ماده جاذب جاري شود     

 ريخته و خروجي    ستونداخل   ، طبيعي در نمونه وجود دارند     هاي نرمالي كه به طور    زدايش آلكان 
ليتر از مخلوط هگـزان      ميلي 180آوري  سپس خروجي كروماتوگرافي را با جمع     .  بريزيد آن را دور  

 سـرعت جريـاني     با ،)99:1( به يك    99 با نسبت    ،) رجوع شود  2 و   1به يادآوري    (اتيل اتر / نرمال  
-دماي محيطي كه خروجي نمونه در آن قـرار مـي      . غاز كنيد  ثانيه آ  10 قطره در هر     15معادل با   

  . درجه سلسيوس باشد22±4گيرد بايد در حدود 
تبخير نمائيد تا بيشتر حالل آن      ) 6-6طبق بند (جزء به دست آمده را در يك تبخيركننده گردان          

ليتر ي ميل 2، سپس   ليتر آخر حالل را تحت جريان ضعيفي از نيتروژن بزدائيد          ميلي 2. زدوده شود 
  . ليتر از هپتان نرمال را به آن بيافزائيد ميلي4ا ت

  



  .بايد به طور تازه در هر روز آماده شود) 99:1(اتيل اتر / مخلوط هگزان نرمال-1يادآوري
  

تـوان بـه    درصد در مخلوط خروجي را مـي 1 ميكروليتر از رنگ سودان يك به ميزان         100 – 2يادآوري
زمـان  . انـد ها به طور مناسب خارج شده      كه موم  شودطور بصري كنترل    محلول نمونه اضافه كرد تا به       

رنگ به   هنگامي كه،روازاين. شودها و تري گليسريدها واقع ميمومزمان بازداري بازداري رنگ مابين 
ها خارج  ، زيرا همه موم   يدماده خروجي بايد به حالت تعليق درآ      ،  رسدانتهاي ستون كروماتوگرافي مي   

  .انددهش
  
  
  
  
  گازيكروماتوگرافيبه وسيله جداسازي و شناسايي  8-2
  روش مقدماتي  1- 8-2

 -را بـه سـر    آن  ورودي  ،  نـصب كنيـد   ) 3-6طبـق بنـد     (گازي  ستون را در دستگاه كروماتوگرافي      
چرخـه  عملكرد  ( را   ي گاز دستگاه كروماتوگراف . را به آشكارساز متصل كنيد    آن  ستون و خروجي    

  .را كنترل كنيد) كارساز و غيره، كارائي ثبات و آشگاز
 طبـق   شـود تـا آن را     پيشنهاد مـي  ،  يردگاگر ستون براي اولين بار است كه مورد استفاده قرار مي          

، يدجريان ماليمي از گاز را از ميان ستون عبور ده         . سازي نمائيد دستورالعمل سازنده ستون آماده   
داده تا دمـا تقريبـاً   يش  را افزابه تدريج حرارت.  را روشن كنيد  يگاز ماتوگرافسپس دستگاه كرو  

 ساعت در ايـن دمـا   2دستگاه را حداقل به مدت .  درجه سلسيوس برسد350 ساعت به   4پس از   
،  شـعله ماليـم    ،ازگـ جريـان   شدت  تنظيم  ( شرايط كاري مورد نظر      دردستگاه را   ، سپس   داريدنگه

م آشكارسـاز،   ، تنظي  تنظيم دماي آون براي ستون     ،)4-3-6طبق بند   (اتصال به ثبات الكترونيكي     
خـط پايـه بايـد بـه      .حساسيت دستگاه را در ميزان مناسبي تنظـيم نمائيـد       . تنظيم نمائيد ) يرهغ

 -تغييـر جهـت خـط     . از مسير خود منحرف شود    نبايد  ، و    باشد فاقد هر نوع پيكي   و   صورت خطي 
 بيانگر آن است كه اتصاالت ستون درست و صحيح نبـوده و تغييـر               ،منفي سمت   مستقيم پايه به  

  . استسازي نشدهآمادههت آن به سمت مثبت بيانگر آن است كه ستون به طور مناسبي ج
  )به يادآوري رجوع شود(كاري مورد نظر انتخاب شرايط  2- 8-2

  : شرايط مطلوب عملياتي معموالً به شرح زير مي باشد
  :دماي ستون

  



  ) دقيقه1(  درجه سلسيوس80در ابتدا 
  دقيقه درجه سلسيوس در 20                  

   درجه سلسيوس در دقيقه  5                

  ) دقيقه6( درجه سلسيوس 325  
           درجه سلسيوس در دقيقه20

  
     ) دقيقه10( درجه سلسيوس 340

  
   درجه سلسيوس350: دماي آشكارساز

  )ليتر ميلي4ليتر تا  ميلي2( نرمال پتان ميكروليتر از محلول ه1 :مقدار تزريق شده
   هليوم يا هيدروژن در سرعت خطي بهينه براي گاز انتخاب شده :گاز حامل

  
 ،كـاري مـورد نظـر   عد از تنظيم دستگاه و رسيدن به شرايط      ب -تعيين سرعت خطي گاز حامل    

ي را  زمـان .  تزريق كنيـد    گازي را به دستگاه كروماتوگرافي   ) يا پروپان ( ميكروليتر از متان     3يك تا   
 و  ،شـوند ظاهر مـي  ) tM(ها  اي كه به دستگاه تزريق شده است تا زماني كه پيك           از لحظه  ،كه گاز 

متـر در ثانيـه   سرعت خطي برحسب سـانتي  . اندازه بگيريد ، را   كنددر داخل ستون حركت مي    گاز  
متـر اسـت و      طول ستون و برحسب سـانتي      Lشود كه در آن      محاسبه مي  L/tMبه وسيله فرمول    

tMگيري شده برحسب ثانيه استان اندازه زم .  
  

 به دليل باال بودن درجه حرارت نهائي، انحراف مسير خط پايه به سمت مثبت مجـاز اسـت،           -يادآوري
  . درصد مقياس كل بيشتر باشد10اما نبايد از 

  
   شرايط فوق رسيدن به مناسب براي:حساسيت دستگاه

  گـازي  رومـاتوگراف كهاي ستون و دستگاه     ژگيتوان به منظور متناسب شدن وي     اين شرايط را مي   
) به شكل يك رجوع شـود     (ها و به دست آوردن جداسازي مطلوب پيك         براي جداسازي همه موم   

هـا بايـد    دقيقه باشد و پيـك نمايـانگر مـوم   18± 3زمان بازداري استاندارد داخلي بايد . تغيير داد 
گيري پيك را با اين روش تعيـين        الهاي انتگر محدوده.  درصد مقدارمقياس كل باشد    60بيش از   

  . به دست آيدهاي مورد نظر ارزيابي صحيحي از سطح پيككه ،كنيد
  پيك جداسازي و شناسايي انجام عمليات 8-3

آرامـي  پيستون را بـه  ، ريداد ميكروليتري بر10يك ميكروليتر از محلول را به كمك ميكروسرنگ     
نه تزريق وارد كرده و بعد از يك ثانيـه تـا            سوزن را در ساما   . سوزن خالي شود  سر  كشيد تا   بعقب  

.  ثانيه به آرامي سوزن را خارج كنيـد        5بعد از   . دو ثانيه به سرعت محتويات سرنگ را تزريق كنيد        

  درجه سلسيوس240



 شرايط مطلـوب     در خط پايه هميشه بايد   . خارج شوند از ستون   ها به طور كامل      تا موم  صبر كنيد 
  .باشد

 شناسايي پيك  8-4
هاي بازداري شناخته شـده مخلـوطي از   شان با زمانهاي بازداريزمانها را از طريق مقايسه    پيك
 . شناسايي كنيد و تحت شرايط مشابه جداسازي و شناسايي نمائيد)8-5طبق بند  (هاموم

  .دهد يك نمونه روغن زيتون طبيعي نشان مي را درها كروماتوگرامي از موم1شكل 
 تجزيه كمي 8-5

 مطابق با استاندارد داخلي و استرهاي آليفاتيك از         ،گيريالها را به كمك انتگر    هاي پيك مساحت
C40   تا C46  از طريـق   ،  گرم در كيلوگرم چربي    برحسب ميلي  ،مقدار موم هر استر را    .  تعيين كنيد

  : فرمول زير محاسبه كنيد
  
  

)          1                                       (  
  

  :كه در آن
  

AX              متر مربع   ميلي، برحسب پيك هر استر مجزامساحت  
Asمتر مربع حسب ميلي، بر             مساحت پيك استاندارد داخلي  
ms            گرمبرحسب ميلي،  استاندارد داخلي اضافه شدهوزن  
m             برحسب گرم، گيري نمونه برداشته شده براي اندازهوزن  
  
  

  بيان نتايج 9
گـرم  برحسب ميلـي ) به يادآوري رجوع شود ( C46  تاC40هاي مختلف را از ممجموع مقادير مو

  . نتايج بايد با يك رقم اعشار بيان شوند. گزارش كنيد) ppm(در كيلوگرم چربي 
  

 تـا   C40هايي با تعداد اتم كربن زوج در ميان استرهاي          براي تعيين مقدار تركيبات به پيك      -يادآوري
C46  نه كروماتوگرامي كه از موم موجود در روغن زيتون تهيـه شـده اسـت               طبق نمو ،  شود رجوع مي

جـائي كـه    از آنشود تا، پيشنهاد ميباشد تفكيك شده    C46ر  ، اگر است  به منظورشناسايي ). 1شكل  (
 غالب است، براي شناسايي آن يك نمونه از روغـن تفالـه زيتـون را    C46تفاله زيتون پيك   در روغن 

  .تزريق نمائيد

AX×ms×1000  
As×m       

 =  بر كيلوگرمگرممقدار استر برحسب ميلي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

I.S           الوريل آراشيدات  
  استرهاي دي ترپنيك               1

  C40استرهاي       ´2+2
  C42استرهاي      ´3+3
  C44      استرهاي´4+4

 C46    استرهاي5       
  ي ترپن تريهايها و الكلاسترول استرهاي           6
  

  1 يك نمونه روغن زيتون نمونه گاز كروماتوگرام جزء مومي-شكل ا
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .را نشان دهد) تري گليسريدها(شناسايي گازكروماتوگرافي نبايد هيچ نوع پيك با اهميتي ،   پس از خروج استرهاي استرولي-١



  
  دقت 10

  زمايشگاهيآزمون بين آ 10-1
. زمايـشگاهي بـراي دقـت روش در پيوسـت الـف خالصـه شـده اسـت                 آزمون بين   آجزييات يك   

هـا  نآ به جز  ،زمايشگاهي براي محدوده غلظت و مواد ديگر      آزمون بين   آمقاديرحاصل از انجام اين     
  . كاربردي ندارد، داده شده است الفكه در پيوست

  تكرار پذيري 10-2
 حاصل از يك روش آزمـون بـر روي يـك            ،زمون مجزا و مستقل   آاختالف مطلق ما بين دو نتيجه       

 و بـا كـاربرد وسـايل و       آزمايـشگر زمايشگاهي يكسان توسط يـك      آزمايش معين  در     آماده  مورد    
 داده شـده در     rمـوارد بيـشتر از مقـدار      % 5تجهيزات يكسان در فاصله زماني كوتـاه، در بـيش از            

  . نباشد1-جدول الف
  تجديدپذيري 10-3

زمون مجـزاي حاصــل از يـك روش آزمـون و يـك مـاده مـورد                 آاختالف مطلـق بين دو نتيجه      
ها و بـا استفــاده از       آزمايـشگر زمايشگاه هـاي مختلـف كـه توسـط          آزمايش معين و يكسان در      آ

 داده  Rز مقـدار  نبايـد بيـشتر ا    ،  موارد% 5شود، در بيش از     وسايـل و تجهيـزات مختلف  انجام مي      
  . باشد1-شده در جدول الف

  
  گزارش آزمون 11

  :هاي زير باشد آگاهي دارايآزمون بايدگزارش 
   به منظور شناسايي كامل نمونه،همه داده هاي ضروري 11-1
 . اگر شناخته شده باشد،گيري به كار برده شدهوش نمونهر 11-2
 1387 سال 9707 شماره  ايران طبق استاندارد مليونروش آزم 11-3
 كه در اين استاندارد ملـي مـشخص نـشده يـا بـه               آزمونيات مربوط به انجام     مه جزي ه 11-4

 همراه با جزييات هر پديده اي كه هنــگام اجــراي    ،صورت اختياري مورد توجه قرار گرفته است      
 . كه مي تواند بر نتيجه آزمايش اثر گذار باشد، رخ دادهونـآزمروش 

 آمدهتيجه آزمايش به دست ن 11-5
 . استآمدهرل شده باشد، نتيجه نهايي بدست گر تكرار پذيري كنتا 11-6
 آزمايش كنندهام و نام خانوادگي و امضاء فرد ن 11-7
  انجام آزموناريخ ت 11-8
  محل انجام آزمون 11-9

١١ 



  
  
  
  
  

  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  آزمون بين آزمايشگاهي
 در آزمايش   IOOC آزمايشگاه با رسميت     19.  ارائه شده است   1-مقادير دقت روش در جدول الف     

هـا از   آزمايـشگاه .  شـركت كردنـد    ،  1999سـال   ،  ازمان يافته توسط دبيرخانه اجرايي    مشاركتي س 
  :آزمايش بر روي پنج نمونه انجام شد. هشت كشور بودند

   روغن زيتون طبيعي ممتاز-الف
  روغن آفتابگردان تصفيه شده+  روغن زيتون طبيعي -ب
  روغن تفاله زيتون تصفيه شده+  روغن زيتون طبيعي -پ
  روغن آفتابگردان تصفيه شده+ روغن سويا تصفيه شده + زيتون طبيعي  روغن -ت
روغن + روغن سويا تصفيه شده     + روغن تفاله زيتون تصفيه شده      +  روغن زيتون تصفيه شده      -ث

  زيتون طبيعي المپانت 
 به طور آماري مطابق با استانداردهاي       IOOCنتايج آزمايش مشاركتي به وسيله دبيرخانه اجرائي        

-1استانداردهاي ملي ايران به شماره هاي        (5725-2 و   5725 -1لمللي ايزو به شماره هاي    بين ا 
نتايج خـارج از محـدوده بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از آزمـون                   .  تهيه شدند  7442-2 و   7442
و هـر  ) تكرارهـاي الـف و ب  ( براي تعيين هر يك از نتايج آزمايشگاهي Grubb و  Cochranهاي

  . قرار گرفتندنمونه مورد آزمايش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  نتايج حاصل از آزمون بين آزمايشگاهي– 1 –جدول الف 

  نمونه
 ث ت پ ب الف شاخص
  19  19 19 19 19 تعداد ازمايشگاه هاي شركت كننده

  5  3  4  5  5 تعدادآزمايشگاه هاي داراي نتايج خارج از محدوده
  93/345  1/174 41/222 14/123 32/120 ميانگين نتايج پذيرفته شده

  r )8/2×sr(  51/9 56/12 51/10  22/12  91/14حد تكرارپذيري 
  sr  ( 39/3 48/4 75/3 72/4  32/5 (انحراف استاندارد تكرار پذيري 
  % RDSrضريب تكرار پذيري متغيير ،

  ) sr ×100/مقدار ميانگين(
82/2 64/3 69/1 71/2  54/1  

  R ) 8/2×sR(  83/38 89/48 93/58 65/25  39/44حد تجديدپذيري 

  sR  86/13 46/17 04/21 16/9  85/15انحراف استاندارد تجديدپذيري ، 
   %(%) RDSR پذيري متغيير، جديدضريب ت

 ) sR ×100/مقدار ميانگين(
53/11 18/14 46/9 26/5  58/4  
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