
 
 

 

 رانیا یاسالم یجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ایران یملسازمان 

 

 INSO رانیا یملاستاندارد 

 

8714      

 Iran National Standards Organization  nd Revision دومتجدیدنظر 

7811       

  

  -ی گیاهی و حیوانیهاچربیها و روغن

 گیری عدد اسیدی و اسیدیته اندازه 

 

Identical with: 

ISO    :      

  

  

 

 

 

 

 Animal and vegetable fats and oils—  

Determination of acid value and acidity  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ICS:             



 7811 (: سالتجدیدنظر دوم) 8714استاندارد ملی ایران شمارۀ  

 ب 

 رانیاستاندارد ا یملسازمان 

 2952خیابان ولیعصر، پالک  ،غربی میدان ونک جنوبضلع  ،تهران

 ایران -تهران 35399-9315: یصندوق پست

 44495593-9تلفن:

 44449381و 44449848دورنگار: 

 ، میدان استانداردیشهر صنعت -رجک

 ایران -کرج  13949-391 :یصندوق پست

 (829)12489813 -4تلفن: 

 (829)12484335دورنگار: 

 standard@inso.gov.ir: رایانامه

 http://www. inso.gov.irوبگاه: 

 

 

 

 

Iran National Standards Organization (INSO) 

No.     Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran 

P. O. Box:      -    , Tehran, Iran 

Tel: +    (  )         -  

Fax: +    (  )         ,          

 

Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box:      -   , Karaj, Iran 

Tel:+    (  )         -  

Fax: +    (  )          

 

Email: standard@ inso. gov.ir 

Website:http://www. inso.gov.ir 

 

mailto:standard@inso.gov.ir


 7811 (: سالتجدیدنظر دوم) 8714استاندارد ملی ایران شمارۀ  

 ج 

 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 3159تقویت و توسعه نظام استتاندارد، ابتالش شتده در دا متاه      قانون 9مادۀ  یک بند موجب به نایرا سازمان ملی استاندارد

 .دارد عهده بر را استانداردهاا ملی نشر و تدوین تعیین، وظیفه

ز و مؤسستا   کت مرا ،نظتران  صتاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن هااکمیسیونمختلف در  اها حوزهن استاندارد در یتدو

، ادیت ط تولیو با توجه به شترا  یملو کوششی همگام با مصالح  شود یمآگاه و مرتبط انجام  او اقتصاد ادی، تولی، پژوهشیعلم

، کننتدگان  مصتر  ننتدگان،  کدیصتاحبان حتو و نفتع، شتامل تول     ۀت آگاهانته و منصتفان  کو تجارا است کته از مشتار   افناور

س ینتو  شی. پت شتود  یمت حاصتل   یردولتیغو  یدولت اها سازمان، نهادها، یو تخصص یز علمک، مراواردکنندگانصادرکنندگان و 

افتت  یشتود و پتس از در   یمربوط ارستا  مت   هااکمیسیون او اعضا نفع اذبه مراجع  یایران براا نظرخواه یمل ااستانداردها

( ایتران اتاو و   ی)رسم یملاستاندارد  عنوان به ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یملۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 .شود یممنتشر 

در کننتد   یه مت یت ته شده یینتعت ضوابط ینیز با رعا صالح اذمند و  عالقه اها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

 ییب، استانداردهاین ترتیشود. بد ااو و منتشر می ایران یمل استاندارد عنوان بهب، یتصو در صور و  یبررس ،طرح یمل یتهکم

در ستازمان  ه کت استاندارد مربوط  یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را مقره بر اساس ک شود یم یتلق یمل

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یمل

(ISO)استتاندارد  یالمللت  نیسازمان ب یاصل اران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
و  2(IEC) المللتی الکتروتکنیتک   بتین  گتروه ،3

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کتدکس غتیایی   کمیستیون 5تنهتا رابتط   عنوان بهاست و  1

در کشتور   9

ن یشتور، از آختر  کختا    اهتا  اازمنتد یو ن یلت کط یایران ضمن تتوجه بته شترا   یمل ان استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیرا می بهره یالملل نیب اجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم اها شرفتیپ

کنندگان، حفظ ستالمت   ت از مصر یشده در قانون، براا حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضت  ا، اجترا او اقتصتاد  یطت یمح ستت یت محصتوت  و مالحظتا  ز  یت فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم افرد یمنیو ا

 اایران را براا محصوت  تولیدا داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراا عتالی استتاندارد، اجبتار    یملاستانداردهاا 

و  یصتادرات  ااتهتا کاستتاندارد   اشتور، اجترا  کمحصتوت    ابترا  یالمللت  نیبت  احفظ بازارهتا  منظور  به تواند یم. سازمان کند

ها و مؤسسا  فعتا  در   نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین براا اطمیمچن. هکند اآن را اجبار ابند درجه

هتا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد اها سیستم یصدور گواهو  ازی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر استاس ضتوابط نظتام     سازمان گونه نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

 هتا  آنرد کاعطا و بر عمل ها آنت به ید صالحیینامۀ تأیط تزم، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

 ااربردکت قا  یو انجام تحق بها گرانار فلزا  ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک المللی ینبج دستگاه ی. تروکند یمنظار  

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل اسطح استانداردها اارتقا ابرا

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 -Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission 
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 فنی تدوین استاندارد کمیسیون

 «گیری عدد اسیدی و اسیدیتهاندازه -ی گیاهی و حیوانیهاچربیها و روغن»

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 بابانژاد آریمی، اسماعیل

 تجزیه( )دکترا شیمی

 مازندران و خدما  بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

  

  دبیر:

 طبرا نیا، فرزانه

 فیزیک( ارشد شیمی )کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان مازندران

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 شهرزاد، امیرحسنی

 (مهندسی علوم و صنایع غیاییارشد  )کارشناسی

هتاا  فترآورده پژوهشتکده صتنایع غتیایی و     -پژوهشگاه استاندارد

 کشاورزا
  

 رضا، تفضلی

 (مهندسی علوم و صنایع غیاییارشد  )کارشناسی

 مجتمتتع کارخانجتتا  روغتتن نبتتاتی کشتتت و صتتنعت شتتما      

 )سهامی خا (  
  

 سونا، حبیبی

 (تجزیه ارشد شیمی کارشناسی)

 اداره کل استاندارد استان کرمانشاه

  

 سیدرضا، حجازیان

 علوم و صنایع غیایی(تخصصی )دکترا 

 اداره کل استاندارد استان مازندران

  

 سید محمدرضا، ساداتی

 (تجزیه ارشد شیمی )کارشناسی

 شرکت فرآورا سبوس مازند )سهامی خا (

  

 نیا، هاجرطبرا

 ارشد مهندسی بهداشت محیط( )کارشناسی
 بهداشتی درمانی بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدما 

  

 محبوبه، زاراغیبی پنبه

 (تجزیه ارشد شیمی )کارشناسی

 )سهامی خا ( سیمیا پرتو ویستا زیست شرکت

  

 مزدا، زادهکاظم

 (مهندسی علوم و صنایع غیاییارشد  )کارشناسی

 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران 

  

 مداح، پریوش

 علوم و صنایع غیایی(ارشد مهندسی  )کارشناسی

 اداره استاندارد شهرستان نوشهر -اداره کل استاندارد مازندران
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 نانوازاده، سارا

 ارشد مهندسی علوم و صنایع غیایی( )کارشناسی

 )سهامی خا ( هاا روغنیتوسعه کشت دانه شرکت

  

 ساناز، نوحی

 (آلیارشد شیمی )کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان مازندران

  

 ویراستار:
 

 مسیبی، مهدیس

 )دکترا تخصصی علوم و صنایع غیایی(

 اداره کل استاندارد استان گلستان
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتار شیپ

 3 هد  و دامنۀ کاربرد 3

 3 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحا  و تعاریف     1

 2 اصو  آزمون     5

 1 واکنشگرها     9

 5  وسایل     9

 9 بردارانمونه     9

 9 هایآزمسازا آماده     4

 9 آزموناجراا روش      5

 9 روش حال  سرد با استفاده از شناساگر )روش مرجع(    5-3  

 9 )روش مرجع( عیارسنجی پتانسیومتراروش حال  سرد با استفاده از     5-2

 9 داش با استفاده از شناساگر  اتانو روش     5-1

 9 ه نتایجمحاسب     38

 9 کلیا     38-3  

 9 عدد اسیدا    38-2  

 4 اسیدیته یا مقدار اسید ارب آزاد    38-1

 5 دقت     33

 5 تکرارپییرا    33-3  

 5 تجدیدپییرا    33-2

 5 گزارش آزمون     32

 38 آزمایشگاهیهاا بیندهنده( نتایج آزمون)آگاهی  پیوست الف 

 32 مقایسه سه شناساگر رنگیدهنده( )آگاهی    ب پیوست

 35 نامهکتاب
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 گفتار پیش

که نخستتین بتار در   « اسیدیتهگیرا عدد اسیدا و اندازه -ا گیاهی و حیوانیهااربیها و روغن»استاندارد 

 هتاا مربتوط   کمیستیون  براساس پیشنهادهاا دریافتی و بررستی و تأییتد   ،تدوین و منتشر شد 3199سا  

عنوان استاندارد ملی ایران بته روش اشتاره شتده در     اا بهبر مبناا پییرش استانداردهاا بین المللی/منطقه

 بتار متورد تجدیتدنظر قترار گرفتت و در       دومتین بتراا   9شتمارۀ   ایتران  ، استتاندارد ملتی  9، بنتد  الفمورد 

 متور   هاا کشتاورزا خوراک و فرآوردهاجالسیۀ کمیتۀ ملی استاندارد  هزار و هشتصد و پنجاه و سومینیک

تقویتت و توستعه نظتام    قتانون   9بنتد یتک متادۀ    تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد  33/33/3588

 .، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود3159اه استاندارد، ابالش شده در دا م

ستاختار و شتیوۀ    -)استانداردهاا ملی ایران 9استانداردهاا ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمینته   هااتحوت  و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی براا شوند.نگارش( تدوین می

که  د شد و هر پیشنهاداننظر خواه لزوم تجدید صور ایران در  ملی هااخدما ، استانداردصنایع، علوم و 

  توجته  فنتی مربتوط متورد    کمیستیون نظر در این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبراا اصالح و 

 استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاا ملی ایران  قرار خواهد گرفت.

 شود.می 3158: سا  5394این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 ده شت  تتدوین  تهیه و« معاد  یکسان»المللی زیر به روش این استاندارد ملی بر مبناا پییرش استاندارد بین

المللتی مزبتور   بین استانداردباشد و معاد  یکسان می و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی

 :است

ISO    :     , Animal and vegetable fats and oils— Determination of acid value and acidity 
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  عدد اسیدی و اسیدیتهگیری اندازه -و حیوانی گیاهی یهاچربیها و روغن

 هدف و دامنۀ کاربرد 7

 آزمون )دو روش عیارسنجی و یک روش پتانسیومترا( بتراا  روشسه هد  از تدوین این استاندارد، تعیین 

 عتدد استیدا    رحستب اسیدیته ترجیحاً ب. است هاا گیاهی و حیوانیها و اربیاسیدیته در روغن گیرااندازه

    .گردد، بیان میشودهاا رایج محاسبه میکه با روشاسیدیته  رحسبب ،جاا آنیا به

استتفاده   شده، اسیدهاا ارب متورد فیهصهاا گیاهی و حیوانی خام و تها و اربیبراا روغن ،این استاندارد

 در صابون یا اسیدهاا ارب صنعتی کاربرد دارد. 

  .ندارد دها کاربربراا موم ،این استاندارد

 هاا آن( کاربرد ندارد. وردهآفرهاا آن )یا اربی حاصل از شیر و وردهآاین استاندارد، براا شیر و فر

توان بتراا تمتایز میتان استیدهاا     ها نمیهاا آزمون کامالً غیر اختصاصی هستند، از آنکه این روشآنجااز 

  دستت آمتده،  بته معدنی، اسیدهاا ارب آزاد و سایر استیدهاا آلتی استتفاده کترد. بنتابراین عتدد استیدا        

 ست.هشامل اسیدهاا معدنی موجود در نمونه نیز 

 .شودهاا گیاهی و حیوانی استفاده میها و اربیجاا روغنبه «اربی»در این استاندارد از واژه 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شتده استت.   آنالزامی به  صور  بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد 

  شوند. یمترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب  ینبد

ها و تجدیدنظرهاا بعدا آن براا  یهاصالحکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  یدرصورت

ارجتاع داده شتده استت،     هتا  آندر مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به  .نیست آور الزاماین استاندارد 

 است. آور الزاماستاندارد  هاا بعدا براا این یهاصالحهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 :استفاده از مراجع زیر براا کاربرد این استاندارد الزامی است

 -       ISO    , Laboratory glassware― Burettes 

، )تجدید نظر او ( هاویژگی -هابور  -اا آزمایشگاهیظرو  شیشه، 3149: سا  3599استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 .تدوین شده است      :    ISOبا استفاده از استاندارد 

 -       ISO    , Animal and vegetable fats and oils― Preparation of test sample 

)تجدیتد   هایت آزمسازا آماده -هاا گیاهی و حیوانیها و اربیروغن، 3158: سا  1229استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 .تدوین شده است      :    ISO، با استفاده از استاندارد نظر او (
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 -       ISO     , Laboratory glassware― One-mark volumetric flasks 

 ستنجی بتا یتک    هتاا حجتم  بتالن  -اا آزمایشتگاهی ظترو  شیشته  ، 3141: سا  9928استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 .تدوین شده است      :     ISO، با استفاده از استاندارد هاویژگی -خط نشانه

 -       ISO     , Water for analytical laboratory use― Specification and test methods 

  هاا آزمتون ها و روشویژگی -، آب مورد مصر  در آزمایشگاه تجزیه3143: سا  3924استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است.      :     ISO، با استفاده از استاندارد )تجدید نظر او (

 اصطالحات و تعاریف 3

 :3رودکار میبهدر این استاندارد، اصطالحا  و تعاریف زیر 

3-7  

  عدد اسیدی
acid value 

در یتک  سازا اسیدهاا ارب آزاد موجود براا خنثی گرمبرحسب میلی مورد نیازپتاسیم هیدروکسید مقدار 

 شود.گیرا میاندازه ،شده در این استانداردگرم اربی، که مطابو با روش آزمون ارائه

 .شودگرم بیان می برگرم عدد اسیدا بر حسب میلی -یادآوری

3-2  

 اسیدیته 
acidity 

 

 شود.گیرا میاندازه ،شده در این استانداردتعیینمقدار اسیدهاا ارب آزاد که مطابو با روش آزمون 

 عنتوان استیدیته بتدون توضتیحا  اضتافی      گیترا بته  اگر نتیجه اندازه .شودبیان می درصد جرمیبر حسب  اسیدیته -یادآوری

 بیان شود، منظور اسیدیته براساس مقدار اولئیک اسید است.

 آزموناصول  8

یا  کسیدروهیدی سدیم متانولی یا اتانولو اسیدهاا موجود با محلو  شده حل  مخلوط حال  مناسبنمونه در 

 . شود عیارسنجی می وکسیدرهیدپتاسیم 

  هاا مرجع هستند. ، روش2-5و  3-5شده در زیربندهاا هاا آزمون ارائهروش

                                                 

  /www.electropedia.orgو  www.iso.org/obp هاادر وبگاه IECو  ISOکار رفته در استانداردهاا عاریف بهاصطالحا  و ت -3

 دسترس است.قابل

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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  واکنشگرها 5

بایید   ردی، سیازمانی و فی  نیی جایی مواد خطرناک توجه شود. اقدامات ایمنیی ف به مقررات مربوط به جابه -هشدار

 رعایت شود.

 استفاده کنید.اا مشخص از واکنشگرهایی با درجۀ تجزیه فقط موارد ذکر شده،جز در به، آزمون هنگام

 تقریبتی  بتا کستر حجمتی    اتتانو   (،1-9زیربنتد   مطابو بتا ) برای استفاده در مخلوط حالل Aحالل  5-7

  %59 φ 

 استفاده کرد.  φ 55اُ  با کسر حجمی % -2-توان از پروپانبراا جایگزین می

 اتر، عارا از پراکسیداتیلدا (،1-9زیربند  مطابو با) برای استفاده در مخلوط حالل Bحالل  5-2

o ، نفت سبک )محدوده جتوش  بوتیل متیل اتر-توان از ترشیوبراا جایگزین می
C58   تتا o

C98   یتا تولتوئن )

 استفاده کرد.

 ،به همین دلیل. دهدتشکیل  انفجارقابل پراکسیدهای اتیل اتر بسیار قابل اشتعال است و ممکن است دی -هشدار

 با احتیاط استفاده کنید.

 زیربنتد  مطتابو بتا  ) B( و حتال   3-9زیربند  مطابو با) A هاا مساوا از حال حجممخلوط حالل،  5-3

 :Bکستتر حجمتتی حتتال   ؛A :ml 388/ml 98 = φ( را بتتا هتتم مخلتتوط کنیتتد. کستتر حجمتتی حتتال    9-2

ml 388/ml 98= φ 

 )بتراا مثتا    Aشود از مخلوط یتک حجتم از حتال     هاا حیوانی، توصیه میاربیهاا سخت یا براا اربی

ml 29براا مثا  -( با سه حجم ترشیو( بوتیل متیل اتر یا تولوئنml 99 .استفاده کنید ) 

محلتو    ml 1/8قبل از هر بار استفاده، مخلوط حال  را با افتزودن محلتو  پتاستیم هیدروکستید در حضتور      

 مخلوط حال ، خنثی کنید. ml 388 ازااشناساگر رنگی به 

 اُ  استفاده کرد.-2-توان از حال  پروپانمی براا عیارسنجی با محلو  آبی پتاسیم هیدروکسید

 φ =59با کسر حجمی کمینه % ، متانولیا  اتانول 5-8

 متانو یا  اتانو تهیه شده در هیدروکسید،  پتاسیمهیدروکسید یا  سدیممحلول استاندارد حجمی  5-5

  .استتتت mol/l 9/8 و mol/l 3/8 :پتاستتتیم هیدروکستتتید بتتته ترتیتتتب یتتتاغلظتتتت ستتتدیم هیدروکستتتید 

یتا قبتل از    و بایتد مشتخص باشتد   غلظت دقیو محلو  سدیم هیدروکسید )یا محلو  پتاسیم هیدروکستید(  

  کنتر  شود. استفاده

توان با محلو  آبی سدیم هیدروکستید یتا   می ی سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید رامتانولی یا اتانولمحلو   -یادآوری

 نشود. جداشدن فازهاکه حجم آب مورد استفاده منجر به مشروط به این ،پتاسیم هیدروکسید جایگزین کرد
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B  بیی قلییایی  آیتا   ( -  -    :CAS number) تیمول فتالئین 5-6
 7  (CAS number:     -  - ) 

 فنیییل فتیییالئین ،آن نیتتتا در صتتتور  نبتتتود ،ml388/g2= ρ غلظتتتت جرمتتتی بتتتا اتتتتانو محلتتتو  در 

(CAS number:   -  - )  با غلظت جرمی  اتانو محلو  درml388/g3= ρ 

اما  ،شودبندا میطبقه 2(CMR)زا، جهش زا یا سمی براا تولیدمثل فنل فتالئین به عنوان یک ماده سرطان

فنل فتالئین استفاده شود کته جتایگزینی در   فقط زمانی باید از  اینگونه نیستند. آبی قلیاییتیمو  فتالئین و 

 دسترس نباشد.

 مو  فتالئین استفاده شود.ییا ت آبی قلیاییباید از  رنگ،هاا تیرهبراا اربی

 مراجعه کنید(. باست )به پیوست  یک آزمون آزمایشگاهی براا مقایسه سه شناساگر رنگی انجام شده -یادآوری

      ISOاستاندارد  با مطابو،  آب درجه  5-1

 وسایل 6

 ویژه وسایل زیر:لوازم معمو  آزمایشگاهی و به

ml82/8  بنداو زینه ml 38با گنجایش بورت،  6-7
4رده ،     ISOمطابو با استاندارد  1

A 

  A رده،     ISOمطابو با استاندارد  ml89/8 بندا و زینه ml 29با گنجایش بورت،  6-2

 g 883/8تقریب  با خوانشقابلیت ای، ترازوی تجزیه 6-3

 ) مجهز به الکترود پتانسیومترا( یا پتانسیومتر5دستگاه عیارسنجی خودکار 6-8

6 ترکیبی الکترود 6-5
pH، غیرآبی اراا عیارسنجی اسید/قلیب 

 A رده،      ISOمطابو با استاندارد  ml 3888با گنجایش ، های حجم سنجیالنب 6-6

 

                                                 

 - Alkali blue  
 - Carcinogenic, Mutagenic, Toxic to reproduction   
 - Graduated in  ,   ml 

 - Class A 

 - Automatic titration apparatus 

 - Combined pH ehectrode 
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 برداری نمونه 1

 نگهتدارا  جتایی و حین جابته  نمونهنماینده مناسبی از کل محموله باشد.  دبایشده به آزمایشگاه نمونه ارسا 

 . باشد کردهغییر آسیب دیده یا ت دنبای

       ISOاستتاندارد   درشتده  بردارا توصیه. روش نمونهشودرا شامل نمیبردارا نمونهروش این استاندارد، 

  است.آمده

 7آزمایهسازی آماده 4

اگر نمونه حاوا اسیدهاا اترب فترار استت،    انجام دهید.      ISOرا مطابو با استاندارد  آزمایهسازا آماده

 نباید گرم و صا  شود. ،آزمایه

 روش اجرای آزمون 9

 روش حالل سرد با استفاده از شناساگر )روش مرجع( 9-7

 انتخاب کنید. 3و غلظت قلیا را از جدو   2ونهآزموزن  انتظار، براساس مقدار عدد اسیدا مورد        9-7-7

  توزین کنید. ml 298در ارلن  ،3را مطابو با جدو   ونهآزم       9-7-2

 کترده  اضتافه  را ( 1-9شتده )مطتابو بتا زیربنتد     حتال  خنثتی   طومخل ml 388 تا ml 98 مقدار       9-7-3

  گرم کنید. آرامیبهرا حل کنید، در صور  لزوم آن را  آزمونهو 

 تولوئن استفاده کنید.-اتانو هایی با نقطه ذوب بات، از مخلوط براا نمونه

عیارستنجی را   ،حرکت ارخشی مداوم محلو ، با (9-9)مطابو با زیربند پس از افزودن شناساگر       9-7-8

 ( انجتام دهیتد.   9-9با استفاده از محلو  ستدیم هیدروکستید یتا پتاستیم هیدروکستید )مطتابو بتا زیربنتد         

 واضحی ایجاد شتود کته   و تغییر رنگ جزییبا افزودن یک قطره قلیا،  عیارسنجی، وقتی است که ینقطه پایان

    .استپایدار  s 39 مد  به کمینه

 

 

 

  

 

                                                 

 - Test sample 

 - Test portion 
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 (KOHیا  NaOHهای قلیا )و غلظت آزمونهوزن  -7جدول 

 گروه فرآورده

 (برای مثال)

عدد اسیدی 

 تقریبی
 آزمونهمقدار 

g 

 غلظت

NaOH  یاKOH 
mol/l 

درستی توزین  

 آزمونه

g 

 شدههاا گیاهی تصفیهروغن

 حیوانی هاااربی
 89/8 3/8 28 3صفر تا 

 گیاهی خام هااروغن

 هاا حیوانی درجه صنعتیاربی

 5 تا 3

 39تا  5

38 

9/2 

3/8 

3/8 

82/8 

83/8 

 مورد استفاده در اسیدهاا ارب

 سازاصابون
 8/1تا  9/8 99تا  39

3/8 

9/8 
883/8 

 8/3تا  2/8 99بیشتر از  ارب صنعتیاسیدهاا 
3/8 

9/8 
883/8 

 

 روش حالل سرد با استفاده از عیارسنجی پتانسیومتری )روش مرجع( 9-2

  توزین کنید. ml 398 بشر، در 3را مطابو با جدو   آزمونه       9-2-7

و  اضتافه کترده  ( را 1-9شتده )مطتابو بتا زیربنتد     مخلوط حال  خنثی ml 388تا  ml 98مقدار        9-2-2

 گرم کنید.آرامی بهآن را  ،در صور  لزوم ،کنید آزمونه را حل

 تولوئن استفاده کنید.-اتانو هایی با نقطه ذوب بات، از مخلوط براا نمونه

  بگیارید و آن را به دستگاه عیارسنجی خودکار وصل کنید. خلوط حال مالکترود ترکیبی را داخل       9-2-3

  بتا سترعت بابتت    را محلتو  کته  در حتالی ، زدنهتم  s 18از کمینته   پسهمزن را روشن کنید و       9-2-8

  بتتا استتتفاده از محلتتو  ستتدیم هیدروکستتید یتتا پتاستتیم هیدروکستتید     عیارستتنجی را  ،زنیتتدمتتیهتتم

   .انجام دهید (9-9)مطابو با زیربند 

 شده را ببت کنید.مقدار محلو  استاندارد استفاده ،3ارزاهممحض رسیدن به نقطه به      9-2-5

 داغ با استفاده از شناساگر  اتانولروش  9-3

 شده در این استاندارد، اسیدهاا اترب بتا زنجیتره کوتتاه درصتور  وجتود،       تحت شرایط تعیین       9-3-7

 فرّار هستند.

، مقدار کافی از آزمونه را در یک ارلتن  3سیدا مورد انتظار، مطابو با جدو  براساس رنگ و عدد ا     9-3-2

 توزین کنید.  

                                                 

 -Equivalence point 
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رسیدن به تا ( را 9-9شناساگر )مطابو با زیربند  ml 9/8حاوا  اتانو  ml 98در یک ارلن دیگر،      9-3-3

o هنتوز بتیش از    اتتانو  که دمتاا  نقطه جوش حرار  دهید. درحالی
C98   دقتت بتا محلتو    استت، آن را بته  

mol/l 3/8  خنثی کنید.  یا پتاسیم هیدروکسید وکسیدرهیدسدیم 

عیارسنجی، وقتی است که با افزودن یک قطره قلیا، تغییر رنگ جزیی و واضحی ایجاد شتود کته    ینقطه پایان

 .پایدار است s 39 مد  کمینه به

ین، براا نیاز باشد. عالوه برا و شناساگر مورد اتانو ، ممکن است مقادیر بیشترا از رنگ هاا تیرهبراا اربی

 یا تیمو  فتالئین استفاده شود. آبی قلیاییباید از  رنگ، هاا تیرهاربی

 و کتامالً مخلتوط کنیتد. محتویتا  ارلتن را      اضافه کنید  آزمونهشده را به ارلن حاوا خنثی اتانو      9-3-8

عیارسنجی  هنگامجوش آورده و با محلو  سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید عیارسنجی کنید و در به

  شد  تکان دهید.  محتویا  بالن را به

 ه نتایجمحاسب 71

 کلیات 71-7

 شود:( به شکل زیر گزارش میwFFA( یا مقدار اسید ارب آزاد )wAVعدد اسیدا )

 ، با دو رقم اعشار؛و شامل یک براا مقادیر بین صفر تا یک   -الف

 اعشار؛ ، با یک رقم388و شامل  388براا مقادیر بین یک تا     -ب

 ، بدون اعشار.388براا مقادیر بیشتر از     -پ

  شود: محاسبه می 3عالوه بر محاسبا  زیر، مقدار تقریبی اسیدیته یا اسید ارب آزاد از فرمو  

(3)                 

 عدد اسیدی 71-2

 شود:محاسبه می 2( برحسب کسر جرمی با فرمو  wAVعدد اسیدا)

(2)     
       

 
    

 که در آن:

c            غلظت دقیو محلو  استاندارد حجمی سدیم هیدروکسید یا پتاستیم هیدروکستید متورد استتفاده بتر

 حسب مو  بر لیتر است؛
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V       یتا پتاستیم هیدروکستید مورداستتفاده برحستب       کستید روستدیم هید حجم محلو  استاندارد حجمی 

   لیتر است؛میلی

 بر حسب گرم است. آزمونهجرم       

 اسیدیته یا مقدار اسیدچرب آزاد 71-3

  2براستاس نتوع اربتی )بته جتدو        ( برحسب درصد کستر جرمتی  wFFAاسیدیته یا مقدار اسید ارب آزاد )

 شود:محاسبه می 1با فرمو   مراجعه کنید(

(1)      
       

      
    

 که در آن:

V       کستید یتا پتاستیم هیدروکستید مورداستتفاده برحستب       روحجم محلو  استاندارد حجمی ستدیم هید 

 لیتر است؛  میلی

c            غلظت دقیو محلو  استاندارد حجمی سدیم هیدروکسید یا پتاستیم هیدروکستید متورد استتفاده بتر

 حسب مو  بر لیتر است؛

M      به جدو  دو مراجعه کنید( براساس نتوع اربتی، برحستب     براا بیان نتایج جرم مولی اسید انتخابی(

 است؛   ر مو بگرم 

 بر حسب گرم است. آزمونهجرم       

 
 اسید چرب انتخابی برای بیان اسیدیته -2جدول 

 مولی جرم بیان شده براساس نوع چربی

g/mol 

 نارگیلهاا روغن

 هاا مشابهروغن هسته پالم و روغن
 288 لوریک اسید

 299 پالمتیک اسید پالمروغن 

 114 اروسیک اسید 2خا  3الیپائیان ی ازهاینروغ

 242 اولئیک اسید هاسایر اربی

 -Cruciferae                                                                                                                                                                       

                            .اسیدیته باید براساس اولئیک اسید بیان شود ،است 9مورد روغن کلزایی که بیشینه مقدار اروسیک اسید در آن % در -2

شود. درنظرگرفته می اسیدصور  قراردادا اولئیکشود، بهگزارشاضافی دیگر  بدون توضیح «اسیدیته» عنوانهباگر نتیجه آزمون  -یادآوری

 شوند.درنظر گرفته می ارب صور  قراردادا اسیداگر نمونه حاوا اسیدهاا معدنی باشد، به
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  دقت 77

 هتاا  آمتده از ایتن آزمتون   دستت مقتادیر بته   استت.  آمده الف آزمایشگاهی در پیوستهاا بینجزئیا  آزمون

 کار برد. به شده،ذکر موارد درجز به ،هاسکهاا غلظت و ماتریتوان براا سایر گسترهآزمایشگاهی را نمیبین

 تکرارپذیری 77-7

  و در یتک آزمایشتگاه،   بتر روا یتک متاده    یکستان  نتیجه آزمون مستقل کته بتا روش  اختال  مطلو بین دو 

نبایتد در   ،استت دست آمدهبه یک بازه زمانی کوتاهکننده و با استفاده از همان تجهیزا  در یک آزمونتوسط 

 بیشتر باشد. 1-الف تا 3-الف هااو شده در جدذکر ادیرارد، از مقمو 9بیش از % 

 تجدیدپذیری 77-2

 اختال  مطلو بتین دو نتیجته آزمتون مستتقل کته بتا روش یکستان بتر روا یتک متاده، در دو آزمایشتگاه           

 متوارد،   9نبایتد در بتیش از %    ،استت دستت آمتده  کننده و با استفاده از تجهیزا  متفاو  بهتوسط دو آزمون

 بیشتر باشد. 1-الف تا 3-الف هااو ذکر شده در جد ادیراز مق

 گزارش آزمون 72

  اطالعا  زیر باشد: شاملآزمون باید حداقل گزارش 

 همه اطالعا  موردنیاز براا شناسایی کامل نمونه؛  -الف

 ؛ایران ارجاع به این استاندارد ملی - ب

روش حال  سرد با استفاده از »یا « روش حال  سرد با استفاده از شناساگر»روش آزمون مورد استفاده     -پ

 «داش با استفاده از شناساگر اتانو روش »یا « عیارسنجی پتانسیومترا

 ؛طور واضحبه ، روش بیان مورد استفادهدست آمدهنتیجه به    -ت

 ؛سایر جزئیاتی که در این استاندارد تعیین نشده یا اختیارا بوده است - ث

 تاریخ انجام آزمون. - ج
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 الفپیوست 

 دهنده()آگاهی

 آزمایشگاهیهای بیننتایج آزمون

 .آزمایشتگاهی استت  هاا بینشده بر روا نتایج آزمونالمللی انجامهاا بینآزمون براساس بررسی دقت روش

شده و نتایج ارائه 2-5و  3-5هاا مرجع مطابو با زیربندهاا مربوط به روش 3-شده در جدو  الفنتایج ارائه

 هستند. 1-5داش مطابو با زیربند  اتانو مربوط به روش  1-و الف 2-هاا الفدر جدو 

شتده در  هتاا آزمتون ارائته   هاا متعدد براساس روشآزمایشگاهی در آزمایشگاههاا بینآزمون اا ازمجموعه

است )ارزیابی ارائه شده 1-تا الف 3-هاا الفدر جدو  که نتایج آمارا آنها انجام شد 1-5تا  3-5زیربندهاا 

 انجام شده است(.      ISOهاا استاندارد و همه قسمت           ISOآمارا مطابو با استاندارد 

 (گرم چربیدر یک KOH گرمشده براساس میلیعدد اسیدی، بیانخالصه نتایج آماری ) -7-دول الفج

 نمونه

روغن کلزا 

تصفیه 

 شده

پیه 

 خوک

روغن  

آفتابگردان 

 خام

روغن 

 زیتون بکر

 المپانت

روغن 

جوانه گندم 

 پرس سرد

اسیدهای 

چرب 

 صنعتی

 N 29 29 29 29 29 29کننده، هاا مشارکتآزمایشگاهتعداد 

مانده بعد از هاا باقیتعداد آزمایشگاه

 nحی  موارد خارج از محدوده، 
29 25 29 25 21 25 

روا هر  تعداد نتایج آزمون جداگانه

 nzها ، همه آزمایشگاهدر  نمونه
98 54 92 54 59 54 

AV   ،g /a، میانگین
mg 141/1 347/1 39/7 84/5 84/1 7/724 

 ،  انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 g /a
mg 

881/8 889/8 85/8 89/8 84/8 9/8 

 5/8 3/3 2/3 9/2 9/3 9/1 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 ،r، (sr× , )،حد تکرارپذیری

 g /a
mg 

114/1 174/1 71/1 79/1 23/1 6/7 

 ،  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

g /mg 
834/8 835/8 89/8 39/8 58/8 9/2 

 3/2 1/9 9/2 9/1 8/9 2/22 ، %    تجدیدپییرا،  ا ضریب تغییر

 R ،(sR× , ،)، حد تجدیدپذیری

 g /a
mg 

189/1 153/1 78/1 87/1 72/7 8/1 

a 55/3در جدو  بر  عدد اسیدا معاد  کردن مقادیربا تقسیم ،توان برحسب درصد اسیدهاا ارب آزادمیهاا دقت براا اسیدیته را داده  

  کرد. محاسبه
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 شده براساس درصد کسر جرمی(خالصه نتایج آماری )اسیدیته، بیان -2-جدول الف

 نمونه
زیتون  روغن

 فرابکر

روغن زیتون بکر 

 المپانت

روغن  

 زیتون

روغن 

 آفتابگردان

روغن 

  نارگیل

کننده، هاا مشارکتتعداد آزمایشگاه
N 

15 24 24 19 21 29 

مانده بعد از هاا باقیتعداد آزمایشگاه

 nحی  موارد خارج از محدوده، 
19 29 25 19 22 29 

تعداد نتایج آزمون جداگانه روا هر 

 nzها ، نمونه در همه آزمایشگاه
95 92 54 95 55 98 

 89/7 431/1 618/1 55/79 41/3 383/1 ، درصد کسر جرمی  FFA، میانگین

 885/8 885/8 832/8 85/8 81/8 889/8 ، %  انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 9/8 3/3 5/3 9/8 4/8 5/3 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 r( ،sr× , % ،) 174/1 11/1 26/1 133/1 125/1 125/1،حد تکرارپذیری

 829/8 829/8 819/8 98/8 32/8 835/8 ،%  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

،     تجدیدپییرا،  ا ضریب تغییر

% 
9/9 2/1 3/1 4/9 1/1 4/3 

 R( ،sR× , %،) 153/1 33/1 61/7 194/1 115/1 115/1، حد تجدیدپذیری

  شده براساس درصد کسر جرمی()اسیدیته، بیان خالصه نتایج آماری -3-جدول الف

 پالمچربی هسته  روغن پالم نمونه

 N 32 29 53 53 21کننده، هاا مشارکتآزمایشگاهتعداد 

مانده بعد از هاا باقیتعداد آزمایشگاه

 nحی  موارد خارج از محدوده، 
38 29 15 58 22 

تعداد نتایج آزمون جداگانه روا هر نمونه 

 nzها ، در همه آزمایشگاه
28 95 94 48 55 

 26/1 12/7 86/6 19/8 77/3 درصد کسر جرمی،   FFA، میانگین

 81/8 82/8 81/8 823/8 83/8 %،  انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 1/8 3/8 5/8 9/8 5/8 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 r( ،sr× , ،)% 13/1 16/1 11/1 16/1 11/1،حد تکرارپذیری

 849/8 89/8 842/8 895/8 393/8 %،  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

 2/3 3/5 1/3 9/3 2/9 ، %    تجدیدپییرا،  ا تغییرضریب 

 R( ،sR× , ،)% 85/1 74/1 23/1 21/1 28/1، حد تجدیدپذیری
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 بیوست پ

 دهنده()آگاهی

 مقایسه سه شناساگر رنگی

  3-5شده در زیربند  پیشنهاد آزمایشگاهی با استفاده از سه شناسگر رنگیهاا بیناا از آزمونمجموعه

 است.ارائه شده 1-تا ب 3-هاا بکه نتایج آمارا آنها در جدو  انجام شد

 دارا را بین این شناساگرهاا رنگی نشان نداد.تفاو  معنی ،مطالعه آمارا

 شده روغن آفتابگردان تصفیه-خالصه نتایج آماری -7-بجدول 

 شده برحسب درصد کسر جرمی( )اسیدیته، بیان

 فنل فتالئین فتالئینتیمول  B  بی قلیاییآ شناساگر رنگی

تعداد نتایج آزمون جداگانه روا هر نمونه 

 nzها ، در همه آزمایشگاه
32 32 32 

 12/1 12/1 17/1 ، درصد کسر جرمی  FFA، میانگین

 884/8 885/8 888/8 ، %   انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 13/15 99/35 88/8 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 r( ،sr× , % ،) 111/1 177/1 122/1،تکرارپذیریحد 

 838/8 833/8 885/8 ، %  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

 99/92 89/99 99/93 ، %    تجدیدپییرا،  ا ضریب تغییر

 R( ،sR× , % ،) 128/1 137/1 129/1، حد تجدیدپذیری

 

 شده برحسب درصد کسر جرمی( بیان)اسیدیته، روغن فندق -خالصه نتایج آماری -2-جدول ب

 فنل فتالئین تیمول فتالئین B  آبی قلیایی شناساگر رنگی

تعداد نتایج آزمون جداگانه روا هر نمونه 

 nzها ، در همه آزمایشگاه
32 32 32 

 16/1 11/1 12/1 ، درصد کسر جرمی  FFA، میانگین

 839/8 832/8 833/8 ، %   انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 24/2 98/3 91/3 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 r( ،sr× , % ،) 137/1 132/1 184/1،حد تکرارپذیری

 819/8 821/8 825/8 ، %  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

 94/5 81/1 54/1 ، %    تجدیدپییرا،  ا ضریب تغییر

 R( ،sR× , % ،) 14/1 165/1 191/1، حد تجدیدپذیری
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 شده برحسب درصد کسر جرمی( روغن پالم )اسیدیته، بیان-خالصه نتایج آماری -2-جدول ب

 فنل فتالئین تیمول فتالئین B  بی قلیاییآ شناساگر رنگی

تعداد نتایج آزمون جداگانه روا هر نمونه 

 nzها ، در همه آزمایشگاه
32 32 32 

 78/1 78/1 73/1 ، درصد کسر جرمی  FFA، میانگین

 889/8 882/8 889/8 ، %   انحرا  استاندارد تکرارپییرا، 

 42/5 19/3 91/9 ، %    تکرارپییرا،  ا ضریب تغییر

 r( ،sr× , % ،) 121/1 115/1 179/1،حد تکرارپذیری

 839/8 884/8 831/8 ، %  انحرا  استاندارد تجدیدپییرا، 

 95/33 92/9 85/38 ، %    تجدیدپییرا،  ا ضریب تغییر

 R( ،sR× , % ،) 131/1 122/1 181/1، حد تجدیدپذیری
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 نامهکتاب

[ ]   ISO     , Milkfat products and butter— Determination of fat acidity (Reference 

method) 

تعیین اسیدیته اربی )روش مرجع(  -هاا اربی شیر و کرهفرآورده، 3149سا   :3299استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 .تدوین شده است      :     ISO با استفاده از

[ ]     ISO     , Animal and vegetable fats and oils — Sampling 

[ ]  ISO     :    , Precision of test methods — Determination of repeatability and 

reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests 

[ ]    ISO      (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results 

 قسمت -گیراها و نتایج اندازهدرستی )صحت و دقت( روش، 3141: سا  9929-3 استاندارد ملی ایران شمارۀ -یادآوری 

،  3145: سا  9552-2، استاندارد ملی ایران شماره      : -     ISOبا استفاده از  او : تعاریف و اصو  کلی

 روش پایه براا تعیین تکرارپییرا و تجدیدپییرا روش  قسمت دوم: -گیرااندازه ها و نتایجروش درستی)صحت و دقت(

)صحت و  درستی،  3141: سا  9552-1استاندارد ملی ایران شماره ،       -     ISO با استفاده از گیرا استاندارداندازه

 با استفاده از گیرا استاندارداندازه روشهاا دقت میانی یک اندازه وم:سقسمت  -گیرااندازه ها و نتایجروش دقت(

ISO     - :    ،  نتایجها و روش درستی)صحت و دقت(، 3145: سا  9552-5استاندارد ملی ایران شماره  

      : -     ISO با استفاده ازروش اندازه گیرا صحت در یک پایه براا تعیین  هااروش م:اهارقسمت  -گیرااندازه

 .تدوین شده است
[ ]      IUPAC method      , Determination of the acid value (A.V.) and the acidity 


