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 نام خدا به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
نشر استانداردهاي  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
به  29/6/90ن جلسه شوراي عالي اداري مورخ نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومي

  . جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
و مؤسسات  مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
مصرف كنندگان،  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .مي شود حاصل دولتي غير و دولتي هاي انسازم نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پس و شودارسال مي مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

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

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

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي   كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است
5(CAC) خاص  هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در

   .دشومي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور،
كنندگان، حفظ  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي ي،اقتصاد و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 عالي استاندارد، اجباري شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صادراتي استاندارد كاالهاي اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد
 فعال مؤسسات و خدمات سازمان ها از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشگاه محيطي،زيست و مديريت كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اساس بر را مؤسسات و ها سازمان اين گونه ندارد ايرانسازمان ملي استا سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(يكاها، كاليبراسيون المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

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

                                                 
1-International Organization for Standardization 
2-International Electrotechnical Commission 
3-International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4-Contact Point 
5-Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 " هاي آزمون ها و روش ويژگي -ميكروكريستالين سلولز - مجازافزودني هاي خوراكي  "

  
سمت و/ يا نمايندگي

  ني هاي صنايع غذاييانجمن افزود
 

رئيس

 سيروس، اسكندري

  )علوم و صنايع غذاييمهندسي ليسانس (
 
 
 

كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران 

  )سهامي خاص( شركت صنايع غذايي دينا توس

 

  اندبير
 

  جهانيان، ليدا
 )علوم و صنايع غذاييفوق ليسانس مهندسي (

 
موسمي، محمد

   )صنايع غذاييليسانس مهندسي علوم و (
  

  
  

  )سهامي خاص( شركت اسانس و رنگ ابيض شيمي

  )سهامي خاص( ديناتهران شركت صنايع غذايي 

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

  
  )سهامي خاص( شركت صنايع غذايي دينا توس

  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
 

  
  شيريني و شكالت انجمن صنفي

  
  

  )سهامي خاص( سازان آرين شركت فرايند
 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:  اعضا
 

حمزه تاش، داريوش
  )دكتراي شيمي(

  
آزاده، خلجي

  )علوم و صنايع غذاييمهندسي ليسانس (

  
رشيدي، معصومه

  )غذاييصنايع مهندسي علوم و  فوق ليسانس(

  
  شاكري مشهدي، غالمرضا

  )صنايع غذايي و دسي علومليسانس مهن(

  
قاسم پور، غالمرضا

  )فوق ليسانس مديريت(

  
متقيان، پرنيان

  )صنايع غذايي و ليسانس مهندسي علوم(

  
مرندي، بهزاد

  )دكتراي مهندسي بيوتكنولوژي(
  



 د 
 

  
 )ادامه( كميسيون فني تدوين استاندارد

 " هاي آزمون وشها و ر ويژگي -ميكروكريستالين سلولز - افزودني هاي خوراكي مجاز "

 

سمت و/ يا نمايندگي

ايران غذاييصنفي صنايع  انجمن هايكانون 

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي سازمان ملي استاندارد ايران 

  

  )سهامي عام( شركت پارس مينو
 
 
 

  

سازمان ملي استاندارد ايران
  
  

ايران غذاييصنفي صنايع  انجمن هايكانون 

   : اعضا
  

 نازيال، نايب زاده

  )تغذيهليسانس (
  

 نصيري، بنفشه

  )ليسانس تغذيه(

  
عباس، هدايتي

  )علوم و صنايع غذايي مهندسي ليسانس(
  

يوسف زاده، هنگامه
  )ليسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي(

  
  يوسفي، مريم

)ليسانس زيست شناسي، علوم جانوري(
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 فهرست مندرجات

  
عنوان
  استاندارد سازمان ملي با آشنايي

استاندارد تدوين فني كميسيون
پيش گفتار

  هدف 1
 دامنه كاربرد 2

  مراجع الزامي 3
 اصطالحات و تعاريف 4

 سلولز ميكروكريستالينويژگي هاي  5

 نمونه برداري 6

 روش هاي آزمون 7

 آزمون هاي شناسايي  1- 7

 حالليت 1- 1- 7

 جذب مادون قرمز 2- 1- 7

7 -1 -3 pH 
 آزمون هاي خلوص  2- 7

 خاكستر سولفاته 1- 2- 7

 دنكاهش وزن در اثر خشك كر 2- 2- 7

 مواد محلول در آب 3- 2- 7

 نشاسته 4- 2- 7

 خلوص 5- 2- 7

 سرب 6- 2- 7

 گزارش آزمون 8

 نشانه گذاري 9

  طيف جذب مادون قرمز ميكروكريستالين سلولز ) الزامي(پيوست الف   10
 

 صفحه
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  گفتارپيش 
  
كه  "هاي آزمون  ها و روش ويژگي -ميكروكريستالين سلولز  -  مجازافزودني هاي خوراكي  "ستاندارد ا

هزار و تهيه و تدوين شده و در  هاي فني كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران كميسيونتوسط 
 15/11/1391كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ  اجالس دويست و چهاردهمين

قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي  3ك ماده اينك به استناد بند ي مورد تصويب قرار گرفته است،
   .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371استاندارد ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم

بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

 
: مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد  

 
1- www.codexalimentarius.net – Codex Compendium 2012     
2- Food Chemicals codex (F.C.C) – 2009 
3- www. JECFA.org - JECFA Evaluation 
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 " هاي آزمون ها و روش ويژگي - ميكروكريستالين سلولز  –مجاز افزودني هاي خوراكي  "

 
  هدف   1

گزارش آزمون  ي آزمون،، روش هانمونه برداري، بسته بندي ها، تعيين ويژگي، هدف از تدوين اين استاندارد
  . باشد ميميكروكريستالين سلولز  و نشانه گذاري

  
  دامنه كاربرد  2

و  3، ضد كلوخه2، تثبيت كننده1امولسيون كننده به عنوان كهميكروكريستالين سلولز  براياستاندارد اين 
  .ددار كاربرد د،صنايع غذايي استفاده مي شودر  4پخش كننده

  
  مراجع الزامي   3

. ايران به آن ها ارجاع داده شده است دارد مليمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استان
  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

نظرهاي بعدي آن   ها و تجديد كي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدرصورتي كه به مدر
جاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ار. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است تجديدشده است، همواره آخرين 
  

 : ه از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاد

  
ويژگي ها و روش هاي  -، آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه1728استاندارد ملي ايران شماره   1- 3

 .آزمون

 .مقررات برچسب گذاري كلي - ، مواد غذايي از پيش بسته بندي شده4470استاندارد شماره   2- 3

 روش و ها ويژگي  -خوراكي فروكتوز )گرد( پودر -افزودني دموا، 8021 شمارهاستاندارد ملي ايران   3- 3

 .آزمون هاي

 .سيستم طبقه بندي و شماره گذاري بين المللي -، مواد افزودني12842استاندارد ملي ايران شماره   4- 3

 
 
 
  
  

                                                 
1-Emulsifier 
2-Stabilizer 
3-Anticaking Agent 
4-Dispersing Agent 
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 اصطالحات و تعاريف  4

  : رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
 
4-1  

 افزودني خوراكي

زودني خوراكي ماده اي است كه به عنوان غذا و به عنوان يكي از مواد اوليه غذايي مصرف نمي شود و اف
هدف از افزودن اين ماده، كمك به تكنولوژي توليد غذا از . ممكن است داراي ارزش غذايي و يا فاقد آن باشد

به صورت مستقيم يا غير (قبيل فرآوري، آماده سازي، بسته بندي و حمل و نقل مي باشد و در نهايت 
. تبديل به بخشي از آن و يا مواد جانبي آن مي شود كه خصوصيات آن را تحت تاثير قرار مي دهد) مستقيم

اين تعريف شامل موادي كه براي حفظ و يا بهبود خصوصيات تغذيه اي غذا افزوده مي شوند و يا آالينده ها 
 .نمي گردد

  
4-2  

  ١(.CAS NO)شناسه عددي 

اين (كه توسط سازمان خدمات شيميايي براي كليه مواد شيميايي در نظر گرفته شده است  است عددي
  ).كرد مواد شيميايي را شروع شماره گذاري 1957سازمان از سال 

  
4-4  

 2(.EINECS NO)  شناسه عددي

  .جهت شماره گذاري كليه مواد شيميايي به كار مي رود 3شناسه عددي كه توسط كميسيون اروپا
  
4-5  

 4(ADI)ميزان دريافت روزانه قابل قبول 

 مي كيلوگرم 60 متوسط وزن با فرد يك كه است آشاميدني آب يا و غذا در افزودني ماده يك تقريبي ميزان
ميلي  حسب بر آن مقدار .نمايد دريافت عمر مدت تمام در سالمتي، براي خطري گونه هيچ بدون روزانه تواند
   .شود مي تعيين بدن وزن كيلوگرمهر براي خوراكي افزودني گرم

  : در اين استاندارد به كار مي رود  ADIتعاريف زير جهت بيان حاالت مختلف 
  
  
  

                                                 
1-Chemical Abstracts Service Number 
2-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Number 
3-European Commission 
4-Acceptable Daily Intake 
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4-5-1  

 1محدوديتي ندارد

استفاده نمي شود و با  ٢)JECFA(توسط  ديگر در خصوص افزودني هاي خوراكي 2004اين اصطالح از سال 
 .ده است، جايگزين گردي" ٣مشخص نشده است " اصطالح

  
4-5-2  

  )NS( مشخص نشده است

 سم بيوشيميايي، شيميايي، هاي يافته مبناي بر كه مي رود به كار غذايي موادافزودني مورد در واژه اين
 حد به عنوان JECFA توسط آن مصرف ميزان و هستند كمي بسيار سميت داراي ديگر اطالعات يا و شناسي

 .است آن مصرف مقدار كننده مطلوب، تعيين بخشي اثر حد ميزان بلكه نمي شود، سالمتي تعيين براي خطر
 افزودني .است ضروري غير روزانه، مصرف عددي ميزان اختصاصي، هاي ارزيابي به دليل و دليل همين به

 بخشي اثر بايد شرايط اين در افزودني ماده. باشند GMP٤ شرايط واجد بايد گروه هستند اين شامل كه هايي
 كردن پنهان براي آن كه ضمن بدهد غذا به را مطلوب خاصيت بتواند كم در مقادير و باشد داشته را كافي

   .نگردد غذا اي تغذيه تغييرات موجب يا و نرود تقلب به كار يا غذايي ماده بد كيفيت
  
  كريستالين سلولزميكرو ويژگي هاي 5
 تعريف   1- 5

آلفا سلولز حاصل، خالص . معدني به دست مي آيداين ماده از سلولز پالپ فيبرهاي گياهي با كمك اسيدهاي 
درصد از  10حداكثر . مي باشد 400درجه پليمريزاسيون كمتر از . سازي و تا حدودي دي پليمريزه ميشود

 .ميكرومتر باشند 5اندازه ذرات اين ماده نبايد كمتر از 

 خصوصيت ظاهري 2- 5

   يا تقريبا سفيدتقريبا بي بو به رنگ سفيد روان  پودر بلوري
5 -3 ADI 

  )مشخص نشده( محدوديتي ندارد

مطابق با جدول ميكروكريستالين سلولز ، مشخصات و ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي ها شناسه 4- 5
  : مي باشد) 1(شماره 

  
  
  

                                                 
1-Not Limited 
2-The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
3-Not Specified 
4-Good Manufacturing Practice  
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 ميكروكريستالين سلولزشيميايي  وي ويژگي هاي فيزيكشناسه ها و   -1جدول 

:بر اساس  شناسه رديف  روش آزمون 
1 460(i) INS 

2 6- 34- 900  CAS

3 7- 406- 212  EINECS

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي
  سلولز  نام شيميايي 4
 )C6H10O5)n  فرمول شيميايي 5
اتر و اسيدهاي معدني  ،محلول در آب، اتانولنا  حالليت 6

  كمي محلول در محلول سديم هيدروكسيد ،رقيق
  1-1-7 مطابق با بند

  2-1-7 مطابق با بند   گذراندآزمون را ب  مادون قرمز جذب 7
  كاهش وزن در اثر خشك كردن 8

  
 3ه مدت درجه سلسيوس ب 105( درصد 7بيشينه 
   )ساعت

  2-2-7 مطابق با بند

  3-2-7 مطابق با بند  درصد 24/0بيشينه   مواد محلول در آب 9
  4-2-7 مطابق با بند  تشخيص داده نشود  نشاسته 10
11 pH  5  3-1-7 مطابق با بند    5/7تا  
  1-2-7 مطابق با بند  درصد  05/0بيشينه   خاكستر سولفاته 12
كربو هيدرات بر حسب سلولز بر درصد  97كمينه   خلوص 13

   مبناي ماده خشك
  5-2-7 مطابق با بند

  6-2-7 مطابق با بند  گرم در كيلو گرمميلي   2بيشينه   سرب 14
  
  شرايط نگهداري 5- 5

  .شود در ظرف كامال بسته نگهداري
  
 نمونه برداري 6

 فروكتوز )گرد( پودر -افزودني مواد، 8021 شمارهي از فراورده، بايد مطابق استاندارد ملي ايران رنمونه بردا 

  .شودانجام  ،آزمون هاي روش و ها ويژگي  - خوراكي
 
 هاي آزمون روش 7

هود با استفاده از دستكش و تمام مراحل آزمون بايد زير  هاي زير باشد ومطابق با بندروش هاي آزمون بايد 
 .ماسك انجام گيرد

، آب 1728آب مورد استفاده بايد داراي خلوص الزم بوده و ويژگي هاي آن مطابق استاندارد ملي ايران شماره  -1يادآوري 
  .ويژگي ها و روش هاي آزمون، باشد -مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه
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  .كه به طور اختصاصي قيد شده باشد شگاهي استفاده نماييد مگر اينفقط از واكنشگرهاي با خلوص آزماي -2يادآوري 
  
  
 آزمون هاي شناسايي 7-1

 
 حالليت    7-1-1

 اصول آزمون 7-1-1-1

  :تعريف مي شود ) 2(ميزان حالليت، مطابق با جدول 
  

  تقريبي حالليتميزان  -2جدول شماره 
 اصطالح توصيف شده رديف

 

  قسمت حالل مورد نياز براي يك قسمت از ماده حل 
 دهشون

 1كمتر از  aكامال محلول  1

 b 10- 1به راحتي محلول  2

 c 30- 10محلول  3

 d 100- 30قسمتي محلول  4

 e 1000- 100كمي محلول  5

 f 10000- 1000بسيار كم محلول  6

 10000بيشتر از  gنا محلول  7
g Practically Insoluble or Insolubled Sparingly Soluble 

e Slightly Soluble 
f Very Slightly Soluble 

a Very Soluble 
b Freely Soluble 
c Soluble 

 
 وسايل   7-1-1-2

 بالن شيشه اي  7-1-1-2-1

 ترازوي آزمايشگاهي با دقت يك ميلي گرم 7-1-1-2-2

 )شناساگرها(يا واكنشگرها / مواد و  7-1-1-3

 آب  7-1-1-3-1

 اتانول 7-1-1-3-2

 اتر 7-1-1-3-3

 نرمال 5/0اسيد سولفوريك  7-1-1-3-4

 نرمال  يكسديم هيدروكسيد  7-1-1-3-5

 روش انجام آزمون  7-1-1-4

) 5-3- 1- 1-7 تا 1-3-1-1-7 مطابق با بند(حاوي مقداري از حالل هاي مورد نظر،  5را به  مقداري از نمونه
دقيقه، آن ها را  5ثانيه تا بيشينه  30به مدت كمينه ) درجه سلسيوس 20(منتقل كنيد و در دماي انحالل 

  .باشد مي 1جدول  6 مطابق با بندميكروكريستالين سلولز حالليت  .تكان دهيد
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 1مادون قرمز جذب  7-1-2

 اصول آزمون  7-1-2-1

 .مي باشد اصول آزمون بر اساس مقايسه طيف مادون قرمز نمونه مورد آزمون با نمونه استاندارد مرجع

 وسايل  7-1-2-2

 لوازم جانبيمادون قرمز و  بيناب سنجدستگاه  7-1-2-2-1

 وسايل شيشه اي آزمايشگاهي  7-1-2-2-2

 گرمميلي  1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت   7-1-2-2-3

 هاون چيني  7-1-2-2-4

 )شناساگرها(يا واكنشگرها / د و موا  7-1-2-3

 ميكروكريستالين سلولز استاندارد مرجع   7-1-2-3-1

 يدپتاسيم برما  7-1-2-3-2

 تهيه و آماده سازي نمونه ها 7-1-2-3

ميلي گرم پودر  400حدود  با را شدهكامال پودر و نرم ميكروكريستالين سلولز  ميلي گرم 15تا  5حدود 
صورت پودر نرم و ه بمخلوط را  اينكنيد و سپس  به روش فيزيكي مخلوط خالص و خشك يدپتاسيم برما

صورت يك قرص نازك و شفاف در ه ب تحت فشار توسط دستگاه پرس فشار زيادبا  ريد ويكنواخت در آو
 .قرص تهيه كنيد ،نيز به همين مقدار و روشميكروكريستالين سلولز از استاندارد مرجع  .آوريد

  تا  cm-1 650موج هاي  طول در دامنه عدد اين مادهاست كه يل به اين دل يدپتاسيم برما انتخاب -يادآوري
 cm-14000 براي  لذا .ددهد كه از نمونه طيف كاملي به دست آوري ميرا و اين امكان كند  ايجاد نمي هيچ پيكي در نمودار

  .باشد طيف سنجي تركيبات آلي بسيار مناسب مي
 روش انجام آزمون  7-1-2-4

 طيف ويژگي هاي مشابه بانمونه بايد داراي طيف جذب . مل سازنده، آماده كنيددستگاه را طبق دستورالع
نيز مي توانيد استفاده ) پيوست الف(استاندارد  طيفاز . باشدميكروكريستالين سلولز  استاندارد مرجعجذب 
   .نماييد

  
7-1-3  pH  
 وسايل 7-1-3-1

 مناسب متر pH دستگاه  7-1-3-1-1

 ميلي گرم 1/0دقت  ترازوي آزمايشگاهي با  7-1-3-1-2

 سانتريفوژ  7-1-3-1-3

 روش انجام آزمون 7-1-3-2

                                                 
1-Infrared Spectrum 
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 آندقيقه هم زده و  20به مدت   گرم جوشيده و سرد شده آب ميلي ليتر 40در و كرده وزن را نمونه از گرم 5
   .يدبگير اندازه را آن pH مناسب، متر pH دستگاه از استفاده با سپس .كنيد را سانتريفوژ

  
  آزمون هاي خلوص  7-2
 
 خاكستر سولفاته 7-2-1

 افزودني مواد، 12848 شمارهاندازه گيري ميزان خاكستر سولفاته فراورده، بايد مطابق استاندارد ملي ايران 

  .انجام شود آزمون هاي روش و ها ويژگي -آسپارتام -خوراكي مجاز هاي كننده شيرين - خوراكي
  .گرددگرم نمونه استفاده  10براي آزمون  -ياد آوري

 
 كاهش وزن در اثر خشك كردن  7-2-2

 وسايل  7-2-2-1

 وسايل شيشه اي آزمايشگاهي 7-2-2-1-1

 دسيكاتور 7-2-2-1-2

 گرم  ميلي 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت  7-2-2-1-3

 شيشه توزين درب دار كم عمق  7-2-2-1-4

 آون يا گرمخانه 7-2-2-1-5

 هاون چيني   7-2-2-1-6

 روش انجام آزمون  7-2-2-2

تا  كنيد خردكامل به طور را در هاون چيني  آن زمونآ انجام از پيش باشد، بزرگي نمونه بلورها اندازه اگر
و  افزايش از كه شود انجام به سرعت كردن خرد عمل كنيد سعي .شود ميلي متر 2 تا يك حدود ذره هر اندازه

 105درجه حرارت  دردقيقه  30 مدت به را آن درب و توزين شيشه .آيد به عمل جلوگيري آن رطوبت كاهش
در  شيشه توزين را به همراه درب آن سپس .برسند ثابت وزن به تا دهيد قرار هگرمخان درجه سلسيوس در

را توزين نموده  شده يكنواخت نمونه ازگرم يك  .كنيد وزن سپس آن را. دسيكاتور قرار دهيد تا خنك شود
)m( ،كنيد وزن و بگذاريد آن روي را درپوش آن ريخته، در )(m1. به را نمونه دادن، تكان آرامي با به سپس 

ميلي  10تا  5بين  توزين كنيد، به نحوي كه ضخامت آن در كف شيشه پخش شيشه كف در يكنواخت طور
 را به شيشه توزين و درب آن و برداريد را توزين شيشه بدر .دهيد را در گرمخانه قرار سپس آن. متر گردد

 و بگذاريد توزين شيشه وير را ربد سپس .دهيد قرار درجه سلسيوس 105 دماي در گرمخانه ساعت 3 مدت
  .توزين نماييد خنك و دسيكاتور در و خارج كنيد گرمخانه از

   :آيد  مي دسته ب )1(از رابطه  )فرار مواد و رطوبت( كاهش وزن درصد
[ m × 100 / ( m1 – m2 ) ] – 100 = درصد كاهش وزن             )1(                                        

  :كه در آن 
m1   گرم؛ به شدن خشك از قبل مونهن و توزين شيشه وزن  
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m2  گرم؛ به شدن خشك از بعد نمونه و توزين شيشه وزن  
m   گرموزن نمونه به. 

  
  
  مواد محلول در آب   7-2-3
  وسايل  7-2-3-1
  گرمخانه   7-2-3-1-1
  حمام آب جوش   7-2-3-1-2
  رمميلي گ 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت    7-2-3-1-3
  )42واتمن شماره (كاغذ صافي    7-2-3-1-4
 لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 7-2-3-1-5

  دسيكاتور 7-2-3-1-6
  روش آزمون 7-2-3-2
بشر . دقيق هم زده و مخلوط نماييد 10ميلي ليتر آب به مدت  80گرم نمونه را توزين كرده و با حدود  5

ا در دسيكاتور سرد نماييد و دقيقه قرار داده و سپس آن ر 135ميلي ليتري را در گرمخانه با حرارت  150
محلول تهيه شده را به وسيله كاغذ صافي در بشر توزين شده صاف نموده و ظرف آن را نيز با . توزين كنيد

بشر حاوي محلول را بر روي حمام آب جوش قرار . ميلي ليتر آب شسته و به محتويات ظرف بيافزاييد 20
درجه سلسيوس  به مدت يك ساعت قرار دهيد  105ارت سپس آن را در گرمخانه با حر. داده تا خشك شود

ضرب  20اختالف وزن بشر را در عدد . سپس آن را در دسيكاتور خنك و توزين نماييد . تا به وزن ثابت برسد
  .نماييد تا درصد مواد محلول در آب بدست آيد

  
  نشاسته   7-2-4
  وسايل   7-2-4-1
  رمميلي گ 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت   7-2-4-1-1
  وسايل شيشه اي آزمايشگاهي 7-2-4-1-2
  )شناساگرها(يا واكنشگرها / و مواد   7-2-4-2
  TS1 محلول يد 7-2-4-2-1
يك قطره  .ريخته و مخلوط كنيد پتاسيم يدگرم  6/3ميلي ليتر آب حاوي  10گرم نمونه را در  4/1

  ميلي ليتر برسانيد 100اسيد به آن افزوده و با آب به حجم هيدروكلريك 
  آزمون انجامروش  7-2-4-3

ميلي ليتر از اين محلول چند قطره محلول يدين  20به . ميلي ليتر آب حل كنيد 100گرم نمونه را در  يك
  .رنگ آبي يا بنفش مايل به آبي نبايد پديد آيد. بيافزاييد )1-2-4- 2- 7 مطابق با بند(

                                                 
1-Iodine TS 
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  خلوص  7-2-5
  وسايل  1- 7-2-5
  يلي گرم م 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت  7-2-5-1-1
  وسايل شيشه اي آزمايشگاهي 7-2-5-1-2
  شعله گاز  7-2-5-1-3
  )شناساگرها(يا واكنشگرها / و مواد   2- 7-2-5
  1نرمال 1/0فروس آمونيوم سولفات   7-2-5-2-1

  .در ليتر باشد Fe (SO4)2 (NH4)2گرم  405/28محلولي كه حاوي 
ميلي ليتر  100ه و آب سرد شدميلي ليتر  100هيدرات را در مخلوط  آمونيوم سولفات هگزاگرم فروس  40

  .ميلي ليتر برسانيد 1000حل نموده و با آب به حجم سولفوريك اسيد 
 نرمال و با معرف اورتو 1/0ولفات ميلي ليتر از آن را با محلول سريك س 25 ،واقعي اين محلول براي تعيين نرماليته :نكته 

 1/0يك سولفات نرماليته را بر حسب حجم مصرفي سر. غيير كندنماييد تا رنگ قرمز محلول به آبي روشن ت فنانترولين تيتر
  .نرمال محاسبه كنيد

 سولفاتمحلول فرو  7-2-5-2-2

اين محلول را درست . ميلي ليتر آب حل كنيد 100را در  2كريستال شفاف و خالص فرو سولفات گرم 48/1
  .قبل از آزمون تهيه نماييد

 TS3اورتو فنانترولين  7-2-5-2-3

حل و مخلوط  )2- 2- 5-2- 7 مطابق با بند(ميلي ليتر فرو سولفات  10را در  انترولينگرم اورتو فن 15/0
 .اين محلول را در ظرف درب بسته نگه داري نماييد. نماييد

 نرمال 5/0پتاسيم دي كرومات  7-2-5-2-4

 1000با آب به حجم  د،درجه سلسيوس خشك نموده اي 120گرم پتاسيم دي كرومات را كه قبال در  904/4
 .برسانيدميلي ليتر 

 اسيد سولفوريك  7-2-5-2-5

  روش انجام آزمون  3- 7-2-5
ميلي ليتري منتقل  250ميلي ليتر آب به ارلن ماير  25توزين نموده و با  به دقتميلي گرم نمونه را  125

سپس به آهستگي و . نرمال به آن افزوده و مخلوط نماييد 5/0دي كرومات  ميلي ليتر پتاسيم 50. نماييد
رار دهيد تا گرم شده و و آن را بر روي شعله گاز ق بيافزاييداسيد به آن وريك سولفميلي ليتر  100 ،مواظبت

. و به درجه حرارت اتاق برسد سپس آن را از روي شعله برداشته و بگذاريد تا كمي خنك شود .جوش بيايد
ن محتويات ارلن را به بال. دقيقه گذاشته تا سرد گردد 15پس از آن محلول را در ظرف آب سرد به مدت 

بگذاريد محلول سرد شده و به حرارت . بيافزاييدارلن را با آب شسته و به محلول بالن  .بريزيد 250حجمي 

                                                 
1-Ferrous Amonium Sulfate 
2-FeSO4.7H2O 
3-C12H8N2.H2O 
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ميلي ليتر از اين محلول را به ارلن ماير  50 .و آن را با آب به حجم برسانيد )سلسيوس درجه 25(اتاق برسد 
. S)( به اضافه كنيد )3- 2-5-2-7 با بندمطابق (قطره معرف اورتو فنانترولين  3تا  2منتقل نموده و  250

هر دو محلول نمونه و شاهد را با فروس . )B( عنوان شاهد تهيه نماييده محلولي مشابه بدون حضور نمونه ب
) 2(ميزان سلولز در نمونه را از رابطه . تيتر نماييد )1-2-5- 2- 7 مطابق با بند(نرمال  1/0آمونيوم سولفات 
  : محاسبه نماييد

)2( ( B - S ) × ( 338 / W )                                 = درصد سلولز    

  : كه در آن
B  ؛حجم تيتراسيون براي شاهد  
S  ؛حجم تيتراسيون براي نمونه 

W  ي گرم تصحيح شده بر حسب ماده خشكوزن نمونه به ميل. 

 
 سرب   7-2-6

 )گرد( پودر -افزودني مواد، 8021 شمارهبايد مطابق با استاندارد ملي ايران  اندازه گيري ميزان سرب فراورده،
  .شودانجام  ،آزمون هاي روش و ها ويژگي  - خوراكي فروكتوز

 
 گزارش آزمون 8

  : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد
 تمام اطالعات الزم براي شناسايي نمونه 1- 8

 تاريخ دريافت نمونه 2- 8

 آزمون جامتاريخ ان 3- 8

 كار رفتهه روش نمونه برداري ب 4- 8
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  .نمونه بايستي مطابق طيف باال باشد طيف به دست آمده از -نكته
  


