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  به نام خدا                                                                        

 استاندارد ايرانسازمان ملي  با آشنايي

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .دارد عهده به را ایران( رسمی)استانداردهای ملی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

بوه سواامان ملوی     09/6/92نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری موور   

 . جهت  اجرا ابالغ شده است  09/3/92مور   30838/026استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسان ساامان ، اا مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حواه در استاندارد تدوین

 اا کوه  اسوت  تجواری  و تولیدی، فنواوری  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی

 تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت

 اعضوای  و نفوع  ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های ساامان نهادها،

 به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها اا دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون

 .شود می منتشر و ایران چاپ (رسمی)ملی  استاندارد عنوان

 ملوی  کنند درکمیتۀ می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های ساامان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 که شوند می تلقی ملی بدین ترتیب، استانداردهایی .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح

 ساامان ملی استاندارد ایران تشوکیل  مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 0 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی

 بین ساامان و (IEC)0المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1(ISO)استاندارد  المللی بین ساامان اصلی اعضای اا ایران ساامان ملی استاندارد

3 قانونی شناسی اندااه المللی
(OIML) 9رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
0(CAC) تدوین در .کند می فعالیت کشور در 

  آخوورین اا کشووور ، خووا  هووای نیاامنوودی و کلووی شوورایط بووه توجووه ضوومن ایووران ملووی اسووتانداردهای

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت های

 فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف اا حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موااین رعایت با تواند ساامان ملی استاندارد ایران می

 بورای  را ایوران  ملوی  اسوتانداردهای  اا اجرای بعضوی  اقتصادی، و محیطی ایست مالحظات و محصوالت کیفیت اا اطمینان حصول عمومی، و

 بااارهای حفظ منظور به تواند می ساامان . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت

 بوه  بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین

 مودیریت  هوای  سیسوت   صودورگواهی  و ممیزی باارسی، آمواش، مشاوره، در امینۀ فعال مؤسسات و ساامان ها خدمات اا کنندگان استفاده

 ساامان گونه این ساامان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل (واسنجی)کالیبراسیون  و مراکز ها آامایشگاه محیطی،ایست مدیریت و کیفیت

 ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الام، شرایط احراا صورت در و کند می ارایابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 و گرانبهوا  فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل (واسنجی)کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه کند.ترویج نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا

 ان است.ساام این وظایف دیگر اا ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام

                                           

 

 

                                                      
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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 )فوق لیسانس تغذیه(
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 ساامان غذا ودارو -واارت بهداشت،درمان وآمواش پزشکی 

 ساجدی،سینا
 یت سیست  و بهروری()فوق لیسانس مدیر

 کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران 

 صادقی قطب آبادی،فراانه
 )فوق لیسانس آمواش پزشکی(

دفتر بهبود تغذیه -واارت بهداشت،درمان وآمواش پزشکی 
 جامعه

 غفاری،فرحناا

 (فوق لیسانس بهداشت مواد غذایی)
کنترل غذا آامایشگاه  -واارت بهداشت درمان وآمواش پزشکی 

 و دارو

 فرشی  راد،فاطمه
 علوم و صنایع غذایی( -)لیسانس مهندسی کشاورای

غذا آامایشگاه کنترل  -واارت بهداشت،درمان وآمواش پزشکی 
 و دارو

 فاسمی راد،رویا  
 )فوق لیسانس بیوتکنولوژی(

 شرکت باارگانی نوین گستر مشکات 
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 (MBA)فوق لیسانس 
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 )فوق لیسانس مهندسی شیمی(

 شرکت صنعتی بهشهر 

 یوسف ااده فعال دقتی،هنگامه
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 -ساامان ملی استاندارد ایران 
 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
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 پیش گفتار 

 
تدوین شد.این استاندارد براساس پیشنهاد  1336درسال  نخستین بار ”وروش های آامون ویژگی ها - خام کنجدروغن  ”استاندارد 

بیست  و سیصد و یکهزار در های رسیده وبررسی وتایید توسط کمیسیون های مربوط، برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و

اینک به استناد بند یک ،تصویب شد 13/10/90مور   کشاورای هفتمین اجالس کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های و

بعنوان استاندارد ملی  1336قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه  3ماده 

 ایران منتشر می شود.

صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در امینه

ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید 

 نها استفاده کرد.نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره اا آخرین تجدید نظر آ

 

 است. 1389: سال  8636این استاندارد جایگزین روغن خام کنجد،استاندارد ملی ایران شماره 

 

 .دارد به کاررفته به شرح ایر است خذی که برای تهیه این استانمنبع و ما

 

1- Codex Stan 210: Adopted 1999.Revisions 2001, 2003, 2009 Amendment 

2005, 2011,2013 Codex standard for named vegetable oils. 
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 وروش هاي آزمونويژگي ها -خام کنجدروغن 

 

 هدف   2

 هدف اا تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های شناسایی،کیفی،آالینده ها، نمونه برداری، روش های آامون، حمل و نقل ، بسته

 بندی و نشانه گذاری روغن خام کنجد می باشد .

 

 دامنه کاربرد   1

 کنجد کاربرد دارد،که بدون پاالیش قابلیت مصرف خوراکی برای انسان ندارد. روغن خام برایاین استاندارد،

 

 مراجع الزامي   8

اع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات ها ارج به آن ملی ایرانمدارک الزامی ایر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد

جزیی اا این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی 

تجدید نظرهای است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر 

مدارک الزامی ایر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / یا تجدید نظر آن 

 .مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظراست

 :استفاده از مراجع زير براي کاربرد اين استاندارد الزامي است

  .: حالل های قابل مصرف در فرایندهای صنایع غذایی 1200شماره  استاندارد ملی ایران  3-1

 .: آیین کار اصول کلی بهداشتی واحدهای تولیدی مواد غذایی 1836استاندارد ملی ایران شماره   3-0

 .نمونه برداری -: روغن ها و چربی های خوراکی993استاندارد ملی ایران شماره   3-3

 .اندااه گیری عدد صابونی –: روغن ها و چربی های گیاهی  12021ره استاندارد ملی ایران شما  3-9

  کوره گرافیتی. ذب اتمیج روغن ها و چربی های خوراکی به روشدر ،آهن و نیکل: اندااه گیری مس 9288اره شماستاندارد ملی ایران  3-0

 . های خوراکی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی: اندااه گیری سرب در روغن ها و چربی  9289استانداردملی ایران شماره   3-6

 .یدهای چرب در روغن ها و چربی هاروش تهیه متیل استرهای اس:  9292ملی ایران شماره  استاندارد  3-3

 .: تجزیه متیل استرهای اسیدهای چرب به روش گاا کروماتوگرافی 9291ملی ایران شماره  استاندارد  3-8

 .باقی مانده حالل هگزان صنعتی درروغن ها و چربی ها : اندااه گیری 9299ماره ملی ایران ش استاندارد  3-9

  ها. : روش اندااه گیری ناخالصی های نامحلول در روغن ها و چربی 9290ملی ایران شماره  استاندارد  3-12

 .چربی هااندااه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغن ها و :  9888ملی ایران شماره  استاندارد  3-13

 .: اندااه گیری رنگ در روغن ها و چربی ها 0112استاندارد ملی ایران شماره   3-19

  .روش سریع–استخراج با هگزان- د غیر قابل صابونی: اندااه گیری موا 9293استاندارد ملی ایران شماره   3-10

 .لی نسبیچگا -: روغن ها و چربی های خوراکی 6233استاندارد ملی ایران شماره   3-16

 .: اندااه گیری اسیدیته در روغن ها و چربی های خوراکی 9138استاندارد ملی ایران شماره   3-13
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 مراجع الزامي)ادامه(

 .: اندااه گیری عدد پر اکسید در روغن ها و چربی های خوراکی 9139استاندارد ملی ایران شماره   3-18

 .روش آامون–جذب اتمی –یکارسن -روغن ها و چربی های خوراکی:  6236استاندارد ملی ایران شماره   3-19

 .آیین کار ذخیره ساای و حمل نقل روغن به صورت فله –: روغن ها و چربی های خوراکی  8690استاندارد ملی ایران شماره   3-02

 های خوراکی.: اندااه گیری رطوبت و مواد فرار در روغن ها و چربی 9091استاندارد ملی ایران  شماره  3-01

 : اندااه گیری ضریب شکست درروغن ها وچربی های خوراکی.0128استاندارد ملی ایران شماره  3-00

 –در روغن ها و چربی های خام ( لرد)تعیین رسوب  –: روغن ها و چربی های خوراکی  3911استاندارد ملی ایران شماره  3-03

 روش جانب مرکز.

تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه -: چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی 12680استاندارد ملی ایران شماره  3-09

 .(HPLC)به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (PAHs) ای

 روش آامون.–فسفر –:روغن ها و چربی های خوراکی  6239استاندارد  ملی ایران شماره 3-00

 .دانه های روغنی -مرا بیشینه مانده آفت کش ها -: آفت کش ها 13119استاندارد ملی ایران شماره  3-06

 ویژگی ها و روش های آامون.-: هگزان 0318استاندارد  ملی ایران شماره 3-03

 : آامون بودوئین در روغن کنجد 3913استاندارد  ملی ایران شماره 3-08

3-28 AOCS – Official method –ca-6c-6s –1997,Hydrocarbons (mineral oil) 

3-29 Food Chemical Codex2003,5thed.p878-879:General test and assay–GC method -

Determination of benzene                                         .  

                                                                      

 ريف او تع اتاصطالح   4

  :کار می روده ایر ب به شرح تعریفیا /این استاندارد، اصطالح ودر 

4-2  

 خام کنجدروغن 

بوه وسویله حوالل هگوزان نرموال       .Sesamum in dicum Lروغن خام کنجد روغنی است، که اا دانه های کنجود خوالگ گونوه    

با سوایر روش هوای مکوانیکی )بوه جوز روش      ( ویا های آامون ها و روش ویژگی -هگزان،  0318)مطابق استاندارد ملی ایران شماره

 پرس سرد (به دست آمده باشد.

 

 ويژگي ها  5

 ایر است:  مطابق بابند های، خام کنجدروغن ویژگی های 

 ويژگي هاي شناسايي   5-2

 باشد: 1، باید مطابق با جدول خام کنجدروغن  ترکیب اسیدهای چرب
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 خام کنجدروغن  ترکیب اسیدهاي چرب -2جدول                                        

 

 روش آزمون حدود قابل قبول )برحسب درصد وانی متیل استر(ترکیب اسیدهاي چرب :  رديف

1 C12:0 - 

 شماره مطابق بااستانداردملی ایران      

                    9292  

 و                      

                    9291   

0 C14:0  1/2بیشینه  

3 C16:0 10 – 9/3  

9 C:16:1 0/2-1/2       

0 C17:0 - 

6 C17:1 - 

3 C18:0 3/6 – 8/9  

8 C18:1 93- 9/30 

9 C18:2 9/93 – 1/39 

12 C18:3 0/2 – 3/2 

11 C20:0 3/2 – 3/2  

10 C20:1  3/2بیشینه  

13 C22:0  1/1بیشینه  

19 C22:1 - 

10 C24:0  3/2بیشینه  

درصد  0اختالف اعداد حاصل اا دو بار اندااه گیری در یک آامون درون آامایشگاهی ، برای ترکیباتی که به مقدار بیش اا  -2يادآوري

درصد باشد. برای ترکیباتی که به مقدار کمتری 1درصد و خطای مطلق بیش اا  3)وان به وان( وجود دارند،نبایدخطای نسبی بیش اا 

 درصد )وان به وان( بیشتر شود. 0/2اا وجود دارند، این اختالف نباید 

اختالف نتایج نهایی به دست آمده در دو آامایشگاه مختلف با کاربرد این روش آامون ، برای ترکیباتی که به مقدار بیش اا  -1يادآوري

ن( باشد،برای درصد )وان به وا 3درصد وخطای مطلق بیش اا  12درصد )وان به وان( وجود دارند. نباید خطای نسبی بیش اا  0

 درصد )وان به وان( بیشتر شود. 0/2ترکیباتی که به مقدار کمتری وجود دارند، این اختالف نباید اا 

        

 ويژگي هاي کیفي   5-1      

 باشد. 0، باید مطابق با جدول کنجدویژگی های کیفی روغن خام 
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  کنجدويژگي هاي کیفي روغن خام -1جدول 

 روش آزمون حدود قابل قبول ويژگي ها رديف

 9139شماره مطابق استاندارد ملی ایران 02بیشینه )میلی اکی واالن پراکسید اکسیژن در کیلوگرم روغن(پراکسید 1

 9138ن شمارهمطابق استاندارد ملی ایرا 0/3بیشینه عدداسیدی 0

                                                                                

 افزودني ها       6       

 هیچ گونه افزودنی نباید به روغن خام کنجد اضافه گردد .          

 

 هاآالينده       7    

 باشد. 3، باید مطابق جدول خام کنجد روغن حد مجاا آالینده ها در   7-2    

 خام کنجدروغن حد مجاز آالينده ها در  -8جدول 

 روش آزمون بیشینه نوع آالينده رديف

1 
PAHs* 

(ppb) پیرن برحسب بنزو  
 12680 شماره مطابق استانداردملی ایران 0

  9289 شماره مطابق استانداردملی ایران 1/2 (ppm) سرب 0

  6236 شماره مطابق استانداردملی ایران 1/2 (ppm) ارسنیک 3

 9299 شماره استانداردملی ایرانمطابق  092 (ppm) هگزانباقی مانده  9

 روغن معدنی 0
 پایین تر اا حد تشخیگ

 آامون

 روش ایر انجام گیرد:با استفاده اا  تا تدوین استاندارد ملی مربوطه
AOCS –official method –ca6c-6s-1990 

Hydro carbons (mineral oil) 

 بنزن 6
 پایین تر اا حد تشخیگ

 آامون
FCC 1996, General test and assay – GC method, 

Determination of benzene. 

                                                            مراجع ذی صالح می باشد ااارائه نتایج آامون معتبر 9و  1 هایدبندر خصو   -2يادآوري

این جدول در صورت ، عدم امکان انجام آامون در کشور، کسب گواهی و تاییدیه نتیجه آامون معتبر اا  3در مورد ردیف   -1يادآوري

 کشور مبدا  برای ارائه به مراجع ذی صالح الزامی است.

ندارد ایران  می در صورت  مبه  بودن مفاد گواهی ومشکوک بودن در صحت گواهی های ارائه شده ، ساامان ملی استا -8يادآوري 

 تواند راساً گواهی را اا شرکت تولید کننده استعالم نماید.

مرجع قانونی و ذی صالح کشور در حال حاضر ساامان ملی استاندارد ایران است. -4يادآوري   

*Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs 
 

 

 باقیمانده سموم آفت کش     3 
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 مانده  آفت کش   3-1-2

مرا بیشینه مانده آفت کش  -آفت کش ها  13119باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره کنجد مانده آفت کش درروغن خام    

د.                                                                      روغنی باش دانه های -ها   

در کشور، کسب گواهي و تايیديه نتیجه آزمون معتبر از کشور مبدا  در صورت ، عدم امکان انجام آزمون -1یادآوری     

است.                                                                                              1براي ارائه به مراجع ذي صالح الزامي  

 

 نمونه برداري       3         

 ، انجام شود.993ا استاندارد ملی ایران شماره ورده، باید مطابق بنمونه برداری اا فرآ           

 د که نمونه بیانگر کل محموله باشد.بايد به گونه اي باش خام کنجددر مورد روغن  -یادآوری         

 حمل و نقل    21

انجام می شود.                            2حمل و نقل روغن خام به صورت های مختلف اا جمله مخاان فلکسی تانک            

چنانچه در بارگیري قبلي روغن خوراکي حمل شده باشد، نیاز به هر بار شستشو ندارد و در صورت لزوم  یادآوری :        

                                                               بايد شسته شود.                                                                                           

 باشند، شده قرارگرفته مورداستفاده یخوراک یبه جز روغن ها یموادحمل و نقل  یبرا قبل یها یریکه در بارگ یمخاان12-1

 باشند: ریا طیشرا یدارا دیبا

 مخزن یشستشو برانجام یمبن یگواه یشوند و داراشسته   کننده با مواد پاک یبه خوب یریقبل اا هر بارگ دیبا 12-1-1

 .باشند

جنس داخل مخزن ترجیحا فوالد انگ نزن باشد. در صورتی که ااجنس فوالد نرم باشد دارای پوشش ایمن برای  12-1-0

 تماس با ماده غذایی )مانند اپوکسی راین ها ( باشد.

اد مشروحه مطابق با پیوست اطالعاتی پ  بادام امینی نباید جز مو خامسه محموله قبلی مخزن حمل ونقل روغن  12-1-3

 باشد.

 پايش بند هاي فوق درمحل بارگیري توسط کارشناس ذيربط الزامي است. -یادآوری

 

 نشانه گذاري          22   

آگاهی های ایر باید به ابان فارسی یا انگلیسی به طور خوانا  در گواهی آنالیزنوشته شود نشانه گذاری برای صادرات بایود بوه ابوان     

 انگلیسی یا به ابان کشور خریدار باشد .

 نام و نوع محصول -11-1

 وان خالگ روغن)بر حسب گرم یا کیلوگرم یا تن( -11-0

                                                      
 صالح کشور در حال حاضر ساامان ملی استاندارد ایران است.مرجع قانونی و ذی  -1

2-Flexi tank 

رای روغن فلکسی تانک عبارت است اا:تجهیزاتی ویژه برای حمل ونقل محموله فله  با احجام مختلف که اا مواد پالستیکی ساخته شده است و می تواند ب

     مصرف مستقی  استفاده شود.                               
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 نام تجارتی آننام تولید کننده یا  -11-3

 نام کشور مبدا )برای واردات( -11-9

 نام کشور مقصد )برای صادرات( -11-0

                                                  تاریخ تولید )به ماه و سال( -11-6

 شود. (.)با فونت مشخگ و درشت نوشته ". باشد یمجاا نم  یمستق استفادهی برا کنجدخام  روغن"عبارت  -11-9

به صورت فله حمل و نقل مي شود اطالعات بايد همراه مدارک وجود داشته  کنجدچنانچه محموله روغن خام  -یادآوری

   .باشد

 روش هاي آزمون    21

، "هوای خووراکی   اندااه گیری اسیدیته در روغن ها و چربوی " 9138ا استاندارد ملی ایران تعیین عدد اسیدیته، باید مطابق ب  21-2

 انجام شود.

 -چگوالی نسوبی   -های خووراکی  روغن ها و چربی " 6233ا استاندارد ملی ایران اندااه گیری دانسیته نسبی، باید مطابق ب 21-1

 ، انجام شود."روش آامون

انودااه گیوری نمایوه شکسوت در روغون هوا و چربیهوای        " 0128ا استاندارد ملی ایران تعیین نمایه شکست، باید مطابق ب 21-8

 شود. ، انجام"خوراکی

و  یاهیو گ یهوا  یروغون هوا و چربو    " 12021شوماره   رانیا یاستاندارد مل یبا استاندارد مل دمطابقیبای عددصابون نییعت 21-4

 .شود،انجام " یعدد صابون یراندااه گی – یوانیح

انجوام  نم نن  نید رر"-"روغن انووبی ناانورکن ر  ا993نمونه برداری باید مطابق بااستاندارد ملی ایران شماره  21-5

 شود.

اندااه گیری فلزات مس، آهن و نیکل در روغن هوا و  " 9288دارد ملی ایران  شمارهفلزات باید مطابق  بااستاناندااه گیری  21-6

 اندااه گیری شود. "،چربی های خوراکی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی

اندااه گیری سرب در روغن ها و چربی های خوراکی بوه  " 9289اندارد ملی ایران شمارهسرب باید مطابق استاندااه گیری  21-7

 انجام شود.، "روش جذب اتمی کوره گرافیتی

روش تهیه متیل استرهای اسویدهای چورب در   " 9292ملی ایران شماره  متیل استر باید مطابق با استاندارداندااه گیری  21-3

 انجام شود.،"روغن ها و چربی های خوراکی
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تجزیه متیل استرهای اسویدهای چورب بوه    " 9291ندارد ملی ایران شمارهباید مطابق با استااسیدهای چرب اندااه گیری  21-3

                                                                                                                             انجام شود. ،"روش گااکروماتوگرافی

اندااه گیری باقی مانده هگوزان صونعتی در   " 9299اندارد ملی ایران شمارهه هگزان باید مطابق با استباقیمانداندااه گیری  21-21

 انجام شود.،"روغن ها و چربی های خوراکی

اندااه گیری رطوبت و مواد فرار در روغن ها و چربی هوای  " 9091اندارد ملی ایران شمارهرطوبت باید مطابق با است تعیین 21-22

 ی شود.اندااه گیر،"خوراکی

اندااه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغون هوا و   " 9888ندارد ملی ایران شماره عدد یدی باید با مطابق استا تعیین 21-21

 اندااه گیری شود.،"چربی های خوراکی

اندااه گیری موواد غیور قابول صوابونی     " 9293ندارد ملی ایران شماره مواد غیرقابل صابونی باید مطابق بااستااندااه گیری  21-28

 انجام شود.،"روش سریع -شدن توسط استخراج با هگزان

جوذب   -آرسونیک  -روغن ها و چربی های خووراکی "6236شمارهآرسنیک باید مطابق با استاندارد ملی ایران اندااه گیری  21-24

 انجام شود. ."روش های آامون -اتمی

هوا و روغون    یچربو "12680ه ای باید مطابق با استاندارد ملی ایران شوماره  هیدرو کربن ها ی آروماتیک چند حلق تعیین 21-25

یی باکوارا  عیموا  یبوه روش کرومواتوگراف   (PAHS) یا چندحلقه کیآرومات یها دروکربنیه نییتع-یاهیو گ یوانیح یها

 .شودی ریگ اندااه، "(HPLC)باال

-روغن ها و چربی های گیواهی وحیووانی  " 9290ناخالصی های نامحلول باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  تعیین 21-26

 .شودی ریگ ،اندااه"روش آامون-اندااه گیری ناخالگ های نامحلول 

گوالی  چ -روغون هوا و چربوی هوای خووراکی     "6233چگالی نسبی باید مطابق با  استاندارد ملی ایران شماره اندااه گیری  21-27

 آامون شود. ،"روش آامون -نسبی

( لورد )تعیین رسووب   –روغن ها و چربی های خوراکی " 3911لرد باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره اندااه گیری  21-23

 .آامون شود، "روش جانب مرکز –در روغن ها و چربی های خام 

 مواد معدنی باید مطابق با روش ایر اندااه گیری شود. تعیین 21-23

AOCS Offical method Ca6c-65-(2009), Hydrocarbons (mineral oil) in fats. 
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انودااه گیوری اسویدیته در روغون هوا و چربوی هوای        "، 9138اسیدیته باید مطابق با استاندارد ملی ایوران شوماره    تعیین 21-11

 اندااه گیری شود.،"خوراکی

اندااه گیری ضریب شکست در روغن هوا و چربوی   "0128ضریب شکست باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  تعیین 21-12

 اندااه گیری شود.،"های خوراکی

   
 

انودااه گیوری   ،"اندااه گیری رنگ در روغن هوا و چربوی هوا   " 0112رنگ باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  تعیین 21-11

 شود.

انودااه گیوری   ، "آامون بوودوئین در روغون کنجود    "3913آامون بودوئین بایدمطابق بااستاندارد  ملی ایران شماره تعیین 21-18

 شود.
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 ت الفپیوس

(اطالعاتي)  

 ويژگي هاي شناسايي و کیفي

مسئولین کنترل کیفیت   است و فقط برای اطالع رسانی به 1-ویژگی های شناسایی و کیفی روغن خام کنجدبه شرح جدول الف

ده است.                                                                                کارخانه های روغن نباتی و کارشناسان مربوط طراحی ش  

 3-و الف 0-،الف  1- الفی هاخام کنجدباید مطابق  باجدول  روغن نول ا ویژگی های شناسایی ،استرول ها و توکوفرول و توکوتری

                                              پیوست اطالعاتی الف باشد :

 

 کنجدويژگي هاي شناسايي وکیفي روغن خام  -2 -جدول الف

 

 روش آزمون حدود قابل قبول ويژگي ها رديف

 960/1-969/1 درجه سلیسیوس( 92نمایه شکست : )در  1
مطابق استاندارد ملی 

 0128ایران

0 
عدد صابونی )میلی گرم پتاس مصرفی برای یک گرم 

 روغن(
190-186 

مطابق استاندارد ملی 

 12021ایران

3 
درجه  02درجه سلیسیوس/  02دانسیته نسبی )آب 

 سیلسیوس(
909./-910./ 

مطابق استاندارد ملی 

 6233ایران

  129 -102 )روش ویجس( gI2/100gr  oilعدد یدی برحسب 9

استاندارد ملی مطابق 

 9888ایران

 0بیشینه  (ppmآهن) 0
مطابق استاندارد ملی 

 9288ایران

 /.9بیشینه  (ppmمس) 6
مطابق استاندارد ملی 

 9288ایران

 - رنگ)بادستگاه الویباند( 3
مطابق استاندارد ملی 

 3012ایران

 0بیشینه  مواد غیر قابل صابونی )درصد وانی( 8
مطابق استاندارد ملی 

 9293ایران

 مثبت آامون بودوئین 9
مطابق استاندارد ملی 

 3913ایران
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براساس درصدي از کل استرول ها کنجد میزان استرول ها در روغن خام- 1-جدول الف  

 

 روش آزمون میزان برحسب درصد از کل استرول ها نام رديف

/.1-/.0 کلسترول 1   

 

 

مطابق با استاندارد ملی 

9632ایران شماره   

/.1-/.0 براسیکا استرول 0  

1/12-2/02 کامپسترول 3  

9/3-10 استیگمااسترول 9  

3/03-9/61 بتا سیتواسترول 0  

آونا استرول-0-دلتا 6  8/3-0/6  

استیگما استنول-3-دلتا 3  6/3-0./  

آونااسترول-3-دلتا 8  6/0-0/1  

/.3-0/9 سایر 9  

19222-9022 (mg/kg)کل استرول ها 12  

 

 
 

 

کنجد انول ها در روغن خام يتوکوفرول و توکوتر زانیم   8- الف جدول  

 روش آزمون میزان برحسب میلي گرم بر کیلوگرم نام ردیف

توکوفرول-آلفا 1 3/3بیشینه     

 

 

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 

3011 

 - بتا توکوفرول 0

توکفرول-گاما 3  983-001  

توکوفرول-دلتا 9  01-9  

توکوتری انول-آلفا 0  - 

توکوتری انول-گاما 6 02بیشینه   

توکوتری انول-دلتا 3  - 

کل توکوفرول  8

 (mg/kg)ها

1212-332  
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 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 

 شاخص هاي کاربردي افت روغن 2

 این پیوست فقط برای کارخانه های خریدار روغن خام کاربرد دارد.

 

 پیوست ب باشد. 1 -روغن  خام کنجدباید مطابق جدول ب شاخگ های کاربردی افت

 

 کنجدخام شاخص هاي کاربردي افت روغن  2-جدول ب

 

 روش آزمون حدود قابل قبول ويژگي ها رديف

 0/2بیشینه  )درصد وانی( -درجه سلسیوس 123   0رطوبت و مواد فرار در  1
 یاستاندارد مل مطابق

 9091رانیا

 1/2بیشینه  گرم روغن(122لیتر/لرد )میلی  0
 یاستاندارد مل مطابق

 3911رانیا

 20/2بیشینه  فسفر )درصد( 3
 یاستاندارد مل مطابق

 6239رانیا

 20/2 ناخالصی نامحلول )درصد وانی( 9
 یاستاندارد مل مطابق

 9290رانیا

 د.شويادآوري:درمحاسبه افت،اسیديته نیز لحاظ مي 
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 پیوست پ

 )اطالعاتي(

 فهرست مواد غیر مجاا که در سه محموله قبلی به وسیله کشتی حمل شده است.

 

 هاي  قبل از حمل روغن هاي خوراکيفهرست مواد غیر مجاز محموله  2-پجدول پیوست 

FOSFA LIST OF BANNED IMMEDIATE PREVIOUS CARGOES 

Row synonyms alternative chemical names 

1 Acetone cyanohydrins  (ACH; alpha-hydroxyisobutyronitrile; 2-
methyllactonitrile) 

2 Acrylic acid  (acroleic acid; propenoic acid) 

3 Acrylonitrile (ACN; 2-propenenitrile; vinyl cyanide) 

4 Adiponitrile (1,4-dicyanobutane) 

5 Aniline (phenyl amine; amino benzene) 

6 n-Butylacrylate 

7 tert-Butylacrylate 

8 Carbon tetrachloride  (CTC; tetra chloromethane; per 
chloromethane) 

9 Cardura E  (trade name for a glycidyl esters of versa tic 
911 acid) 

10 Cashew nut shell oil  (CNSL; cashew nut shell liquid) 

11 Crude mineral oil 

12 Dibutylamine 

13 Diethanolamine (DEA; di(2-hydroxyethyl)-amine) 

14 Diethylenetriamine 

15 Di-isopropyl amine 

16 Dipropylamine 

17 m-Divinylbenzene  (DVB; vinyl styrene) 

18 Epichlorohydrin (EPI; Chloropropylene oxide) 

19 Epoxy resins  (uncured) 

20 Ethyl acryl ate 

21 *Ethylene dichloride  (EDC; 1,2-dichloroethane) 

22 2-Ethylhexyl acryl ate 

23 Ethanolamine (MEA; monoethanolamine; calamine; 2-
aminoethanol; 2-hydroxyethylamine) 

24 Ethylenediamine (1,2-diaminoethane) 

25 Furfuryl alcohol  (furyl carbinol) 

26 Glutaraldehyde 

27 Heavy mineral oil – oils other than crude oils having either a density at 15 ºC higher 
than 950 kg/m3 or a 
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 فهرست مواد غیر مجاز محموله هاي  قبل از حمل روغن هاي خوراکي  2-ادامه پیوست پ 

28 kinematic viscosity at 50 ºC higher than 180 mm2/s, with the exception of lubricating oil 

 without 

A-1 additives (base oil) 

1-1 Hexamethylenediamine (1,6-diaminohexane; 1,6-hexanediamine) 

FOSFA LIST OF BANNED IMMEDIATE PREVIOUS CARGOES 

Row synonyms alternative chemical names 

1-2 Isocyanates 

1-3 These include: 

1-4 Toluene di-isocyanate  (TDI) 

1-5 Polyphenyl polymethylene 
isocyanate 

 (PAPI) 

1-6 Di-phenyl methane di-isocyanate  (MDI) 

1-7 Methyl isocyanate 

1-8 Lube oil additives 

1-9 Methyl acrylate 

1-10 Methyl methacrylate monomer 

1-11 Methyl isocyanate 

B-1 

1-1 Methyl styrene monomer  (vinyl toluene) 

1-2 alpha-Methyl styrene monomer  (AMS) 

1-3 para-Methyl styrene monomer  (PMS) 

1-4 Morpholine (tetrahydro-1,4-oxazine) 

1-5 Morpholine ethanol  (n-hydroxyethylmorpholine) 

1-6 Perchloroethylene (PCE; perc; tetrachloroethylene) 

1-7 Phthalates 

These include: 

2-1 Di-allyl phthalate  (DAP) 

2-2 Di-iso decyl phthalate  (DIDP) 

2-3 Di-iso nonyl phthalate  (DINP) 

2-4 Di-iso octyl phthalate  (DIOP) 

2-5 Di-octyl phthalate  (DOP) 

2-6 n-Propylamine 

2-7 Propylene oxide  (Methyl oxirane; 1,2-epoxypropane) 

2-8 Pyridine 

2-9 *Styrene monomer  (vinylbenzene; phenylethylene; cinnamene) 

2-10 Tall oil  (tallol; liquid rosin) 

2-11 Tall oil fatty acid equivalent to ASTM type III 

2-12 Transformer oils of PCB type 

2-13 Vinyl acetate monomer  (VAM) 

2-14 Vinyl chloride monomer  (VC; chloroethane; chloroethylene) 
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 فهرست مواد غیر مجاز محموله هاي  قبل از حمل روغن هاي خوراکي 2-پدامه جدول پیوست ا

FOSFA LIST OF BANNED IMMEDIATE PREVIOUS CARGOES 

Row synonyms alternative chemical names 

Restrictions beyond the Immediate Previous Cargo 

Leaded products shall not be carried as the three previous cargoes. 

* Ethylene Dichloride and Styrene Monomer shall not be carried as the three previous cargoes 
in 

organic coated tanks, or as the last cargo in stainless steel and inorganic coated tanks. 

FOSFA Banned List – 1 January 2008 B-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


