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 توسط: آزمایشگاه همکار فارس آزمون گستر شیراز نتایج آزمون روغن زیتون
انواع روغن ھاي زيتون بكر,   نام فرآورده:روغن زيتون 

 شماره صدور:
1

ویژگی متمایز محصول : انواع روغن ھاي زيتون بكر,بكر معمولي,

انگیزه  شماره درخواست:z-2340 مورخ 20/12/1399 نام تجارتي:
 تاريخ صدور:

1400/02/02
 نام واحد تولیدي:شركت تعاوني كنسرو زيتون و ترشیجات و

1399/12/28 (زاگرس تطبیق كاال( گیالن))بسته بندي روغن زيتون ياقوت سبز كلشتر  دريافت نمونه:
تاريخ تولید:1399/12/20نوع استاندارد:اجباري

تاريخ نمونه برداري:1399/12/20سري ساخت:991220

نشده است 32865000  وصول  1400/01/16ھزينه آزمون: تاريخ شروع آزمون:
تاريخ پايان آزمون:

1400/02/02
ساير مشخصات:

استاندارد مرجع:براساس استاندار ملي شماره 1446
مديريت محترم شركت آزمايشگاه آزمون گستر شیراز (مسعود نوروزي) ، نمونه با مشخصات فوق جھت انجام آزمون فیزيك و شیمیايي - فلزات سنگین - افزودني

ھا - االينده ھا - پروفايل اسیدھاي چرب - بر طبق استاندارد(ھاي) ملي مربوطه ارسال میگرد.
 

کداصلی
کد

فرعی
ویژگی شرح آزمون

روش

آزمون

ساعت

کار

موثر

ویژگی

تست
حدود قابل قبول

واحد

مقیاس
توضیحاتنتیجهنوع نقص

1 1  C14:00 - مریستیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا مساوي
 یافت عمده 0/05

قبولنشد

2 2  C16:00 - پالمیتیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
قبول 12.23 عمده  7/5-20

3 3  C16:10 - پالمیتولییک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
قبول 0.71 عمده  0/3-3/5

4 4  C17:00 - هپتادکانویک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا مساوي
0/3

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 0.03 عمده

5 5  C17:10 - هپتادسنوئیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا مساوي
0/3

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 0.02 عمده

6 6  C18:00 - استئاریک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
0/5-5 

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 2.73 عمده

7 7  C18:10 - اولئیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
55-83 

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 76.16 عمده

8 8  C18:20 - لینولئیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
3/5-21 

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 7.61 عمده

9 9  C18:30 - لینولنیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب
 کمتر یا مساوي 1

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 0.29 عمده

10 10  C20:00 - آراشیدیک اسید 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا مساوي
0/6

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

قبول 0.17 عمده

11 11  C20:1فیزیک و 0 - ایکوزنوئیک اسید 
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
0/4

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

 یافت عمده
قبولنشد
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 فیزیک و 0 - بهینیک اسید  12 12
شیمیایی

 کمتر یا
مساوي0/2

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

 یافت عمده
نشد

قبول

13 13  C24:0فیزیک و 0 - لیگنوسریک اسید 
شیمیایی

 کمتر یا
مساوي0/2

 برحسب
درصد وزنی
متیل استر

 یافت عمده
قبولنشد

14 14  C18 :1 T0 - اسید چرب ترانس 
 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا
 یافت عمده درصدمساوي0/05

قبولنشد

21 21  C18 :2اسید چرب ترانس 
T+C18 :3 T- 0 

 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 کمتر یا
 یافت عمده درصدمساوي0/05

قبولنشد

 فیزیک و 0 - کلسترول  28 28
شیمیایی

 کمتر یا
مساوي0/5

 درصد از کل
قبول 0.24 عمدهاسترول ها

 براسیکا استرول (به جز روغن تفاله  29 29
 فیزیک و 0 -زیتون)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

0/1
 درصد از کل
 یافت عمدهاسترول ها

قبولنشد

 فیزیک و 0 - کامپسترول  31 31
 کمتر یا مساوي 4شیمیایی

 برحسب
درصد از کل
استرول ها

قبول 2.21 عمده

 فیزیک و 0 - استیگما استرول  32 32
شیمیایی

 کمتر از
کامپسترول در
روغن هاي
خوراکی

 برحسب
درصد از کل
استرول ها

قبول 0.84 عمده

 فیزیک و 0 - دلتا-7-استیگما استنول  33 33
 کمتریا مساوي0/5شیمیایی

 برحسب
درصد از کل
استرول ها

قبول 0.46 عمده

34 34  

 بتا سیتوسترول + دلتا- 5-
آونااسترول+دلتا- 5-
23استیگمااستادي

نول+کلروسترول+سیتواستانول+دلتا
5-24-استیگما استادي انول

 فیزیک و 0 -
شیمیایی

 بیشتر یا
قبول 94.46 عمده برمساوي93

 فیزیک و 0 - استرول تام  35 35
شیمیایی

 بیشتر یا مساوي
1000

 میلی گرم در
قبول 1500 عمدهکیلوگرم

 فیزیک و 0 - اریترودیول و یووائول  41 41
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
4/5

 درصد از
قبول 1.32 عمدهاسترول تام

 فیزیک و 0 - موم  48 48
شیمیایی

 کمتر یا
مساوي250

 میلی گرم بر
قبول 181.26 عمدهکیلوگرم

55 55  ECN42 - 0 فیزیک و 
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
قبول 0.01 عمده 0/2

 فیزیک و 0 - استیگما استا دي ان  62 62
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
0/1

 میلی گرم در
قبول 0.01 عمدهکیلوگرم

 فیزیک و 0 - 2-گلیسرول منو پالمیتات  64 64
شیمیایی

C:16:0≤ 14% ; 
*2p≤0.9%قبول 0.39 عمده درصد

 فیزیک و 0 - مواد غیر قابل صابونی  71 71
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
15

 گرم در
قبول 11 عمدهکیلوگرم

 فیزیک و 0 - اسیدیته آزاد(روغن زیتون فرابکر)  84 84
شیمیایی

 :کمتر یا
مساوي0/8

 درصد اسید
بند آزمون  عمدهاولئیک

نامرتبط است

 اسیدیته آزاد(روغن زیتون بکر  85 85
 فیزیک و 0 -درجه یک)

 درصد اسید کمتر یا مساوي 2شیمیایی
بند آزمون  عمدهاولئیک

نامرتبط است
قبول 3 عمده درصد اسید کمتر یا مساوي فیزیک و 0 - اسیدیته آزاد(روغن زیتون معمولی)  86 86
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اولئیک3/3شیمیایی

 فیزیک و 0 - پراکسید(روغن زیتون فرابکر)  90 90
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
20

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

بند آزمون  بحرانی
نامرتبط است

 پراکسید(روغن زیتون بکر درجه  91 91
 فیزیک و 0 -یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

20

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

بند آزمون  بحرانی
نامرتبط است

 فیزیک و 0 - پراکسید(روغن بکر معمولی)  92 92
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
3/3

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

قبول 1.94 بحرانی

 ضریب خاموشی (روغن زیتون  95 95
 فیزیک و 0 -فرابکر خوراکی)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

0/22

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

بند آزمون  عمده
نامرتبط است

 ضریب خاموشی (روغن زیتون بکر  96 96
 فیزیک و 0 -درجه یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

0/25

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

بند آزمون  عمده
نامرتبط است

 ضریب خاموشی (روغن زیتون بکر  97 97
 فیزیک و 0 -معمولی)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

10/30

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

قبول 0.23 عمده

100 100  K"� - 0 فیزیک و 
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
قبول 0.008 عمده 0/01

 فیزیک و 0 - 232 نانومتر(روغن زیتون فرابکر)  103 103
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
بند آزمون  عمده 2/5

نامرتبط است

 232 نانومتر(روغن زیتون بکر  104 104
 فیزیک و 0 -درجه یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

بند آزمون  عمده 2/6
نامرتبط است

 فیزیک و 0 - رطوبت  105 105
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
0/2

 درصد وزنی
قبول صفر عمدهوزنی

 ناخالصی نامحلول در پترولیوم  109 109
 فیزیک و 0 -سبک

شیمیایی
 کمتر و مساوي

0/1
 درصد وزنی

قبول صفر عمدهوزنی

 فلزات 0 - آهن  116 116
 میلی گرم بر کمتر و مساوي 3سنگین

قبول 1.2 بحرانیکیلو

 فلزات 0 - مس  117 117
سنگین

 کمتر و مساوي
0.1

 میلی گرم بر
قبول 0.04 بحرانیکیلو

121 121  
 متیل استرهاي(FAMES)واتیل
استر(FAEES)اسیدچرب(فقط

براي روغن زیتون فرابکر خوراکی
- 0 

 پروفایل
اسیدهاي

چرب

 مطابق بند 9
جدول 11 استاندارد

1446

 میلی گرم بر
بند آزمون  عمدهکیلو

نامرتبط است

 میلی گرم بر بیشینه 0/1 االینده ها 0 - سرب  122 122
 یافت بحرانیکیلوگرم

قبولنشد

 میلی گرم بر بیشینه 0/1 االینده ها 0 - ارسنیک  123 123
قبول 0.04 بحرانیکیلوگرم

 میلی گرم بر بیشینه 0/1 االینده ها 0 - هریک از حالل هاي هالوژنه  125 125
قبول 0.05 بحرانیکیلو

 میلی گرم بر بیشینه0/2 االینده ها 0 - مجموع حالل هاي هالوژنه  126 126
قبول 0.2 بحرانیکیلو
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 هیدروکربن هاي  127 127
(PAHs)آروماتیک

 برحسب آلفا بیشینه االینده ها 0 -
بنزو پیرن

قبول 0.47 عمده

 فیزیک و 0 - مواد غیر قابل صابونی  203 203
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
15

 گرم در
بند آزمون  عمدهکیلوگرم

نامرتبط است

 فیزیک و 0 - اسیدیته آزاد(روغن زیتون فرابکر)  216 216
شیمیایی

 :کمتر یا
مساوي8/0

 درصد اسید
بند آزمون  عمدهاولئیک

نامرتبط است

 اسیدیته آزاد(روغن زیتون بکر  217 217
 فیزیک و 0 -درجه یک)

 درصد اسید کمتر یا مساوي 2شیمیایی
بند آزمون  عمدهاولئیک

نامرتبط است

 فیزیک و 0 - اسیدیته آزاد(روغن زیتون معمولی)  218 218
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
3/3

 درصد اسید
بند آزمون  عمدهاولئیک

نامرتبط است

 فیزیک و 0 - پراکسید(روغن زیتون فرابکر)  222 222
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
20

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

بند آزمون  بحرانی
نامرتبط است

 پراکسید(روغن زیتون بکر درجه  223 223
 فیزیک و 0 -یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

20

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

بند آزمون  بحرانی
نامرتبط است

 فیزیک و 0 - پراکسید(روغن بکر معمولی)  224 224
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
3/3

 میلی اکی
واالن بر
کیلوگرم

بند آزمون  بحرانی
نامرتبط است

 ضریب خاموشی (روغن زیتون  227 227
 فیزیک و 0 -فرابکر خوراکی)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

22/0

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

بند آزمون  عمده
نامرتبط است

 ضریب خاموشی (روغن زیتون بکر  228 228
 فیزیک و 0 -درجه یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

25/0

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

بند آزمون  عمده
نامرتبط است

 ضریب خاموشی (روغن زیتون بکر  229 229
 فیزیک و 0 -معمولی)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

30/10

 270 نانومتر
حالل

سیکلوهگزان
و 268 نانومتر

حالل ایز

بند آزمون  عمده
نامرتبط است

232 232  K"� - 0 فیزیک و 
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
بند آزمون  عمده 01/0

نامرتبط است

 فیزیک و 0 - 232 نانومتر(روغن زیتون فرابکر)  235 235
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
بند آزمون  عمده 5/2

نامرتبط است

 232 نانومتر(روغن زیتون بکر  236 236
 فیزیک و 0 -درجه یک)

شیمیایی
 کمتر یا مساوي

بند آزمون  عمده 6/2
نامرتبط است

 فیزیک و 0 - رطوبت  237 237
شیمیایی

 کمتر یا مساوي
2/0

 درصد وزنی
بند آزمون  عمدهوزنی

نامرتبط است

 ناخالصی نامحلول در پترولیوم  241 241
 فیزیک و 0 -سبک

شیمیایی
 کمتر و مساوي

1/0
 درصد وزنی

بند آزمون  عمدهوزنی
نامرتبط است

 فیزیک و 0 - نام و نوع فرآورده طبق اظهار  254 254
شیمیایی

 مطابق با استاندارد
قبول مطابق بحرانی ملی مربوطه

 نام و نشانی تولیدکننده و عالمت  255 254
 فیزیک و 0 -تجاري آن

شیمیایی
 مطابق با استاندارد

قبول مطابق عمده ملی مربوطه

 وزن خالص برحسب لیتر/گرم/  256 254
 فیزیک و 0 -کیلوگرم

شیمیایی
 مطابق با استاندارد

قبول مطابق بحرانی ملی مربوطه
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 فیزیک و 0 - شماره سري ساخت  257 254
شیمیایی

 مطابق با استاندارد
ملی مربوطه

قبول مطابق عمده 

254 258  
 شرایط نگهداري(دوراز نور، در
محل خشک و خنک نگهداري

شود)
 فیزیک و 0 -

شیمیایی
 مطابق با استاندارد

قبول مطابق عمده ملی مربوطه

 فیزیک و 0 - تاریخ تولید(روز، ماه، سال)  259 254
شیمیایی

 مطابق با استاندارد
قبول مطابق عمده ملی مربوطه

 فیزیک و 0 - تاریخ انقضا  260 254
شیمیایی

 مطابق با استاندارد
قبول مطابق عمده ملی مربوطه

 فیزیک و 0 - سایر بندها  261 254
شیمیایی

 مطابق با استاندارد
قبول مطابق عمده ملی مربوطه

تفسیر :
1446  مطابقت دارد   با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/(هاي) ملی 

براي مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاري از مرورگر Internet Explorer ورژن 11 و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصالح وجود ندارد


