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 خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را يرانا) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از هكـ  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل دارداستان مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
كـدكس   كميسـيون  

  غذايي
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش ينمواز رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 خدمات از كنندگان استفاده به يدنفاز اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، ه،مشاور در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا

 و هـا  سـازمان  گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ، سـنجش  وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 

  

 استانداردتدوين كميسيون فني 

 به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال اندازه گيري كافئين – قهوه و فرآورده هاي قهوه «

  »روش مرجع - 

 

  

  سمت يا نمايندگي   :رئيس

  محمد حسين، شجاعي علي آبادي

)PHD فارماكولوژي(  

 

  فاروق آزمايشگاه تحقيقاتي علوم حياتي

 

  :دبير

  زا نه، فرانصاري

  )فوق ليسانس علوم بهداشتي در رشته تغذيه(

 

 -موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 پژوهشكده غذايي و كشاورزي

 )به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  ، محمد صادقبيابانكي

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  ، نادرحاتم بيگي

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(

 

  ، محمود رضائيان

  )فوق ليسانس شيمي(

  

  آزمايشگاه آكروديته كيميا تست فام

  

  

  آزمايشگاه آكروديته كيميا تست فام

  

  

  

  آزمايشگاه آكروديته ماد

  

  ، روح الهاسبو كرمي

  )تجزيه فوق ليسانس شيمي(

  

  ، سيد حميدمجتبايي

  )ليسانس صنايع غذايي(

  

  مظاهري، منصوره

  )ي فوق ليسانس بيو تكنولوژ(

  

  ، الهامنجفي

  

  ه پژشكيموسسه تحقيقات گيا

  

  

 -موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي

  

 -موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي

  

  سازمان فني و حرفه اي كشور

  )فوق ليسانس شيمي(

 

  



 

  

  

  پيش گفتار

  

 روش -باال  روش كروماتوگرافي مايع با كارايي به اندازه گيري كافئين –فرآورده هاي قهوه قهوه و" استاندارد

هشتصد و بيست و  در و شده تدوين و تهيه مربوط هاي كميسيونتوسط  آن نويس پيش كه" مرجع

 مورد  12/1387/ 19 مورخ خوراك و فرآورده هاي غذايي و كشاورزياستاندارد ملي كميتة اجالس چهارمين

 و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك دبن استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيامن

  

بـه روش كرومـاتوگرافي    كافئين در قهوه و فرآورده هاي آناندازه گيري بررسي نتايج آزمايشگاهي درباره  -1

  . 1387، سال ، توسط آزمايشگاه كيميا تست فاممايع با كارايي باال

  

به روش كروماتوگرافي  كافئين در قهوه و فرآورده هاي آنازه گيري اندبررسي نتايج آزمايشگاهي درباره  - 2

  .1387فاروق، سال  تحقيقاتي علوم حياتي توسط آزمايشگاه ،مايع با كارايي باال

  
3- ISO 20481:2008, Coffee and coffee products – Determination of  the caffeine content using 

high performance liquid chromatography (HPLC) – Reference method.  

 

 

 

 

  

  

  



 

  

 به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال اندازه گيري كافئين–قهوه و فرآورده هاي قهوه

  روش مرجع

  

  هدف  و دامنه كاربرد  1

  

مايع  با استفاده از روش كروماتوگرافي كافئينتعيين روش اندازه گيري ميزان  ،استانداردهدف از تدوين اين 

قهوه بو داده  ؛2)خام(سبز قهوه : دراندازه گيري ميزان كافئين  اين استاندارد براي .مي باشد 1با كارايي باال

مخلوط : براي مثال(فوري قهوه ؛ و فرآورده هاي مخلوط 5معمولي و كافئين زدايي شده 4حلقابل قهوه  ؛3شده

   .داردكاربرد  7نوشيدني قهوه نوع كاپوچينويا  6چيكوري/ مخلوط قهوه

 

  

  مراجع الزامي  2

  

بـدين   .مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده اسـت 

اريخ در صورتي كه به مدركي با ذكر ت. جزئي ازاين  استاندارد ملي ايران محسوب مي شود ،ترتيب آن مقررات

و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر ايـن اسـتاندارد ملـي ايـران     ، اصالحيه ها انتشار ارجاع داده شده باشد

، همواره آخرين تجديد نظر و تشار به آنها ارجاع داده شده استدر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ ان. نيست

  .اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است 

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  

ويژگي هـا و روش هـاي    –آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه  ،1728ارد ملي ايران شماره استاند  2-1

 آزمون

  )روش مرجع(دازه گيري رطوبت دانه قهوه خام ، روش ان3324استاندارد ملي ايران   2-2

 اندازه گيري ميزان رطوبت به روش كارل –قهوه بو داده و ساييده ، 6002استاندارد ملي ايران شماره  2-3

                 فيشر

                                                
1 HPLC : High Performance Liquid Chromatography  
2
 Green coffee 

3
 Roasted coffee 

4
 Soluble coffee 

5 Decaffeinated 
6 Coffee/chicory mix  
7
 Cappuccino-type coffee drink 



 

  

درجـه سلسـيوس تحـت     70 تعيين كاهش جرم در -فوري قهوه، 9510 استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  پايينفشار 

  ، صــفحه فلــزي مشــبك و ورق تــورفلزي -، الــك هــاي آزمــون295 اســتاندارد ملــي ايــران شــماره  2-5

  اندازه اسمي چشمه ها -الكتروفرمي
2-6 ISO 648, Laboratory glassware – Single volume pipettes 

2-7 ISO 1042, Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks 

 

 

  

  آزمون اصول  3

  

بعـد از   .مي شـود استخراج درجه سلسيوس در حضور اكسيد منيزيوم  90آب با  ها موجود در نمونه كافئين

به  RP-18روي ستون و جداسازي بر  HPLC گاهدست به وسيله ، مقدار كافئين موجود در عصاره صاف كردن

1شست و شوي تك حالله روش
نانومتر اندازه گيـري   272 تقريبي آشكار ساز ماوراء بنفش در طول موج با   

  .مي شود

  

رطوبت بـا   بايدبر اساس ماده خشك گزارش شود كه در اين صورت  مي تواند، ميزان كافئين در صورت نياز

  .اندازه گيري شودمناسب  ندارداستا استفاده از يك روش

  

  

   هاواكنشگريا /مواد و  4

  

 مگـر اينكـه   بهره بگيريد شناخته شده خالص آزمايشگاهي 2فقط از واكنشگرهاي تجزيه اي  در طي آزمايش

استاندارد ملي " بر طبق  1آب مقطر نوع  فقط بايدآب مصرفي براي آزمايش  .دستور ديگري داده شده باشد

  .باشد "ويژگي ها و روش هاي آزمون –آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه ،1728ايران شماره 

  

  )HPLCداراي كيفيت الزم براي كار با (، 3متانل  4-1

 

  5، با در جه باال 4، سنگين)MgO( اكسيد منيزيم  4-2

                                                
1
 Isocratic elution  

2 Analytical grade    
3 Methanol (HPLC grade)    

اين اطالعات براي راحتي كاربران . يك فراورده مناسب قابل دسترس تجاري مي باشد Merck 105867اكسيدمنيزيم به شماره مرك: به عنوان مثال 4

  .اين استاندارد آورده شده و به منزله تاييد استاندارد ملي ايران در مورد اين فراورده نمي باشد
5 High grade 



 

  

  

مـورد   MgOدار مقـ . اسـت براي قهـوه سـبز، مهـم     " ، مخصوصا 1اي براي طول عمر ستون تجزيه MgOاستفاده از : يادآوري

اطالعات مربوط به دقت مندرج در پيوست الـف بـا اسـتفاده از     .دارد بستگي به دستگاه ونوع فرآورده قهوه مورد آزمون ،استفاده

  .به دست آمده است ISO 20481:2008بين المللي روش شرح داده شده در استاندارد 

  

    MgO ،در ايـن مـوارد  . نا مناسب باشـد هاي مزاحم در كروماتوگرام ممكن است به دليل جذب  پيكظهور 

  . مورد استفاده را آزمايش كنيد

  

  خالص بدون آب ،كافئين  4-3
(1, 3, 7-trimethylxanthine; 1, 3, 7-trimethyl-1H-purine-2, 6(3H, 7H)-dione; 

methyltheobromine; C8H10N4O2) 

  

 HPLCمتحرك فاز   4-4
  يدرصد حجم 24متانل در آب به نسبت ، 2

  

توزيـع   آزمايشـگاهي  از دستكش و محافظ چشم استفاده كنيد و واكنشگر هـا را در داخـل هـود   در هنگام آزمون بايد  :شداره

  .نمائيد

  

آب تا خط نشانه با  بالن را .بريزيد) 11-5(را به داخل بالن حجمي يك ليتري ) 1-4(ميلي ليتر متانل  240 

   .صاف كنيد آن را )2-5( ميكرومتري 45/0صافي به وسيله كردن  مخلوط از ، و پسبه حجم برسانيد

  

3، زمان بازداريغيير نسبت متانل به آببا ت :يادآوري
روي  HPLCجداسـازي    تـا  كنيـد د طـوري تنظـيم   يتوان مي را كافئين 

  .بهينه شود ،ستون مورد استفاده

  

  محلول هاي استاندارد كافئين  4-5

  

  ر ليترميلي گرم د 200 با غلظت، 4محلول ذخيره 4-5-1

  

وزن ) 11-5(را در داخل بالن حجمي يـك ليتـري   ) 3-4(گرم كافئين بدون آب ) 200/0 ± 001/0(مقدار 

تكـان   با حركت چرخشي  بالن را. مقدار كافي آب گرم اضافه كنيد به گونه اي كه بالن تا نيمه پر شود. كنيد

                                                
1
 Analytical column 

2 Mobile phase 
3
 Retention time 

4 Stock solutions 



 

  

نشـانه بـا آب بـه حجـم برسـانيد و       تا خط وتا دماي اتاق سرد كنيد  سپس آن را ،دهيد تا كافئين حل شود

  .مخلوط كنيد

  

  .در يخچال نگهداري كنيدمحلول را . درجه سلسيوس پايدار است 4اين محلول به مدت يك ماه  در دماي 

  

  ميلي گرم در ليتر  40 با غلظت، به طور تقريبي براي قهوه معمولي استاندارد محلول رقيق 4-5-2

  

ميلـي   250بالن حجمـي   در)  12-5(را با پيپت )  1-5-4(رد كافئين ميلي ليتر محلول ذخيره استاندا 50

 را محلول رقيق استاندارد. تا خط نشانه با آب به حجم برسانيد و مخلوط كنيد بالن را .بريزيد)  11-5(ليتري 

  .به صورت تازه روزانه تهيه كنيد

  

ميلـي گـرم در    4 با غلظتتقريبي به طور  ، محلول رقيق استاندارد براي قهوه كافئين زدايي شده 4-5-3

    ليتر 

  

ميلي ليتري  250بالن حجمي  در) 12-5(را با پيپت ) 1-5-4(ل ذخيره استاندارد كافئين ميلي ليتر محلو 5

به صورت تازه  را محلول رقيق استاندارد. تا خط نشانه با آب به حجم برسانيد و مخلوط كنيد. بريزيد) 5-11(

  .روزانه تهيه كنيد

  

1كاليبراسيون رسم  4-5-4
    

  

تـا   5محدوده غلظت هاي توصيه شـده   .2استكاليبراسيون اختياري  رسماستفاده از سه تا پنج نقطه براي  

ميلي گرم در ليتر براي نمونه هاي كافئين زدايي شده  5/2تا  5/0ميلي گرم در ليتر براي قهوه معمولي و  25

  .مي باشد

   

  

  وسايل   5

  

  :آزمايشگاه، وسايل ويژه زير نيز مورد نياز استافزون بر وسايل معمولي 

  

  ميلي گرم ± 1/0 وزن با دقتقادر به اندازه گيري ، 1زمايشگاهيترازوي آ  5-1

                                                
1 Calibration plot  

 .نقطه براي رسم كاليبراسيون استفاده شود 5بهتر است از  2



 

  

  

، براي صاف كردن فاز متحرك و عصاره هـاي رقيـق   ميكرومتر 45/0 روزنهبا اندازه  ، 2صافي غشايي  5-2

  .شده نمونه

  

آشكار ساز ، با سيستم شست و شوي تك حالله مجهز به، باال سيستم كروماتوگرافي مايع با كارآيي  5-3

 254( 4فيلتر داريـا آشـكار سـاز    )نـانومتر  280تا  270(نانومتر 272طول موج تنظيم در  قابل 3ماوراء بنفش

5شناينتگري/ وري اطالعاتآ ، و يك سيستم جمع)نانومتر
  . اختياري است 6دستگاه گاززدااستفاده از  .

  

 "ترجيحا ،C18 ، پر شده با ماده ميلي متر 125با حداقل طول ، HPLC توگرافي برايكروما  ستون  5-4

 بشـقابك نظري تعداد . 7بشقابك تئوري 5000بازدهي جداسازي  حداقل داراي، ميكرومتري 5با ذرات كروي 

ها،
thΝ د از تزريـق محلـول اسـتاندارد    بعـ  ،منحني )اندازه گيري پهنا( شكل را مي توانيد با تعيين، در ستون

  :كنيدبه وسيله معادله زير محاسبه  كافئين

  

(1)      
thΝ = ( 54.5)2 ×

b

tr  

 

  :كه در آن

tr      به ثانيهزمان بازداري منحني ،  

b     قله(پيك ، در نصف ارتفاع به ثانيه، منحنيپهناي(  

  

  با هيتر و مجهز به حمام آب، زن مغناطيسي هم  5- 5

  

8حمام التراسونيك  6- 5
 

 

  9يسرنگ ميكروليتر  7- 5

  

  مناسب براي خرد كردن دانه هاي قهوه بوداده، آسياب قهوه  8- 5

                                                                                                                                                   
1 Analytical balance 
2
 Membrane filter units 

3 UV detector 
4
 Filter detector 

5
 Integration 

6
 Degasser 

7 Theoretical plates 
8
 Ultrasonic bath  

9
 Microlitre syringe 



 

  

  

با تيغه و پوشش ،   2خردكن آناليتيكي ، ياداراي پوشش سرد كننده، 1خرد كن با چرخ دندانه دار  9- 5

  سبزله مناسب ديگر براي خرد كردن دانه هاي قهوه ، يا هر وسيسرد كننده

  

 :، مطابق استاندارد بين الملليميكرومتر 630اندازه اسمي منافذ  با ،الك  10- 5

] ISO 565, R20 series [ 

 

 :، مطابق استاندارد بين الملليميلي ليتر 250ليتر و  يك، با ظرفيت هاي بالن حجمي نشانه دار  11- 5
[ISO 648, class A]   

  

  

  نمونه برداي  6

  

يا  آسيب ديدهنمونه نبايد در طول حمل و نقل يا انبارش . يك نمونه نماينده بايد به آزمايشگاه فرستاده شود

  .باشدكرده تغيير 

  

 مورد توافقفرآيند نمونه برداي بايد . نمونه برداري جزء روش شرح داده شده در اين استاندارد ملي نمي باشد

  .طرفين ذينفع قرار گيرد

  

موجب محافظت نمونه از فساد و تغيير در تركيب آن مـي  كه  تحت شرايطي را نمونه آزمايشگاهييا  3آزمايه

  .، نگهداري كنيدشود

  

بـراي بسـته بنـدي هـاي     (گرم از فرآورده مورد نياز است  50، حداقل در مورد نوشيدني هاي مخلوط پودري

  .)تالزم اس بسته 5حداقل : كوچك

  

  

  مايه هاآزآماده سازي   7

 

  )خام(سبزقهوه   7-1

  

                                                
1
 Grinder with cogged wheel 

2 Analytic grinder 
3 Test sample :عبارت است از نمونه اي كه طبق ضوابط نمونه برداري از نمونه آزمايشگاهي جهت انجام آزمون ها بر داشته و آماده مي شود. 



 

  

درصـد جـرم نمونـه از     50 خرد كنيد كه بيش از) 9-5(به گونه اي با خرد كن  را )خام(سبز دانه هاي قهوه 

  .سپس آزمايه را از قهوه خردشده اي كه به خوبي مخلوط شده برداريد .عبور كند) 10-5(الك 

  

  قهوه بوداده  7-2

  

-5(درصد ماده نمونه از الك  50به گونه اي آسياب كنيد تا بيش از ) 8-5(ه بوداده را با آسياب ي قهودانه ها

  . عبور كند) 10

، نياز به عمل آوري تي موجود است به جز يكنواخت سازيقهوه بو داده خرد شده اي كه در بسته بندي تجار

  .بيشتري ندارد

  

  حلقابل قهوه   7-3

  

  .حل نمي باشدل قاب نيازي به خرد كردن قهوه

  

  نوشيدني مخلوط  7-4

  

تخراج بـا  بـال فاصـله قبـل از اسـ    ، 1جدا شـدن فيزيكـي  نوشيدني قهوه مخلوط را به منظور جلوگيري از پودر 

  .همگن و يكنواخت كنيد) 8-5(استفاده از آسياب 

  

  

  روش اجراي آزمون  8

  

  )را ببينيد 2-9بند (  )اختياري  (اندازه گيري ماده خشك قهوه  8-1

 

ر رطوبت بخشي از آزمايه با استفاده از اندازه گيري مقدا، 2-9بند مندرج در  ماده خشك قهوهحاسبه مقدار م

  : استاندارد هاي زير انجام مي شود برطبق) 7عبارت (

  

  )روش مرجع(دازه گيري رطوبت دانه قهوه خام ، روش ان3324 شماره استاندارد ملي ايران -

  اندازه گيري ميزان رطوبت به روش كارل فيشر –قهوه بو داده و ساييده ، 6002ستاندارد ملي ايران شمارها -

                                                
1 Segregation 



 

  

درجـه سلسـيوس تحـت فشـار      70تعيين كاهش جرم در  -فوري قهوه، 9510 استاندارد ملي ايران شماره -

    پايين

  

طـرفين  بـين  بايد بر طبـق توافـق    ماده خشكاندازه گيري مقدار ، ر انواع قهوه و فرآورده هاي قهوهبراي ساي

  .انجام گيردذينفع 

  

1مونهآز  8-2
 

 

  قهوه خام و بو داده شده  8-2-1

  

 250بـالن حجمـي   ، و بـه  )1-5(ت نزديك ميلي گرم  وزن كنيد را با دق) 2-1،7-7(گرم از آزمونه  1حدود 

  .منتقل كنيد) 11-5(ميلي ليتري 

  

  قهوه فوري  8-2-2

  

ميلي  250بالن حجمي ، و به )1-5(ي گرم  وزن كنيد ت نزديك ميلرا با دق) 3-7(گرم از آزمونه  5/0حدود 

  .منتقل كنيد) 11-5(ليتري 

  

  نوشيدني هاي مخلوط  8-2-3

  

ميلـي   250بـالن حجمـي    ، و به)1-5(ت نزديك ميلي گرم  وزن كنيد را با دق) 4-7(گرم از آزمونه  1حدود 

  .منتقل كنيد) 11-5(ليتري 

  

  كافئيناستخراج   8-3

  

ميلـي   200و حـدود  ) 2-4( ميلي گرم اكسيد منيـزيم  5، داخل بالن )3-2-8يا  2-2-8،  1-2-8(آزمايه  به

بالن را در حمام آب كه قبال به نقطه جوش رسيده قرار دهيـد و صـبر كنيـد تـا دمـاي       .ليتر آب اضافه كنيد

مه دقيقه ادا 20عمل حرارت دادن بالن را در حمام آب به مدت . درجه سلسيوس برسد 90محلول حداقل به 

                                                
1  Test portion جهت انجام يك آزمون به دقت برداشته مي شودمقدار معيني از آزمايه كه بر حسب مورد به گونه وزني يا حجمي ،  عبارت است از.  

 



 

  

بالن حجمي را از حمام آب خارج كرده و زير شير آب تا  .1گاهي با تكان دادن يا همزدن مخلوط كنيد، دهيد

  .صبر كنيد تا مواد جامد ته نشين شوند. رسيدن به دماي اتاق سرد كنيد و با آب به حجم برسانيد

  

 ، چنـد ميلـي ليتـر ابتـدايي    دصاف كني) 2-5(ميكرومتري  45/0د و با صافي محلول رويي را برداريبخشي از 

مورد استفاده قـرار   HPLC براي جداسازي  باقيمانده محلول صاف شده را و را دور بريزيد محلول صاف شده

  .دهيد

  

  اندازه گيري  8-4

  

  تنظيم دستگاه 8-4-1

  

با وارد كـردن گـاز   ه يا دقيق 20به مدت ) 6-5(دادن آن درحمام التراسونيك ،  بايد به وسيله  قرار فاز متحرك  گاز –ياد آوري

  .گرفته شود هليوم

  

  :را مطابق دستورالعمل سازنده راه اندازي كنيد و به شرح زير تنظيم كنيد) HPLC )5-3دستگاه 

  

  ميلي ليتر در دقيقه  0/1     :)4-4(سرعت جريان فاز متحرك  )الف

  

نانومتر در مورد آشكار سـاز   245يا (نانومتر  272آشكار ساز ماوراء بنفش قابل تنظيم در طول موج   )ب 

به (  .را در بر مي گيردمحلول استاندارد  )قله(پيك مطمئن شويد كه دامنه حساسيت آشكار ساز ). 2دارفيلتر

  ).تزريق شده به دستگاه را پوشش دهداستاندارد  بزرگترين )قله(پيك ، گونه اي كه

  

  

       HPLC زآنالي  8-4-2

  

 10پايدار هستند، اجازه دهيد تا سيستم براي حداقل  مربوطهو فشار هنگامي كه سرعت جريان فاز متحرك 

ميكروليتر محلول اسـتاندارد  بـه    10مقدار  )7-5(استفاده از سرنگ ميكروليتر سپس با . دقيقه متعادل شود

 هزماني ك. آناليز را ادامه دهيد) 3-8(از عصاره نمونه ، ، در مرحله بعدي با حجم مساوي آنستون تزريق كنيد

بعد از شـش  متداول به طور (تزريق كنيد  منظم واصلرا با ف ، آنمحلول استاندارد استفاده مي شود يك تنها

                                                
 ).با برداشتن در بالن بخار اضافي را خارج كنيد(در هنگام حرارت دادن نكات ايمني را رعايت كنيد : هشدار 1

2
 Filter detector 



 

  

و  ) 1-4(متانـل  درصد  50 محلول، با 1بعد از هر دسته آناليزسيستم كروماتوگرافي و ستون را ). عصاره نمونه

  .ببنديد، دو سر آن را و در صورت نگهداري ستون شست و شو دهيد"كامالآب 

  

  

  محاسبه  9

  

  مقدار كافئين در نمونه  9-1

  

 ، مطابق فرمولگرم قهوه 100عددي معادل گرم در  ، به گونهاده خشك، بر حسب م Wx، مقدار كافئين

  :زيرمحاسبه مي شود) 2( 

  

 
sc

cx

sc

cx

mA

A

mA

VA 25100 ×
=

× ρρ
           Wx = )٢(  

  

 :كه در آن

  

Ac        كافئين پيك نحني مزير سطحHPLC  به واحد اختياري سطحمحلول استاندارد كافئيندر ،  

  

Ax       كافئين  پيك منحنيزير سطحHPLC به واحد اختياري سطحنمونهمحلول  در ،  

  

ms     به گرمجرم آزمونه ،  

  

V      25/0 ليتر( 2-8حجم محلول عصاره نمونه شرح داده شده در بند  =V( ، به ليتر   

  

cρ    به گرم در ليترمحلول استاندارد كافئينكافئين در غلظت ،  

  

 .توانيد به عنوان شق ديگر سطح منحني استفاده كنيد را مي )قله(پيك ارتفاع  -يادآوري

 

دست منحني خطي استاندارد هاي كافئين را براي به ، مي شوداگر بيش از يك منحني استاندارد استفاده 

، غلظت كافئين در نمونه تفاده از اين نمودار كاليبراسيونبا اس. كنيد رسم، قدار شيب و محل تقاطعآوردن م

  .را محاسبه كنيد

                                                
1 Bach of analysis 



 

  

  

 را به عنوان نتيجه انتخاب )2-10( 1تحت شرايط تكرار پذيري انجام شدهميانگين حسابي دو اندازه گيري 

  .كنيد

  

  )را ببينيد 1- 8بند ( )اختياري( اده خشكاندازه گيري مقدار كافئين در نمونه بر اساس م  9-2

  

، كه از نظر عددي معادل گرم در صد گرم ماده خشك است با برحسب درصد ماده x  w′،مقدار كافئين

  :زير محاسبه مي شود) 3(استفاده از فرمول

 

 

(3)               w′x =
dsc

cx

dsc

cx

wmA

A

wmA

VA 2500
100

100 ×
=×

× ρρ
  

 

  .مي شوداندازه گيري  1- 8برطبق بند  است و) گرم 100در گرم ( مقدار ماده خشك نمونه wd در آن،  كه

  

را به عنوان نتيجه انتخاب ) 2-10 ميانگين حسابي دو اندازه گيري انجام شده تحت شرايط تكرار پذيري

  .كنيد

  

  

  دقت  10

  

  آزمون بين آزمايشگاهي  1- 10

  

نتايج كافئين براساس . تدر پيوست الف خالصه شده اس ،جزئيات آزمون بين آزمايشگاهي تعيين دقت روش

  .آورده شده است نوع قهوه

  

-3و  16- 3بند هاي  به ترتيب در  ISO 5725-1:1994همانطور كه در   ،2حدود تكرارپذيري و تجديد پذيري

  .محاسبه شده است ISO 5725-6:1994، 4-1- 4تعيين شده؛ مطابق بند   20

  

  .تخمين زده شده است، 1ويتسهور معادلهبا استفاده از  ، 3هورويتسحد تجديد پذيري 

                                                
1 Repetability 
2
Reproducibility 

3
Horwitz  



 

  

  

 از آنچهبه غير  2براي حدود غلظت و ماده مورد آزمون، يمقادير به دست آمده از اين آزمون بين آزمايشگاه

   .؛ ممكن است قابل استفاده نباشددر اين استاندارد آمده است

  

  .است آمده 1در جدول ،  ISO 5725-1استاندارد بين الملليارزيابي اطالعات دقت بر طبق 

  

  ميانگين ، حدود تكرار پذيري و حدود تجديد پذيري – 1جدول 

  

 ميانگين  فرآورده/ نمونه 

 

  يجزء جرمدرصد

  حد تكرار پذيري

r 

  جزء جرميدرصد

 حد تجديد پذيري

R 

  جزء جرميدرصد

  خام )سبز( قهوه 

  057/0  004/0  009/0 (decaf) كافئين زدايي شده

Decaf  075/0  003/0  006/0  

Regular arabica 14/1  05/0  15/0  

Regular robusta  18/2  096/0  37/0  

  قهوه بوداده

Decaf  055/0  007/0  026/0  

Mixture regular/decaf  642/0  054/0  091/0  

Regular  22/1  053/0  176/0  

  نوشيدني پودري قهوه

Cappuccino type  403/0  024/0  068/0  

  قابل حلقهوه 

Decaf  072/0  004/0  024/0  

Decaf  109/0  008/0  030/0  

Regular freeze dried  51/2  050/0  23/0  

Regular agglomerated  19/3  085/0  372/0  

  قهوه قابل حلمخلوط 

Coffee/chicory 45/2  066/0  216/0  

 

  

                                                                                                                                                   
1
Reference of Horwitz function: THOMPSON, M., ELLISON, S.L.R., WOOD, R., FOR THE 

INTERDIVISIONAL WORKING PARTY FOR HARMONIZATION OF QUALITY ASSURANCE 

SCHEMES. The International Harmonized Protocol for the proficiency testing of analytical chemistry 

laboratories: IUPAC Technical Report. Pure Appl. Chem. 2006, 78, pp. 145-196. Available (2007-12-06) at: 

http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7801×0145.pdf  
2
Matrices 



 

  

  تكرارپذيري  2- 10

  

مـورد   خصروي يك مـاده مشـ   ،، كه با استفاده از همان روشبين دو نتيجه آزمايش مستقلاختالف مطلق 

دوره زماني ، در كوتاهترين  كارگيري همان تجهيزاته ، به وسيله يك آزمايشگر، با بآزمون در همان آزمايشگاه

   1شده در جدول  تعيين ، r، موارد از حد تكرار پذيري 1درصد5 ، نبايد در بيشتر از ممكن بدست آمده باشد

  .بيشتر باشد

  

  تجديد پذيري  10-3

  

 ، روي يك ماده مشخص مورد آزمون ، كه با استفاده از همان روشدو آزمون مستقل ف مطلق بين نتايجاختال

ارگيري تجهيزات مختلف انجام گيرد ، نبايد در ه كدر آزمايشگاه هاي مختلف با آزمايشگرهاي متفاوت و ب

: براي مثال( بيشتر باشد  1، تعيين شده در جدول  Rدرصد موارد از حد تجديد پذيري، 5 بيشتر از 

  ).اطمينان % 95تجديدپذيري با 

  

  

  گزارش آزمون  11

  

  :هاي زير باشد آگاهي دارايگزارش آزمون بايد 

  

  هاي الزم براي شناسائي نمونه كليه آگاهي -

  1388سال  11242شماره آزمون طبق استاندارد ملي ايران انجام روش  -

  نتايج به دست آمده  -

  نام و نام خانوادگي و امضاي آزمون كننده -

   ، بيان آخرين نتايج به دست آمدهتي كه تكرار پذيري بررسي شده استدر صور -

هـر   ، همچنـين  يا به طور اختياري انجام گرفتـه ، ستاندارد ذكر نشدهدر اين ا ههر گونه كارهاي ديگري ك -

  .روي نتايج آزمون موثر باشد رويدادي كه ممكن است

  

  

  

  

                                                
 .درصد نباشد 5در اين استاندارد تكرار پذيري زماني قابل قبول است كه اختالف تكرار آزمايش ، بيشتر از  1



 

  

  

  



 

  

  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  تبار بخشي مطالعه در اندازه گيري كافئين در قهوه و فراورده هاي آناطالعات دقت اع

  كافئين در قهوه و فراورده هاي آن هي در مقداربه دست آمده ازآزمون مقايسه بين آزمايشگا اطالعات دقت 1 –جدول الف 

  فراسنج

نوشيدني   قهوه بو داده  )خام) سبز( قهوه 

پودري 

  قهوه

مخلوط   قابل حل قهوه 

قهوه قابل 

  حل

Decaf  Decaf  Regular 

arabica  
Regular 

robusta  
Decaf  Mixture 

reg/decaf  
Regul

ar  
Cappuc

cino 

type  

Decaf  Decaf  Regular   
freeze   
dried  

Regular 

agglomer-

ated  

Coffee/  
chicor  

  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  تعداد آزمايشگاه هاي شركت كننده

تعداد آزمايشگاه ها ي قابل قبول بعد از حذف 

تعداد آزمايشگاه هايي كه نتيجه عملكرد آنها 

  خارج از محدوده استاندارد بوده است

16  15  16  16  16  16  16  15  15  15  15  16  14  

  28  32  30  29  29  30  32  32  32  32  33  29  32  خارج از محدوده استاندارد  w/oتعداد نتايج 

  45/2  19/3  51/2  109/0  072/0  403/0  22/1  642/0  055/0  18/2  14/1  075/0  057/0  يجزء جرم درصد مقدار ميانگين ،

  47/2  19/3  51/2  109/0  074/0  400/0  22/1  643/0  056/0  22/2  13/1  075/0  057/0  جزء جرمي درصدميانه ، 

  sr  0014/0  0011/0  018/0  034/0  0026/0  019/0  019/0  0085/0  0016/0  0027/0  018/0  30/0  024/0 ، انحراف معيار تكرارپذيري

  r = 2.8 × sr   004/0  003/0  05/0  096/0  007/0  054/0  053/0  024/0  004/0  008/0  050/0  085/0  066/0 ،  حد تكرارپذيري

  0/1  0/1  7/0  5/2  2/2  1/2  6/1  0/3  7/4  6/1  6/1  5/1  4/2  ، درصدضريب تغيير تكرارپذيري 

  sR  0033/0  0023/0  052/0  133/0  0093/0  033/0  063/0  024/0  0085/0  107/0  083/0  133/0  077/0انحراف معيار تجديدپذيري ، 

  R = 2.8 × sR   009/0  006/0  15/0  37/0  026/0  091/0  176/0  068/0  024/0  030/0  23/0  372/0  216/0،   حد تجديدپذيري

  1/3  2/4  3/3  8/9  8/11  1/6  2/5  1/5  8/16  1/6  6/4  1/3  8/5  ، درصدضريب تغيير تجديدپذيري 

  24/0  30/0  245/0  017/0  012/0  052/0  133/0  077/0  010/0  217/0  125/0  012/0  010/0 هورويتسبر طبق   حد تجديدپذيري

  HorRat    ،R/RHorr 9/0  5/0  2/1  7/1  7/2  2/1  3/1  3/1  0/2  7/1  9/0  2/1  9/0 شاخص



 

  

  بپيوست 

  )اطالعاتي(

  ها ي از كروماتوگرامياهنمونه 



 

  

  



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  پپيوست 

  )اطالعاتي(

  اصالحات 

  

  :تغيير  و اصالح شده استبر طبق نظر كميته فني تدوين  اين استاندارد ملي،  موارد زير 

  

  علت تغيير  تغيير داده شده  كلمه/عبارت  بند آزمون

8-4-1  If the HPLC equipment includes a 

degasser, 10 min are sufficient 
  جامع نبودن و عدم كاربرد  حذف عبارت

8-4-1  chromatograph HPLC    تفهيم بهتر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


