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Lời nói đầu
TCVN 8448:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4715:1978;
TCVN 8448:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
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Tinh dầu – Xác định phần còn lại sau khi bay hơi
Essential oils – Quantitative evaluation of residue on evaporation

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phần còn lại sau khi làm bay hơi tinh dầu.

2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn
ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công
bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 8442 (ISO 212), Tinh dầu – Lấy mẫu.
TCVN 8443 (ISO 356), Tinh dầu – Chuẩn bị mẫu thử.

3 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:
Phần còn lại sau khi làm bay hơi tinh dầu (residue on evaporation of an essential oil)
Phần cặn, tính bằng phần trăm khối lượng, thu được bằng cách loại bỏ phần bay hơi của tinh dầu
trên nồi cách thủy có thể đun sôi trong một khoảng thời gian được quy định trong tiêu chuẩn đối với
loại tinh dầu cần thử nghiệm.

4 Nguyên tắc
Làm bay hơi phần có thể bay hơi được của tinh dầu trên nồi cách thủy có thể đun sôi. Cân phần cặn
còn lại.
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