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ABSTRACT 

 

 Iodine number (IN) is an index to express the degree of unsaturation of oils 

and fats. In this research, it is aimed to downscaling the analytical method and to 

propose an alternative approach for determining iodine number of oils. Based on the 

AOAC standard method, IN is determined by reacting oil samples with hanus 

solution, iodine monobromide (IBr) in glacial acetic acid, for 30 minutes in dark. The 

remaining reagent is iodometrically determined. By substracting with blank 

determination, the amount of iodine absorbed and hence IN could be calculated. By 

reducing the sample size, the amount of reagent could be reduced to 1.00 mL. And 

this allowed the reaction time of 1 minute to be enough for completion the reaction.  

The amount of reagent used was at least 25 times less than that of the classical 

method. The appropriate weight of oil sample to reacted with 1.00 mL of 0.10 M IBr 

for 1 minute ranges from 0.010 - 0.011 grams. There were no significantly difference 

at 95% confidence level between the results obtained by the proposed method and 

standard method. The spectrophotometric method for determining IN was also 

proposed. An unreacted reagent was treated with KI solution and the tri-iodide species 

was resulted. The tri-iodide absorbed the light at 350 nm strongly and the absorbance 
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of tri-iodide at this wavelength was used for quantitative determination of reagent 

concentration, and thus the iodine number was computed. The concentration of KI 

affected the sensitivity of method, and its effect was studied. It was found that 1.5% 

w/v was suitable. The calibration graph plotting between the absorbance and the 

concentration of standard hanus was linear in the range of 0.04 to 0.10 M IBr with r
2
 

of 0.9990, which was suitable for the analysis of edible oils. The proposed 

spectrophotometric method was applied to the determination of iodine number of oil 

samples. The results obtained by the proposed spectrophotometric method compared  

well with those obtained by the reference method.
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บทคัดย่อ 

 เลขไอโอดีนเป็นค่าท่ีแสดงถึงระดบัความไม่อ่ิมตวัของน ้ามนัและไขมนั ในงานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดขนาดวธีิวเิคราะห์ และเพื่อน าเสนอวิธีวเิคราะห์ทางเลือกในการหาเลขไอโอดีน
ในน ้ามนั ตามวธีิมาตรฐานจะวเิคราะห์โดยใชต้วัอยา่งน ้ามนัท าปฏิกิริยากบัสารละลายฮานสั 
(สารละลายไอโอดีนโมโนโบรไมด์ในกลาเชียลแอซิติก) ในท่ีมืด 30 นาที สารรีเอเจนตท่ี์เหลือจาก
ปฏิกิริยาจะถูกวเิคราะห์โดยวิธีไอโอโดเมตรีโดยการหกัลบกบัการวเิคราะห์แบลงค ์ ท าใหท้ราบ
ปริมาณไอโอดีนท่ีถูกดูดกลืนและค านวณออกมาเป็นเลขไอโอดีนได ้การศึกษาพบวา่การลดปริมาณ
ตวัอยา่งสามารถลดปริมาณสารรีเอเจนตล์งเหลือ 1.00 มิลลิลิตร และท าใหใ้ชเ้วลาเพียง 1 นาทีใน
การท าปฏิกิริยาอยา่งสมบูรณ์ โดยใชป้ริมาณตวัท าละลายและสารรีเอเจนตน์อ้ยกวา่วธีิมาตรฐาน
อยา่งนอ้ย 25 เท่า ช่วงน ้าหนกัน ้ามนัตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการท าปฏิกิริยากบัสารละลายฮานสั 0.10 
โมลต่อลิตร ปริมาตร 1.00มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 นาที คือ 0.010–0.011 กรัม ผลการวเิคราะห์พบวา่วธีิ
ท่ีน าเสนอใหผ้ลท่ีไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กบัวธีิมาตรฐาน ส าหรับ
วธีิสเปกโตโฟโตเมตรี ในการหาเลขไฮโอดีน สารรีเอเจนตท่ี์ไม่ถูกท าปฎิกิริยาเม่ือผสมกบั
สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดจ์ะเกิดเป็นไตรไอโอไดด ์ โดยไตรไอโอไดด์น้ีสามารถดูดกลืน
แสงไดดี้ท่ีความยาวคล่ืน 350 นาโนเมตร และใชค้่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนน้ีในการหา
ปริมาณความเขม้ขน้ของสารรีเอเจนตแ์ละค านวณออกมาเป็นเลขไอโอดีน โดยความเขม้ขน้ของ
โพแทสเซียมไอโอไดด์จะมีผลต่อความไวของวธีิวเิคราะห์ ไดศึ้กษาผลของความเขม้ขน้ของ
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โพแทสเซียมไอโอไดด์ พบวา่ 15 %w/v เป็นความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม กราฟมาตรฐานระหวา่งค่าการ
ดูดกลืนแสงกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานฮานสั มีค่าความเป็นเส้นตรงในช่วงความ
เขม้ขน้ 0.04 – 0.10 โมลาร์ โดยมีค่า r2

 เท่ากบั 0.9990 ซ่ึงเหมาะส าหรับการวเิคราะห์น ้ามนับริโภค 
วธีิสเปกโตรโฟโตเมตรีท่ีน าเสนอไดถู้กประยกุตเ์พื่อหาเลขไอโอดีนของตวัอยา่งน ้ามนั ผลการ
วเิคราะห์พบวา่วธีิท่ีน าเสนอใหผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 


