
  
 

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  

 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور انون، تنهاتحقيقات صنعتي ايران به موجب ق و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 

. ورت ميگيردصاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع ص
سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

 
 

 
1-7171 

 

  كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصوالت غير فلزي
  در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير  

 ويژگيها:  آنها بر كيفيت آب ـ بخش اول
 
_ 
 اولچاپ
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توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي .ي باشدكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولت

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از 
دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(استاندارد ملي 
نداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين پيش نويس استا

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) 5((در استاندارد ملي شماره  مندرج
  .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي  تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي

  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور 

ينان از كيفيت محصوالت حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطم
و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . اجباري نمايد
  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در 
زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

ها و مؤسسات محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمان
را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
ا و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبه
  .سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 

  قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس - كيفيت آب  "كميسيون استاندارد 
 " ويژگيها -بخش اول  –با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب 

  سمت يا نما يندگي  رئيس
  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه  )دكتراي شيمي آلي ( سعود، م مدني
  اعضاء

  شركت لوله سان اصفهان  )ليسانس شيمي ( احمدي ، علي 
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 شيمي آليفوق ليسانس (   مجيد، حافظ فرقان 
(  

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران        

فـوق ليسـانس محـيط    .. ( يعي ، يـدا ذهب صـن 
  )زيست 

  سازمان آب منطقه اي اصفهان

صــنايع ليســانس مهندســي ( ربيعــي ، مجيــد  
  )غذايي 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )مهندسي پليمر ليسانس (      شهره ، طلوعي 
  پارس نگارشركت   )ليسانس شيمي . ( عقيلي ، رحمت ا

  سپار گستر پويابشركت   )ليسانس شيمي ( گنجي ، مهشيد
  گيتي آساشركت   )ليسانس شيمي (    محبان ، مجيد رضا

مـديريت  ليسـانس  فـوق  (   مسـعود ،  مختاري
  ) صنعتي

  نوينشركت اصفهان 

   دبير
فوق ليسـانس شـيمي   ( نصراصفهاني ، مجتبي   

  )معدني 
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  رپيشگفتا
  

  
قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با  -كيفيت آب  “استاندارد 

 -بخـش اول   -آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنهـا بـر كيفيـت آب    
توسط كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده اسـت و در  كه   ”ويژگيها 

و پليمـر  جلسه كميته ملي استاندارد شيميائي دويست و هشتاد و پنجمين 
مورد تائيد قرار گرفته است ، اينك بـه اسـتناد بنـد     13/10/1382 رخمو

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقـات   3يك ماده 
بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر  1371صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  . مي شود
ي در براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهان

زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقـع لـزوم   
تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 
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استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسـيون فنـي مربـوط    
استاندارد هـاي  بنا بر اين براي مراجعه به . گرفت ، مورد توجه قرار خواهد

  . ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد 
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شـده اسـت كـه ضـمن توجـه بـه       
شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حـد امكـان بـين ايـن اسـتاندارد و      

  . استاندارد ملي كشور هاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود 
بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده از منبع زير  لذا با

  :تهيه گرديده است 

 

BS 6920-2000: Suitability of non-metallic products for use in 

contact with water intended for human consumption with regard 

to their effect on the quality of the water – Part 1: Specification    
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ف
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 مقدمه

ـ شكايت مصرف كنندگان در مورد گوارايي آب مورد مصـرف انسـان ، و   ترين معمول ود طعـم  ج
نقش مصالح ساختماني و مواد لوله كشي در افزايش بعضي طعم ها در . مي باشد آبناخوشايند 

ر نظـر در خصـوص طعـم آب وابسـته بـه نظـر       اگرچه اظهـا . به اثبات رسيده است بخوبيآب 
مي باشد، سالهاي متمادي است كه صنعت آب روشهاي نيمه كمي جهت ارزيابي  افرادشخصي 

. آب را براي كنترل عملياتي و اهداف نظارت كيفـي، مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت      طعمبو و 
ي اولين بـار حـداكثر   آب مصرفي انسان، برا كيفيتدر خصوص  ، 1كميسيون اروپا العملدستور 

تعيين نمود، كه اين مقدار آستانه ، از ارزيـابي يـك    راحد آستانه مجاز طعم آب مصرفي انسان 
در  كميسـيون ايـن  . شده است حاصلآب تحت آزمون   نمونهمجموعه رقيق سازي هاي متوالي 

وب و بدون كننده مطل مصرف براي" بو و طعم آب بايد  كهمي دارد   اظهار 2آخرين دستور العمل
  . باشد  "هيچگونه تغيير غير عادي

رشـد ميكـرو   از  حمايـت  توانايي يك محصول در ارزيابيهايي كه در اين استاندارد جهت  معيار
گيرد، از مرور داده هاي بدسـت آمـده از بكـارگيري     مياورگانيسم هاي آبزي مورد استفاده قرار 

ي وقتي نمونـه هـايي از چنـدين بهـر يـك      ارزياب ايندر . حاصل شده است 6 -2ند استاندارد ب
فرموالسيون مقايسه مي شوند ، تغييرات جزيي در  بهبودمحصول به منظور اطمينان از كيفيت يا 

تغييري در نتايج بايد از لحاظ درسـتي آزمـون و نيـز همگـون      هر. نتايج را بايد پيش بيني نمود
يا انبارداري به دقت بررسي شـود زيـرا   بكار رفته درحين توليد و  شرايطبودن ماده يا يكنواختي 

اساسا خصوصيات بعضي محصوالت را در حضور بعضي مواد شـيميايي كـه    توانند اين موارد مي
  . براي رشد ميكروبي عمل مي كنند، تغيير دهند مغذيبعنوان مواد 

، گرفتن دقت روش آزمون تنظيم گشـته اسـت    نظربا در  3-4بند استاندارد ارائه شده در  معيار
  .شده است محاسبه همگنكه آن هم بر مبناي ماده مرجع 

                                                 
1- EC Directive relating to the quality of water intended for human consumption ( 80/778/EEC). Official 
Journal of the European Communities, No.L229/11, 1988     
2- EC Directive relating to the quality of water intended for human consumption ( 98/83/EEC). Official 
Journal of the European Communities, No.L330/32, 1998      

 ب
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استخراجي از محصوالت  موادسنجش سم شناسي  روشهايتعيين قابل قبول بودن برخي  براي
شده كه بـه دليـل    گيريدر تماس با آب مصرفي انسان، دقت زيادي مبذول شده و چنين نتيجه 

از گونه هـاي مـواد    شناختعدم  يي، واندك بودن داده هاي سم شناسي بسياري از مواد شيميا
اسـت كـه برخـي     ضـروري تماس با آب مصرفي انسان،  شيميايي استخراجي از محصوالت در

  . هاي سم شناسي در اين بررسي مورد استفاده قرار گيرد روش
كه بتواند بين مواد استخراجي بـي ضـرر و مضـر     فرديه بكه هيچگونه آزمايش منحصر  آنجا از

-4در بند  شدهسلولي ارائه  مسموميتلذا ويژگيهاي   باشد،د در دسترس نمي تفكيك قائل گرد
براي مواد استخراجي از محصوالت در تمـاس بـا آب    اوليهبعنوان يك آزمون مشاهده  صرفا  4

  . مصرفي انسان مي باشد
 مالكااين آزمون ها مواد استخراجي احتماال حاوي مقدار قابل مالحظه اي از مواد  تاييددر صورت 

براي وجود يا عدم وجود موادي كه  معياريسمي نمي باشند، اما اين آزمون را نمي توان بعنوان  
وجود يك عدم تطـابق در ايـن   . در طوالني مدت مضر باشند، مورد استفاده قرار داد استممكن 
نشان مي دهد كه آن محصول قبـل از اينكـه بتوانـد جهـت اسـتفاده در تمـاس بـا آب         آزمونها
  .رود مستلزم تحقيقات بيشتري است بكاردني آشامي
حـدود مجـاز اينگونـه    . غير فلزي مـي پـردازد   محصوالتبه استخراج فلزات معين، از  5-4 بند

مشـمول ايـن اسـتاندارد، بازتـابي از دانـش       فلزاتگستره . ارائه شده است 1فلزات در جدول 
انسان با مصالح سـاختماني،   تماس آب مصرفي نتيجهوتجربه كنوني درباره فلزاتي است كه در 

  . گردندمنابع آب و سيستم هاي توزيع، حاصل مي 
درجـه   25تماس با آب سرد مورد مصرف انسان تا دماي  درآزمون ها اصوال براي موادي كه  اين

مقدمه اي است برمجاز بـودن ايـن آزمـون هـا بـراي       9-2بند . سلسيوس طرح ريزي شده اند
  .قرار مي گيرند داغا آب موادي كه احتماال در تماس ب

ترتيـب بـه    بـه   7-4و  6-4هـاي   بند اسـتفاده ويژگيهاي خاص محصوالت مورد 
آب مصرفي در امور پخـت و پـز ، شـيلنگ     در تماس با آب گرم مصرفي انسان يـا  

  .براي غذا و تهيه نوشيدني ميپردازد آبهاي انتقال 

پ 
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ا آب مصرفي انسان با قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس ب - كيفيت آب 

  ويژگيها - بخش اول  - توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب
  

  هدف      1
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي مربوط به قابليت مصرف محصوالت غير فلزي شامل لولـه هـا ، شـير    

، عايق كـاري ، اتصـاالت و آب   2، اليه كاري داخلي1آالت و اتصاالت  آنها ، و مواد بكار رفته در پوشش هاي محافظ
  .با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب است ؛بندي براي استفاده در تماس با آب سرد يا گرم مصرفي انسان

  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ( در بعضي موارد خاص، سازمانها و اورگانهاي ملي  -يادآوري

اضافي را بر روي محلول استخراجي از انواع خاصي  ممكن است انجام آزمون هاي خاص) يا وزارت نيرو 
  .از اين مواد الزم بدانند، تفسير نتايج اين آزمون هاي اضافي بر عهده متقاضي مي باشد

  
  راجع الزامي م    2

بدين ترتيب آن مقـررات  .زير حاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است الزامي مدارك
يا تجديد نظـر اصـالحيه هـا و تجديـد     /در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و  .از اين استاندارد محسوب مي شود ييجز

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان آخرين اصالحيه هـا   .نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست
 ريـا تجديـد نظـ   /در مورد مراجع بدون تـاريخ چـاپ و    .سي قرار دهندرمورد بررا و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير 

  .يا تجديد نظرآن مدارك الزامي ارجاع داده شده است/ آخرين چاپ و 
  :3استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  ويژگيهاي آب آشاميدني:  1374سال  1053استاندارد ملي شماره  2-1

                                                 
1- coating , Protection 
2- Lining 

ارجاعي در دست تهيه و تدوين مي باشد و تا   BS استاندارد هاي  -١
 زمان انجام آن مي توان از منابع فوق استفاده نمود

ت
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2-2  BS 6920-2.2.1, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of the Water –

Part 2 : Methods of Test –Section 2.2 : Odour and Flavour of Water-Subsection 2.2.1 : 

General method of Test 
2-3 BS 6920-2.2.2, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.2 : Odour and Flavour of Water-Subsection 2.2.2 : 

Method of Testing Tastes Imparted to Water by hoses.  
2-4 BS 6920-2.2.3, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.2 : Odour and Flavour of Water-Subsection 2.2.3 :  
Method of Testing Tastes Imparted to Water by hoses for Conveying Water for Food and 

Drink Perparation.  
2-5 BS 6920-2.3, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.3 : Appearance of Water. 
2-6 BS 6920-2.4, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.4 : Growth of Aquatic Microorganisms.    
2-7 BS 6920-2.5, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.5 :The Extraction of Substances that may be of 

Concern to Public Health.  
2-8 BS 6920-2.6, Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 2 : Methods of Test –Section 2.6 :The Extraction of Metals. 
2-9 BS 6920-3 , Suitability of Non-metallic Products for Use in Contact with Water 

Intended for Human Consumption with Regard to Their Effect on the Quality of  the Water   
Part 3 : High Temperature Tests 

 

  
   اصطالحات و تعاريف      3

  : يا واژه ها با تعاريف زير بكارمي رود/در اين استاندارد اصطالحات و

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 

  1شبكه آبرساني   3-1
  .، جدا از نحوه مصرف آن است شامل اجزاء مرتبط با منبع، شبكه توزيع و مصرف آب

  محصول   3-2
  .همه يا يك جزء از يك فراورده ساخته شده ، در شكل نهايي آن ، كه در تماس با آب مي باشد

  2افراد آزمايش كننده طعم آب   3-3
  .اشخاصي كه حساسيت بي طعمي آبي را كه بطور عادي درتماس با مواد غير فلزي است تشخيص مي دهند

  3يت سلوليمسموم   3-4
  . 4-2سمي براي سلولها تحت شرايط استاندارد بند 

  4زنجيره سلولي   3-5
يك زنجيـره  . به سلولهاي قادر به رشد تحت شرايط آزمايشگاهي و با استفاده از تكنيك محيط كشت ،گفته مي شود

  .سلولي را كه قادر به رشد نامحدود در لوله آزمايش است، زنجيره سلولي پيوسته مي نامند
   5مورفولوژي    3-6

  .بررسي ميكروسكوپي شكل فيزيكي يك سلول مي باشد
 

 

  
  ويژگيها     4 

  بو و طعم آب   4-1

  .بخش مقدمه مالحظه شود 1پاراگراف   -1يادآوري
  

درصورت برقـراري شـرايط زيـر آن محصـول     . آزمون شود 2-2محصول بايد طبق روش ارائه شده در استاندارد بند 
  :مصرفي انسان مناسب خواهد بود براي تماس با آب

                                                 
1- Water Fitting 
2- Panellists 
3- Cytotoxic 
4- Cell Line 
5- Morphology 
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حداقل در دو گزارش از سه گزارش افراد آزمايش كننده هيچ بوي قابل تشخيصـي در مـايع اسـتخراجي مـورد     ) الف
و همچنين طعم قابل تشخيصي، در اولين رقيق سازي محلولهاي استخراجي نهـايي كلرينـه شـده و كلرينـه      ؛آزمون

  .نشده وجود نداشته باشد
  . ز افراد آزمايش كننده هيچ طعمي را ، در دومين رقيق سازي گزارش نكنندهيچ يك ا) ب

  3-2چنـد اليـه مطـابق اسـتاندارد بنـد      / اين ويژگيهاي طعم و بو را بايد براي شيلنگها و لوله هاي اليه كاري شده 
د ويژگيهاي اضافي بنـد  شيلنگهايي كه بمنظور انتقال آب براي غذا وتهيه نوشيدني استفاده مي شوند باي. اعمال نمود

اگر نتايج حاصل از اولين استخراج با اين ويژگيها مطابقت داشته باشد ، اولـين اسـتخراج بايـد    . را نيز دارا باشند 4-7
  .بعنوان استخراج نهايي تعريف شود

  
اين روش نتايجي از نخستين و آخرين استخراج در يك مجموعه استخراج هفت مرحلـه   -2يادآوري 

  .ه مي دهداي را ارائ
   

ازمحلـول  ) نه در دومين رقيق سـازي  ( هرگاه دو نفر يا بيشتر از افراد آزمايش كننده، طعمي را در اولين رقيق سازي 
كلرينه شده يا كلرينه نشده گزارش كنند، در اين صورت ايـن محصـول   ) يعني هفتمين استخراج ( استخراجي نهايي 

مگر آنكه دو نمونه ديگر تهيه و نتـايج بـراي     ؛امناسب فرض مي شودجهت استفاده در تماس با آب مصرفي انسان ن
  . هردو نمونه با ويژگيهاي اين بند از استاندارد مطابقت كند

   
  ظاهر آب   4-2

اين محصول در صورتي جهت  تماس بـا آب مصـرفي انسـان    . آزمون شود 5-2محصول بايد مطابق با استاندارد بند 
ميلـي    5زايش در رنگ و كدورت آب درماده استخراجي نهايي بـه ترتيـب بـيش از    مناسب  فرض خواهد شد، كه اف

در صـورتيكه يـك نمونـه بـا ايـن      . نباشد) واحد كدورت (  1FNUو نيم ) واحد استاندارد رنگ ( گرم پالتين بر ليتر 
مگـر آنكـه    ؛ويژگيها مطابقت ننمايد آنگاه اين محصول جهت تماس با آب مصرفي انسان نامناسب فرض خواهد شد
ميلي گـرم   5دو نمونه ديگر آزمون شوند و ميانگين رنگ و كدورت مواد استخراجي نهايي همه نمونه ها به ترتيب از 

  .فراتر نرود) هفت استخراج ( روز تماس با آب  9پس از  FNUپالتين بر ليتر و نيم 
  

                                                 
1- Formzine Nephelometric Units 
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  ارگانيسم هاي آبزي رشد ميكرو   4-3
  .مقدمه  مالحظه شود  3و  2پاراگراف هاي  - 1يادآوري 

  
اين محصول به عنـوان تـامين كننـده قابـل مالحظـه رشـد       . آزمون شود  5-2محصول بايد مطابق با استاندارد بند 

ميلـي گـرم    39/2كمتر يا مساوي   MDOD1ميكروبي فرض نخواهد شد ، اگر ميانگين تفاوت اكسيژن حل شده    
ميلـي گـرم بـر ليتـر      9/2و كمتر از  69/1يك محصول  بزرگتر از يك آزمونه از    MDODاگر مقدار . بر ليتر باشد

چنانچـه ميـانگين حسـابي ايـن سـه مقـدار       . باشد ، در اين صورت دو آزمونه ديگر از آن محصول بايد آزمـون شـود  
MDOD  ميلي گرم بر ليتر باشد در اينصورت آن محصول بـه عنـوان تـامين كننـده قابـل       39/2كمتر يا مساوي با

  .د ميكروبي در هنگام تماس با آب مصرفي انسان منظور نخواهد شدمالحظه رش
  

مشاهده شده و يا هر تغييـري در ظـاهر    3باكتريوسيدال/  2اهميت هر اثر باكتريوستاتيك - 2يادآوري 

  .نمونه هاي آزمون شده بايد به كمك مدارك علمي مورد ارزيابي قرار گيرد
  

  عمومي را به خطر اندازداستخراج موادي كه مي تواند سالمت    4-4
  .مقدمه مالحظه شود 5و  4پاراگراف هاي  - 1يادآوري 

  
بطور كلي اگر مسموميت سلولي مشاهده نشود، محصول جهـت  . آزمون شود 7-2محصول بايد مطابق استاندارد بند 

  .تماس با آب مصرفي انسان مناسب در نظر گرفته خواهد شد
  

  8-2بتوان بر نتايج حاصـل از روش هـاي ارائـه شـده دربنـد       هيچگونه معيار مطلقي كه - 2يادآوري 

  .اعمال نمود، وجود ندارد
  

                                                 
2- Mean Dissolved Oxygen Difference 
1- Bacteriostati  
2- Bacteriocidal 
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اگر آزمون استخراج از محصول، به هر طريقي بر مورفولوژي زنجيره سلولي اثر گذارد، دوآزمونه ديگررا بـا اسـتفاده از   
شان دادند، مي توان اين محصول اگر اين نمونه ها يك پاسخ غير مسموميت سلولي ن. معرف هاي تازه آزمايش كنيد

  .راجهت تماس با آب مصرفي انسان مناسب در نظر گرفت
با مراجعه به جداول مواد شيميايي سمي آلي و معدني اسـتاندارد ملـي ويژگـي هـاي آب      - 3يادآوري 

مـي تـوان در    ؛و مشاهده حداكثر مقدار مجاز اين مواد شيميايي 1374سال  1053آشاميدني به شماره 
مواد استخراجي از يك  محصول كه  مي توانند سالمت عمومي را بخطر بيندازند اطالعات مفيـدي   مورد

  .كسب نمود
  

  استخراج فلزات   4-5
  .در بخش مقدمه  مالحظه شود  6پاراگراف  -يادآوري

  
ي از حـدود  هرگاه مقادير فلزات معين شـده در اسـتخراج نهـاي   . آزمون شود 8-2محصول بايد مطابق با استاندارد بند 

اگر اين حـد  . تجاوز نكند، اين محصول جهت تماس با آب مصرفي مناسب فرض خواهد شد 1تعيين  شده در جدول 
براي هر فلز در هريك از استخراج هاي نهايي فراتر رود، در آن صورت اين محصول جهـت تمـاس بـا آب مصـرفي     

ديگر آزمون شوند و مقادير فلزات معـين شـده در   انسان نامناسب فرض خواهد شد، مگر آنكه سه نمونه آزمون نشده 
  .تجاوز نكند 1تمامي استخراج هاي نهايي بعدي از حدود تعيين شده در جدول 

وقتي در آزمون يك محصول از يك وسيله فلزي استفاده شود، ارزيابي بايد بر اسـاس تفـاوت غلظـت فلـزات معـين      
  .يله فلزي، انجام گيردشده، بين استخراج هاي نهايي و آزمون نمونه شاهد وس

مطابقت كند آنگاه اولين استخراج بايد به عنوان  1ساعت اول  با حدود موجود در جدول  24اگر نتايج استخراج هاي 
  .استخراج نهايي تعريف گردد

  
  8-2تجربيات حاصل از آزمون بر روي محصوالت با استفاده از روش توصيف شده دربنـد   -2يادآوري 

سـاعت اول اسـتخراج    24، نشان داده است كه محصوالتي كه اين معيارها را در در طول چندين سال
  . ساعت نهايي نيز تامين مي كنند 24تامين مي كنند، در 
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اهميت نتايج حاصل از اين آزمون در اين است كه با حدود معين شـده در جـدول يـك در     -3يادآوري 

ز از اين حدود در اولين اسـتخراج را مـي تـوان    هفتمين آزمون استخراج مطابقت داشته باشد ، اما تجاو
 .بوسيله مدارك علمي مستند مورد ارزيابي قرار داد

سازمانهاي ملي و مرتبط نيز مي توانند آزمونهايي را براي فلزات ديگـري  معـين نمـوده و     -4يادآوري 

 . نتايج حاصل را مورد ارزيابي قرار دهند

  
 

  

آمده از آزمايش از حدود گزارش معين شـده در جـدول كمتـر     در صورتيكه مقادير بدست - 5يادآوري 

  . باشد نيازي به گزارش آن مقادير نيست
 

 

 

  حداكثر غلظت مجاز فلزات معين - 1جدول 
  فلز       

  
  حداكثر غلظت مجاز  

µg/l )          (  
  حد گزارش      

µg/l )           (  
  بيان نتايج          

µg/l )           (  
 Al µg/l  20  200  آلومينيم

  Sb µg/l  5/0  10  آنتيموان
 As µg/l  1  50  آرسنيك

 Ba µg/l  100  1000  باريم

 Cd µg/l  5/0  5  كادميم

 Cr µg/l  5  50  كرم

  Fe µg/l  20  200  آهن
 Pb µg/l  1  50  سرب

 Mn µg/l  5  50  منگنز

 Hg µg/l  1/0  1  جيوه

 Ni µg/l  2  50  نيكل

  Se µg/l  1  10  سلنيوم
 Ag µg/l  1  10  نقره
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  آزمون هاي دماي با ال   4-6

  .مقدمه  مالحظه شود 8پاراگراف  -يادآوري

  
ايـن    5-4و   4-4، 2-4، 1-4هرگاه نتايج حاصل با بندهاي . آزمون شود 9-2محصول بايد مطابق با استاندارد بند 

يا مورد مصرف در پخـت و پـز، در   استاندارد مطابقت داشته باشند، محصول جهت تماس با آب داغ مصرفي انسان و 
  .يك دماي آزمون انتخاب شده مناسب فرض خواهد شد

محصوالتي كه با ويژگيهاي آزمون دماي باال مطابقت دارند، بدون هيچ آزمون ديگري، براي استفاده در تماس با آب 
  .سرد مناسب فرض مي شوند

  
  هيه غذا و نوشيدني بو و طعم آب خروجي از شيلنگهاي مورد استفاده براي ت   4-7

  .مقدمه مالحظه شود 8پاراگراف  -يادآوري
  

نمونه هاي شيلنگ نبايد هيچگونه بوي قابـل گزارشـي بـراي    . آزمون شود 4-2محصول بايد مطابق با استاندارد بند 
)  نهـايي ( رقيق نشده و هيچگونه طعم قابل گزارشي در آب آزمون اسـتخراج دوم  ) نهايي ( آب آزمون استخراج دوم 
  .رقيق شده داشته باشند

  
بـو  (  1-4ويژگيهاي اين آزمون بطور قابل توجهي سختگيرانه تر ازويژگيهاي مربوط به بند   -يادآوري

  .مي باشد) وطعم آب 
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