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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة 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 ايران) رسمي(ملي 

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

يـدي،  تول 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 كـه  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 عمراج 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 استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(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 موازين رعايت با تواند مي اناير 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

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 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 يگرد 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 
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قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب  -آب « كميسيون فني تدوين استاندارد

  - هاي آزمون روش: دومقسمت  - مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب

  »استخراج فلزات : 6- 2بخش  

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  مسعود، مدني

  )يدكتراي شيمي آل(

  

  آزاد اسالمي واحد وراميندانشگاه 

    :دبير

  نصراصفهاني، مجتبي

  )دكتراي شيمي معدني(

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

     )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا

  اسديان، پژمان

  )كارشناسي شيمي(

  فر، مينا شريعتي

  )كارشناسي ارشد صنايع غذايي(

  دمختاري، مسعو

  )كارشناسي ارشد مديريت صنعتي(

  السادات نكويي، معصوم

  )كارشناسي شيمي(

  يوسفيان، هومن

  )كارشناسي شيمي(

  

  

  

  شركت صنايع شيميايي اصفهان

   

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

  شركت پوشش لوله كوهپايه

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

  ران اسپيرال شركت اي
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

  ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد

  1  مراجع الزامي

  2  اصول آزمون

  2  مواد

  2  وسايل

  3  ها آزمونه

  3  روش آزمون

  5  گيري فلزات استخراجي اندازه

  6  ايجبيان نت

  6  گزارش آزمون

  9  )اطالعاتي(الف  پيوست
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  پيش گفتار

  

قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بـر   -آب " استاندارد 

 آن نــويس پــيش كــه  "اســتخراج فلــزات: 6-2بخــش  -هــاي آزمــون روش: دومقســمت  -كيفيــت آب

هفتصد و در  و شده تدوين و ايران تهيه تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي  دركميسيون

 تصـويب  مـورد  5/9/87 مورخهاي كشاورزي  خوراك و فرآوردهاستاندارد  ملي كميتة اجالسهفتاد و سومين 

 تحقيقات و اندارداست مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار

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

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

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

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

 :است يرز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
BS 6920-2.1-2000: 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 2: Methods of test- Section 2.6: The extraction of metals
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صرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به قابليت م -آب

  استخراج فلزات: 6-2 بخش -هاي آزمون روش: دومقسمت  -تاثير آنها بر كيفيت آب

  هدف و دامنه كاربرد   1

ارزيابي قابليت ليچ فلزات از محصوالت غير فلزي در براي تعيين روش آزمون  ،اين استانداردتدوين  هدف از

  .باشد در تماس با آب مصرفي انسان مياز آن تفاده هنگام اس

شود، كاربرد  اين استاندارد براي انواع محصوالت غير فلزي كه در تماس با آب آشاميدني از آنها استفاده مي

  .دارد

نده از هاي موجود در آن، احتمال ايجاد يك سطح محدود كن آزمون و ميزان افزودنيمورد با توجه به نوع محصول  -1 يادآوري

  .وجود ندارد) اشباع شدگي(استخراج آب حالليت در 

  ).مالحظه شود 8بند (حد تشخيص و حساسيت اين روش مطابق با فلز خاص آناليز شود  -2 يادآوري

قوانين و ضوابط خاصي را در برخي موارد تعيين و به مورد اجرا گذاشته و  1الصالح كشور مراجع قانوني و ذي - 3 يادآوري

       .كنند يج حاصل را ارزيابي مياهميت نتا

  مراجع الزامي  2

بدين ترتيب آن  .متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در

  .مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

 آن بعدي تجديدنظرهاي و ها اصالحيه باشد شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در

 شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 .است نظر مورد آنها بعدي هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره است،

   :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در  -، كيفيت آب 1382سال : 1-7171يران شماره استاندارد ملي ا 2-1

 ها ويژگي: بخش اول -تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آن بر كيفيت آب

ويژگي ها و روش  - ،آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه1374سال : 1728استاندارد ملي ايران شماره  2-2

 هاي آزمون

2-3 BS 6068-2, Water quality- Part 2: Physical, chemical and biochemical methods. 

                                                
 وزارت نيرو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -1
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2-4 BS 6920-2.1:2000, 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- Part2: 

Methods of test- Section 2.1: Samples for testing. 

2-5 BS 6920-3:2000, 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- Part3: 

High temperature tests. 

 

  آزمون اصول 3

شـود، ايـن دوره اولـين اسـتخراج را      ور مي ساعته غوطه 24محصول در آب براي يك دوره از يك ي يها نمونه

اگر الزم باشد، همان نمونه براي شش دوره استخراج متوالي ديگر در آب مـورد اسـتفاده در   . دهد تشكيل مي

ساعته با استفاده از آب مورد اسـتفاده   24 ساعته و يك دوره 72شود، كه شامل يك دوره  ور مي آزمون غوطه

گيـري   اگر غلظـت انـدازه  . شود گيري مي فلزات در اولين استخراج اندازه. باشد در آزمون تازه براي هر دوره مي

شود و فلزات در هفتمين استخراج  هاي بيشتري تهيه مي شده براي هر فلزي از حد مجاز تجاوز كند، استخراج

  .شود نيز تعيين مي

        .شده استدرج هاي آزمون در پيوست الف  نمودار گردشي براي نمايش ترتيب مراحل روش -دآورييا

  مواد 4

  آب مورد استفاده در آزمون 4-1

 1728ملي ايران شماره آب مورد استفاده در آزمون شامل آب مقطر يا بدون يون مطابق با استاندارد 

  .باشد مي

  نيتريك اسيد غليظ 4-2

  .داراي كيفيت آزمايشگاهي، مناسب براي نورسنجي جذب اتمي) وزني %70(نيتريك اسيد غليظ 

  حجمي نيتريك اسيد% 10محلول  4-3

با آب مورد ) 2-4بند (نيتريك اسيد غليظ  ml 100سازي  حجمي نيتريك اسيد بوسيله رقيق% 10محلول 

  .شود تا يك ليتر تهيه مي) 1-4بند (استفاده در آزمون 

  .هم زدن ماليم اضافه كنيدبا  اسيد را به آب با دقت و -اخطار

  وسايل 5

  كليات 1- 5

خيسانده و بطور كامل با ) 3-4بند (اتيلني جديد بايد دو روز در محلول نيتريك اسيد  ايي و پلي ظروف شيشه

  .شود آبكشي) 1-4بند (آب مورد استفاده در آزمون 

  .استبسيار مهم گيري فلزات ناچيز  ندازهدر انظافت  -يادآوري
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  ظروف آزمون 2- 5

 BSايي كاليبره از جنس بورسيليكات با ظرفيتي مطابق با استاندارد  ف آزمون شامل بشرهاي شيشهظرو

اين ظروف بايد داراي ابعادي باشد كه . شدبا ايي بورسيليكات مي با درپوش شيشه )2-1-5بند ( 6920-2.1

ستفاده، بشرها را با قبل از ا. آزمونه با كمترين سطح تماس با ديواره و ته ظرف در داخل آن قرار گيرد

و در نهايت با آب مورد ) 3-4بند (هاي قابل تجزيه در محيط زيست بشوييد و با محلول نيتريك اسيد  شوينده

  .دكني استفاده در آزمون، آبكشي

  ها بطري 3- 5

ايي بر روي نتايج آناليز  يا ساير مواد مناسبي كه اثر منفي شناخته شده(اتيلن  ها بايد از جنس پلي بطري

  .باشد 4-7 و يا 2-7ابعاد مناسب براي نگهداري استخراج تهيه شده در بندهاي داراي و ) ردندا

ساخته ) PET(ها بايد از شيشه يا پلي اتيلن ترفتاالت  نيست و بطري ياتيلن ماده مناسب براي آناليز جيوه، پلي

  .شده باشد و محتوي پتاسيم دي كرمات بعنوان نگهدارنده باشد

  .حجمي نيتريك اسيد بعنوان نگهدارنده مناسب است% 1كرمات در محلول  وزني پتاسيم دي% 05/0محلول  -يادآوري

  .پيش از استفاده شستشو شود 2-5كار مندرج در بند  ها بايد با استفاده از روش بطري

  ها آزمونه 6

  الزامات كلي 1- 6

  .باشد BS 6920-2.1ها بايد مطابق با كليه الزامات مندرج در استاندارد  آزمونه

  تميزكاري آزمونه 2- 6

متصل شود، آزمونه را در يك بشر با ابعاد مناسب با عبور جريان آب شير  در همان روزي كه آزمون شروع مي

. آن جدا شودروي ذرات ريز با چسبندگي كم از غبار و د تا كني دقيقه آبكشي 30به مدت به شبكه آبرساني 

  .     دكني آبكشي) 1-4بند (ازه تدر نهايت، سه بار با آّب مورد استفاده در آزمون 

  ها تعداد آزمون 3- 6

روش ها  براي هريك از آزمونههيه كنيد و مورد آزمون ت از هريك از محصوالت) 1- 6بند (هاي دو تايي  آزمونه

ملي ايران شماره  اگر هر نمونه از غلظت مجازي كه در استاندارد . را انجام دهيد 7استخراج مندرج در بند 

آزمون نشده جديد   مشخص شده است تجاوز كند، استخراج را با استفاده از سه آزمونه )8بند ( 7171- 1

  .ديگر تكرار كنيد

  آزمون  روش 7

  اولين استخراج 7-1

، هر آزمونه را در يك ظرف تميز جداگانه قرار دهيد      )را مالحظه كنيد 2- 6بند (كاري فوراً بعد از تميز

را به ظرف اضافه ) 1-4بند (گيري شده و كافي از آب مورد استفاده در آزمون  يك حجم اندازه). 2-5بند (
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آب اضافه شده را  برسد، حجم )2- 1-5بند ( 4- 2كنيد تا به خط نشان كاليبراسيون مندرج در استاندارد بند 

آزمون با استفاده از يك وزنه  طياگر چگالي آزمونه از آب كمتر است، مطمئن شويد كه آزمونه در . ثبت كنيد

هريك از ظروف را با درپوش . ور شده است ايي، بطور كامل در آب مورد استفاده در آزمون غوطه شيشه

  .داريد  ساعت نگه 24±1و به مدت  ºC 2±23هر ظرف را در دماي . كنيدغير قابل نفوذ ايي  شيشه

به . منتقل كنيد) 3- 5بند ( گيري از استخراج را به يك بطري نمونه ml 50آزمونه را از ظرف خارج كنيد و 

از كل  ml 1000نيتريك اسيد به هر  ml  5به نسبت ) 2-4بند (استخراج، نيتريك اسيد  ml 50باقيمانده 

تا فلزات جذب شده به سطح شيشه حذف  كنيد قيمانده اسيدي آبكشيظرف را با با. استخراج اضافه كنيد

استخراج . اضافه كنيد گيري كشي را به كل استخراج موجود در بطري نمونه شود و در نهايت محتواي آب

  .گيري كنيد آن را اندازه 8اسيدي را نگهداري كنيد و فلزات مندرج در بند 

 )8بند ( 7171-1ملي ايران شماره اي مجازي كه در استاندارد ه اگر نتايج حاصل از دو استخراج از غلظت

هاي  در اين شرايط، استخراج. شود تجاوز كند، اولين استخراج بعنوان آخرين استخراج در نظر گرفته مي

ملي ايران هاي مجاز مندرج در استاندارد  از غلظت ها اگر نتايج هر كدام از استخراج. شود بيشتر انجام نمي

  .هاي بيشتري بايد انجام شود تجاوز كند، استخراج )8بند ( 7171-1شماره 

  ها تكرار استخراج 7-2

شود، سپس ظرف را با آب مورد استفاده در آن زدوده ظرف را بدقت بشوييد تا مقادير ناچيز نيتريك اسيد 

  .تعويض كنيدنمونه را  .كنيد آبكشي) 1- 4بند (آزمون 

حجم از آب مورد استفاده در آزمون تازه و در همان ظرف براي شش  كار استخراج را با استفاده از همان روش

در هر بار . ساعته تكرار كنيد 24ساعته و در انتها با يك دوره  72دوره پي در پي ديگر شامل، يك دوره 

  .گردد و شستشوي اسيدي انجام مي شود ميدور ريخته  ها استخراج

هاي تميز، خشك و قابل استفاده براي غذا تا  ها را در كيسه ونه، آزموقفه بيفتددر توالي استخراج  ييللاگر بد

  .زماني كه توالي آزمون را بتوان ادامه داد، نگهداري كنيد

  آخرين استخراج 7-3

به . منتقل كنيد) 3- 5بند ( گيري از استخراج را به يك بطري نمونه ml 50آزمونه را از ظرف خارج كنيد و 

از كل  ml 1000نيتريك اسيد به هر  ml  5به نسبت ) 2-4بند (اسيد استخراج، نيتريك  ml 50باقيمانده 

زدوده تا فلزات جذب شده به سطح شيشه كنيد  ظرف را با باقيمانده اسيدي آبكشي. استخراج اضافه كنيد

استخراج . اضافه كنيد گيري كشي را به كل استخراج موجود در بطري نمونه شود و در نهايت محتواي آب

  .گيري كنيد آن را اندازه 8داري كنيد و فلزات مندرج در بند اسيدي را نگه

  هاي شاهد آزمون 7-4

حذف نمونه با و  3- 7و  1-7كار مندرج در بندهاي  كار استخراجي شاهد را با دنبال نمودن روش يك روش

  .انجام دهيد

خارجي انجام  هاي ورودي از منابع يك آزمون شاهد براي كسب اطالعات مربوط به تاثير ظرف و يا آلودگي

  .   دهيد
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را  اتصال فلزي تميزكاري شدهسپس همان ، باشدشده  عمال زمون روي يك اتصال فلزي ابراي آ اگر نمونه

 هاي مندرج در بندهاي  كليه روش. آزمون كنيدبعنوان يك اتصال فلزي شاهد  ون،بدون محصول تحت آزم

  .دهيدآزمون شاهد واكنشگر نيز انجام يك و  دهيدرا بر روي اين اتصال فلزي انجام  3- 7تا  1- 7

شود، يك بلوك يكسان بعنوان نمونه شاهد از مالت مورد آزمون بدون  اگر يك افزودني سيماني آزمون مي

كارهايي كه در بندهاي  كليه روش. تهيه و به روش يكساني پيش تثبيت كنيد) افزودني(محصول تحت آزمون 

  .دهيديك آزمون شاهد واكنشگر نيز انجام و  انجام دهيددرج شده است را  3- 7تا  1- 7

  )واكنشگرشاهد (تاييد  7-5

اين روش  1 گزارش شده است، از حد شناسايي يا حد گزارشواكنشگر اگر غلظتي كه براي هر فلز در شاهد 

نشان دهنده هاي آناليز است و  كند، براي اطمينان از اينكه نتايج در محدوده خطاي روش ميآزمون تجاوز 

% 25در صورتيكه نتايج حاصل از واكنشگر شاهد از . ، اين نتايج را بررسي كنيدنيستكنترل كيفي مشكالت 

هاي آزمونه كمتر از  تر نباشد و مقادير مربوط به آخرين استخراج فلز بزرگ MAC(2(حداكثر غلظت مجاز 

50 %MAC شود باشد، اعتبار اين نتايج پذيرفته مي.  

مندرج در   ر براي روش آناليز مورد استفاده براي هر عنصر از حدود گزارشواكنشگشاهد اگر نتايج حاصل از 

تجاوز كند، يك بررسي براي تعيين دليل اين افزايش  7171-1ملي ايران شماره استاندارد  1جدول شماره 

  .ها را ثبت كنيد انجام و يافته

  .ها را نگهداري كنيد يك نسخه از اين گزارش

توان از انحراف معيار آماري، كوچكترين آلودگي نمونه و تغييرات غلظت  ير مثبت كوچك را ميحد شناسايي مقاد -يادآوري

  .واقعي بدست آورد

بخاطر روش تهيه استخراج، نتايج . يافتن يك تفاوت گزارش شده بين دو نمونه استخراجي يكسان متداول نيست -يادآوري

آوري نمونه  ها، آلودگي در ظرف آزمون يا آلودگي در بطري جمع سطحي آزمونه يهاي يكسان در اثر آلودگ حاصل از نمونه

   .   تغيير كندتواند  مي

  گيري فلزات استخراجي اندازه 8

  هاي آناليز روش 8-1

بسته (را در آخرين استخراج  7171- 1ملي ايران شماره استاندارد  1فلزات موجود مندرج در جدول شماره 

  .گيري كنيد ندازها) مالحظه شود 3-7يا  1-7 به مورد بندهاي 

 از از مقدار مربوطه در اين جدول و يا% 10كه خطاي كل يك نتيجه آناليز از را انتخاب كنيد روش آناليزي 

اطمينان پيدا كنيد كه الزامات خطاهاي اتفاقي و  .)تر است هر كدام بزرگ(اين نتيجه تجاوز نكند % 20

نصف خطاي كل ميانگين كه در اين بند تعريف  اين خطاها ازاز كدام بصورتي است كه هيچ  3سيستماتيك

  .كند ميتجاوز ن ه استشد

                                                
1 - Detection/Reporting limit 

2 - Maximum Admissible Concentration 

3 - Random and systematic errors 
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كه در توافق با اين  BS 6068-2 ممكن از يك روش مندرج در استاندارد يجا هردر گيري فلزات،  در اندازه

روش از را  شود مين Bs 6068-2گيري فلزاتي كه شامل استاندارد  اندازهبراي . باشد، استفاده كنيد ها مي مالك

  .استفاده كنيدهاي موجود در كتب مرجع  آزمون

زي ايي كه غلظت فلز در محدوده تكنيك آنالي سازي استخراج تا اندازه گيري ميزان فلزات استخراجي، رقيق در اندازه -يادآوري

  .رفته شوددر نظر گسازي  هر رقيقغلظت اصلي فلز در استخراج،  محاسبهشود زمان  توصيه مي. خاص قرار گيرد مجاز است

  تاييد 8-2

را 1ها با غلظت مشخص از هر فلز و نمونههاي دوتايي   نمونهواكنشگر، حاصل از شاهدهاي هاي كنترلي  داده

از بهر كه در طي آناليز هر شماره  هايي دقت آناليز و صحت روشزمينه  پساطالعات آلودگي  امينتبراي 

) هاي اسپايك نمونه(يي با غلظت مشخص از هر فلز ها نمونه. آوري كنيد استفاده شده است، جمع ها استخراج

  .شويد ها با آن مواجه مي هايي باشد كه در آزمونه را طوري انتخاب كنيد كه نماينده غلظت

  بيان نتايج 9

گيري شده است را با اعمال يك فاكتور تصحيح براي  اندازه ها غلظت هر يك از فلزاتي كه در كليه استخراج

بسته به مورد، بندهاي (گرم در ليتر ثبت كنيد  بر حسب ميلي ها ه آخرين استخراجحجم اسيد افزوده شده ب

  ).مالحظه شود 3-7يا  1- 7

  .گيري شده در شاهد آزمون را ثبت كنيد غلظت هريك از فلزات اندازه

شود، اين نتايج را تحت عنوان  ميهاي استخراجي يا شاهد آزمون شناسايي ن فلزي در هريك از نمونهوقتي 

  .تر از حد شناسايي در روش آناليز مورد استفاده، ثبت كنيدكم

هاي فلزات در استخراج  شود، از هريك از غلظت يك نمونه مورد آزمون بر روي يك اتصال فلزي اجرا ميوقتي 

هر دو ). 4-7بند (شده است، كم كنيد  گيري  نهايي، مقدار مربوطه را كه در آزمون شاهد اتصال فلزي اندازه

  .مقادير و اختالف آنها را ثبت كنيدمجموعه 

  گزارش آزمون 10

  كليات 1- 10

واكنشگر، گزارش آزمون بايد شامل شاهد براي %) 25كمتر از (در مورد بيش از يك افزايش از حدود گزارش 

  .يك جمله در رابطه با تحقيق صورت گرفته و نتايج حاصل باشد

شاهد در ) شود اسم فلز درج مي........ (ن استخراج فلزات غلظت در آزمو": ايي از اين جمالت عبارت است از نمونه -يادآوري

گيري شد كه اين آزمون  بعد از تحقيق اين گونه نتيجه. گزارش براي اين عنصر تجاوز كرده استآشكارسازي واكنشگر از حد 

  ".باشد با الزامات اين استاندارد ميمطابق داراي اعتبار است و نتايج حاصل از اين محصول 

  :زير باشدهاي  داراي آگاهيش آزمون بايد گزار

                                                
1 - Spiked samples 
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 اين گزارش، صدورو تاريخ ) مانند گزارش آزمون(عنوان  1- 1- 10

  ،1387سال  7171- 2-6شماره  ايران مليروش آزمون مطابق با استاندارد  2- 1- 10

 نشانيدر صورت تفاوت (ها در آنجا انجام شده است  آزمايشگاه و محلي كه آزمون نشانينام و  3- 1- 10

  ،)مونآزمايشگاه با محل آز

شماره گزارش آزمون، عالمتي بر روي هر صفحه به منظور اطمينان از اينكه آن صفحه قسمتي از  4- 1- 10

  باشد و عالمتي واضح در پايان گزارش آزمون، گزارش آزمون مي

  اين سفارش را داده است،كه مشتري  نام خانوادگي و نشاني ،نام 5- 1- 10

بايد در توافق با حداقل الزامـات منـدرج در   بدون ابهامي از موارد آزمون، اين موارد شناسايي شرح و  6- 1- 10

  .باشد )9بند ( BS 6920-2.1استاندارد 

برداري يا روش كار تهيه نمونه كه توسط آزمايشگاه يا ساير اشخاص مورد استفاده  ارجاع به نمونه 7- 1- 10

كه با آنها در ارتباط است، در مورد  1كنترل و انتقال و دسترسىقرار گرفته است و جزييات زنجيره 

بند ( BS 6920-2.1ا استاندارد مطابق بشود، بايد در بر گيرنده كليه الزامات  حصوالتي كه در محل اجرا ميم

  باشد،) 5- 9

  ها، تاريخ دريافت موارد آزمون و تاريخ اجراي آزمون 8- 1- 10

  انحراف اضافي يا نقصاني از روش آزمون، 9- 1- 10

  روش آناليز براي هر فلز و منبع روش، 10- 1- 10

  ،)µg/l(اي آناليز مورد استفاده بر حسب ميكروگرم بر ليتر ه حد آشكارسازي هريك از روش 11- 1- 10

، غلظت الزم باشدو اگر ) µg/l(شود  گيري مي كه در اولين استخراج اندازه اتيفلزاز  كدامغلظت هر 12- 1- 10

اتصال فلزي شاهد كه در شاهد و اتي فلزكدام از همراه با غلظت هر) ينمهفت(هر فلز در آخرين استخراج 

  ،شود گيري مي اندازه

با غلظت مشخص ها  و نمونه هاي دوتايي نمونه، ي روش اجراييهاي كنترلي آناليز براي شاهدها داده 13- 1- 10

  و صحت،در خصوص تجديدپذيري و در صورت لزوم همراه با جمالت از هر فلز 

  ،)8بند ( 1-2جمله انطباق يا عدم انطباق با الزامات آزمون در استاندارد بند  14- 1- 10

  ،آزمايش كنندهو امضاء نام خانوادگي  ،نام 15- 1- 10

 

                                                
1 - Chain of custody 
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شود و اين گزارش  اين مضمون كه اين نتايج فقط به موارد آزمون شده مربوط مي باايي  جمله 16- 1- 10

 .آزمايشگاه و بطور ناقص مجدداً چاپ شودمكتوب آزمون نبايد بدون تاييد 

ايج در هرگاه گزارش آزمون شامل نتايج آزموني است كه توسط پيمانكارها انجام شده است، بايد اين گونه نت

  .گزارش آزمون بوضوح شناسايي شود

هـاي اضـافي در    شود، بايد نتايج آزمـون  با در نظر گرفتن خطاها و حذفيات مجدداً صادر مي ها هرگاه گزارش

                   : توافق با يكي از دو روش زير باشد

ش آزمون، متمم گزار"يك گزارش اضافي حاوي اطالعات اضافي يا فقط تصحيحات و جمله مشخص  •

 صادر كنيد، "...مرجع

با يك جمله كه در زير تاريخ اصلي صدور ) كه معموالً انتخاب ارجح است(يك گزارش اصالحي كامل  •

): در صورت نياز(وغيره / هاي اضافي داده/صدور مجدد با تصحيح "كند  گزارش عبارت زير را بيان مي

 .صادر كنيد ")تاريخ(

را  اضافيهاي  آزموننتايج  ،شود صادر ميه بايد شامل هر گزارشي كه مجدداً كليه نتايج قبلي موارد آزمون شد

   .در برگيرد

هرگاه بطور كامل صدور يك نتيجه آزمون جديد ضروري باشد، اين نتيجه آزمون بايد بطور واحد شناسايي 

  .شدشود و شامل يك ارجاع به نتيجه آزمون اصلي كه اين نتيجه آزمون جايگزين آن خواهد شد، با

هيچ "باشد، بايد شامل جمله  مي BS 6920-2هاي استاندارد  هايي كه فقط بر اساس برخي بخش در گزارش

  .باشد "نشده استبر عهده گرفته آزمون ديگري براي اين محصول 

    BS 6920-3آزمون مجدد با استفاده از شرايط و عدم موفقيت آزمون آب سرد در استاندارد  2- 10

هاي دماي باال پذيرفته نشود و سپس در آزمون آب سرد پذيرفته شود و نتايج  آزمون اگر محصولي در توافق با

  .نتايج بايد در گزارش نهايي درج شوددسته بدست آورد، هر دو بخشي  رضايت
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  مراحل آزمون

  
                                 مراحل آزمون -1-شكل الف

  :1ها شستشوي آزمونه

دقيقه شستشو در آب مورد استفاده در  30

  آزمون عاري از كلر

  )1- 1-10بند ( 

آب مورد استفاده در آزمون 

 )1-4(عاري از كلر 

هاي  گيري غلظت فلزات در استخراج اندازه

  ) 1-8(دوتايي 

 

 )1- 1-10(ساعت رهاسازي  24

اگر غلظت فلزات شناسايي شده  

ها از حدود مجاز  در استخراج

تجاوز نكند، آزمون را ادامه 

 ندهيد    

اگر غلظت فلزات شناسايي شده در 

ها از حدود مجاز تجاوز  استخراج

 كند، آزمون را ادامه دهيد

 )2- 7(ساعت رهاسازي  24

 تعويض آب آزمون 

يي ظروف آزمون دوتا

 )2- 5و  7-1(

 )3- 1-10(ساعت رهاسازي  72

 تعويض آب آزمون -1

  ساعت رهاسازي 24 -2

 تعويض آب آزمون -3

 ساعت رهاسازي 24 -4

 )  2- 7(تعويض آب آزمون  -5

 )3-7و  2- 7(ساعت رهاسازي  24

 مونپايان آز

 

 پايان آزمون

گيري غلظت فلزات در  اندازه

  )1- 8(هاي دوتايي  استخراج

 

 )2- 7(ساعت رهاسازي  24

 ) 2- 7(تعويض آب آزمون 

 ) 2- 7(تعويض آب آزمون 

 . هاي يكساني در سرتاسر اين آزمون استفاده كنيد و فقط آب تعويض شود از آزمونه) 1
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