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ج   

 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 

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


د   

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

: 2- 2 بخش - آزمون هاي روش: دوم قسمت - آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب

د آب انتقالي براي وار  ها شيلنگكه توسط   روش آزمون بو و طعمي: 3- 2-2 بخش -بو و طعم آب

  »شود تهيه غذا و نوشيدني مي

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  مسعود، مدني

  )دكتراي شيمي آلي(

  

  آزاد اسالمي واحد وراميندانشگاه 

    :دبير

  نصراصفهاني، مجتبي

  )دكتراي شيمي معدني(

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

     )روف الفبااسامي به ترتيب ح( :اعضا

  اسديان، پژمان

  )كارشناسي شيمي(

  فر، مينا شريعتي

  )كارشناسي ارشد صنايع غذايي(

  مختاري، مسعود

  )كارشناسي ارشد مديريت صنعتي(

  السادات نكويي، معصوم

  )كارشناسي شيمي(

  يوسفيان، هومن

  )كارشناسي شيمي(

  

  

  

  شركت صنايع شيميايي اصفهان

   

ت صنعتي اداره كل استاندارد و تحقيقا

  استان اصفهان

  شركت پوشش لوله كوهپايه

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

  شركت ايران اسپيرال
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ه   

  

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

  ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد

  1  يمراجع الزام

  2  اصطالحات و تعاريف

  2  اصول

  2  مواد

  2  وسايل

  2  ها آزمونه

  3  روش آزمون

  5  بيان نتايج

  5  گزارش آزمون

  7  )اطالعاتي( پيوست الف
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و   

  پيش گفتار

  

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

روش آزمـون بـو و   : 3-2-2 بخـش  -بـو و طعـم آب  : 2-2 بخش -آزمون هاي روش: دومقسمت  -يت آبكيف

 آن نـويس  پـيش  كـه " شـود  وارد آب انتقالي بـراي تهيـه غـذا و نوشـيدني مـي       ها شيلنگكه توسط   طعمي

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

 تصـويب  مورد 4/9/87 مورخهاي كشاورزي  خوراك و فرآوردهاستاندارد  ملي كميتة اجالسو هفتاد و دومين 

 و اسـتاندارد  مقـررات مؤسسـة   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار

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

 خـدمات،  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

 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 زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
BS 6920-2.2.3-1996: 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 odours and flavours imparted by hoses for conveying water for food 

and drink preparation 
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قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به  -آب

 - بو و طعم آب: 2-2 بخش -آزمون هاي روش: دوم قسمت -تاثير آنها بر كيفيت آب

وارد آب انتقالي براي تهيه   ها شيلنگكه توسط   روش آزمون بو و طعمي: 3-2-2 بخش

  شود غذا و نوشيدني مي

    هدف و دامنه كاربرد 1

) تقويت شده(پذير  هاي انعطاف شيلنگر ارزيابي توانايي ويژه ديك روش تعيين اين استاندارد تدوين  هدف از

  . باشد قابل تشخيص در آب مورد استفاده در تهيه غذا و نوشيدني، مي يدر وارد كردن بو يا طعم

كاربرد مورد مصرف انسان ني هايي كه در تجهيزات تهيه غذا و نوشيد شيلنگاين روش آزمون فقط در آزمون 

  .دارد

  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 : 1-7171ان شماره استاندارد ملي اير 2-1

 ها ويژگي -تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب

 استوانه مدرج  -، شيشه آالت آزمايشگاهي1383سال : 7258استاندارد ملي ايران شماره  2-2

2-3 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. 

2-4 BS 6920-2.2.1:2000, 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 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.1: General method 

of test. 

2-5 BS 6920-2.2.2:2000, 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: 
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  2

Methods of test- Section 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.2: Method of testing 

odours and flavours imparted to water by hoses and composite pipes and tubes. 

2-6 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: 

Methods of test- Section 2.3: High temperature tests. 

 

 

   ريف  ااصطالحات و تع 3

  .رود ر ميكاه ب BS 6920-2.2.1مندرج در استاندارد  در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف

  آزمون اصول 4

اين آب از نظر حضور هرگونه بوي قابل . شود ساعت از آب پر مي 24به مدت  شيلنگقسمتي از لوله يا 

اگر هيچ بويي تشخيص داده نشد سپس اين آب يكبار رقيق شده و از نظر وجود . شود يتشخيص ارزيابي م

اگر بو يا . شود كننده بو و طعم ارزيابي مي طعم قابل تشخيص در مقايسه با آب شاهد توسط افراد آزمايش

از با آب مورد استفاده در آزمون ساعت ديگر  24براي يك  شيلنگطعمي تشخيص داده شود، همان نمونه 

. شود كننده بو و طعم ارزيابي مي وري، توسط افراد آزمايش آب حاصل از آخرين دوره غوطه. شود  پر ميتازه 

  .شود كار با استفاده از آب مورد استفاده در آزمون كلرينه مجدداً تكرار مي اين روش

  .نمودار گردشي نشان داده شده استكار در يك  در پيوست الف مراحل اين روش -1 يادآوري

  .درج شده است BS 6920-2.2.1بطور كامل در استاندارد  هاي آب  كار ارزيابي بو و طعم نمونه روش -2 يادآوري

شود و فقط بعنوان قسمتي از  هاي تقويت شده نمي هاي بيروني شيلنگ اين روش آزمون شامل آزمون بر روي اليه - 3يادآوري 

  .گيرد بر ميكل شيلنگ را در 

ها در  كه از آزمونهاست ها در مقايسه با هفت استخراجي  كار فقط شامل دو استخراج متوالي از آزمونه  اين روش -3 يادآوري

   . شود ميانجام  BS 6920-2.2.2و  BS 6920-2.2.1استانداردهاي 

  مواد 5

  .  استفاده شود BS 6920-2.2.1بايد از واكنشگرهاي مندرج در استاندارد 

  وسايل 6

  .  استفاده شود BS 6920-2.2.1بايد از وسايل مندرج در استاندارد 

  ها آزمونه 7

ها از يك  اگر نمونه .تهيه شود) 9-2-5بند ( BS 6920-2.1استاندارد طبق ه بايد لولو  شيلنگهاي   آزمونه

  . شود برداري هر انتهاي توپي نمونهيك طرف از آزمونه شود، بايد  برداري مي نمونه شيلنگتوپي 
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  آزمون  روش 8

  كليات 8-1

كننده بو و طعم  كه براي سالمت افراد آزمايش ها آزمون را با در نظر گرفتن احتمال وجود موادي در استخراج  اين روش -اخطار

  .آب مضر است، انجام دهيد

 7171-1ملي ايران شماره   استانداردشناختي  و سمفقط محصوالتي كه در توافق با الزامات رشد ميكروبي 

شود بايد در اين آزمون ارزيابي شود، مگر  انسان مناسب فرض مي يراي تماس با آب مصرفب  )7و  6 هايبند(

ها شناخته شده بوده و هر سم احتمالي را بتوان ارزيابي  آنكه جزييات تركيب شيميايي و فرآيند توليد نمونه

  .كرد

را قورت  ها شرايط استخراج كننده بو و طعم آب آموزش دهيد كه تحت هيچ به افراد آزمايش

  . ندهند

  هاي استخراج روش 8-2

  آب عاري از كلر 8-2-1

  استخراج 8-2-1-1

مالحظه  7بند ( شيلنگشود، سطح داخلي هر يك از چهار تكه يك متري  در همان روزي كه آزمون آغاز مي

بند ( BS 6920-2.2.1استاندارد (آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر  l 10را با استفاده از حداقل ) شود

 Uرا از هر انتهاي حلقه به شكل هاي يك متري  شيلنگبا گيره دو تا از . دكني آبكشي) مالحظه شود) 2- 6

دو انتهاي . ها را با استفاده از آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر بطور كامل پر كنيد شيلنگ. خم كنيد

ين، يك ظرف آزمون يك ليتري خالي را مطابق با عالوه بر ا. را با يك فويل آلومينيمي نو بپوشانيد شيلنگ

اين ظرف آزمون . با آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر پر كنيد) 1-7بند ( BS 6920-2.2.1استاندارد 

  . دهد شاهد را تشكيل مي

  .بندي كنيد آبنو هاي فويل آلومينيمي  ظروف را با تكه

ساعت يا  24±1به مدت  ºC 2±23با آب سرد در دماي تحت آزمون و ظروف آب بايد براي آزمون  شيلنگ

  .شود هاي دماي باال، نگهداري  آزمونبراي  BS 6920-3بق استاندارد اطمدر دماي انتخابي 

  سازي  رقيق 8-2-1-2

هاي  را در استوانه مدرج شيلنگها را از گيره باز كنيد و محتواي هر  شيلنگ، نگهداريدر انتهاي دوره 

گيري و  منتقل و حجم آب را اندازه 7258ملي ايران شماره مناسب مطابق با استاندارد ايي تميز با ابعاد  شيشه

  .ثبت كنيد

 BSاستاندارد (ها حجم يكساني از آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر تازه  شيلنگهاي آب  به نمونه

افراد . اهد تهيه كنيدسازي از آب آزمون ش به روش مشابه يك رقيق. اضافه كنيد)) 2- 6ند ب( 6920-2.2.1

  .  هدايت كنيد 3- 8ها طبق بند  كننده بو و طعم آب را براي ارزيابي اين نمونه آزمايش
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  آب كلرينه 8-2-2

و ) مالحظه شود 7بند ( شيلنگديگر از آزمونه را با استفاده از دو  1- 1-2-8استخراج مندرج در بند   روش

بجاي آب عاري از كلر تكرار )) 3- 6بند ( BS 6920-2.2.1استاندارد (آب مورد استفاده در آزمون كلرينه 

  .كنيد

 BS 6920-2.2.1ها را مطابق با استاندارد  شيلنگبعد از اين دوره استخراج، كلر باقيمانده آزاد آب حاصل از 

كننده بو و طعم را  را تهيه كنيد و افراد آزمايش) 2-1- 2-8بند (ها  سازي خنثي كنيد، رقيق) 2- 4-10بند (

  .هدايت كنيد) مالحظه شود 3-8بند (هاي تهيه شده از آب عاري از كلر  سازي يابي رقيقبراي ارز

  آزمون  روش 8-3

  دماي محلول آزمون 1- 8-3

     ها در حمام آب با دماي كنترل شده روي سازي ها را با قرار دادن بشرهاي حاوي رقيق سازي دماي رقيق

˚C 1±25  مالحظه شود) پيوست ب( 3- 2بند (تنظيم كنيد   .(  

  هاي آن سازي و رقيق  ارزيابي استخراج 2- 8-3

  ارزيابي بو 1- 2- 8-3

 ml 100. خارج كنيدگرمخانه و نمونه آب شاهد را از حمام آب يا ) شيلنگيك نمونه از هر (نمونه استخراج 

     تميز با قطر گردن حداقل ml 250هاي استخراجي و نمونه آب شاهد را به يك بالن  از هريك از نمونه

mm 45  ،درپوش بالن را بگذاريد و در صورت لزوم دما را مجدداً روي منتقل كنيد˚C 1±25 تنظيم كنيد.  

رخواست كنيد هر بالن را بطور كامل هم زده، درپوش بالن را برداشته و فوراً دكننده بو و طعم  از افراد آزمايش

  .استخراج را بو كنند و نظرشان را در مقايسه با آب شاهد ثبت كنند

بو در نظر گرفته  بل تشخيصي بين استخراج و نمونه آب شاهد وجود ندارد، استخراج بياگر هيچ تفاوت قا

  ).2- 2-3-8بند (شده و ارزيابي طعم را ادامه دهيد  

        استخراج را يكبار ديگر   ها تشخيص داده شد، روش شيلنگاگر بويي در استخراج حاصل از هريك از 

از نظر بو مشابه با باال ارزيابي كنيد، اگر عاري از بوي قابل تشخيص  استخراج را. تكرار كنيد) 1- 1-2-8بند (

  ).2- 2-3-8بند (ارزيابي طعم  را انجام دهيد  ،باشد

درج شده  BS 6920-2.2.1شويد در پيوست ب استاندارد  هايي كه عموماً با آن مواجه مي و طعم هافهرستي از بو -يادآوري

  .است

  ارزيابي طعم 2- 2- 8-3

عاري از بوي غيرقابل تشخيص نشده  ،و استخراج) 1-2- 3-8بند (بي بو انجام نشده است تا زماني كه ارزيا

  .انجام ندهيداين ارزيابي را است، 

از اين آب را داخل فنجان آزمون  ml 5±30سازي آزمون شاهد را از حمام آب خارج كنيد و مقدار  رقيق

كننده بو و طعم آموزش  يك از افراد آزمايشبه هر)). 4-7بند ( BS 6920-2.2.1استاندارد (چشيدن بريزيد 

دهيد كه حجم دلخواهي از آب را داخل دهان خود كرده و بدون قورت دادن، چند ثانيه قبل از بيرون ريختن 
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 استاندارد(فنجان چشيدن را بطور كامل با آب عاري از كلر  ها، مابين آزمون نمونه. آن را در دهان نگه دارند

BS 6920-2.2.1 ) سازي نمونه شاهد تشخيص داده شود، آزمون  اگر طعمي در رقيق .كنيد آبكشي ))2-6بند

هاي تازه، آب مورد استفاده در آزمون تازه و ظروف  آزمونهو با استفاده از  8را بطور كامل با شروع از بند 

  .آزمون تازه دوباره تكرار كنيد

  .هاي استخراج آزمون را ارزيابي كنيد سازي بطور مشابه رقيق

  .شده شناسايي نشد، اين نتايج را ثبت و آزمون را متوقف كنيد  رقيق هاي اگر طعمي در هيچ يك از استخراج

  .درج شده است BS 6920-2.2.1شويد در پيوست ب استاندارد  هايي كه عموماً با آن مواجه مي فهرستي از بو و طعم -يادآوري

  تكرار آزمون 8-4

يفي از اين بو و طعم ثبت كنيد و با استفاده از همان دو نمونه اگر بو يا طعمي تشخيص داده شود، توص

را بسته به  2- 8و  1-8بندهاي هاي  كار و همان نوع آب مورد استفاده در آزمون، يكبار ديگر روش شيلنگ

  . آخرين استخراج پايان دهيد بامورد تكرار كنيد، آزمون را 

درج شده  BS 6920-2.2.1شويد در پيوست ب استاندارد  آن مواجه مي هايي كه عموماً با و طعم هافهرستي از بو -يادآوري

  .است

  بيان نتايج 9

  . بيان كنيد) 11بند ( BS 6920-2.2.1اين نتايج را مطابق با استاندارد 

  گزارش آزمون 10

، اين گزارش بايد )12بند ( BS 6920-2.2.1مندرج در استاندارد آزمون عالوه بر الزامات مربوط به گزارش 

  :زير باشدهاي  ي آگاهيدارا

  ،.7171-2- 2-3 ايران استاندارد مليروش آزمون طبق  1- 10

  ها و پوشش خارجي، سازي شامل جزييات تقويت شيلنگشرحي از  2- 10

با آب مورد استفاده در آزمون تهيه  شيلنگپر كردن طولي از از   ها ايي با اين مضمون كه استخراج جمله 3- 10

  سازي شده است، رقيقد استفاده در آزمون آب موربا آبي با همان كيفيت در پي آن و 

  طول آزمونه، 4- 10

  قطر داخلي آزمونه، 5- 10
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  مساحت سطحي از مواد كه در تماس با آب مورد استفاده در آزمون است، 6- 10

  حجم آب مورد استفاده در آزمون كه طي استخراج داخل آزمونه قرار دارد، 7- 10

 تشخيص داده شده است،  شيلنگهاي  آيا بويي در اولين و دومين استخراج حاصل از نمونهاينكه  8- 10

تشخيص داده  شيلنگهاي  سازي اولين و دومين استخراج حاصل از نمونه آيا طعمي در رقيقو اينكه  9- 10

 . شده است
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  مراحل آزمون

  
  

  مراحل آزمون -1-شكل الف

 l 2ورسازي طول يك متري از شلنگ در  غوطه

  آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر

 )8-2(  

زمون عاري آب مورد استفاده در آ

 از كلر 

آب مورد استفاده در آزمون كلرينه 

)mg/l 1 ( 

 

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 طعم

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون     •

  ) 4-8و  3- 8(

 

 )2-8(ساعت رهاسازي  24 )2-8(ساعت رهاسازي  24

ا بو و طعم قابل تشخيصي در ه اگر استخراج

 دارد، ها  سازي هركدام از استخراج اولين رقيق

 )4- 8و  3-8( هيددرا ادامه آزمون 

 

شلنگ را پر كنيد و 

  انتهاي آن را ببنديد

 )8-2-1( 

 تعويض آب آزمون

 پايان آزمون

 

ها بو و طعم قابل تشخيصي در اولين  اگر استخراج

را  آزمونندارد، ها  اجسازي هركدام از استخر رقيق

 )4-8و  3-8( ادامه ندهيد

 

 پايان آزمون

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 طعم 

- 8(مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون   •

  ) 4-8و  3

 

 تعويض آب آزمون

شلنگ را پر كنيد و 

  انتهاي آن را ببنديد

 )8-2-2( 

 ساعت رهاسازي 24 ساعت رهاسازي 24
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