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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

كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .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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د   

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

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

  »كليات روش آزمون : 1- 2-2بخش  -بو و طعم آب

  

  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

     )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا

  اسديان، پژمان

  )كارشناسي شيمي(

  فر، مينا شريعتي

  رشد صنايع غذاييكارشناسي ا(

  مختاري، مسعود

  )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

  

ت صنعتي اداره كل استاندارد و تحقيقا

  استان اصفهان

  شركت ايران اسپيرال
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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  اصطالحات و تعاريف

  3  اصول

  3  فرضيات آزمون

  3  مواد

  4  وسايل

  5  د آزمايش كننده بو و طعم آبافرا

  7  ها آزمونه

  7  روش آزمون

  11  بيان نتايج

  11  گزارش آزمون

  14  )اطالعاتي( پيوست الف

  15  )اطالعاتي( پيوست ب

  16  )اطالعاتي( پيوست پ
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و   

  پيش گفتار

  

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

 كليـات روش آزمـون  : 1-2-2 بخش -بو و طعم آب: 2-2بخش  -آزمون هاي روش: دومقسمت  -كيفيت آب

 و ايـران تهيـه   تحقيقـات صـنعتي   و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه"

هـاي كشـاورزي    راك و فـرآورده خـو استاندارد  ملي كميتة اجالسهفتصد و هفتاد و دومين در  و شده تدوين

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 4/9/87مورخ 

منتشـر   ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .شودمي

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،   . گرفت 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 6920-2.2.1-2000: 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 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.1: 

General method of test 
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  1

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

 - بو و طعم آب: 2-2بخش  -آزمون هاي روش: ومقسمت د -كيفيت آبتاثير آنها بر 

  كليات روش آزمون: 1-2-2 بخش

  هدف و دامنه كاربرد   1

يك روش ويژه در ارزيابي توانايي يك محصول در وارد كردن بوي يا تعيين اين استاندارد تدوين  هدف از

اي انواع محصوالت غير فلزي كه در اين روش آزمون بر. باشد طعم قابل تشخيص در آب مصرفي انسان مي

  .شود كاربرد دارد تماس با آب آشاميدني استفاده مي

در شكل نهايي ) با ساختار تقويت شده يا تقويت نشده(پذير  هاي انعطاف  شيلنگاين روش آزمون در آزمون 

كه در تجهيزات  )با ساختار تقويت شده يا تقويت نشده(پذير  هاي انعطاف  شيلنگو يا ) يعني قبل از نصب(

  .شود، كاربرد ندارد ميتهيه غذا و نوشيدني استفاده 

با ساختار تقويت شده يا (پذير  هاي انعطاف  شيلنگكارهايي كه براي آزمون بو و طعم ورودي به آب توسط  روش -يادآوري

كه در ) ويت شده يا تقويت نشدهبا ساختار تق(پذير  هاي انعطاف  شيلنگو يا ) يعني قبل از نصب(در شكل نهايي ) تقويت نشده

  .ده استآورده ش BS6920-2.2.3و  BS 6920-2.2.2شود، به ترتيب در استانداردهاي  ميتجهيزات تهيه غذا و نوشيدني استفاده 

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

  .كنند ايج حاصل را ارزيابي مينت

  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 يدنظرهايتجد 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

                                                
 وزارت نيرو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -1
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  2

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

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

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

 هاي آزمون 

2-3 BS 5586-1: 1978, Sensory analysis apparatus- Specification for wine-tasting glass. 

2-4 BS 6068-2.26, Water quality- Part 2: Physical, chemical and biochemical methods- 

Section 2.26, Method for determination of free chlorine and total chlorine: colorimetric 

method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes. 

2-5 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. 

2-6 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: 

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

tastes imparted to water by hoses. 

2-7 BS 6920-2.2.3:2000, 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- Part2: 

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 preparation. 

2-8 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. 

   ريف  ااصطالحات و تع 3

  :رود كار ميه در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير ب

3 -1  

  1افراد آزمايش كننده طعم آب

  .دهند تشخيص ميرا با حساسيت  درتماس با مواد غير فلزي استكه  به طعم و بوي آبياشخاصي كه 

3 -2  

  سازي طعم آستانه رقيق

تر داراي طعم قابل  رقيق  در مقايسه با نمونه  نمونهسازي كه در آن در يك مجموعه تحت ارزيابي،  رقيق

  .تشخيصي است

                                                
1 - Panellists 

www.abpsoil.com

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


  3

3 -3  

  بو

  .مشخصه اورگانولپتيك قابل تشخيص توسط بيني در هنگام بو كشيدن مواد فرار معين

3 -4  

  طعم

  .شود ، درك ميكردن مزهطي در كه است  1بويايي، چشايي و تريجمينالاحساسات ايي از  تركيب پيچيده

  

  .قرار گيرد 2ت تحت تاثير المسه، گرما، اثرات دردآور يا كينااستتيكطعم ممكن اس -يادآوري

  

  آزمون  اصول 4

از نظر در مقايسه با آب شاهد سپس آب رقيق و . شود ساعت فرو برده مي 24نمونه محصول در آب براي 

مورد اگر بو يا طعمي تشخيص داده شود، همان نمونه در آب . شود وجود بو و طعم قابل تشخيص ارزيابي مي

 72شود كه اين مراحل شامل يك دوره  دوره استخراج متوالي ديگر فرو برده مي 6آزمون براي استفاده در 

اين آب در آخرين . باشد آزمون تازه براي هر دوره مياستفاده در ساعته با آب مورد  24ساعته و يك دوره 

. شود و و طعم قابل تشخيص ارزيابي مياز نظر وجود بدر مقايسه با آب شاهد شده و  وري، رقيق  دوره غوطه

  .شود با استفاده از آب كلرينه تكرار ميبر روي يك نمونه آزمايش نشده تازه از محصول و كار  اين روش

درج هاي آزمون  مجموعه نمودارهاي گردشي براي نشان دادن ترتيب مراحل اين روش) اطالعاتي( پپيوست در  -يادآوري

  .شده است

  مونآز هاي فرض  پيش 5

بصورتي بايد ف اجريان مزاحم هوا انجام شود و محيط اطرساكت و بدون ارزيابي بو و طعم بايد در يك اتاق 

تهويه مطبوع يا  گونه هيچ. كننده طعم آب چشم بسته وظيفه خود را انجام دهند باشد كه افراد آزمايش

كند بايد از اتاق  كننده توليد مي هداخلمبوگيري نبايد در اتاق استفاده شده باشد و هر نوع فعاليتي كه بوهاي 

  .باشد C 4±21˚دماي اتاق بايد . دور باشد

  مواد  6

 آب مورد استفاده در آزمون 1- 6

آب مورد استفاده در آزمون بايد داراي كيفيت آب آشاميدني بوده و از يك شير آب متصل به شبكه آبرساني 

در  C 1˚فشار باز كنيد تا دماي جريان آب بيشتر از  آوري آب، شير را با قبل از جمع. با فشار اصلي تهيه شود

                                                
1 - Trigeminal 
2 - Kinaesthesic effects 
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ضاوت افراد بنابر قاين آب بايد . تجاوز نكند C 25˚ايي تغيير نكند و دماي آن از  دقيقهي يك  يك دوره

  .كننده طعم و بوي آب از هر گونه بو يا طعم قبل تشخيصي در شروع هر بخش از ارزيابي، عاري باشد آزمايش

ممكن است داراي بو يا طعمي باشد كه بو و طعم حاصل از مواد متصل به شبكه آبرساني مناطق، آب شير  در برخي -يادآوري

و آب معدني، مجاز ) بدون گاز(بندي شده  ع آب ديگر شامل، آب بستهبدر اين مورد، استفاده از منا. مورد آزمايش را بپوشاند

  .عم و بوي آب از هر گونه بو يا طعم قبل تشخيصي عاري باشدكننده ط است به شرطي كه اين آب به قضاوت افراد آزمايش

كربن فعال گرانول  ابمتصل به شبكه آبرساني تصفيه آب شير از توان  بو و طعم را ميبدون آب عالوه بر اين، 

  .تهيه كرد) پيوست الف مالحظه شود(

 آب مورد استفاده در آزمون كلرينه نشده 2- 6

             را بطور دقيق مطابق با استاندارد) 1-6بند (تفاده در آزمون غلظت كلر باقيمانده در آب مورد اس

BS 6028-2.26 05/0از اينكه غلظت كلر باقيمانده آزاد آب به كمتر از براي اطمينان . گيري كنيد اندازه 

  .اضافه كنيد) 4-6بند (محلول سديم تيوسولفات آن به گرم بر ليتر رسيده است  ميلي

 شده در آزمون كلرينه آب مورد استفاده 3- 6

و مقدار كافي  گيري كنيد را بطور دقيق اندازه) 1- 6بند (غلظت كلر باقيمانده در آب مورد استفاده در آزمون 

گرم بر  ميلي 1±1/0اضافه كنيد تا غلظت كلر باقيمانده آزاد به ) 5-6بند (محلول سديم هيپوكلريت به آن 

  .ليتر برسد

  محلول سديم تيوسولفات 4- 6

گرم سديم تيوسولفات پنج آبه تهيه كنيد، محلول را در  5/3ا با افزودن آب مقطر تا يك ليتر به محلول ر

   .نگهداري كنيد C 1±4˚تاريكي و در دماي 

  .كند يتر آب خنثي ميگرم در ليتر كلر باقيمانده را در يك ل ميلي 1از اين محلول  ml2هر  -يادآوري

  محلول سديم هيپوكلريت 5- 6

  .درصد وزني كلر آزاد رقيق كنيد 1كلريت تجاري را با آب مقطر تا رسيدن به غلظت مقداري سديم هيپو

  .اين واكنشگر پايدار نيست و بايد روزانه تهيه و استفاده شود -يادآوري

  آب مقطر 6- 6

  .باشد1728ملي ايران شماره آب مقطر بايد مطابق با استاندارد 

  وسايل  7

  ظروف آزمون 7-1

        ي كاليبره از جنس بورسيليكات با ظرفيتي مطابق با استاندارد اي ظروف آزمون شامل بشرهاي شيشه

BS 6920-2.1 ) باشد مي )2- 1-5بند.  
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آب . ي كنيدآبكش) 6-6بند (هاي قابل تجزيه در محيط زيست بشوييد و با آب مقطر  بشرها را با شوينده

رها بايد با آب مورد استفاده در بش ،قبل از استفاده. بشرها بايد در يك قفسه هواي گرم چكيده و خشك شود

  .تهيه شده است، آبكشي شود 2-6از كلر كه طبق بند  عاريآزمون 

  سازي بشرهاي رقيق 7-2

است كه  ml 250و  ml 50 هاي بشرهاي مدرج از جنس بورسيليكات به ظرفيتسازي شامل  بشرهاي رقيق

  .شود تميزكاري ) 1-7بند (مشابه با ظروف آزمون بايد 

  .د منحصراً براي ارزيابي بو و طعم كنار گذاشته شوداين بشرها باي

  1گرمخانهحمام آب و  7-3

  .    باشد  C 2±25˚و  C 2±23˚روي بر بايد قادر به كنترل دما  گرمخانهحمام آب گرم و 

  هاي ارزيابي بو بطري 7-4

تشكيل درپوش مناسب  با mm 45با قطر گردن حداقل  ml 250ايي  هاي شيشه هاي ارزيابي بو از بالن بطري

  .شود مي

  هاي ارزيابي طعم فنجان 7-5

از قسمت محدب فنجان دهانه قابل خم شدن است و پايه يك روي كه بر يك فنجان مجهز به يك دسته 

  .تر است فنجان باريك

 mm 2±100و طول داخلي فنجان بايد  mm 3±62، حداكثر قطر داخلي فنجان mm 2±45دهانه فنجان 

فنجان  ،قبل از استفاده. باشد) 3بند ( BS 5586-1با استاندارد مطابق  مشخصات فيزيكي فنجان بايد. باشد

  .تميز شود) 2-پيوست الف(استاندارد همين بايد مطابق با 

 طعم آببو و افراد آزمايش كننده  8

 طعم آببو و الزامات مربوط به افراد آزمايش كننده  8-1

   بندهاي مندرج در بو و طعم بندي   دهكننده طعم و بوي آب نبايد از ر هاي شخصي افراد آزمايش حساسيت

كننده طعم  براي رسيدن به اين وضعيت، هريك از افراد آزمايش. تفاوت زيادي داشته باشد 4-2-8و  2-3- 8

در فواصل زماني ). را مالحظه كنيد 2-2- 8بند (و بوي آب بايد در يك آزمون حساسيت اوليه شركت كنند 

كننده طعم  يك مميزي از حساسيت افراد آزمايشاز تداوم كارآيي آنها، بايد براي اطمينان ماه،  12تر از  كوتاه

  .و بوي آب انجام شود

موظف به پرهيز از دقيقه قبل از انجام ارزيابي بو و طعم آب  60حداقل كننده طعم و بوي آب  افراد آزمايش

ه از بيماري دستگاه تنفسي اشخاصي ك. باشند غير از آب، خوردن و سيگار كشيدن مي هايي  نوشيدن نوشيدني

اجازه شركت در ارزيابي بو و طعم  هاي بيماري ، تا فروكش كردن نشانهبرند رنج مي) سرما خوردگي و آلرژي(

                                                
1 - Incubator  
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در روز ) هاي معطر مورد استفاده در شستشوي دست شامل صابون(استفاده از عطرها و مواد آرايشي . ندارند

  .ارزيابي بو و طعم مجاز نيست

  .آزمون بايد شامل سه نفر باشداعضاء هيات 

   كننده طعم و بوي آب ارزيابي طعم اشخاص آزمايش 8-2

  ارزيابي اوليه 8-2-1

يعني آب مورد استفاده در آزمون  كننده بو و طعم آب سه نمونه دوتايي از آب  ز افراد آزمايشكدام ابه هر

در دون عالمت شناسايي و يك بطري آب معدني بدون گاز و بدون بو و ب) 6-6بند (، آب مقطر )1-6بند (

كننده بايد تفاوت  هريك از اشخاص آزمايش. بايد تحويل داده شود) 4-7بند (هاي ارزيابي طعم  داخل فنجان

آن اشخاصي كه آب مورد استفاده در آزمون را متفاوت تشخيص . ها و برتري آنها را تشخيص دهد بين آب

كننده  كنند بايد بعنوان اشخاص آزمايش اهده نميدهند و كساني كه تفاوتي بين هر دو جفت نمونه مش مي

  .طعم و بوي آب انتخاب شوند

ساير از هاي آب مقطر  كننده طعم و بوي آب بايد قادر به تشخيص تفاوت بين نمونه آل، اشخاص آزمايش بطور ايده -يادآوري

   .ها باشند آب

  مواد غير فلزي: خاص ارزيابي بو و طعم 8-2-2

 1مداد مانندبا موادي  هبطاي كه داراي مشخصه بو و طعم در ريها از آب) 2-10بند (سازي  يك مجموعه رقيق

كننده طعم و  هاي آب به هريك از اشخاص آزمايش اين نمونه. بايد تهيه شودهستند، هاي الستيكي  و طعم

ثبت  ،كند ميطعم مشاهده يك سازي كه در آن اولين شخص  رقيقبايد آن شود و  ميتحويل داده بوي آب 

  .دشو

 :هاي زير تهيه شود هاي پالستيكي، الستيكي و ليد پنسيل بايد طبق روش هايي داراي طعم آب -يادآوري

بعنوان آنتي اكسيدان ) متاكرزول -بوتيل - تترا -6(بيس  -تيو - 4،4از پلي اتيلن حاوي تركيب ) 1-9بند (دو نمونه . مداد) الف

به مقدار كافي آب مورد . ايد در يك ظرف آزمون تميز قرار داده شودب) به ميزاني كه توسط توليدكننده توصيه شده است(

بندي  اضافه شود و ظرف آزمون با فويل آلومينيمي آببايد  ml 1000استفاده در آزمون عاري از كلر تا رسيدن به خط نشان 

  .كنيد  نگهداري C 1±30˚ساعت در دماي  18ها را براي  نمونه. شود

الستيك طبيعي بجاي پلي ) 1-9بند (شود با اين تفاوت كه از دو نمونه  بايد مانند مورد الف تهيه مي ها اين نمونه. الستيك) ب

  .  شود اتيلن استفاده مي

ماه قبل  12هايي كه در  ها مشكل است، از نمونه نمونه مواد مناسب براي تهيه اين نمونه آبپيدا كردن اگر 

  .  بايد استفاده شود ،مون شده استدر اين آزمايشگاه آزها  براي توليد اين طعم

كند، بعنوان افراد  از اشخاصي كه توانايشان در تشخيص و شناسايي بو و طعم تفاوت زيادي نميبايد 

  .شودستفاده كننده بو و طعم آب ا آزمايش

                                                
1 - Lead pencil 
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  فنل هالوژنه: خاص ارزيابي طعم 8-2-3

ميليون يك محلول از مشتقات سازي يك در  كننده بو و طعم آب بايد قادر به تشخيص رقيق افراد آزمايش

  .شود، باشد هالوژنه فنوليك كه بصورت زير تهيه مي

g 5/0  ،بلورهاي يدg 5/6  بلورهاي فنلBP  وg 5/0  سديم ساليسيالت را درml 750 آب مقطر حل كنيد .

با ثانيه همراه  30كلر آزاد كه از يك محلول آبي سديم هيپوكلريت بدست آمده است را طي  g 4به آرامي 

  .رسانده و در تاريكي نگهداريدml 1000محلول را با آب مقطر به حجم . هم زدن، اضافه كنيد

  1كارنامه شخصي 8-2-4

هاي واقعي از نظر  كننده بو و طعم آب با استفاده از نمونه افراد آزمايشحداقل سالي يكبار بايد عملكرد 

  . و يا طعم خاص، مورد بررسي قرار گيردتغيير عالئم در حساسيت هريك از اين افراد نسبت به هر بهرگونه 

  ها   آزمونه 9

  كليات 9-1

  .باشد BS 6920-2.1با استاندارد مطابق ها بايد  آزمونه

  2تقابلمآلودگي  9-2

جذب تركيبات فرار، بويژه در پي آن و اثر پخش ها در  آزمونهتقابل مبراي جلوگيري از خطر احتمالي آلودگي 

نگهداري  طيدر متفاوت بايد هاي محصوالت  آزمونهكند،  شر ميدر جايي كه نمونه بوي قابل تشخيصي منت

  ).جداگانهغير قابل نفوذ بعنوان مثال، در ظروف ( باشدقبل از آزمون، بطور فيزيكي از يكديگر جدا 

   آزمون  روش 10

  استخراج  روش 1- 10

ها رخ  ايي در توالي اين دوره هاي استخراج متوالي و بدون وقفه است، اگر وقفه اطمينان پيدا كنيد كه دوره

  .تكرار كنيدتازه هاي  آزمونهدهد، مراحل را با استفاده از 

  اولين استخراج 1- 1- 10

يك شير  جريان آب حاصل از(ها را در جريان آب  آزمونهيا  آزمونهشود،  در همان روزي كه آزمون آغاز مي

آب مورد استفاده در با و سپس كشي كنيد دقيقه آب 10به مدت ) با فشار اصليمتصل به شبكه آبرساني 

  ).2- 6بند ( كشي كنيدآزمون عاري از كلر آب

هر براي عالوه بر اين، . قرار دهيد) 1-7بند (تميز جداي را در يك ظرف آزمون ) 1-9بند ( ها آزمونههريك از 

را شاهد يك ظرف آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر در نظر بگيريد، اين ظرف آزمون ها،  آزمونهاز بهر 

اضافه ) 2-6بند (به هريك از ظروف به مقدار كافي آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر . دهد تشكيل مي

و هريك از ظروف  برسد) 2- 1-5بند ( BS 6920-2.1كنيد تا به خط نشان كاليبراسيون مندرج در استاندارد 

                                                
1 - Personal logs 
2 - Cross-contamination 
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 24±1به مدت  ºC 2±23ظروف را به دور از نور و در دماي . بندي كنيد آبنو را با يك فويل آلومينيمي 

از آب كمتر است، مطمئن شويد كه آزمونه  آزمونهاگر چگالي . نگه داريد) 3- 7بند (گرمخانه ساعت داخل 

  . ور شده است وطهدر طي آزمون غ ايي وزنه شيشه با استفاده از يكبطور كامل در آب مورد استفاده در آزمون 

محصول براي بو  هاي كننده بو و طعم آب را براي ارزيابي هريك از استخراج در انتهاي اين دوره، افراد آزمايش

هاي بيشتري تهيه  اگر الزم شد استخراج. هدايت كنيد) مالحظه شود 2- 10بند (براي طعم الزم است و اگر 

  .كنيد

  راجدومين استخ 2- 1- 10

و ظرف شاهد را از آب خالي كنيد و دوباره مانند قبل با آب مورد استفاده در آزمون عاري آزمونه ظرف آزمون 

ديگر  هساعت 24±1براي يك دوره  ºC 2±23ظروف را به دور از نور و در دماي ). 2-6بند (از كلر پر كنيد 

  .نگه داريد

  هاي بيشتر استخراج 3- 1- 10

ساعته و در انتها يك دوره  72يك دوره شامل اي پنج دوره متوالي ديگر، بر 2-1- 10عمليات مندرج در بند 

. هر دوره تكرار كنيدبراي ) 2-6بند (ساعته، و با استفاده از آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر تازه  24

  .آزمون كنيد 2-10آخرين استخراج را طبق بند 

 ) شودپيوست پ مالحظه (ارزيابي   روش 2- 10

  ها سازي تهيه رقيق 1- 2- 10

   و 1- 1-10بندهاي (و شاهد  آزمونههاي  سازي يك به يك از هريك از استخراج يك مجموعه از دو رقيق

بصورت زير ) 2- 6بند (را با استفاده از آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر تازه ) مالحظه شود 3- 10-1

  :تهيه كنيد

ml 100 سازي  از اين استخراج را داخل يك بشر رقيقml 250  بريزيد و به آن ) 2- 7بند (تميزml 100  آب

اين اولين . (اضافه كنيد و بطور كامل مخلوط كنيد) 2-6بند (مورد استفاده در آزمون عاري از كلر تازه 

تميز ديگر  ml 250سازي  سازي را به يك بشر رقيق از اين رقيق ml 100). دهد سازي را تشكيل مي رقيق

اين دومين . (آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر تازه اضافه كنيد ml 100منتقل كنيد و به آن 

  ).دهد سازي را تشكيل مي رقيق

  دماي محلول آزمون 2- 2- 10

) 3-7بند (در حمام آب ) 2-10بند (ها  سازي ها را با قرار دادن بشرهاي محتوي رقيق سازي دماي كليه رقيق

  .تنظيم كنيد ºC 2±25روي 
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  هاي آنها سازي قيقها و ر ارزيابي استخراج 3- 2- 10

  ارزيابي بو 3-1- 2- 10

از هريك از  ml 100. خارج كنيدگرمخانه آب استخراجي و شاهد رقيق نشده را از حمام آب يا  نمونه

منتقل كنيد و اگر الزم شد ) 4-7بند (هاي ارزيابي بوي تميز  هاي آب استخراجي و شاهد را به بطري نمونه

  .تنظيم كنيد ºC 2±25دماي آن را مجدداً روي 

را بردارند و فوراً  ها ها را كامالً هم بزنند، درپوش بطري رخواست كنيد بطريدكننده بو و طعم  از افراد آزمايش

  .در مقايسه با آب شاهد ثبت كنندرا مايع استخراجي را بو كنند و نظرشان 

وري كه در باال بي بو بطمراحل استخراج را تا ارزيا ،ددنكننده بو و طعم بويي تشخيص دا اگر افراد آزمايش

ها عاري از هر بوي قابل تشخيصي  اگر اين استخراج. هفتمين استخراج تهيه شده ادامه دهيدعنوان شد روي 

  ).مالحظه شود 3- پيوست پ(ها بايد انجام شود  باشد، ارزيابي طعم بر روي نمونه

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

و استخراج عاري از بوي غيرقابل تشخيص ) 1- 3-2-10بند (اين ارزيابي را تا زماني كه ارزيابي بو انجام نشده است  -اخطار

  .نشده است، انجام ندهيد

به هريك از افراد ). 4-7بند (سازي را داخل فنجان آزمون چشيدن بريزيد  قسمتي از دومين رقيق

آب آموزش دهيد كه حجم دلخواهي از آب را داخل دهان خود كرده و بدون قورت كننده بو و طعم  آزمايش

اگر نمونه شاهد رقيق شده داراي طعم باشد . دادن، چند ثانيه قبل از بيرون ريختن آن را در دهان نگه دارند

سازي  قيقكار را براي اولين ر كننده بو و طعم آب بخواهيد تا آن را ثبت و سپس اين روش از افراد آزمايش

سازي گزارش كند، آزمايش را  طعمي در اين رقيق ،كننده بو و طعم اگر هريك از افراد آزمايش. تكرار كنند

  ).مالحظه شود 1-11بند (هاي آزمون تازه آغاز كنيد  ادامه ندهيد و دوباره با نمونه

مقايسه طعم مايع استخراجي ها با  هاي حاصل از اين نمونه سازي كار را براي هريك از مجموعه رقيق اين روش

سازي  ترين رقيق آزمونه رقيق شده با طعم آب شاهد با همان رقت، تكرار كنيد، هميشه اول از رقيق

، در بين هر )2-6بند (فنجان چشيدن را بطور كامل با آب عاري از كلر . شروع كنيد) سازي دوم رقيق(

سازي تشخيص داده نشد، اين نتايج را ثبت  ين رقيقاگر طعمي در اول. كنيد ، آبكشيها سازي مجموعه از رقيق

سازي را كه اين  ها تشخيص داده شد، آستانه رقيق سازي اگر طعمي در هريك از رقيق. و آزمون را ادامه ندهيد

  .طعم در ابتدا تشخيص داده شده است را همراه با توصيفي از اين طعم ثبت كنيد

ها را  ارزيابي بوها و طعم. فتمين استخراج تهيه شده ادامه دهيداگر طعم گزارش شود مراحل استخراج را تا ه

  .شروع كنيد 1-2- 10كه در باال تنظيم شده است از بند  بصورتي

هاي آزمون  داراي يك مجموعه نمودارهاي گردشي براي نشان دادن ترتيب مراحل اين روش) اطالعاتي( پپيوست  -يادآوري

                  .باشد مي
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  ونتكرار آزم 4- 2- 10

يعني (استخراج سازي آخرين  كننده بو و طعم، طعمي را در اولين رقيق اگر حداقل دو تا از سه فرد آزمايش

طعمي را  ،كننده بو و طعم گزارش كند، ولي هيچ يك از افراد آزمايشنشده يا كلرينه شده كلرينه ) هفتمين

با استفاده از دو نمونه آزمون نشده ) 1- 1-10شروع از بند (سازي گزارش نكند، اين آزمون را  در دومين رقيق

  .ديگر از اين محصول تكرار كنيد

  )پيوست پ را مالحظه كنيد(شده استخراج با استفاده از آب كلرينه   روش 3- 10

  كليات 3-1- 10

هاي تازه و  مشخص شده است را با استفاده از نمونه 1- 10كار اين استخراج كه در بند  براي هر نمونه، روش

  .تكرار كنيد) 3- 6بند (آزمون كلرينه آب مورد استفاده در 

  ها از استخراج با آب كلرينه سازي سازي رقيق ه آماد 3-2- 10

ها را از ظرف آزمون خارج كنيد و سطح كلر باقيمانده آزاد را  ، آزمونه)1-1-10بند (بعد از اين دوره استخراج 

  . كنيدخنثي  2- 6كار مندرج در بند  اين كلر را توسط روش. گيري كنيد در آب اندازه

  .تهيه كنيد) 2- 6بند (و با استفاده از آب عاري از كلر  1- 2-10ها را مشابه با بند  سازي رقيق

  ارزيابي   روش 3-3- 10

ها الزم شد از آب مورد استفاده در آزمون  هرجا تكرار استخراج. انجام دهيد 3-2-10ارزيابي را طبق بند 

  ).3-6بند (كلرينه استفاده كنيد 

  )پيوست پ و استاندارد بند  را مالحظه كنيد(هاي دماي باال  آزمون 4- 10

  آب عاري از كلر 1- 4- 10

از دماي باال استفاده  C 2±23˚در دماي نگهداري استفاده كنيد ولي بجاي  1-10كار استخراج بند  از روش

. خنك كنيد C 2±23˚تا دماي ) 3-4-10بند (ظرف آزمون و استخراج را قبل از ارزيابي بو و طعم . كنيد

  .دكني نگهداري) 2- 4-10بند (از هر استخراج را براي استفاده در آزمون آب كلرينه  ml 250حداقل 

  آب كلرينه 2- 4- 10

كارهاي  هنگام انجام آزمون در آب كلرينه با دماي باال، در نتيجه كاهش سريع كلر آزاد از آب در اين دماها، روش - يادآوري  

  .استفاده نشود 3- 4-10رج در بند كارهاي آزمون مند شود از روش توصيه مي. شود خاصي الزم مي

) 1- 4-10بند (به قسمتي از استخراج در آب عاري از كلر ) 5-6بند (مقدار كافي محلول سديم هيپوكلريت 

استخراج كلرينه را ساكن رها . گرم در ليتر برسد ميلي 1±1/0هاي كلر باقيمانده آزاد  اضافه كنيد تا به غلظت

 را ها در پايان اين دوره استخراج. بماند  ساعت باقي 2تا  1به مدت  C 2±23˚دور از نور در دماي به كنيد تا 

ها را از مايعات استخراجي كلرينه تهيه كنيد و سپس بوي اين  سازي ، رقيق)2- 3-10بند (عاري از كلر كنيد 

  .ها را ارزيابي كنيد سازي مايعات استخراجي و طعم اين رقيق
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  ارزيابي بو و طعم 3- 4- 10

  .انجام شود 3-2- 10م بايد مشابه با مندرجات بند ارزيابي بو و طع

  بيان نتايج 11

  اعتباربخشي 11-1

كننده بو و طعم شناسايي شود، بايد  سازي شاهد توسط هريك از افراد آزمايش اگر طعمي در اولين رقيق

نان از بعد از اطمي. كند اعتبار مي بيرا آزمون امر در نظر گرفت و اين باشد را احتمال اينكه آلودگي رخ داده 

  .، بايد ارزيابي شود1- 10از اين محصوالت با شروع از بند تازه آلودگي، يك نمونه  حتمالحذف ا

  بيان نتايج 11-2

بو و طعم و طعم آستانه  ي ازكننده بو و طعم بر حسب توصيف نتايج حاصل بايد توسط افراد آزمايش

  .بيان شود) 5-3بند (سازي  رقيق

  گزارش آزمون 12

  كليات 1- 12

  :زير باشدهاي  آگاهيد شامل گزارش آزمون باي

  اين گزارش، صدورو تاريخ ) مانند گزارش آزمون(عنوان  1-1- 12

 1387سال  7171-2- 2-1 .روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1-2- 12

 نشانيدر صورت تفاوت (انجام شده است  ها در آن آزمايشگاه و محلي كه آزموننشاني ام و ن 1-3- 12

  ،)آزمايشگاه با محل آزمون

، عالمتي بر روي هر صفحه به منظور اطمينان از اينكه آن صفحه قسمتي از شماره گزارش آزمون 1-4- 12

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

  را داده است،اين آزمون مشتري كه سفارش نشاني نام و  1-5- 12

مندرج در بدون ابهامي از موارد آزمون، اين موارد بايد در توافق با حداقل الزامات شناسايي شرح و  1-6- 12

  ،باشد )9د بن( 5-2 استاندارد بند
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استفاده مورد برداري يا روش كار تهيه نمونه كه توسط آزمايشگاه يا ساير اشخاص  ارجاع به نمونه 1-7- 12

با آنها در ارتباط است، در مورد كه  1كنترل و انتقال و دسترسىزنجيره است و جزييات قرار گرفته 

        5-2ود، بايد در بر گيرنده كليه الزامات در توافق با استاندارد بند ش محصوالتي كه در محل اجرا مي

   باشد، )5-9بند (

  ها، تاريخ دريافت موارد آزمون و تاريخ اجراي آزمون 1-8- 12

 انحراف اضافي يا نقصاني از روش آزمون، 1-9- 12

كه سازي تعداد ارزيابي  نتايج بو و طعم بر حسب توصيف بو و طعم همراه با طعم آستانه رقيق 1-10- 12

و كلرينه شده كننده بو و طعم آب براي اولين و در صورت لزوم، آخرين استخراج كلرينه  توسط افراد آزمايش

 از اين نمونه انجام شده است،نشده 

 ،)6بند ( 1-2جمله انطباق يا عدم انطباق با الزامات آزمون در استاندارد بند  1-11- 12

 ،كننده آزمايشامضاء  نام خانوادگي ونام،  1-12- 12

شود و اين گزارش  ر اين مضمون كه اين نتايج فقط به موارد آزمون شده مربوط ميايي د جمله 1-13- 12

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

د، بايد اين گونه نتايج در وش ميهرگاه گزارش آزمون شامل نتايج آزموني است كه توسط پيمانكارها انجام 

  .اسايي شودگزارش آزمون بوضوح شن

در توافق هاي اضافي  نتايج آزمونبايد شود،   صادربا در نظر گرفتن خطاها و حذفيات مجدداً  ها هرگاه گزارش

                   : شديكي از دو روش زير با با

متمم گزارش  "يك گزارش اضافي حاوي اطالعات اضافي يا فقط تصحيحات و جمله مشخص  •

 كنيد، صادر "...آزمون، 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(

هاي  آزموننتايج  شود، صادر ميارش مجدداً گز گونههردر برگيرنده كليه نتايج قبلي موارد آزمون شده بايد 

   .را در برگيرد اضافي

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

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

، بايد شامل شود ميانجام  7-2تا  5-2بند  هاي هاي استاندارد فقط بر اساس برخي بخشهايي كه  در گزارش

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

                                                
1 - Chain of custody 
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    BS 6920-3شرايط استاندارد آب مورد استفاده درآزمون سرد طبق آزمون مجدد با استفاده از  2- 12

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

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

  )اطالعاتي(

  طعم بو و بي تهيه آب مورد استفاده در آزمون بي  روش

  وسايل و مواد الزم 1- الف

  ايي ستون شيشه 1-1- الف

  .كه از كربن فعال تازه پر شده است mm 500و طول  mm 80ايي به قطر  ستون شيشه

  .مراقبت براي اطمينان از اينكه كربن فعال بطور كامل خشك نشود، ضروري است -يادآوري 

  كربن فعال 2-1- الف

   mm 5/2تا  mm 5/1وص صنعتي و ابعاد دانه كربن فعال با خل

  كار روش 2- الف

  .مجموعه را دور از نور نگه داريد. ايي را از كربن فعال تازه پر كنيد ستون شيشه 1- 2- الف

 .عبور دهيد l/h 30از داخل ستون جرياني پيوسته از آب با حداكثر سرعت  2- 2- الف

  .را دور بريزيدداخل ستون آب اوليه سه حجم 

شود، قابل قبول  اطمينان از كيفيت بيولوژيكي آب حاصل از ستون كربن فعال اختصاص داده ميمراحلي كه براي  -يادآوري 

  .است

  .آوري كنيد جمع پوش دارآب را در ظروف تميز در 3- 2- الف

  .تهيه شود كاربردطعم در روز  بو و بي آب مورد استفاده در آزمون بياز شود  توصيه مي -1يادآوري  

اي واحدهاي تصفيه آب در نظر گرفته شده است، مشروط بر آنكه داراي پوشش نقره كربن فعال تجاري كه بر -2يادآوري 

  .باشد ، مجاز به استفاده بجاي اين تجهيزات مينشده باشدفسفات وارد  ه ماده شيميايي از قبيل پلينوگ هيچآب در نباشد و 
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  پيوست ب

  )اطالعاتي(

  نامه  فهرست واژه

  :شود در زير درج شده است براي توصيف آنها استفاده مي هاي معمولي كه و طعم بوهافهرستي از 

  

  2زننده  1خاكي  چسب

  4متعفن  3مثل ماهي  مغز بادام

  سبزيجات پوسيده  ايي ميوه  گس

  الستيكي  5كتوني  مرغ گنديده تخم

  شوري  مداد  تلخ

  6تيز  فلزي  قير

  حالل  كپك زده  سوزان

  صابوني  قارچ  ذغال سوخته

  ترش  بوي نا گرفته  مقوا

  استايرن  روغني  يمياييش

  شيرين  آلي  كاكائو

  7تافي  رنگ  كلرو فنوليك

  سبزيجات  فلفل دار  پخته

  بوم  فنولي  مواد ضدعفوني

  وايت اسپريت  پالستيك  خشك

  

  

  

  

                                                
1 - Earthy 

2 - Pungent 
3 - Fishy 
4 - Rancid 
5 - Ketonic 
6 - Sharp 
7 - Toffee 
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  پيوست پ

  )اطالعاتي(

  نمودارهاي چرخشي مراحل آزمون

  
  آب سرد: نبو و طعم آب مورد استفاده در آزمو - 1- شكل پ

دقيقه در  10به مدت  ها ورسازي آزمونه غوطه

  ورد استفاده در آزمون عاري از كلرآب م

  )1-1-10بند ( 

آب مورد استفاده در آزمون عاري 

 )2-6(از كلر 

آب مورد استفاده در آزمون كلرينه 

)mg/l 1) (6-3 ( 

 

 )1-7(ظرف آزمون 

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  قرقي •

 )1-2-10بند (طعم 

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون  •

)10-2-3 (  

 

 )1-1-10(ساعت رهاسازي  24 )1-1-10(ساعت رهاسازي  24

ها بو و طعم قابل تشخيصي در  اگر استخراج

 دارد، ها  سازي هركدام از استخراج اولين رقيق

 )1-1-10( هيددرا ادامه آزمون 

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  24

 )2-1-10(ساعت رهاسازي  24

 )3-1-10(ون تعويض آب آزم

 )2-1-10(تعويض آب آزمون  ) 2-1-10(تعويض آب آزمون 

 )3-1-10(تعويض آب آزمون 

 )1-7(ظرف آزمون 

 )3-1-10(تعويض آب آزمون 

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  72

 آب آزمون ييرتغ -1

  ساعت رهاسازي 24 -2

 تعويض آب آزمون -3

 ساعت رهاسازي 24 -4

 )  3-1- 10(تعويض آب آزمون  -5

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  24

 )3-1-10(تعويض آب آزمون 

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  72

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  24

 پايان آزمون

 

ها بو و طعم قابل تشخيصي در اولين  اگر استخراج

را  آزمونندارد، ها  سازي هركدام از استخراج رقيق

 )2-3-2-10بند ( ادامه ندهيد

 

 پايان آزمون

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 )1-2-10بند (طعم 

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون  •

  ) 3-2-10بند (

 

 تغيير آب آزمون -1

 ساعت رهاسازي 24 -2

 تعويض آب آزمون -3

 ساعت رهاسازي 24 -4

 )  3-1-10(تعويض آب آزمون  -5

 )3-1-10(ساعت رهاسازي  24

 )2-1-10(ساعت رهاسازي  24
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  آب گرم: بو و طعم آب مورد استفاده در آزمون - 2- شكل پ

  

دقيقه در  10به مدت  ها ورسازي آزمونه غوطه

  آب مورد استفاده در آزمون عاري از كلر

  )1- 1-10بند ( 

آب مورد استفاده در آزمون 

 )2- 6(عاري از كلر 

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 )1-2- 10بند (طعم 

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون  •

)10-2-3/10 -4-3 (  

 

 )1- 1-10(ساعت رهاسازي  24

ها بو ندارد و اگر  اگر استخراج 

سازي عاري از طعم  اولين رقيق

ها  لرينه كنيد و استخراجاست، ك

ساعت در تاريكي  2تا 1را بمدت 

 . قرار دهيد

ها بو و طعم قابل  اگر استخراج

سازي  تشخيصي در اولين رقيق

ندارد، هاي  هركدام از استخراج

 )1-1-10( را ادامه دهيدآزمون 

 

 )2- 1-10(ساعت رهاسازي  24

 ) 2-1- 10(تعويض آب آزمون 

 )3-1- 10(تعويض آب آزمون 

 )1- 7(ظرف آزمون 

 )3- 1-10(ساعت رهاسازي  72

 تعويض آب آزمون -1

  ساعت رهاسازي 24 -2

 تعويض آب آزمون -3

 ساعت رهاسازي 24 -4

 )  3- 1-10(تعويض آب آزمون  -5

 )3- 1-10(ساعت رهاسازي  24

  2تا  1كلرينه كنيد و به مدت 

ساعت در تاريكي قرار دهيد 

)10-4-2( 

 پايان آزمون

 

 پايان آزمون

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي ارزيابي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 )2- 10بند (طعم 

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد آزمون •

  ) 3-2-10بند (

 

  :ارزيابي بو و طعم

  C 25˚پايدارسازي در  •

براي  1به  1سازي به نسبت  رقيق •

 )1- 2-10بند (ارزيابي طعم 

مقايسه بو و طعم با شاهد مواد  •

  ) 3-4- 3/10-2-10(آزمون 

 

ها بو و طعم قابل تشخيصي در  اگر استخراج

ها  سازي هركدام از استخراج اولين رقيق

 )1- 1-10بند ( هيددرا ادامه نآزمون ندارد، 

 

 تعويض آب آزمون -1

  ساعت رهاسازي 24 -2

 )3- 1-10(مون تعويض آب آز -3
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  ها ارزيابي استخراج: بو و طعم آب مورد استفاده در آزمون -3- شكل پ

و ) 1-2-10(سازي متوالي از هر استخراج تهيه كنيد  دو رقيق: ها سازي تهيه رقيق

  ) 2-2-10(پايدار كنيد  C 1±25˚سازي و استخراج را در  هر رقيق

 

  ):1-3-2-10(ارزيابي بوي اولين استخراج 

ml 100 هاي نشده را در بطري  از استخراج رقيق 

 بريزيد و هم بزنيد   ) 4-7(ارزيابي بو 

هيچ بويي ): 2- 3-2-10(ها  ارزيابي طعم اولين استخراج

ارزيابي . كننده بو و طعم گزارش نشد ط افراد آزمايشتوس

هاي اين استخراج طعمي قابل  سازي كنيد كداميك از رقيق

 مقايسه با آب شاهد يا مرجع دارد   

بو توسط يك نفر يا بيشتر از افراد  

 كننده بو و طعم گزارش شد  آزمايش

كننده  طعم توسط دو نفر يا بيشتر از  افراد آزمايش

 ها گزارش شد سازي بو و طعم در اولين رقيق

دومين (يا طعمي ) استخراج(هيچ بو 

توسط هيچكدام از افراد ) سازي رقيق

 ش نشدكننده بو و طعم گزار آزمايش

كننده بو و طعم،  اگر حداقل دو نفر آزمايش

بويي در استخراج و يا طعمي در اولين 

سازي  سازي ولي نه در دومين رقيق رقيق

كار را با دو نمونه  گزارش كند، كل روش

 )4-2- 10(آزمون نشده تازه تكرار كنيد 

 پايان آزمون، عدم انطباق

 انطباق: پايان آزمون

هفتمين استخراج را از اين نظر : طعم هاي بو و ارزيابي

يا طعمي ) نشده  رقيق(ها بو  كه كداميك از استخراج

و  1- 3-2-10(در مقايسه با آب مرجع ) رقيق شده(

 دارد، ارزيابي كنيد ) 3-2- 10-2

كننده  هيچ طعمي توسط دو نفر يا بيشتر از افراد آزماش

سازي و توسط هيچكدام در  بو و طعم در اولين رقيق

 سازي گزارش نشد دومين رقيق

ساعته و يك  72شش استخراج ديگر شامل يك استخراج 

 )3-1- 10و  2-1-10(ساعته انجام دهيد  24استخراج نهايي 

 3تا از  2يا طعمي توسط ) استخراج(هيچ بو 

كننده بو و طعم در اولين  نفر از آزمايش

سازي  سازي و هيچكدام در دومين رقيق رقيق

 ها گزارش نشد    استخراج

 پايان آزمون

نفر يا بيشتر از  1يا طعمي توسط ) استخراج(بو 

سازي  كننده بو و طعم در دومين رقيق افراد آزمايش

كننده بو و طعم در  نفر از افراد آزمايش 2و يا توسط 

 اسايي نشد     سازي شن اولين رقيق

 پايان آزمون، عدم انطباق

 

 3تا از  2يا طعمي توسط ) راجاستخ(هيچ بو 

كننده بو و طعم در اولين  نفر از آزمايش

سازي  سازي و هيچكدام در دومين رقيق رقيق

 ها گزارش نشد    استخراج

 انطباق: پايان آزمون
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