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مقدار کلرآزاد باقیمانده2-5- 5
، بـر حسـب   pHمتناسـب بـا   ،پس از مدت زمان نـیم سـاعت تمـاس   ،ماندهمقدار مجاز کلر آزاد باقیحداقل 

.آورده شده است8در جدول لیتربر گرممیلی
در آب آشامیدنیpHمانده متناسب با آزاد باقیکلر حداقل مقدار مجاز - 8جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (
حداقل مقدار مجاز کلر آزادpHمقدار ردیف

85/0از ترکم1
96/0تا 28

5/0-8/0نیم ساعت تماس در شرایط عادي حداقل مان مدت زمانده پس از مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی
.بر لیتر استگرممیلیبر حسب ،در محل مصرف آب2/0در هر نقطه از شبکه و حداقل 

اي و ي رودههـا بیمـاري گیـري  همـه ،مانده در آب آشامیدنی در شرایط اضـطراري حداقل مجاز کلر آزاد باقی
.بر لیتر باشدگرمیلیم5/0-0/1باید در محدوده ،طبیعیبالیاي

در جدول رسانی و محل برداشتهاي مختلف آبمانده در آب آشامیدنی در سیستممقدار مجاز کلر آزاد باقی
.آورده شده است9

رسانی و محل برداشتهاي مختلف آبمانده در آب آشامیدنی در سیستمکلر آزاد باقیمجاز مقدار -9جدول

)لیتربر گرممیلیابعاد بر حسب (

ماندهباقیقدار کلر آزاد مرسانی و محل برداشتسیستم آبردیف
5/0–0/1شیر انشعاب عمومی 1
0/1–0/2تانکرهاي سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیري2
5/0–0/1تانکرهاي سیار آب آشامیدنی در محل توزیع3

فلوراید2-6- 5
.آورده شده است10در جدول آب آشامیدنیمجاز فلوراید در مقدار حداقل و حداکثر 

مقدار حداقل و حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی- 10جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (
حداکثرمقدار فلورایدحداقل مقدار فلورایدردیف

15/05/1
دریافتی، اقلیم و میانگین دماي ساالنه آن و میزان دریافت فلورایـد  مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه، بر اساس میزان آب-یادآوري 

.باید تعیین شود،)هاي دندانغذا، هوا و محافظت کننده(از سایر منابع 
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