ΤΛΙΚΑ Δ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ
ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ




Γελ ππάξρεη Δπξσπατθφ ζχζηεκα ειέγρνπ
θαη έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο πιηθψλ γηα
επαθή κε ην πφζηκν λεξφ.
Γελ ππάξρεη νχηε Διιεληθφ ζχζηεκα

εθνικά ζσήμαηα έγκπιζηρ





4 Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. ιεηηνπξγνχλ εζληθά
ζρήκαηα έγθξηζεο γηα πξντφληα θαη πιηθά ζε
επαθή κε ην πφζηκν λεξφ.
Γεξκαλία - Αγγιία – Γαιιία - Οιιαλδία
Απηά ηα ζρήκαηα πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο ησλ
πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ
απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
αλαγλψξηζε ησλ δνθηκψλ απφ άιιεο ρψξεο.

ηόσορ


Ο ζηφρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη λα
δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πιηθά πνπ έξρνληαη
ζε επαθή κε ην πφζηκν λεξφ δελ
ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ
θαηαλαισηψλ ή φηη δελ πξνθαινχλ
απαξάδεθηεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα
ηνπ λεξνχ φπσο ε νζκή θαη ε γεχζε.

Γοκιμή





Η δνθηκή ζπλίζηαηαη ζε έθζεζε ηνπ λεξνχ ζην
πξντφλ, ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο.
ηε ζπλέρεηα ην λεξφ αλαιχεηαη γηα λα
πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη
ζε απηφ κε απνδεθηέο ζπγθεληξψζεηο ελψζεσλ
ή αλ έρνπλ αλαπηπρζεί δπζκελείο επηπηψζεηο
ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.
Η απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε
ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε αλαθνξά ζε θξηηήξηα θαη
φξηα απνδνρήο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα θάζε
ειεγρφκελε παξάκεηξν.





Οη απαηηήζεηο δνθηκήο, ηα θξηηήξηα απνδνρήο θαη
ηα επίπεδα απνδνρήο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ Μειψλ (ΚΜ).
Απηέο νη δηαθνξέο ζπληζηνχλ εκπφδηα ζηελ
εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ θαη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο απαηηείηαη επαλέιεγρνο θάπνηνπ
πξντφληνο ζε έλα ΚΜ ελψ έρεη γίλεη απνδεθηφ ζε
έλα άιιν ΚΜ .

Δςπωπαϊκό ύζηημα Έγκπιζηρ


Σν ππφ αλάπηπμε Δπξσπατθφ χζηεκα
Έγθξηζεο γηα πιηθά ζε επαθή κε ην πφζηκν
λεξφ αλακέλεηαη (αν και όηαν
ςλοποιηθεί) λα άξεη ηα πξνβιήκαηα
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ πξντφλησλ θαη
λα εμαζθαιίζεη ηφζν ηνπο ρξήζηεο
(επηρεηξήζεηο) φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
πξντφλησλ.

ΠΡΟΟΓΟ ;




Σνλ Ινχλην ηνπ 1998 νη πξνηάζεηο απφ ηελ Γ.Γ.
ΙΙΙ (Δπηρεηξεκαηηθφηεηα) γηα ηε ζχζηαζε κηαο
άηππεο νκάδαο πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηνπο
αληηπξνζψπνπο ησλ ξπζκηζηηθψλ νξγαληζκψλ
ησλ ΚΜ Γαιιία, Γεξκαλία, Οιιαλδία θαη Ηλσκέλν
Βαζίιεην, εγθξίζεθαλ νκφθσλα.
Σα ΚΜ πνπ επειέγεζαλ δηέζεηαλ έλα θαιά
νξγαλσκέλν ζχζηεκα απνδνρήο. Απφ ηελ
νκάδα απηή δεηήζεθε λα παξάγεη κηα κειέηε γηα
ηελ εθηθηφηεξα ηεο ελαξκφληζεο ησλ 4 εζληθψλ
ζπζηεκάησλ.



Η νκάδα εξγαζίαο RG-CPDW παξνπζίαζε
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 κηα
νινθιεξσκέλε πξφηαζε 57 ζειίδσλ (ζηελ
Αγγιηθή) ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή γηα ηηο
Καηαζθεπέο θαη ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή γηα
ην Πφζηκν Νεξφ ζρεηηθά κε ηελ δνκή θαη
ην πεξηερφκελν ηνπ Δπξσπατθνχ ρήκαηνο
Απνδνρήο.

ηηο 15/10/2009 θάησ απφ ηε ζπληνληζηηθή πξσηνβνπιία ηεο Aqua
Europa, 10 επξσπατθνί θιαδηθνί νξγαληζκνί :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Council of European Producers of Materials for Construction
(CEPMC)
European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA)
EUREAU
European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA)
European Resin Manufacturers’ Association (ERMA)
PlasticsEurope
European Federation of Concrete Admixtures Associations
International Enamellers’ Institute (IEI)
Aqua Europa
European Federation for Construction Chemicals (EFCC)

απέζηεηιαλ επηζηνιή πξνο ηνλ Δπίηξνπν Mr Vicente Leoz Arguelles,
Directorate-General Enterprise & Industry, εθθξάδνληαο ηελ έληνλε
ανηζςσία ηοςρ για ηην ηελμάηωζη ηων εξελίξεων ζσεηικά με
ηην δημιοςπγία ηος EAS European Acceptance Scheme
(Δπξσπατθφ χζηεκα Έγθξηζεο) γηα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή
κε ην πφζηκν λεξφ.



Η απάληεζε ηνπ Δπηηξφπνπ ζηηο
11/11/2009 δελ δίλεη κηα ζαθή
ηνπνζέηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο
Δπηηξνπήο θαη αθήλεη ην ζέκα λα
ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ ηνπ CEN θαη ηεο
επηηξνπήο ησλ 4 Κξαηψλ Μειψλ.

ΓΑΛΛΙΑ






Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 2 ζηάδηα:
ην πξψην ζηάδην ην εξγαζηήξην εθηηκά ηελ σημική
ζύζηαζη ηος ςπό εξέηαζη ςλικού ζε ζύγκπιζη με
ηον Θεηικό Καηάλογο ηεο Γαιιίαο γηα ηηο εγθεθξηκέλεο
ελψζεηο.
Σν εξγαζηήξην δεηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχζηαζεο απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο αθνχ έρεη ππνγξαθεί
ζρεηηθή ζπκθσλία ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Οη
θαηαζθεπαζηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ φιεο ηηο
ελψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ.

ΓΑΛΛΙΑ


ην δεχηεξν ζηάδην, θαη ζην βαζκφ πνπ ε
ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο είλαη ζπκβαηή κε ηνλ
θαλνληζκφ, ην πξντφλ δνθηκάδεηαη ζχκθσλα κε
ην Γαιιηθφ Πξφηππν XP P 41-250. Διέγρνληαη
παξάκεηξνη φπσο νζκή θαη γεχζε, νξγαληθνί θαη
αλφξγαλνη κηθξν-ξππαληέο, θχηηαξνηνμηθφηεηα.
Αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
επίζεκεο νδεγίεο, ην πξντφλ ιακβάλεη έλα
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πγηεηλή ην
φπνην ηζρχεη γηα 5 έηε.

ΓΔΡΜΑΝΙΑ




Οη δνθηκέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο Δζληθέο
Οδεγίεο (Guideline for Hygienic Assessment of
Organic Materials in Contact with Drinking Water
(KTW Guideline), 7 October 2008) KTW
Οη Οδεγίεο απηέο δελ ζπληζηνχλ έλα λνκνζεηηθφ
θείκελν αιιά πεξηγξάθνπλ έλαλ επαξθή
επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ θψδηθα γηα ηνλ έιεγρν
ησλ επηπηψζεσλ ελφο πιηθνχ ζε επαθή κε ην
πφζηκν λεξφ.

ΓΔΡΜΑΝΙΑ


1.

2.
3.

Η δηαδηθαζία γηα έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ
KTW απαηηεί ηα αθφινπζα βήκαηα:
Γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ παξαγσγφ, ηεο πιήξνπο
ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ πξντφληνο, ζηνλ
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα
ζπκθσλίαο εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Αμηνιφγεζε ηεο χζηαζεο
Δξγαζηεξηαθή δνθηκή.

ΓΔΡΜΑΝΙΑ


Κάζε ρεκηθή έλσζε ή ζηνηρείν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ
πξντφληνο πξέπεη λα αμηνινγεζεί
ηνμηθνινγηθά θαη πεξηιακβάλεη ηηο ρεκηθέο
ελψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
«ΘΔΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ».

ΑΓΓΛΙΑ


1.

2.

ηελ Αγγιία ππάξρνπλ 2 νξγαληζκνί έγθξηζεο
πιηθψλ:
Ο νξγαληζκφ WRAS – πκβνπιεπηηθφ ρήκα
Καλνληζκψλ Νεξνχ (φρη Γεκφζηα Αξρή) θαη
Σν Δπνπηηθφ Πφζηκνπ Νεξνχ (DWI) πνπ είλαη
Γεκφζηα Αξρή θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ
Καλνληζκνχ 31 ησλ Καλνληζκψλ πνηφηεηαο
λεξνχ.

ΑΓΓΛΙΑ - WRAS


Ο νξγαληζκφ WRAS έρεη ζαλ πεδίν
δξαζηεξηφηεηαο εμαξηήκαηα θαη πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη φληνο θηεξίσλ γηα ηελ
παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. Οη έιεγρνη
βαζίδνληαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν British
standard BS 6920. Ο WRAS δελ εθδίδεη
πηζηνπνηεηηθφ γηα ην πιηθφ αιιά κηα
επηζηνιή έγθξηζεο πνπ ηζρχεη γηα 5 έηε.

ΑΓΓΛΙΑ - DWI


Σν DWI εγθξίλεη πξντφληα θαη πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε βηνκεραλία λεξνχ ζε έξγα
απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο λεξνχ θαη
έρνπλ νπζηαζηηθά ηζρχ κφλν εληφο ηεο
ρψξαο.

Πλαζηικοί ωλήνερ




Έλα πιηθφ γηα λα θαηαρσξεζεί ζηνλ θαηάινγν «αλαγλσξίζηκσλ
πιηθψλ» ηνπ DWI πξέπεη λα κνξθσζεί ζε αγσγφ ν νπνίνο ζα
ππνζηεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηνμηθνινγηθνχο ειέγρνπο.
Τπφ ηνλ Καλνληζκφ 31 νη δνθηκέο αθνξνχλ κφλν ηελ θαηαιιειφηεηα
ζε επαθή κε ην πφζηκν λεξφ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο
κεραληθήο επάξθεηαο.




Γελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη κεηά απφ
θάπνηα ρξφληα ζα έρεη ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε απηφ πνπ δνθηκάζηεθε.
Σν DWI πξνζπάζεζε λα εηζεγεζεί θάπνην ζρήκα επηβεβαίσζεο αιιά
δελ κπφξεζε λα επηηχρεη γηα λνκηθνχο ιφγνπο. Σν DWI επειπηζηεί
φηη αλ ππάξμνπλ αιιαγέο, ε παξαγσγφο εηαηξία ζα ελεκεξψζεη
θαηάιιεια.

ΟΛΛΑΝΓΙΑ




Σα πξντφληα ζε επαθή κε ην πφζηκν λεξφ πξέπεη
λα εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Οιιαλδηθφ
Καλνληζκφ γηα ηα Τιηθά θαη Υεκηθά γηα ηελ
Παξνρή Πφζηκνπ Νεξνχ.
Ο θαλνληζκφο εμεηάδεη ηηο ηνμηθνινγηθέο
παξακέηξνπο ησλ ελψζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη (κεηαμχ άιισλ) γηα ηελ
θαηαζθεπή πιαζηηθψλ ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ,
ρεκηθψλ επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη πξφζζεηα
δηαθφξσλ εθαξκνγψλ.

ΟΛΛΑΝΓΙΑ - δηαδηθαζία έγθξηζεο






Αμηνιφγεζε ηεο πιήξνπο ζχζηαζεο ηνπ
πξντφληνο
Δξγαζηεξηαθή δνθηκή γηα ηε
κεηαλάζηεπζε ησλ δηαθφξσλ ελψζεσλ
ζην λεξφ
Πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο.

ΟΛΛΑΝΓΙΑ - Δξγαζηεξηαθφο
έιεγρνο
1.

2.
3.

4.

Γνθηκή κεηαλάζηεπζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν EN 12873-1
«Δπηπηψζεηο ησλ πιηθψλ ζην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε – Μέξνο 1: Μέζνδνη δνθηκψλ γηα κε-κεηαιιηθά θαη
κε-ηζηκεληνεηδή εξγνζηαζηαθά πιηθά». Βάζε απηνχ ηνπ
πξνηχπνπ ιακβάλνληαη ηα δείγκαηα ηνπ λεξνχ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ελψζεσλ πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη απφ ην
πιηθφ ηνπ αγσγνχ ζην λεξφ.
Αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελψζεσλ ζην λεξφ. Η επηινγή
ησλ παξακέηξσλ γίλεηαη βάζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ πξντφληνο.
Γνθηκή κεηαλάζηεπζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1420-1
«Δπηπηψζεηο ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ ζην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα
αλζξψπηλε θαηαλάισζε – πξνζδηνξηζκφο ηεο νζκήο θαη γεχζεο,
εθηίκεζε ηνπ λεξνχ ζε αγσγνχο».
Γνθηκή ηεο νζκήο θαη γεχζεο.

ΟΛΛΑΝΓΙΑ - ζσιήλεο
πνιπαηζπιελίνπ






TOC (= Total Organic Carbon) ζχκθσλα κε EN 1484.
Όξην: 2 mg/l
Υξψκα ζχκθσλα κε ISO 7887-4, Όξην: 5 mg/l Pt/Co
Δηδηθέο ελψζεηο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ
πξντφληνο. Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα απνθαιχςεη
ηελ πιήξε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ (γηα αγσγφ
πνιπαηζπιελίνπ ηε ζχζηαζε ηνπ «δηαπγνχο» πιηθνχ
θαη ησλ κνλνκεξψλ ησλ αληηνμεηδσηηθψλ, ησλ
πξφζζεησλ, ησλ δξαζηεξηνπνηεηψλ θιπ θαη ηεο
ρξσζηηθήο) ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνο αλάιπζε
ελψζεηο.
Οζκή θαη γεχζε ζχκθσλα κε ην EN 1622. Όξην:
νζκήο: TON < 16 θαη γεχζεο: TFN < 16.

ΟΛΛΑΝΓΙΑ - KIWA




Γηα ζπγθεθξηκέλεο ελψζεηο ε κέγηζηε αλεθηή
ζπγθέληξσζε ζην πφζηκν λεξφ πξνζδηνξηδεηαη
απφ ηνλ «Θεηηθφ Καηάινγν». Αλ κηα έλσζε δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην «Θεηηθφ Καηάινγν» κηα
νκάδα εηδηθψλ ζέηεη κηα κέγηζηε αλεθηή
ζπγθέληξσζε ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ ηνμηθφηεηα ηεο έλσζεο.
Οη πηζηνπνηήζεηο γίλνληαη απφ ηνλ αλεμάξηεην
νξγαληζκφ Kiwa ν πνηνο κε ηε ζεηξά ηνπ
αμηνινγείηαη απφ νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο γηα
θαηάιιειεο δεκφζηεο Αξρέο.

Κοινά ζημεία και διαθοπέρ ηων
4 ζςζηημάηων


Σν Γεξκαληθφ θαη ην Οιιαλδηθφ
ζχζηεκα έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία
θαη δηαθέξνπλ ζε ειάρηζηα. Σφζν ε
πξνεηνηκαζία θαη ην είδνο ησλ
δεηγκάησλ φζν θαη νη δνθηκέο
βαζίδνληαη πάλσ ζε πξφηππα ΔΝ.

Κοινά ζημεία και διαθοπέρ ηων
4 ζςζηημάηων


Σν Αγγιηθφ ζχζηεκα επί ηεο νπζίαο πξνζνκνηάδεη
κε ην γεξκαληθφ-νιιαλδηθφ ζχζηεκα κνλφ πνπ
ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην Βξεηαληθφ
πξφηππν BS6920. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ φηη
πξνβιέπεη έιεγρν ηεο θχηηαξν-ηνμηθφηεηαο
επηπξφζζεηα ηνπ ειέγρνπ κηθξνβηνινγηθήο
αλάπηπμεο (γηα ηα νξγαληθά πιηθά φπσο ην
πνιπαηζπιέλην) θαη πξνβιέπεη θαη έιεγρν
«γεληθήο ζάξσζεο» κε GC-MS ελψ απηφο ν
έιεγρνο ζην γεξκαληθφ-νιιαλδηθφ ζχζηεκα είλαη
ππφ εμέηαζε.

Κοινά ζημεία και διαθοπέρ ηων
4 ζςζηημάηων


Σν Γαιιηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη εμ
νιφθιεξνπ ζην πξφηππν ΥΡ Ρ41250-1/2/3.
ηα ζέκαηα πξνεηνηκαζίαο δείγκαηνο,
αξηζκφ δεηγκάησλ θιπ, ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί ζαλ πην «ραιαξφ» ζε ζρέζε
κε ηα άιια 3 ζπζηήκαηα φκσο πξνβιέπεη
έιεγρν ηεο θχηηαξν-ηνμηθφηεηαο θαη
έιεγρν «γεληθήο ζάξσζεο» κε GC-MS.

ΔΛΛΑΓΑ ;
1. Δπηινγή ελφο εθ ησλ 4 ζπζηεκάησλ
(παξάδεηγκα Πνξηνγαιίαο)
2. Απνδνρή θαη ησλ 4 ζπζηεκάησλ ππφ
πξνυπνζέζεηο (αλαιπηηθή ππνβνιή ηεο έθζεζεο
δνθηκψλ)
3. Αλάπηπμε ελφο Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηε
βάζε (1) ηεο ζπκθσλίαο ησλ 4 (φπνπ έρεη
ππάξμεη) θαη (2) επηινγή ηεο «βέιηηζηεο»
δνθηκήο φπνπ δελ έρεη ππάξμεη ζχγθιηζε.

