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 :هدف  -2

قابلیت جدایش  فیلترهای» بررستتتی روشتعیین  دستتتاورالعم   این تدوین از هدف . اشتتتدبمی «نانوذراتبا 

دهی ی گزارشو همچنین نحوه ازیموردنهای اصتتطالحات و تعاریف مربو،ه  مشتتخصتتات و معیارهای ارزیابی  آزمون

 است. شدهمشخصناایج در این دساورالعم  

سی می ساورالعم  برر شی از الارافیلارها )الارافیلارهای با قابلیت جدایششوند فیلارهایی که ،بق این د ت ذرا شام  بخ

ست در فیلارهای مورد بحث جز نانوماری  شود.می نانوماری( و تمامی نانوفیلارها صول با مرتبط کنندالزم به ذکر ا ه مح

یش فیزیکی ه وظیفه جداباشتتتد کگر فیلار میدر الیه گزینش )نانوستتتاراار( حفرات با ابعاد نانومارینانوفناوری  وجود 

 فیلارهای استتمزمعکوک که فرایند لالگ گزینش ذرات  ذرات با ابعاد باالتر را بر عهده دارد. لذا با توجه به تعریف فوق

 گیرند.ها بر مبنای اندازه حفرات و جدایش ذرات بر مبنای این ابعاد نیست در این دساه بندی قرار نمیدر آن

 

 
 

ها با قابلیت حذف ذرات نانوماری اعم از و هدف ارزیابی  فیلارها صتتترف نار از شتتتک  آنبا توجه به نوع محصتتتول 

های ونفیلارها با توجه به آزم مدیای فیلارهای تخت  هالوفایبر و ... مح  بحث این دستتاورالعم  هستتاند. همچنین جن 

 ارند.ابی با این دساورالعم  را دگردد و فیلارهای پلیمری  سرامیکی و هیبریدی قابلیت ارزیتعریف شده لحاظ می

با اهداف مخالفی همچون افزایش شتتتار  کاهش  نانوکامیوزیای( که  نانوذرات ) به ذکر استتتت فیلارهای حاوی  الزم 

 گرفاگی و ... تولید میگردند قابلیت ارزیابی با این دساورالعم  را ندارند.
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 :فیتعارو  اصطالحات -3

اسااندارد ملی ایران  1-2بند است. ) نانومار 100 تا نانومار 1 تقریباً بین اندازه یگستره :(Nanoscale) نانومقیاس -3-1

 (.80004-1ایزو  –

اسااندارد ملی ایران به  17-2بند )ست انانوماخلخ  ده یك مازی گاز نانوفااز بخشی  :(Nanopore) نانوحفره -3-2

 (.12098شماره 

ها دهنده مرتبط با هم که یك یا بیشار از یك جزء آنتشکی ترکیبی از اجزای  :(Nanostructure) نانوساختار -3-3

 (.80004-1ایزو  –اسااندارد ملی ایران  6-2بند در محدوده نانومقیاک قرار دارند. )

 ندرنانوساراااد مواز هایی نمونهذرات نانوی نبوهه هاا -1تذکر 

 ها نانومقیاک است.دارلی یا سطحی آن موادی که ساراار :(Nanostructured Materials) مواد نانوساختاریافته -3-4

 (.18392-4اسااندارد ملی ایران به شماره  11-3)بند 

 ندرنانوساراااد مواز هایی نمونهذرات نانوی نبوهه هاا -1تذکر 

ترین نانوشتتتیبی با تمام ابعاد رارجی در مقیاک نانو که در آن ،ول بلندترین و کوتاه :(Nanoparticle)نانوذره  -3-5

 –استتااندارد ملی ایران   4-4بند )ای با یکدیگر تفاوت نداشتتاه باشتتد. ء به ،ور قاب  مالحاهمحورهای نانوشتتی

 (.80004-2 ایزو

 

 :اجرا روش -4

ضی  فرآیند  سط ماقا شام  ارائه مدارک اولیه تو ساورالعم     انجام یبردارنمونهبازدید و مراح  کار در رابطه با این د

 ها است.آزمونناایج  ارائه گزارش تحلی و  موردنارهای نمونهروی بر آزمون 

سی -4-1 شروع فرآیند بازر ضی  5بر ،بق بند   جهت  ساههای آزمونو ناایج  ازیموردنمدارک  بایدماقا را به  شدهروا

 ماقاضی است. یبر عهده شدهارائه و مساندات مسبولیت صحت مدارک واحد بازرسی ارائه نماید.

سبولیت نمونهی بازدید؛ در مرحله -4-2 سی برداری  جمعم شناک بازر ساندات مربو،ه بر عهده کار آوری مدارک و م

از محصتتول توستتط بازرستتان واحد برداری نمونهبازدید از مح  تولید و رای بشتترایط الزم  بایدماقاضتتی لذا . باشتتدیم

 فراهم آورد.بازرسی را 

شگاهدر  ازیموردنهای آزمون -4-3 ساانداردهای آزمای سی ،بق ا شدههای همکار واحد بازر میانجام  1در جدول  ذکر

 مسبولیت صحت ناایج با آزمایشگاه است. گیرد.

 گیرد.بازرسی انجام میان ها توسط کارشناسآزمونناایج  پردازشها  انجام آزمونپ  از  -4-4
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 8 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-28کد مدرک: 

 

 

 :محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه -5

 باشد: زیر صورت به باید مشخصه هر مورد در مجاز یمحدوده و بازرسی مورد مشخصات
 ذرات نانومتریفیلترها با قابلیت جدایش  یبازرس انجام جهت ازیموردن یهاآزمون -1 جدول

ف
دی

ر
 

 تجهیزات استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

 تعیین فازهای تشکیل

 مدیای دهنده ساختار

 فیلتر

)الیه های یا اجزا 

 سرامیکی و فلزی(

-EN 13925 ادعای ماقاضی،بق 

1:2003 
 (XRD)پراش پرتو ایک  

 بساه به نوع جز ماغییر

 است.

 2ای نرمال )بازه زاویهدر 

( و با درجه 90تا  10بین 

  المپ م 

 تعیین ساختار پلیمری

تشکیل دهنده ساختار 

 فیلتر مدیای 

)الیه ها یا اجزا 

 پلیمری(

  ،بق ادعای ماقاضی
،یف سنجی تبدی  فوریه 

 (FTIR)مادون قرمز 

مخلوط کردن نمونه 

و  KBrپودر شده با 

 تحت فشار قرار دادن

در بازه عددموجی نرمال 

)1-400 cm-(4000 

2 
ی ابررسی ساختار الیه

 فیلتر از سطح مقطع
 ISO 16700  ادعای ماقاضی،بق 

میکروسکوپ الکارونی 

 روبشی گسی  میدانی

(FESEM)  مجهز به آنالیزگر

 سنجیعنصری به روش ،یف

 (EDS)تفکیك انرژی 

پوشش دهی با ،ال یا 

 ،ال/پاالدیوم

نمونه های )در رابطه با 

پلیمری با قابلیت 

تردشوندگی پایین 

شکسان در نیاروژن 

تواند مد نار مایع می

 قرار گیرد(

هدف از این آزمون بررسی 

جه ای فیلار با توساراار الیه

 به ادعای ماقاضی است.

جهت بررسی این ادعا 

تصویربرداری از سطح 

مقطع  پ  از شکسان فیلار 

 مد نار است. 

3 

در کارایی فیلتر 

جدایش ذرات 

  نانومتری

 ،بق ادعای ماقاضی 

)حداکثر مقدار قاب  

  (kDa 80پذیرش 

اندازه گیری با اسافاده 
 از وزن های مخالف
 پلی اتیلن گالیک 

PEG  و با اسافاده از
 GPC (Gelدساگاه 

Permeation 

chromatography) 

گیری شارص اندازه

MWCO 
(Molecular       

Off)-Weight Cut 

 

 

 

 

نحوه قرارگیری و 

تنایمات ست آپ 

بساه به شک  و نوع 

 فیلار ماغییر است.

در آزمون موردنار کارایی 

فیلار در قابلیت عبور ) ودر 

نایجه جدایش( بخشی از ذرات 

نانوماری مورد بررسی قرار 

گیرد. با توجه به نارات می

به عنوان  kDa 80موجود حد 

بیشارین عدد مورد پذیرش 
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 8 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-28کد مدرک: 

 

وذرات تعیین جهت جدایش نان

 شده است.

 عبورپذیری فیلتر 4

،بق ادعای ماقاضی 

فشارهای مرسوم حداق  )

  ازهدر ب رای نانوفیلارهاب

.h250 L/m-20  و

 برای الارافیلارها در بازه

.h20 L/m10-50) 

 هایمطابق دساورالعم 
 مرسوم

 Fluxگیری اندازه

نحوه قرارگیری و 

تنایمات ست آپ 

بساه به شک  و نوع 

 فیلار ماغییر است.

 

 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم -6

 

صولاولیه  رشیپذ جهت -6-1 ض  مح ساراار مولکولی یا فازهای  اثبات جهت را 1 جدول 1 فیرد آزمون دیبا یماقا

 مورد ادعای رود در تشکی  فیلار مورد را ارائه دهد.

گر در بستتیاری از فیلارها  عدم مشتتاهده این الیه در صتتورت وجود گزینشبا توجه به حجم بستتیار پایین الیه : 1تبصتتره 

  گری قاب  الماض است.های رواص و اثبات عملکرد گزینشآزمون

را جهت اثبات کارایی فیلار در جدایش  1جدول  3جهت پذیرش اولیه محصتتتول  ماقاضتتتی باید آزمون ردیف  -6-2

 ذرات نانوماری ارائه دهد.

تر از این مقدار بوده و عددهای پایین kDa 80قاب  پذیرش  MWCOدساورالعم  موجود حداکثر عدد : مطابق 1تبصره 

 ماناسگ با ادعای ماقاضی رواهد بود.

 :یبردارنمونه -7

بازدید انجام داده و ،بق  IMP-SW-02دستتاورالعم  شتتماره از مح  تولید ،بق  جهت بررستتی محصتتول  بازرک -7-1

 نماید.را تهیه می موردنارهای نمونه IMP-SW-03برداری شماره نمونهروش 

برداری شتتود. الزم گرم از فیلارهای مورد نار بایستتای نمونه 50حداق   1جدول  1ردیف  هایجهت انجام آزمون -7-2

 فیلار بوده و ماژول فیلار در انجام این آزمون کارایی ندارد.مدیای به ذکر است نمونه مورد نار صرفا 

سای نمونه 5حداق   1جدول  2های ردیف انجام آزمونجهت  -7-3 شود. الزم به عدد از فیلارهای مورد نار بای برداری 

 فیلار بوده و ماژول فیلار در انجام این آزمون کارایی ندارد.مدیای ذکر است نمونه مورد نار صرفا 

فیلار  مدیای ماژول نهایی تهیه شتتتده ازاز فیلار یا  عدد 3 بایستتتای 1جدول  4و  3های ردیف جهت انجام آزمون -7-4

د ابعاد نمونه مور برداری شود.سازی وجود ندارد( نمونه)درصورتیکه امکان انجام آزمون رواص روی فیلار بدون ماژول

 نار با هماهنگی با آزمایشگاه انجام دهنده آزمون مشخص رواهد شد.
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با توجه به نار واحد انجام دهنده  1جدول  3انجام آزمون ردیف های موردنیاز برای تعداد فیلارها یا ماژول: 1تبصتتتره 

 تواند تغییر کند.های موجود میآزمون  نوع فیلار و محدودیت

 

 :بازرسی یینها گزارش -8

ها تکمی  توسط بازرک براساک مدارک اظهارشده شرکت و ناایج آزمون 2پ  از بررسی و تحلی  ناایج  جدول  -8-1

 شود.می

 گردد. تهیه IMP-SF-08برداری به شماره نمونه های بازرسی باید مطابق با فرم گزارش بازدید وگزارشتمامی  -8-2

 در رابطه با موارد ادعایی انطباق ناایج با ادعای ماقاضی مورد بررسی قرار رواهد گرفت. -8-3

 

 برگه مشخصات فنی محصول -2 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

 
 

- XRD ؟ - 
دهنده فازهای تشکیل

 فیلتر

 
 

 FTIR ؟  
ساختار پلیمری تشکیل 

 دهنده فیلتر

 
 

- FESEM ؟ - 
ای تعیین ساختار الیه

 فیلتر
با توجه به نتایج آزمون 

MWCO  نوع فیلتر نیز

شود مشخص می

 )نانوفیلتر یا الترافیلتر(

 

- MWCO ؟  
تر گری فیلقابلیت گزینش

 و نوع فیلتر

   Flux   عبورپذیری فیلتر 

 ظرفیت تولید تعداد در روز ؟ بر طبق نظر کارشناس -  
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