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 7 از 3 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :هدف  .1

الحات و اصتتط. استتت «فیلترهای هوای بر پایه نانو الیاف» بررستتی روشتعیین  دستترورالعم   این تدوین از هدف

نرایج در این  یگزارش دهی و همچنین نحوه ازیموردنهای تعاریف مربوطه  مشتتتخصتتتات و معیارهای ارزیابی  آزمون

 است. شدهمشخصدسرورالعم  
 

 دامنه کاربرد: .2

سکانواع فیلررهای هوا  سی  فیلررهای هوای ورودی انواع موتورها و توربینهای از قبی  ما صتنف فیه هوا ها و فیلررهای ت

 ها از نانو الیاف بهره برده شده است.که در فرایند تولید آن
 

 :فیتعارو  اصطالحات .3

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

 (.80004-1ایزو 

 2-2هر قطعه مجزا از یک ماده با یک  دو یا سه بعد خارجی در نانومقیاس است. )بند  :(Nano-object)نانوشیء  -3-2

 (.80004-1ایزو  –اسراندارد ملی ایران 

رر ای بزرگنانو شیئی با دو بعد خارجی در مقیاس نانو و بعد سوم که به طور قاب  مالحظه :(Nanofibreنانو لیف ) -3-3

 (.80004-2ایزو  –اسراندارد ملی ایران  5-4بند ) است.

 بزرگررین بعد خارجی لزوماً در مقیاس نانو نیست. -1یادآروی 

 شود.توانند اسرفاده اصالحات نانولیفچه و نانورشره نیز می -2یادآوری 

 مراجعه شود. 4-4در زیربند  1به یادآوری  -3ی وریادآ

شرایط معین میقابلیت فیلرر هوا یا واح :(efficiency) اندمانر -3-4 صی تحت  شدد تحت آزمون در جذب ناخال بند ) با

 .(34به شماره  اسراندارد ملی ایران 2-2

ایجاد شتترایط نهایی معین  منظوربهتوستتط واحد تحت آزمون   شتتدهجذبمقدار ناخالصتتی  :(capacity) ظرفیت -3-5

 .(34به شماره  اسراندارد ملی ایران 17-1-3بند ) باشدمی

 و باالدستتتاخرالف بین فشتتارهای استتراتیسی استتت که بالفاصتتله در : (differential pressure) فشتتار اخرالف -3-6

 .(34به شماره  اسراندارد ملی ایران 13-1-3)بند  شوندگیری میواحد تحت آزمون اندازه دستپایین

 14-1-3بند ) باشتتدمیهوا  شتتدهمشتتاهده: افت انرژی ناشتتی از یک فیلرر هوا در دبی (pressure loss) افت فشتتار -3-7

 .(34به شماره  اسراندارد ملی ایران
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 7 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :اجرا روش .4

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

 ها است.آزموننرایج  ارائه گزارش تحلی و  موردنظرهای نمونهروی بر آزمون 

 را به واحد بازرستتتی ارائه نماید. شتتتدهخواستتترههای آزمونو نرایج  ازیموردنمدارک  بایدمرقاضتتتی  5بر طبق بند   -4-1

ضی مطابق با روش اجرایی پذیرش  سالی مرقا س IMP-SW-05مدارک ار سئولیت  قرار خواهد گرفت. یموردبرر م

 مرقاضی است.ی بر عهده شدهارائه و مسرندات صحت مدارک

بازرسی قرار خواهد گرفت. فرآیند بازرسی مطابق با روش اجرایی  یمرحلهپس از اتمام فرآیند پذیرش پرونده در   -4-2

آوری مدارک و مستترندات مربوطه بر عهده برداری  جمعمستتئولیت نمونه .شتتودیم انجام IMO-SW-04 بازرستتی

ل توسط از محصوبرداری نمونهبازدید از مح  تولید و رای بشرایط الزم  بایدمرقاضی لذا . استکارشناس بازرسی 

 فراهم آورد.بازرسان واحد بازرسی را 

میانجام  2جدول در  ذکرشتتدهطبق استترانداردهای  های همسار واحد ارزیابیآزمایشتتهاهدر  ازیموردنهای آزمون  -4-3

 مسئولیت صحت نرایج با آزمایشهاه است. گیرد.

 گیرد.انجام میبازرسی ان ها توسط کارشناسآزموننرایج  پردازشها  پس از انجام آزمون -4-4

 

 :محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه .5

 ر الیه فیلررطی فرایند السرروریسی نانو الیاف روی زی   ابردانانو الیاففیلررهای هوای بر پایه در فرایند تولید  طورمعمولبه

 کند.فیلرر بسره و نوع و کاربرد آن ادامه پیدا می ادامه روند معمول تولیددر و  ایجادشده

 

 :شودمیبخش تقسیم  دوبه  این محصوالتبازرسی و بررسی 

 قطر  کیفیت و توزیع روی زیر الیه نس ج ازنظربررسی نانو الیاف  بررسی جزء نانومرری: -

 بررسی خواص فیلرراسیون محصولبررسی خواص:  -

 

 بررسی جزء نانومتری -5-1

 اسرفاده شود. IMP-SW-16جهت بررسی جزء نانومرری از دسرورالعم  شماره 

 

 بررسی خواص فیلتراسیون محصول -5-2
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 7 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

طبق این اسراندارد است.  شدهنیتدو 34طبق اسراندارد ملی ایران به شماره بررسی خواص فیلرراسیون  منظوربه 1جدول 

شار  راندمان و ظرفیت از ویژگی این  ابراینبنآید؛ های اصلی یک فیلرر هوا به شمار میسه مشخصه محدودیت و اخرالف ف

 تعیین و با نمونه کنررل مقایسه گردد. تولیدشدهبایست در محصول سه مشخصه اصلی می

سرفاده کامالًمشخصات  ازنظرنمونه کنررل: یک فیلرر هوا است که  -  مشابه محصول نهایی بوده و تنها تفاوت آن عدم ا

 باشد.میآن از نانو الیاف در فرایند تولید 

 بررسی خواص فیلرراسیون. 1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 تجهیزات استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 
محدودیت و اختالف 

 فشار
 INSO 34 ادعای مرقاضی

در  شدهمعرفیتجهیزات 

 اسراندارد
 طبق اسراندارد

ارائه گزارش در قالب 

 در اسراندارد شدهتعیین

 INSO 34 ادعای مرقاضی راندمان 2
در  شدهمعرفیتجهیزات 

 اسراندارد
 طبق اسراندارد

ارائه گزارش در قالب 

 در اسراندارد شدهتعیین

 INSO 34 ادعای مرقاضی ظرفیت 3
در  شدهمعرفیتجهیزات 

 اسراندارد
 طبق اسراندارد

ارائه گزارش در قالب 

 در اسراندارد شدهتعیین

 

 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم .6

در دستترورالعم  بازرستتی  ذکرشتتده هایآزمونجزء نانومرری ارائه حداق   تأیید منظوربه  محصتتولاولیه  رشیپذ جهت

از  گیریبهره واستتطهبهمطابق استتراندارد مربوطه  خواص فیلرراستتیون بهبود دهندهنشتتانآزمون  همچنین ارائهو  همربوط

 .ستین ریپذامسان ذکرشدهموارد محصول بدون ارائه  اولیه رشیپذ توسط مرقاضی الزامی است. نانو آوریفن
 

 :یبردارنمونه .7

و طبق بازدید انجام داده  IMO-SW-04 شتتمارهدستترورالعم  از مح  تولید طبق  جهت بررستتی محصتتول  بازرس -7-1

 نماید.را تهیه می موردنظرهای نمونه IMO-SW-07 هبرداری شمارنمونهروش 

 است. موردنیازهد عدد فیلرر شا 4حاوی نانو الیاف و عدد فیلرر  4حداق   1 جدول هایآزمونجهت انجام  7-2
 

 :بازرسی یینها گزارش .8

ها تسمی  مدارک اظهارشده شرکت و نرایج آزمون بر اساستوسط بازرس  1جدول پس از بررسی و تحلی  نرایج   -8-1

 شود.می
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 7 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 گردد. تهیه IMP-SF-08برداری به شماره نمونه گزارش بازدید و بافرمهای بازرسی باید مطابق تمامی گزارش -8-2

 قرار خواهد گرفت. یموردبررسدر رابطه با موارد ادعایی انطباق نرایج با ادعای مرقاضی  -8-3

 

 

 

 محصول نهاییبرگه مشخصات فنی  -2 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

 
 

- 
تجهیزات بررسی 

 pa ؟ خواص فیلتراسیون
محدودیت و اختالف 

 فشار

 
 

- 
تجهیزات بررسی 

 راندمان % ؟ خواص فیلتراسیون

 
 

- 
تجهیزات بررسی 

 ظرفیت gr ؟ خواص فیلتراسیون

 ظرفیت تولید در روز کیلوگرم ؟ بر طبق نظر کارشناس -  
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 7 از 7 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :منابع .9

 ISO/TS 80004-2:2015 - Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: nano-objects 

 ISO/TS 12805:2011 - Nanotechnologies - Materials specifications - Guidance on specifying 

nano-objects 

 ISO 16700:2004 - Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Guidelines for 

calibrating image magnification 

 BS ISO 5011:2014+A1:2018 - Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and 

compressors - Performance testing 

 INSO-ISO 80004-2 نانو اشیاء2قسمت  – نامهواژه –: فناوری نانو : 

 ISIRI 16464 :اشیاء نانو هایویژگی تعیین برای راهساری- مواد هایویژگی 

 INSO 34:  )آزمون عملسرد –تجهیزات تصفیه هوای ورودی به موتورهای احرراق داخلی و کمپرسورها )فیلرر 

 ISIRI 14017:  تعیین عملسرد فیلرر – عمومیفیلررهای هوای حاوی ذره برای کاربردهای تهویه 

 INSO 6138: های آزمونالزامات و روش –صورت برای مصارف پزشسی  بارمصرفیکهای ماسک 


