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 7 از 3 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-23کد مدرک: 

 

 :و دامنه کاربرد هدف. 1

اصطالحات و تعاریف . است «نانوامولسیونمحصوالت بر پایه » بررسی روشتعیین  دستورالعمل، این تدوین از هدف

نتایج در این دستورالعمل  یدهگزارش و همچنین نحوه ازیموردنهای مربوطه، مشخصات و معیارهای ارزیابی، آزمون

و  (O/W)از نوع روغن در آب  امولسیونپایه نانومحصوالت بر یابی این دستورالعمل برای مشخصهاست.  شدهمشخص

 باشد.قابل استفاده می (W/O)آب در روغن 
 

 :فیتعارو  اصطالحات

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

 (.80004-1ایزو 

ین ترابعاد خارجی در مقیاس نانو که در آن طول بلندترین و کوتاهبا تمام نانوشیئی  :(Nanoparticle)نانوذره  -2-2

-2 ایزو –استاندارد ملی ایران   4-4بند ) ای با یکدیگر تفاوت نداشته باشد.ء به طور قابل مالحظهمحورهای نانوشی

80004.) 

ای متمایز از نظر فیزیکی یا شیمیایی است یا اصطالحاتی جمعی است برای محدوده هم ناحیه :(Nanophase) فازنانو -3-2

  12-3بند ) .انداحی متمایز دارای یک، دو یا سه بعد نانومقیاسجنس در یک ماده که از لحاظ فیزیکی متمایزند و نو

 (.18392-4 ایزو –استاندارد ملی ایران 

از در فاز سیالی با ترکیب یا یک نانوفاده ناهمگن که در آن نانواشیا م :(Fluid Nanodispersion) نانوپراکنش سیال -4-2

 (.18392-4 ایزو –استاندارد ملی ایران   5-4بند ) اند.درصد متفاوت پراکنده

 1-5-4)بند  از است.نانوپراکنش سیالی که حداقل یک مایع در آن نانوف: (Nanoemulsion) نامیزه - نانوامولسیون -5-2

 .(18392-4استاندارد ملی ایران به شماره 
 

 :اجرا روش. 3

، انجام یبردارنمونهمراحل کار در رابطه با این دستورالعمل شامل ارائه مدارک اولیه توسط متقاضی، فرآیند بازدید و 

 ها است.و ارائه گزارش تحلیل نتایج آزمون موردنظرهای آزمون بر روی نمونه

های مورد نیاز را به واحد بازرسی ارائه نماید. مدارک ارسالی متقاضی مطابق متقاضی باید نتایج آزمون 5بر طبق بند  -1-3

 شدهارائهی قرار خواهد گرفت. مسئولیت صحت مدارک و مستندات بررس مورد IMP-SW-05با روش اجرایی پذیرش 

 بر عهده متقاضی است.

ی بازرسی قرار خواهد گرفت. فرایند بازرسی مطابق با روش اجرایی مرحلهپس از اتمام فرایند پذیرش، پرونده در  -2-3

آوری مدارک و مستندات مربوطه بر عهده کارشناس برداری، جمعمسئولیت نمونه .شودیم انجامIMP-SW-04 بازرسی 
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 7 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-23کد مدرک: 

 

ازرسی برداری از محصول توسط کارشناسان بشرایط الزم برای بازدید از محل تولید و نمونه . لذا متقاضی بایداستبازرسی 

 را فراهم آورد.

شود. انجام می 1 در جدول ذکرشدههای همکار واحد ارزیابی طبق استانداردهای در آزمایشگاه ازیموردنهای آزمون -3-3

 مسئولیت صحت نتایج با آزمایشگاه است.

 گیرد.ها توسط کارشناسان بازرسی صورت میها، نتایج آزمونجام آزمونپس از ان -4-3
 

 :محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه. 4

 باشد. 1مطابق جدول  باید مشخصه هر مورد در مجاز محدوده و بازرسی مورد مشخصاتاولیه،  در مورد نانوامولسیون

 استفاده شود. Cryo-TEMاز باید  ،پذیر نباشدامکان به روش مرسوم TEMدر مواردی که انجام آزمون  -1-4

که متقاضی  یالزامی است. در صورت DLSام آزمون ه امولسیون از طرف متقاضی جهت انجزیتواعالم ویسک -2-4

 زیته ارائه ننماید، انجام آزمون رئومتری الزامی است.واطالعات در خصوص ویسک

 شود.و .. استفاده  GCMSسنجی مانند های طیفاز دیگر روش MSبه جای آزمون  ،متناسب با نوع ماده موثره -3-4
 

 
 هانانوامولسیون انجام بازرسیجهت  نیاز موردهای آزمون -1جدول 

ف
دی

ر
 

 تجهیزات استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

 ادعای متقاضی قطرات مورفولوژی 
ISO 

25498:2010 

ASTM 

D5755 

میکروسکوپ 

الکترونی عبوری 

(TEM) 

به دلیل حساسیت باالی 

سازی ها آمادهامولسیون

 مطابق نظر متقاضی

 3تصادفی حداقل از  صورتبه

 3مکان مختلف و حداقل 

بزرگنمایی از هر مکان تصویر 

 تهیه شود.
 قطراتابعاد 

استاندارد  13-2بند 

ملی ایران به شماره 

12098  

 توزیع اندازه قطرات 2

اندازه قطرات در 

نمودار توزیع بر 

تا  1حسب تعداد: بین 

 نانومتر 100

ISO 

22412:2017 
 (DLS) پویا تفرق نور

به دلیل حساسیت باالی 

سازی ها آمادهامولسیون

 مطابق نظر متقاضی

هر سه نمودار تعداد، شدت و 

اعالم  حجم گزارش شود.

یون امولسزیته ومیزان ویسک

جهت انجام این آزمون 

 الزامی است.

3 
ش پی ماده موثرهشخیص ت

 امولسیون از استفاده در
 --- طبق ادعای متقاضی

ی جرمی سنجطیف
MS 

--- --- 

 

 ها، الزم است نمونه شاهد مناسبی تعریف شود و نتایج نمونه حاویکارایی محصوالت بر پایه نانوامولسیونمنظور بررسی به

های مورد نیاز جهت بررسی برخی از محصوالت آزموننمونه شاهد مورد ارزیابی قرار گیرد.  در مقایسه بانانوامولسیون 

 .ارائه شده است 2در جدول ها و نیز نحوه تعریف نمونه شاهد بر پایه نانوامولسیون
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 7 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-23کد مدرک: 

 

 
 

 

 محصوالت بر پایه نانوامولسیون اثبات کارایید نیاز جهت مور هایآزمون -2جدول 

ف
دی

ر
 

 معیار پذیرش نمونه شاهد روش انجام آزمون کارایی

 تریالباکآنتیکننده ضدعفونی 1
شمارش باکتری طبق استاندارد ملی 

  2842ایران به شماره 

 

امولسیون حاوی ماده موثره به 

 صورت غیرنانو

های گرم باکتریکاهش تعداد 

مثبت و گرم منفی نسبت به نمونه 

 شاهد

 ایکننده سطوح شیشهپاک 2
 فرابنفش-مرئیسنجی طیف

 (UV-Vis) 
 کننده مرسوم بازارپاک

بهبود عبور طیف نسبت به نمونه 

 شاهد

 کننده مرسوم بازارپاک  (DRS) نفوذی بازتاب سنجیطیف کننده سطوح غیرشفاف پاک 3
ونه طیف نسبت به نمبهبود تابش 

 شاهد

 

کردن باید طبق روش نوع آلودگی، نحوه اعمال و روش پاک ،2جدول  3و  2های های ردیفجهت انجام آزمون -4-4

 استاندارد اجرا شود و در صورت عدم وجود استاندارد، باید توسط تولیدکننده مشخص شود. 

امولسیون الزم است کارایی محصول حاوی نانو، جدول باالخاصیتی غیر از موارد ذکر شده در در صورت ادعای  -5-4

 های متداول )با نظر واحد ارزیابی( مقایسه شود.و محصول غیر نانو بر طبق روش استاندارد و یا روش

 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم. 5

ره ماده موثدهنده ترکیب یک آزمون نشان ،نانونده مقیاس دهاولیه محصول، ارائه حداقل یک آزمون نشانجهت پذیرش 

تقاضی توسط مبهبود کارایی محصول حاوی نانو نسبت به نمونه شاهد  کارایی جهت اثبات نانومتری و همچنین آزمون

 پذیر نیست.امکان مورد سهپذیرش اولیه محصول بدون ارائه این  .الزامی است

 ارائه نماید. اثبات مقیاس نانومتریرا جهت  1جدول  2یا  1متقاضی باید آزمون ردیف  -1-5

 ئه نماید.اار برای شناسایی ماده موثرهرا  1جدول  3جهت پذیرش اولیه محصول، متقاضی باید آزمون ردیف  -2-5

در صورت خرید از یک شرکت معتبر، نیز ماده موثره ( ازTechnical Data Sheet: ارائه برگه اطالعات فنی )1تبصره 

 مورد پذیرش قرار گیرد. 1جدول  3واند به جای ارائه نتایج آزمون ردیف تمی

 الزامی است. 2جدول بر طبق ارائه نتایج آزمون  ،جهت اثبات کارایی محصول -3-5

 .ارائه مدارک قابل استناد جهت اثبات ادعا ضروری است، ادعای متقاضی مبنی بر پایداری محصولصورتی در -4-5
 

 :یبردارنمونه. 6
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 7 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-23کد مدرک: 

 

بازدید انجام داده و طبق روش  IMP-SW-02اره شماز محل تولید طبق دستورالعمل  جهت بررسی محصول، بازرس -1-6

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

 شود. برداریلیتر از محصول تولید شده نمونهمیلی 500تا  100 حداقل، 1های جدول جهت انجام آزمون -2-6
 

 :بازرسی یینها گزارش. 7

ها تکمیل توسط بازرس براساس مدارک اظهارشده شرکت و نتایج آزمون 3پس از بررسی و تحلیل نتایج، جدول  -1-7

 شود.می

 گردد. تهیه IMP-SF-08برداری به شماره نمونه های بازرسی باید مطابق با فرم گزارش بازدید وتمامی گزارش -2-7

 با موارد ادعایی، انطباق نتایج با ادعای متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در رابطه  -3-7

 

 محصول نهاییبرگه مشخصات فنی  -3 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

  100-1 TEM/DLS  nm  متوسط اندازه قطرات 

  - DLS  nm  توزیع اندازه قطرات 

  - DLS  pdi ضریب پراکندگی 

  - TEM  -  مورفولوژی قطرات 

در صورت وجود 

 اطالعات
 

 میزان پایداری محصول -  ادعای متقاضی -

 
 

- 
-یطیف سنج جرم

MS 
  ماده موثره نوع - 

  - Rheometer  یتهویسکوز پواز 

 (pHاسیدیته محصول ) -  طبق ادعای متقاضی -  

 رنگ ظاهری -  بازرسی چشمی -  

 ظرفیت تولید در روز کیلوگرم  بر طبق نظر کارشناس -  

 

 بهبود 

با  درمقایسه

 نمونه شاهد

مطابق استاندارد 

 کارایی  -  مربوطه
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 7 از 7 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-23کد مدرک: 

 

 :منابع. 8

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

nano-objects 

 ISO/TS 25498:2010  -  Microbeam analysis – Analytical electron microscopy – Selected-area 

electron diffraction analysis using a transmission electron microscope 

 ISO/TS 22412:2017  -  particle size analysis – Dynamic linght scattering (DLS) 

 

 ISIRI 12098 : اصطالحات اصلی1قسمت  –واژه نامه  –فناوری نانو : 

 INSO 21258 :واژه نامه -اندازه شناسی در مقیاس نانو -فناوری نانو 

 ISIRI 21328:  روش -گری سمیت اختصاصی نانو مواد غربالمشخصه یابی سطح نانو ذرات طال برای -فناوری نانو
FT-IR 

  برای کمی سوسپانسیون آزمون-شیمیایی گندزداهای و هاکنندهضدعفونی – 2842استاندارد ملی ایران شماره 

 فضاهای نعتی،ص غذایی، مواد در استفاده مورد شیمیایی گندزداهای و هاکننده ضدعفونی کشیباکتری فعالیت ارزیابی

  الزامات و آزمون روش -سازمانی و خانگی


