
 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 1 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 

 

 

 

 

 باکتریالآنتیمنسوجات  بازرسی دستورالعمل
 

The instruction for inspection of antibacterial textiles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396سال 
 

  

 9 تعداد صفحات: 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 
 

 



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 2 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 فهرست مطالب

 و دامنه کاربرد . هدف1

 . اصطالحات و تعاریف2

 روش اجرا. 3

 ها و معیارهای ارزیابی محصول. مشخصه4

 جهت پذیرش اولیه محصول ازیموردنهای . آزمون5

 برداری. نمونه6

 . گزارش نهایی بازرسی7

 . منابع8

  



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 3 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 :و دامنه کاربرد هدف. 1

اصطالحات و تعاریف مربوطه، . است «الیباکتریآنتمنسوجات » بررسی روشتعیین  دستورالعمل، این تدوین از هدف

 دهش مشخصنتایج در این دستورالعمل  یدهگزارش و همچنین نحوه ازیموردنهای مشخصات و معیارهای ارزیابی، آزمون

 باشند. یابی میبا این دستورالعمل قابل ارز اند،شدهفناوری نانو تولید  با استفاده ازکه  باکتریالآنتیتمامی منسوجات  است.
 

 :فیتعارو  اصطالحات. 2

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

 (.80004-1ایزو 

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

 (.80004-1ایزو  –استاندارد ملی ایران 

ی با پیوندهای قوی یا جوش خورده که مساحت سطح خارجی منتجهمتشکل از ذراتی  انبوهه :(Aggregate) انبوهه -3-2

ملی استاندارد  5-3بند ) دهنده باشد.تک اجزای تشکیلای کمتر از مجموع مساحت سطوح تکآنها به طور قابل مالحظه

 (.80004-2ایزو  –ایران 

اند، ای از ذرات که به شکلی ضعیف یا نسبتاً قوی به یکدیگر متصل شدهکملوخه مجموعه (Agglomerate): کلوخه -4-2

)بند  .دهنده باشدتک اجزای تشکیلها مشابه مجموع مساحت سطوح تکی آنبه طوری که مساحت سطح خارجی منتجه

 .(80004-2ایزو  –ملی ایران استاندارد  3-4
تافتگی دروالس یا درهمدارد نیروهای ضعیفی هستند، مثال نیروهای وانکه کلوخه را نزدیک به یکدیگر نگه مینیروهایی  -1یادآوری 

 فیزیکی ساده.

 شوند.میشوند و ذرات اصلی منشاء ذرات نوع اول نامیده ها به عنوان ذرات ثانویه نیز در نظر گرفته میکلوخه -2یادآوری 

م کردن رشد، ک تکمیل ضدباکتریایی مورد استفاده برای جلوگیری یافعالیت ناشی از فرایند فعالیت ضدباکتریایی:  -5-2

  .(11070)استاندارد ملی ایران به شماره  باشدها میکاهش تعداد یا از بین بردن باکتری

 

 :اجرا روش. 3

، انجام  یبردارنمونهبازدید و یند ائه مدارک اولیه توسط متقاضی، فرامراحل کار در رابطه با این دستورالعمل شامل ار

 ها است.آزموننتایج  ارائه گزارش تحلیلو  موردنظرهای نمونهروی بر آزمون 

ق مدارک ارسالی متقاضی مطاب را به واحد بازرسی ارائه نماید.نیاز  موردهای آزموننتایج  بایدمتقاضی  5بر طبق بند  -1-3

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

 متقاضی است.بر عهده 



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

یند بازرسی مطابق با روش اجرایی بازرسی قرار خواهد گرفت. فرا یمرحلهپرونده در  ،یند پذیرشپس از اتمام فرا -2-3

آوری مدارک و مستندات مربوطه بر عهده کارشناس برداری، جمعمسئولیت نمونه .شودیم انجامIMP-SW-04 ی بازرس

 بازرسی ناسانکارشاز محصول توسط برداری نمونهبازدید از محل تولید و رای بشرایط الزم  بایدمتقاضی لذا . استبازرسی 

 فراهم آورد.را 

و  3، 2، 1 هایولدر جد ذکرشدهطبق استانداردهای  های همکار واحد ارزیابیآزمایشگاهدر  ازیموردنهای آزمون -3-3

 مسئولیت صحت نتایج با آزمایشگاه است. د.شومیانجام  4

 گیرد.می صورتبازرسی ان ها توسط کارشناسآزموننتایج تحلیل ها، پس از انجام آزمون -4-3

 

 محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه. 4

 شودمی لایباکترآنتیخاصیت  ایجاد باعثکه . یک جزء اندشدهتشکیلاز دو جزء  الیباکتریآنتمنسوجات  معمولطور به

منسوجات  تولید هایروشبه طور کلی، دوم که همان منسوج است.  جزءو ( دارند لایباکترآنتیکه خاصیت  ییءهاینانوش)

 :شوندتقسیم میسه دسته  به باکتریالآنتی

 درون الیاف محبوس شده است.باکتریال که جزء نانومتری استفاده از الیاف آنتی 

 وریغوطها ( و یحاوی جزء نانومتری اعمال جزء نانومتری بر روی منسوج از طریق پاشش نانوکلوئید )یا سوسپانسیون 

 (.حاوی جزء نانومتری سوسپانسیون)یا  کلوئیدنانودر 

 .سنتز درجای اجزای نانومتری روی منسوج 

 

 باشد:روش تولید به شرح زیر می بسته بهباکتریال معیارهای ارزیابی منسوجات آنتی

 1جدول  هایانجام آزمون ،باشدباکتریال که جزء نانومتری درون الیاف محبوس شده آنتیمنظور بررسی الیاف به -1-4

 الزامی است.

انجام معتبر و یا تأییدیه نانومقیاس باشد،  TDS که ماده اولیه )الیاف حاوی جزء نانومتری( داراییدرصورتتبصره: 

 ضروری نیست. 1های جدول آزمون

ری در ودر صورت تولید منسوج از طریق پاشش نانوکلوئید )یا سوسپانسیون حاوی جزء نانومتری( و یا غوطه -2-4

الزامی   3و  2های نانوکلوئید )یا سوسپانسیون حاوی جزء نانومتری(، بررسی ماده اولیه و محصول نهایی مطابق با جدول

 است. 

 2های جدول معتبر و یا تأییدیه نانومقیاس باشد، انجام آزمون TDS که ماده اولیه )نانوکلوئید( داراییدرصورت تبصره:

 ضروری نیست.

 الزامی است. 4های جدول منظور بررسی منسوج تولیدشده از طریق سنتز درجای اجزای نانومتری، انجام آزمونبه -3-4



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 
 

 

 
 

 حاوی جزء نانومتریباکتریال آنتیجهت بررسی الیاف  موردنیازهای آزمون -1جدول 

ف
دی

ر
 

 تجهيزات استاندارد پذیرش معيار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

مورفولوژی جزء 

 نانومتری
 --- ادعای متقاضی

میکروسکوپ الکترونی 

 (TEMعبوری )

می یا ومیکروت

 می ازوکرایومیکروت

 سطح و مقطع الیاف

تصادفی حداقل از صورت به

 3مکان مختلف و حداقل  3

بزرگنمایی از هر مکان 

 تصویر تهیه شود.

 ابعاد جزء نانومتری
استاندارد ملی  25-2بند 

 12098ایران به شماره 

ISO 

25498:2010 

ASTM D5755 
انبوهه یا  میزان

 ی شدناکلوخه
 --- عدم انبوهه شدن

 ادعای متقاضی غلظت جزء نانومتری 2

ISO 

26845:2008 
ی جذب اتمی سنجفیط

(AAS) 
 مطابق با استاندارد

آنالیز  هایروشیکی از 

عنصری با توجه به نوع جزء 

 ISO نانومتری انتخاب شود.

26845:2008 

پالسمای جفت  یسنجفیط

 (ICP) شده القایی

 سوزاندن (XRD) پراش پرتو ایکس --- ادعای متقاضی فاز کریستالی 3

 بین 2نرمال ) هزاویدر بازه 

درجه( و با المپ  90تا  10

 مس

 --- مطابق با استاندارد --- A≥ 2 ISIRI 11070 ریالباکتخاصیت آنتی 4

5 

 ثبات خاصیت 

ر باکتریال در برابآنتی

 شستشو

 مطابق با استاندارد --- ISIRI 7664 ادعای متقاضی

آزمون  ،پس از شستشو

باکتریال مطابق با آنتی

 ISIRI 11070استاندارد 

 تکرار شود.

 

 
 عنوان و کد دستورالعمل بازرسی مواد اولیه -2جدول 

بازرسی پارامتر  کد دستورالعمل عنوان دستورالعمل 

 IMP-SW-11 دستورالعمل بازرسی نانو کلوئیدها نانوکلوئید اولیه

 

 

 



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 

 

 
 

 جزء نانومتریحاوی  باکتریالآنتی منسوجبررسی  جهت ازیموردن یهاآزمون -3 جدول

ف
دی

ر
 

 تجهيزات استاندارد پذیرش معيار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

مورفولوژی جزء 

 نانومتری
 --- ادعای متقاضی

میکروسکوپ الکترونی 

 روبشی گسیل میدانی

(FESEM) 

دهی نمونه پوشش

-توسط طال یا طال

 پاالدیم

تصادفی حداقل از  صورتبه

 3مکان مختلف و حداقل  3

بزرگنمایی از هر مکان 

 تصویر تهیه شود.

 جزء نانومتریابعاد 
استاندارد ملی  25-2بند 

 12098ایران به شماره 
ISO 

16700:2004 

ه یا کلوخ انبوهه میزان

 شدن
 --- عدم انبوهه شدن

 ادعای متقاضیطبق  غلظت جزء نانومتری 2

ISO 

26845:2008 
سنجی جذب اتمی طیف

(AAS) 
 مطابق با استاندارد

آنالیز  هایروشیکی از 

عنصری با توجه به نوع جزء 

 ISO نانومتری انتخاب شود.

26845:2008 

پالسمای جفت  سنجیطیف

 (ICP) شده القایی

 --- مطابق با استاندارد --- A≥ 2 ISIRI 11070 الباکتریخاصیت آنتی 3

4 

 ثبات خاصیت 

ر باکتریال در برابآنتی

 شستشو

 مطابق با استاندارد --- ISIRI 7664 ادعای متقاضی

پس از شستشو، آزمون 

باکتریال مطابق با آنتی

 ISIRI 11070استاندارد 

 تکرار شود.

 
 

 های موردنیاز جهت پذیرش اولیه محصولآزمون. 5

دهنده ترکیب فازی و دهنده مقیاس ذرات، یک آزمون نشاننشانارائه حداقل یک آزمون محصول اولیه  رشیپذ جهت

موارد رائه محصول بدون ا اولیه رشیپذباکتریال مطابق استاندارد توسط متقاضی الزامی است. چنین ارائه آزمون آنتیهم

در این بخش، ادعای متقاضی مبنی بر ثبات شستشو و شرایط شستشو با توجه به کاربرد محصول  .ستین ریپذامکان ذکرشده

 بایست مشخص و مستندات مربوطه ارائه گردد.می
 

 :یبردارنمونه. 6

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

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

 برداری شود.باکتریال و نمونه شاهد نمونهاز منسوج آنتی 2m 5/0 ها حداقلجهت انجام آزمون -2-6



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 7 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 

 

 

 

 

 جزء نانومتری باکتریال حاویمنسوج آنتی بررسی جهت ازیموردن یهاآزمون -4 جدول

ف
دی

ر
 

 تجهيزات استاندارد پذیرش معيار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

مورفولوژی جزء 

 نانومتری
 --- ادعای متقاضی

میکروسکوپ الکترونی 

 روبشی گسیل میدانی

(FESEM) 

دهی نمونه توسط پوشش

 پاالدیم-طال یا طال

تصادفی حداقل از  صورتبه

 3مکان مختلف و حداقل  3

بزرگنمایی از هر مکان 

 تصویر تهیه شود.

 جزء نانومتریابعاد 
استاندارد ملی  25-2بند 

 12098ایران به شماره 
ISO 

16700:2004 

ه یا کلوخ انبوهه میزان

 شدن
 --- عدم انبوهه شدن

 ادعای متقاضی غلظت جزء نانومتری 2

ISO 

26845:2008 
سنجی جذب اتمی طیف

(AAS) 
 مطابق با استاندارد

آنالیز  هایروشیکی از 

عنصری با توجه به نوع جزء 

 ISO نانومتری انتخاب شود.

26845:2008 

پالسمای جفت  سنجیطیف

 (ICP) شده القایی

 سوزاندن (XRD) پراش پرتو ایکس --- ادعای متقاضی فاز کریستالی 3

 بین 2نرمال ) هدر بازه زاوی

درجه( و با المپ  90تا  10

 مس

 --- مطابق با استاندارد --- A≥ 2 ISIRI 11070 الباکتریخاصیت آنتی 4

5 

 ثبات خاصیت 

ر باکتریال در برابآنتی

 شستشو

 مطابق با استاندارد --- ISIRI 7664 ادعای متقاضی

پس از شستشو آزمون 

باکتریال مطابق با آنتی

 ISIRI 11070استاندارد 

 تکرار شود.

 

 :بازرسی یینها گزارش. 7

ها تکمیل مدارک اظهارشده شرکت و نتایج آزمون بر اساستوسط بازرس  5پس از بررسی و تحلیل نتایج، جدول  -1-7

 شود.می

 گردد. تهیه IMP-SF-08برداری به شماره نمونه گزارش بازدید و فرم باهای بازرسی باید مطابق گزارش تمامی -2-7

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

 
 



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 8 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 محصول نهاییبرگه مشخصات فنی  -5 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

 
 

- FESEM/TEM ؟ nm 
 ذراتمتوسط اندازه 

 )بازه تغییرات(

  - FESEM مورفولوژی ذرات - ؟ 

 
 

- FESEM/TEM ؟ - 
 ای شدنههانبومیزان 

 )کیفی(

   AAS/ICP ؟ ppm غلظت جزء نانومتری 

 
 A>2 

 
نوع باکتری  شستشو از قبل

 گرم مثبت؟

میزان 

فعالیت 

باکتریال آنتی

(A) 

 باکتریالآنتیفعالیت 
 A>2  شستشواز بعد 

 
 A>2 

 
نوع باکتری  قبل از شستشو

 شستشواز قبل  A>2  گرم منفی؟

 رنگ ظاهری - ؟ بازرسی چشمی -  

 دانسیته 3g/cm ؟ سنجی هدانسیت -  

 ظرفیت تولید در روز کیلوگرم ؟ بر طبق نظر کارشناس -  

 



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت          

  الیباکتریآنتدستورالعمل بازرسی منسوجات 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 9 از 9 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-21کد مدرک: 

 

 :منابع. 8

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

objects 

 ISO/TS 80004-3:2010 - Nanotechnologies-- Vocabulary -- Part 3: Carbon nano-objects 

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

calibrating image magnification 
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