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

 

 :هدف  .1

. استتتت «منسوووتات با بابت د عفآ  و و مایتات  ب » بررستتتی روشتعیین  دستتتاورالعم   این تدوین از هدف

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

 است. شدهمشخصناایج در این دساورالعم  

 

 کاربرد: دامنه .2

 مایعات آبیآب و با قابلیت دفع  اعم از بافاه و بی بافت تمامی منسوجات

 

 :فیتعارو  اصطالحات .3

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

1-80004.) 

حورهای ترین منانوشیئی با تمام ابعاد خارجی در مقیاس نانو که در آن ،ول بلندترین و کوتاه :(Nanoparticle)نانوذره  -2-3

 (.80004-2 ایزو –اسااندارد ملی ایران   4-4بند ) ای با یکدیگر تفاوت نداشاه باشد.ء به ،ور قاب  مالحظهنانوشی

 یانبوهه ماشک  از ذراتی با پیوندهای قوی یا جوش خورده که مساحت سطح خارجی مناجه :(Aggregate) انبوهه -3-3

ملی ایران اسااندارد  5-3بند )دهنده باشد. تک اجزای تشکی ای کمار از مجموع مساحت سطوح تکآنها به ،ور قاب  مالحظه

 (.80004-2ایزو  –

اند  به ای از ذرات که به شکلی ضعیف یا نسبااً قوی به یکدیگر ماص  شدهکملوخه مجموعه (Agglomerate): کلوخه -4-3

 4-3د )بن دهنده باشد.تک اجزای تشکی ها مشابه مجموع مساحت سطوح تکی آن،وری که مساحت سطح خارجی مناجه

 .(80004-2ایزو  –ملی ایران اسااندارد 
اگی فیزیکی تافدروالس یا درهمدارد نیروهای ضعیفی هساند  مثال نیروهای واننیروهایی که کلوخه را نزدیک به یکدیگر نگه می -1یاع وری 

 ساده.

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

ود با پ یهانختار با یکسری از  یهانخدرگیر کردن یکسری از  لهیوسبهکه  یاپارچه (:Woven fabricشده )بافتهپارچه  -5-3

 .(4881اسااندارد ملی ایران به شماره  1-2بند شود )یمر روی ماشین بافندگی تولید یکدیگر تحت زاویه قائمه ب

ا یکسره ی یهارشاهالیاف    یقبمخالف  از  یهاجنسنوعی منسوج ماشک  از  (:Nonwoven fabricمنسوجات نبافته ) -6-3

یوند داده داده و به یکدیگر اتصال/پ یتارعنکبوتگوناگون تشکی  الیه  یهاروشکه با  باشدیم شدهدهیبر یهانخ  کسرهی ریغ

انواع تورها  پارچه قیطان باف یا پارچه   پارچه حلقوی بافت  یتاروپوددر پارچه  هانخنحوه درگیر شدن  جزبهشوند )یم

 .(5634اسااندارد ملی ایران به شماره  1-2)بند  پرزدار(
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 10 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

اسااندارد ملی  1-3بند است ) شدن سخی برابر در پارچه سطح مقاومت یبرا یمعیار(: spray rating) درجه پاشش آب -7-3

 .(567-7ایران به شماره 

ود ب مایعات آبی از خذویژگی در برابر ج نای واسطهبهیا پارچه که  خویژگی یک لیف  ن قابلیت دفع محلول آبی: -8-3

 .(17151اسااندارد ملی ایران به شماره  2-3بند دهند )یم اننش تمقاوم

 

 :اجرا روش -7

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  موردنظرهای نمونهروی بر آزمون 

ک مدار را به واحد بازرسی ارائه نماید. شدهخواساههای آزمونو ناایج  ازیموردنمدارک  بایدماقاضی  6بر ،بق بند   -7-2

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

 ماقاضی است.ی بر عهده شدهارائه و مساندات مدارک

بازرسی قرار خواهد گرفت. فرآیند بازرسی مطابق با روش اجرایی  یمرحلهپس از اتمام فرآیند پذیرش پرونده در   -7-3

آوری مدارک و مستتاندات مربو،ه بر عهده برداری  جمعمستتئولیت نمونه .شتتودیم انجام IMO-SW-04 بازرستتی

توسط  از محصولبرداری نمونهبازدید از مح  تولید و رای بشرایط الزم  بایدماقاضی لذا . استکارشناس بازرسی 

 فراهم آورد.بازرسان واحد بازرسی را 

شگاهدر  ازیموردنهای آزمون  -7-4 ساانداردهای  های همکار واحد ارزیابیآزمای سئولیت  گیرد.میانجام  مربو،ه،بق ا م

 صحت ناایج با آزمایشگاه است.

 گیرد.بازرسی انجام میان ها توسط کارشناسآزمونناایج  پردازشها  پس از انجام آزمون -7-5

 

 :محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه -8

ه بسوجات من افزایش مقاومت پارچه به نفوذ آب و مایعات آبی یکی از فرآیندهای تکمی  منظوربهانجام عملیات خاص 

ه کلوئیدها بها یا نانو ستتوستتیانستتیونپذیرد. روش اول افزودن نانوعمدتا به دو روش کلی صتتورت می که دیآیم شتتمار

 پارچه روی ستتطح نانوماری جزءو... استتت و روش دوم اعمال محلول ایجادکننده  یغو،ه وری  پاشتتشتت به روشپارچه 

  )سناز درجا( می باشد.

 نحوه ارزیابی این محصوالت برای اعطای گواهی نانومقیاس شام  سه بخش زیر است:

 الف( ارزیابی مواد اولیه

 منسوج نهیدرزمب( بررسی جزء نانوماری 

 ی نانوورافناسافاده از  واسطهبه جادشدهیاج( بررسی و ارزیابی خاصیت 
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 10 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 مواع اول ه بازرس  -5-1

تنها در مورد محصتتوالت تولید شتتده به روش اعمال نانو کلوئیدها و نانو ستتوستتیانستتیون ها به پارچه الزم االجرا  این بند

 است.

-IMP-SWمنستتوج  از دستتاورالعم  بازرستتی نانوکلوئیدها ) کنندهاصتتالحجهت ارزیابی ماده اولیه  نانوکلوئید  -5-1-1

 شود.میاسافاده  (11

صره  صورت :1تب سیون اولیه  عاملدار بودن  در  سیان سو از ماده اولیه قب  و بعد  FTIR آزمونجزء نانوماری در کلوئید یا 

 انجام شود. گریزیآبخاصیت  جادکنندهیااز عام  دار کردن برای تشخیص عام  

دهنده اندازه  جنس و عام  معابر )نشان  TDSدارای گواهی نانومقیاس یا  اسافاده موردمواد اولیه  کهیدرصورت: 2 تبصره

 آبگریز( باشند نیازی به مشخصه یابی مواد اولیه نیست.

 

 بررس  تزء نانومتری عر محصول -5-2

برای بررستتتی جنس  نحوه توزیع و غلظت نانوذرات در منستتتوج بدون در نظر گرفان روش تولید برای همه  1جدول 

 محصوالت این حوزه بکار برده می شود.
 بررسی جزء نانومتری در محصول نهایی جهت ازیموردن یهاآزمون -1 جدول

ف
دی

ر
 

 تجهیزات استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

1 

مورفولوژی تزء 

 نانومتری
 --- ادعای متقاضی

میکروسکوپ الکارونی 

 گسی  میدانی با روبشی

(FESEM) 

پوشش دهی نمونه با 

 ،ال یا پالتین

 3از تصادفی حداق   صورتبه

 3حداق  مکان مخالف و 

از هر مکان تصویر تهیه بزرگنمایی 

 شود.

 تزء نانومتریابتاع 
استاندارد ملی  14-2بند 

 12098ایران به شماره 
ISO 16700:2004 

ه یا کتوخ انبوهه م زان

 شدن
 --- عدم انبوهه شدن

 ادعای ماقاضی،بق  *ینانومتر تزء غتظد 2

ISO 26845:2008 
ی جذب اتمی سنجفی،

(AAS) 
--- --- 

ISO 26845:2008 

جرمی توسط  یسنجفی،

 پالسمای جفت شده القایی

(ICP) 

 --- ،بق ادعای ماقاضی **تت  ن فاز کریستال  3
 دساگاه پراش پرتو ایکس

(XRD) 
 سوزاندن

 بین 2نرمال ) هدر بازه زاوی

 درجه( و با المپ مس 90تا  10

 آنالیز عنصری با توجه به نوع جزء نانومتری انتخاب شود.* روش 

 الزامی نیست. اعمال نانو کلوئیدها و نانو سوسپانسیون ها به پارچه** انجام آزمون این بند در مورد محصوالت تولید شده به روش 
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 10 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 خواصبررس   -5-3

 جهت بررسی کارایی محصول انجام میگیرد. 2یکی از آزمونهای جدول   با توجه به ادعای ماقاضی
 عیارهای ارزیابی خواصم -2جدول 

 شرح سازی نمونهروش آماده استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر معیار ردیف

 درجه پاشش آب مت ار مقاومد به  و 1
ISO 3 ≤ 

ISO 2 ≤  به شرط زاویه(

 درجه( 120تماس باالتر از 
INSO 567-7 طبق استاندارد --- 

 درجه دفع مایعات آبی ب   مایتاتمت ار مقاومد به  2
مطابق استاندارد گزارش 

 شودمی
INSO 17151 طبق استاندارد --- 

 

 دد.گرهای فوق به منظور مشاهده میزان بهبود خواص  در شرایط کامالً مشابه روی نمونه شاهد نیز انجام می: آزمون1تبصره 

ضتتد آب و مایعات آبی عالوه بر ماده نانوماری مواد دیگری نیز به پارچه یا  منظور بهبود خواص: در مواردی که به 2تبصتتره 

شاهد دوم به سایر مواد  نمونه  شود  به منظور تفکیک میزان اثر جزء نانوماری و  ضافه  سایر موماده اولیه ا اد صورت اعمال 

 ود.شچه اولیه به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفاه میگردد؛ در غیر این صورت پاربدون نانوذرات روی پارچه تعریف می

تنها به عنوان یک ویژگی اسااندارد محصول مورد بررسی قرار گرفاه و در مورد حد پذیرش آن بهبود  2: آزمون بند 3تبصره 

 خواص در مقایسه با نمونه شاهد کفایت می کند.

صره  صورت: 4تب صول اد کهیدر ضی با توجه به کاربرد مح صول دارد  ماقا شوی مح سا ش عایی مبنی بر ثبات خواص بعد از 

روی محصول انجام خواهد  7664پس از شساشو به تعداد دفعات موردنظر ماقاضی ،بق اسااندارد ملی  2ی جدول هاآزمون

 شد.

 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم -9

در دساورالعم  بازرسی جهت اثبات اندازه و جنس جزء  ذکرشدهی هاآزمون  ارائه حداقلی از محصولاولیه  رشیپذ جهت

در  گریزیآبی ایجاد خاصتیت دهندهنشتانبهبود خواص )حداق  آزمونی که  دهندهنشتانآزمون  همچنین ارائهو نانوماری 

وارد ممحصتتول بدون ارائه  اولیه رشیپذ توستتط ماقاضتتی الزامی استتت. ی نانوآورفنی از ریگبهره واستتطهبهمنستتوج باشتتد( 

 .ستین ریپذذکرشده امکان
 

 :یبردارنمونه -10

و ،بق بازدید انجام داده  IMP-SW-04 شتتمارهدستتاورالعم  از مح  تولید ،بق  جهت بررستتی محصتتول  بازرس -7-1

 نماید.را تهیه می موردنظرهای نمونه IMP-SW-07 هبرداری شمارنمونهروش 
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 10 از 7 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 یبردارنمونهمواد اولیه مطابق با دستتتاورالعم  مربو،ه  از اریلیلیم 100حداق    1های جدول جهت انجام آزمون -7-2

 شود.

 شود. یبردارنمونه های شاهدنهایی و نمونه از منسوج 2m 5/0حداق   2و  1جداول  یهاآزمونجهت انجام  7-3

 

 :بازرسی یینها گزارش -11

 بر اساستوسط بازرس بازرسی  یهادساورالعم و جداول پیوست شده در  4پس از بررسی و تحلی  ناایج  جدول  -8-1

 شود.ها تکمی  میمدارک اظهارشده شرکت و ناایج آزمون

 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 ناایج با ادعای ماقاضی  -8-3

 

 محصول نهاییبرگه مشخصات فنی  -4 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

 
 

- FESEM/TEM ؟ nm 
 متوسط اندازه ذرات

 )بازه تغییرات(

  - FESEM مورفولوژی ذرات - ؟ 

 
 

- FESEM/TEM ؟  
 ای شدنههانبومیزان 

 )کیفی(

   AAS/ICP ؟ ppm غلظت جزء نانومتری 

 
 

 

 مربوطه طبق استاندارد
 درجه پاشش آب ؟

 خواص یهاآزمون

 
 

 
 درجه دفع مایعات آبی ؟ 

 رنگ ظاهری - ؟ بازرسی چشمی -  

 دانسیته 3g/cm ؟ سنجی دانسیته -  

 تولیدظرفیت  در روز کیلوگرم ؟ بر طبق نظر کارشناس -  
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 10 از 8 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :منابع -12

 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 

 ISO 22309:2011 - Microbeam analysis -- Quantitative analysis using energy-dispersive 

spectrometry (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above 

 ISO 26845:2008 - Chemical analysis of refractories -- General requirements for wet chemical 

analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission 

spectrometry (ICP-AES) methods 

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

 ISIRI 12098: اصطالحات و تعاریف اصلی -هاواژه - یآورفن نانو 

 ISIRI 7664 :نساجی یهاآزمونخانگی برای  کردنخشکشساشو و  یهاروش 

 INSO 567-7:  روش تعیین مقاومت پارچه در برابر جذب سطحی آب )آزمون پاشیدن( -نساجی 

 INSO 17151: الک/آب محلول برابر در مقاومتآزمون -قابلیت دفع مایعات آبی - نساجی  

 

  



 

دستورالعمل بازرسی منسوجات با قابلیت دفع 

  آب و مایعات آبی
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 10 از 9 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست
 

  



 

دستورالعمل بازرسی منسوجات با قابلیت دفع 

  آب و مایعات آبی
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 10 از 10 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 

 

 

 


