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 6 از 1 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 
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 6 از 2 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 فهرست مطالب

 هدف. 1

 دامنه کاربرد. 2

 اصطالحات و تعاریف. 3

 روش اجرا. 4

 ها و معیارهای ارزیابی محصول. مشخصه5

 محصولاولیه جهت پذیرش  ازیموردنهای . آزمون6

 بردارینمونه. 7

 . گزارش نهایی بازرسی8

 . منابع9
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 6 از 3 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :هدف  .1

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

 است. شدهمشخصنتایج در این دستورالعمل  یگزارش دهی و همچنین نحوه ازیموردنهای معیارهای ارزیابی، آزمون
 

 دامنه کاربرد: .2

 و سلولزی نانو الیاف پلیمریانواع 

و  "نیهای کرببازرسیییی نانو شیییی دسیییتورالعمل "به و نانو الیاف سیییرامیبی به ترتی   جهت بررسیییی نانو الیاف کربنی

 مراجعه شود. "های سرامیبیدستورالعمل بازرسی نانو شی "

 

 :فیتعارو  اصطالحات .3

به  ایزو - اسییتاندارد ملی ایران 1-2)بند  اسییت nm100 تا nm1 تقریباً گسییتره اندازه بین: (nanoscale) نانومقیاس -3-1

 .(80004-2شماره 

 تربزرگ ایمالحظهقابل طوربهنانو شییی ی با دو بعد رارجی در مقیاس نانو و بعد سییو  که  :(nanofiber) لیفنانو  -3-2

 (.80004-2به شماره ایزو  –استاندارد ملی ایران  5-4)بند  است

شی ی ) -3-3 ست نانومقیاسسه بعد رارجی در  (: هر قطعه مجزا از یک ماده با یک، دو یاNano objectنانو   2-2)بند  ا

 (.80004-2به شماره  ایزو - ی ایراناستاندارد مل

 

 :اجرا روش .4

ضی، فرآیند  سط متقا شامل ارائه مدارک اولیه تو ستورالعمل  ، انجا  یبردارنمونهبازدید و مراحل کار در رابطه با این د

 ها است.آزموننتایج  ارائه گزارش تحلیلو  موردنظرهای نمونهروی بر آزمون 

 را به واحد بازرسیییی ارائه نماید. شیییدهرواسیییتههای آزمونو نتایج  ازیموردنمدارک  بایدمتقاضیییی  5بر طبق بند   -4-1

ضی مطابق با روش اجرایی پذیرش  سالی متقا س IMP-SW-05مدارک ار س ولیت  قرار رواهد گرفت. یموردبرر م

 متقاضی است.ی بر عهده شدهارائه و مستندات صحت مدارک

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

آوری مدارک و مسییتندات مربوطه بر عهده برداری، جمعمسیی ولیت نمونه .شییودیم انجا  IMO-SW-04 بازرسییی

ل توسط از محصوبرداری نمونهبازدید از محل تولید و رای بشرایط الز   بایدمتقاضی لذا . استکارشناس بازرسی 

 فراهم آورد.بازرسان واحد بازرسی را 
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 6 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

میانجا   1در جدول  ذکرشییدهطبق اسییتانداردهای  های همبار واحد ارزیابیآزمایشییهاهدر  ازیموردنهای آزمون  -4-3

 مس ولیت صحت نتایج با آزمایشهاه است. گیرد.

 گیرد.انجا  میبازرسی ان ها توسط کارشناسآزموننتایج  پردازشها، پس از انجا  آزمون -4-4

 

 محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه .5

 بایست مطابق جدول ذیل باشد:مشخصات مورد بازرسی و محدوده مجاز در مورد هر مشخصه می

 
 جهت انجا  بازرسی نانو الیاف موردنیازهای آزمون -1جدول 

ف
دی

ر
 

 تجهیزات استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
سازی روش آماده

 نمونه
 شرح

 ادعای متقاضی *جنس نانو الیاف 1

--- 

تبدیل فوریه دستهاه 

یر قرمز ز سنجیطیف

(FTIR) 

 --- طبق نظر آزمایشگاه

EN 13925- 

1:2003 
 طبق نظر آزمایشگاه (XRD) پرتوایبسپراش 

 2θای نرمال )زاویهدر بازه 

درجه( و با  90تا  10بین 

 المپ مس

 قطر نانو الیاف 2

استاندارد  41-2بند 

ملی ایران به شماره 

12098 

ISO 

16700:2004 

میبروسبوپ البترونی 

 روبشی گسیل میدانی

(FESEM) 

پوشش دهی نمونه با 

 طال یا پالتین

تصادفی حداقل  صورتبه

مبان مختلف و حداقل  3از 

بزرگنمایی از هر مبان  3

 تصویر تهیه شود.

 شود.استفاده می XRD موناز آزسلولزی و در مورد نانو الیاف  FTIRآزمون در مورد نانو الیاف پلیمری جهت تعیین جنس *  

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم .6

ها جنس آن دهندهنشیییانالیاف و یک آزمون  قطر دهندهنشیییانارائه حداقل یک آزمون  ،محصیییولاولیه  رشیپذ جهت

 نیست. پذیرامبانپذیرش محصول بدون این دو آزمون  توسط متقاضی ضروری است.

 را جهت اثبات جنس ادعایی ارائه نماید. 1جدول  1جهت پذیرش اولیه محصول، متقاضی باید آزمون ردیف  -6-1

 نانومتر قطر الیاف ارائه نماید. 1-100را جهت نشان دادن مقیاس  1جدول  2 ردیف باید آزمون متقاضی -6-2
 

 :یبردارنمونه .7

و طبق بازدید انجا  داده  IMO-SW-04 شییمارهدسییتورالعمل از محل تولید طبق  جهت بررسییی محصییول، بازرس -7-1

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



 

  نانوالیافدستورالعمل بازرسی 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 6 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-15کد مدرک: 

 

 :بازرسی یینها گزارش .8

ها تبمیل مدارک اظهارشده شرکت و نتایج آزمون بر اساستوسط بازرس  2پس از بررسی و تحلیل نتایج، جدول  -8-1

 شود.می

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

 قرار رواهد گرفت. یموردبررسدر رابطه با موارد ادعایی انطباق نتایج با ادعای متقاضی  -8-3

 

 محصول نهاییبرگه مشخصات فنی  -2 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

 
 

- FESEM ؟ nm 
 قطر الیافمتوسط 

 )بازه تغییرات(

  - FESEM ی()کیف تشکیل بیدمیزان  - ؟ 

  - XRD/FTIR جنس نانو الیاف - ؟ 

 ظاهریرنگ  - ؟ بازرسی چشمی -  

 ظرفیت تولید در روز کیلوگرم ؟ بر طبق نظر کارشناس -  
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 6 از 6 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 

 INSO-ISO 80004-2 : نانو اشیا 2قسمت  –واژه نامه  –فناوری نانو : 

 ISIRI 16464 :اشیا  نانو هایویژگی تعیین برای راهباری- مواد هایویژگی 


