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 :و دامنه کاربرد هدف. 1

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

امی تم است. شدهمشخصنتایج در این دستورالعمل  یدهگزارش و همچنین نحوه ازیموردنهای معیارهای ارزیابی، آزمون

 .باشندبا این دستورالعمل قابل ارزیابی می هارسنانوانواع 
 

 :فیتعارو  اصطالحات. 2

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

 (.80004-1ایزو 

در  هادهنده مرتبط با هم که یک یا بیشتر از یک جزء آنترکیبی از اجزای تشکیل :(Nanostructure) نانوساختار -2-2

 .(.80004-1ایزو  –استاندارد ملی ایران  6-2بند ) محدوده نانومقیاس قرار دارند.

طور قابل نانو و دو بعد خارجی دیگر که بهمقیاس در یک بعد خارجی  با: نانو شیئی (Nanoplate) نانوصفحه -3-2

 (.80004-2ایزو  –ملی ایران استاندارد  6-4بند )ند. تربزرگای مالحظه

 بزرگترین بعد خارجی لزوماً در مقیاس نانو نیست -1یادآوری 

ای با یکدیگر تفاوت داشته باشند )معموال بیشتر از سه برابر(، ممکن است اصطالحاتی مانند چنانچه ابعاد به طور قابل مالحظه -2یادآوری 

 نانوصفحه بر نانوذره ترجیح داده شود.نانولیف یا 

 

 :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 

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.
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 7 از 4 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-14کد مدرک: 

 

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

 :محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه. 4

 باشد.  1مطابق جدول  باید مشخصه هر مورد در مجاز محدوده و بازرسی مورد مشخصات
 

 رس نانو یبازرس انجام جهت ازیموردن یهاآزمون -1 جدول

ف
دی

ر
 

 استاندارد پذیرش معيار بازرسی پارامتر نمونه
  تجهيزات

 )روش مشخصه یابی(
 شرح

 ماده اولیه 1
تعیین بلورینگی و بررسی 

 های فازیناخالصی
--- EN 13925-

1:2003 
 (XRD)پراش پرتو ایکس 

ای نرمال زاویه محدوده

(2  درجه 90تا  10بین) 

 هاریظخود ا -- --- --- نوع اصالح کننده اصالح کننده 2

3 
ماده اولیه بعد از 

 خالص سازی

تعیین بلورینگی و خلوص 

 فازی
-EN 13925 عدم وجود ناخالص فازی

1:2003 
 (XRD)پراش پرتو ایکس 

ای نرمال زاویه محدوده

(2  درجه 90تا  10بین) 

 بررسی انتقال پیک محصول نهایی 4
فاصله صفحات حداقل *

nm 1 
EN 13925-

1:2003 
 (XRD)پراش پرتو ایکس 

ای نرمال زاویه محدوده

(2  درجه 90تا  10بین) 

 ادعای متقاضی خلوص عنصری محصول نهایی 5

ISO  

26845:2008 
ISO 3262-

9:1997 

فلورسانس پرتو ایکس 

(XRF) 
--- 

اویه پراش که به کمک ز ،گیری است. در این رابطهقابل اندازه رابطه براگ با استفاده ازفاصله صفحات بلوری در آزمون پراش اشعه ایکس *

 : فاصله صفحات محاسبه می شود اش بدست می آید و طول موج اشعه،از طیف پر
n=2dSin                                                                                                                        

 
 زاویه پراش ،: و  طول موج اشعه ایکسd فاصله صفحات  
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 7 از 5 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-14کد مدرک: 

 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم. 5

 ترکیب فازی دهندهنشانآزمون  کیذرات و  مقیاس دهندهنشانآزمون  کیحداقل  ارائه ،محصولاولیه  رشیپذ جهت

 .ستین ریپذامکان دو آزمون نیمحصول بدون ارائه ا اولیه رشیپذ توسط متقاضی الزامی است. ذراتنانو

 و خلوص فازی هانانورس مترنانو 100-1مقیاس  دادن نشان جهت را 1 جدول  4و  3 فیرد آزمون دیبا یمتقاض -1-5

 .ارائه نماید

 را جهت نشان دادن خلوص عنصری ارائه نماید. 1جدول  5متقاضی باید آزمون ردیف  -2-5

 

 :یبردارنمونه. 6

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

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

 برداری شود.شده نمونهمحصول تولید از گرم 5حداقل ، 1های جدول جهت انجام آزمون -2-6
 

 :بازرسی یینها گزارش. 7

ها تکمیل توسط بازرس براساس مدارک اظهارشده شرکت و نتایج آزمون 2بررسی و تحلیل نتایج، جدول پس از  -1-7

 شود.می

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

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

 
  



 

 

 

 

 واحد ارزیابی محصوالت         

  رسنانودستورالعمل بازرسی 
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 

 7 از 6 صفحه 01شماره بازنگری:  IMP-SW-14کد مدرک: 

 

 

 برگه مشخصات فنی محصول -2 جدول

 توضیحات
ادعای 

 متقاضی

محدوده 

 مجاز
 مشخصه یریگاندازهواحد  نتیجه /مقدار آزمون مربوطه

  - XRD رسنانو ترکیب فازی  - ؟ 

موجود به فازهای 

 شود. بردهنامتفکیک 

 

- XRD 

 ؟
 ؟ سایر فازها و ترکیبات -

 ؟
در قسمت نتیجه 

و  پیک میزان انتقال

باید  فاصله صفحات

 گزارش شود

 

- XRD 
 درجه ؟

 XRDانتقال پیک 

=????d nm 

    
=?2+SiO3O2Al 

Wt% بررسی خلوص عنصری 
LOI=? 

 کنندهاصالحغلظت  Meq/100 g clay  خود اظهاری    

 میزان رطوبت %     

 رنگ ظاهری - ؟ بازرسی چشمی -  

 دانسیته 3g/cm ؟ سنجیدانسیته -  

 ظرفیت تولید در روز کیلوگرم ؟ بر طبق نظر کارشناس -  
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 :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 

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

 ISIRI 12098 اصطالحات و تعاریف اصلی -هاواژه -: نانوفناوری 


