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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی
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  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 
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 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذیصالح مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده ورتهن مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی
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 گفتار یشپ

نویس آن در  که پیش "گیر  اندازهو  اا مشخصه -نانو مقیاس اکسید  تیتانیوم د پودر  – فناور  نانو"استاندارد 

اجالس کمیته  نهمینتهیه و تدوین رده است و در  سازمان میی استاندارد ایران توسط مربوطکمیسیون اا  

 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  12/19/1329 مور  فناور  نانومیی استاندارد 

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات 

 رود.استاندارد میی ایران منتشر می

، عیوم و خدمات،  اا  میی و جهانی در زمینه صنایعبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، استاندارداا ارائه رود، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

ISO/TS 11937: 2012, Nanotechnologies –Nanoscale titanium dioxide in powder form – 
Characteristics and measurement 
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 مقدمه

حصوتتی که در برا  م ایجاد رنگ ریر ندن نور مرئی و پراک ش در، به عیت قابییت TiO2، 1اکسید  تیتانیوم د 

اا،  رنگدانه سفید در رنگه اصیی پایوان به عن سال به طور گسترده 29در حدود  ،رود استفاده می اا آن

با توجه به اینکه اندازه  .گیرد میمورد استفاده قرار  بسیار  از محصوتت دیگراا  چاپ و  اا، جوار پالستیک

تواند محصول رفافی را تودید  کند، اما می ا  ایجاد نمی کوچکتر تیتانیوم د  اکسید نانو مقیاس خوا  رنگدانه

اندازه کوچک ذره  اا استفاده رود، زیرا اا و یا کاتادیست اوتی از جمیه ضد آفتابکند که در کاربرداا  متف

، تعریف بهتر  این بنابرتواند فعادیت را اف ایش داد، به امین ددیل کاربرد این مواد اخیرا گسترش یافته است.  می

، استاندارداین  ت.کند ضرور  اس این خوا  جایگ ین را فراا  میمواد نانو مقیاس که  اا  مشخصه از 

اایی را جهت  ا  چنین روش و 3و روتایل 9زآناتا اکسید  تیتانیوم د ارزیابی در صد جرمی  برا اایی را  روش

مساحت سطح و  2ذره اودیه، میانگین اندازه بیور ، میانگین اندازه بیورککیید : ساختار  مودفهچهار  گیر  اندازه

 .کند فراا  می، روند مواد نانو مقیاس استفاده می اا  بیان مشخصهکه معموت برا   ویژه

 سنت  3ژل –سل  یا فرایند 6کیراید ، فرایند3سودفات با فرایند  نانو مقیاس تودید اکسید  تیتانیوم د  اغیب

و  3بروکیت روتایل است. بنابراین ارکالو  آناتازبه صورت محصوتت تقریبا به طور کامل  بیور اند و ساختار  رده

 بیور ساختار  گیر  اندازه   برا XRD س 19ایکس روش پراش پرتو دحاظ نشده است. استاندارددر این  2لبی رک

 .رود میاستفاده  روتایلبه  آناتازو نسبت 

آدومینا یا سیییکا پورش  نانو مقیاس جهت کاربرداا  خا  با اکسید  تیتانیوم د از محصوتت  ، برخیمعموت

رامل یک فی   س ممکن استنانو مقیا اکسید  تیتانیوم د از محصوتت  برخی ،از طرف دیگر روند. داده می

 اا دوپاا و  این پورش رود. در ربکه بیور  خود بارند که جهت مصارف ویژه دیگر  استفاده می 11رده دوپ

رته اطالع دا ار گونه پورشی جع قانونی ذیصالح از وجودامر، فرورنده و رود خریدار ائمی استند. توصیه مید

 و  بیوراندازه  گیر  اندازه  به ترتیب جهت TEM ( 19و میکروسکوپ ادکترونی عبور  XRDبارند. روش 

مساحت  ا  جهت ارزیابی   به طور گستردهBETس 13، تیر روند. روش برونر، امیت اودیه به کار میرکل/ اندازه ذره 

نانو مقیاس پورش  اکسید  تیتانیوم د فقط اندازه استه  XRD، رود. به صورت تئور  می استفاده سطح ویژه

                                                 
1  - Titanium dioxide 

2 - Anatase 

3 - Rutile 
4 – Primary particle size 

5  -  Sulfat 

6 - Chloride 

7- Sol-gel  
8 - Brookite 

9 - Amorphous 

10 - X-ray diffraction 

11  -  Metal dopant 

12 - Transmission electron microscopy 

13 - Brunauer , Emmet and Teller 
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جهت  میکروسکوپ ادکترونی عبور . کند گیر  نمی اندازه پورش سطحی را کند ودی  می گیر  اندازهداده رده را 

 رود.  ، استفاده میاست سطحی اا  رامل پورش فی یکی که ذره اودیهاندازه  گیر  اندازه

زیست رود کاربران این استاندارد از قوانین  . توصیه میاستوسعه به سرعت در حال ررد و ت ا  هعرص فناور  نانو

اطالع دارته بارند.  فناور  نانو رتبط بام یمحیطزیست اا در زمینه ایمنی و سالمت  تو آخرین پیشرف محیطی

امل رمسئودیت کاربران این استاندارد  .س به پیوست ادف مراجعه رود ع می تواند مورد توجه قرار گیرد این مراج

آنچه در قانون مورد  محیطی را مطابق با است اطالعات ایمنی و سالمت زیست : فرورنده متعهدذیل است اردمو

ی و ، ایمنیل دارته بارند خطرات زیست محیطیفراا  کند. اگر فرورنده یا خریدار تما برا  خریدار نیاز است،

ISO/TR 12885: 2008 استاندارد ی بیشتر بهیااراانما توانند برا  می ،سالمتی مواد را ارزیابی کنند
رجوع   [8]

 کنند.
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 گیري اندازهو ها  مشخصه –یاسنانو مق اکسید  تیتانیوم ديپودر  -فناوري نانو

کنند در صورت امکان با شرايط آزمايشگاهی  که از اين استاندارد استفاده می شود افرادي توصیه می  -هشدار

در جايی اشاره  هم اگر و به همه موارد ايمنی مربوطه اشاره نشده است، در اين استاندارد باشند.رايج آشنا 

و ايمنی مناسب را ايجاد  شرايط سالمت. اين مسئولیت کاربر است که شده باشد به همراه کاربرد آن است

 .اطمینان حاصل نمايد ،با همه الزامات قانونی انطباق ازکرده و 

 کاربرد دامنه هدف و  0

، که است اکسید  تیتانیوم د پودر اا  اصیی  جهت تشریح مشخصه اد اماتی تعیین، استاندارداین ادف از تدوین 

برا  استفاده از تیتانیوم د   اا  ضرور  مواد در این استاندارد ویژگی .نانو استندر فناور  د مرتبط با کاربرد

 .رود مشروح بیان میصورت اا  مرتبط با فناور  نانو به  اکسید در کاربرد

 اا کاربرد ندارد. در آب یا حالل 9یا معیق 1و برا  مواد پراکنده استاین استاندارد منحصر به پودراا  خشک  

و  اکسید  تیتانیوم د  اا  خا  کاربرد ایمنی و سالمتی، مربوط به مسائل اا  مشخصهبرا   استاندارداین 

  . کاربرد ندارد سطح اصالح  رده برا اکسید پورش داده تیتانیوم د 

 الزامیمراجع   1

 به آن اا ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.بدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن  اصالحیه داده رده بارد،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع 

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

 : ارد اد امی استاستفاده از مراجع زیر برا  این استاند

 

اا   اا و روش ویژگی -اا مورد مصرف در رنگ د، تیتانیوم د  اکسی1333 : سال 3232استاندارد میی ایران رماره   1-0

 اا رنگدانه –آزمون 

 -تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جیب سطحی گاز، 1321: سال  12393یی ایران رماره استاندارد م   1-1

 BETروش 
2-3    ISO/TS 27687: 2008 , Nanotechnologies  – Terminology and definitions for nano-objects – 

Nanoparticle, nanofibre and nanoplate  
2-4    ISO 13322 -1: 2004 , Particle size analysis – image analysis methods- Part 1 : static image analysis 

methods 

2-5   ISO 14887 : 2000 , Sample preparation – Dispersing procedures for powders in liquids 

2-6   ISO 80004-1 : 2010, Nanothecnology – Vocabulary – part 1 : Core terms 

                                                 
1- Dispersed  
2 - Suspended 
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2-7   ISO 14488 :  2007, Particulate materials – Sampling and sample splitting for the determination of 

particulate properties 
2-8   ISO 29301 : 2010 , Microbeam analysis – Analytical transmission electron microscopy – M ethods 

for calibrating image magnification by using refrence materials having periodic structures 

 

 

 و اختصارات اصطالحات و تعاريف 9

  6-2 بند ،3-2بند اا   در استاندارد ، تعاریف و عبارات اختصار  تعیین ردهتاصطالحا عالوه بر ،استاندارداین  در

 : رود نی  به کار میزیر  اصطالحات و تعاریف  7-2و بند

9 –  0  

 ( TEM) 0میکروسکوپ الکترونی عبوري 

، تصاویر کند ا  کنش میکرده و با آن براست که به وسییه یک پرتو ادکترونی که از میان نمونه عبور  دستگاای

 کند. رده یا ادگواا  پراش را تودید میب رگ نمایی 
 

[ISO 29301: 2010 ] 

9 - 1  

 ( XRD) 1ايکس  پرتوپراش  

ابر ادکترونی پراکندگی کشسان پرتواا  ایکس از  .یک پرتو ایکس است ،برخورد پراکندگی که در آن تابش 

 کند. بیان می بیوررناسیرد ساختار کند که اطالعاتی در مو پراری را تودید می ، ادگو اا در یک سیست  ات 

9-9  

  مساحت سطح ويژه

 رود. تعریف می نمونه به جرم نمونه مطیقنسبت مساحت سطح به صورت  مساحت سطح ویژه

  ]  11-3تعریف،  1321: سال  12393میی ایران رماره  استاندارد  [

9-4  

  بلوريساختار 

اصیه ثابتی از یکدیگر قرار اا در ف که در آن ات  اا  اتمی ده و منظ  سه بعد  واحدداخیی تکرار رون آرایش

 اند. گرفته

 

9- 5  

 ذره اولیه 

                                                 
1 - Transmission electron microscopy 

2 -X-Ray diffraction 
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 است.  جمع ردن ذرات کوچکتر ساخته نشده ا  که از ذره

 شکیل رده اند.ت 9ع ذراتتجمفاز گاز  قبل از  از  1زنی جوانهاین عبارت مربوط است به ذراتی که از طریق : يادآوري
] ISO/TS 27687: 2008 [ 

 

  گیري اندازههاي  و روش اصلی هاي مشخصه 4

و  گیر  اندازهزیر  اصییاا   رود مشخصه ، توصیه میاستانداردمطابق با این  اکسید  تیتانیوم د پودر برا   

 اند. هرست ردهمربوطه در جدول یک ف گیر  اندازهاا  مورد نیاز و روش  مشخصه گ ارش روند.

یج رود نتا توصیه می بارد و ذینفع اا  گروهرده باید با توافق  گیر  اندازهاا   مشخصه اد امات برا  مقادیر

 ، گ ارش روند.6آزمون مطابق با اد امات بند 
 مربوطه گیري اندازهروش هاي  و اصلیمشخصه هاي  – 0جدول 

  گیر  اندازهروش اا   واحد مشخصه اا 

   II/ روش کااش کیرید کروم سروش کااش آدومینیوم  %(kg/kg )   اکسید  تیتانیوم د جرمی  کسر

اا  آنادی  ریمیایی بر اساس توافق بین    یا دیگر روش 2-2استاندارد بندس

 ذینفع اا  گروه

 XRD % بیور  اا نسبت فاز

 a  XRDس فرمول ررر nm  بیورکمیانگین اندازه 

 nm TEM میانگین اندازه ذره اودیه

m مساحت سطح ویژه
2
/g  روشBET 

a  Scherrer formula 

 

 

                                                 
1 - Nucleation 

2 - Coagulation 
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اا  مرتبط با اندازه نانو و  ، از نظر ویژگیدر مقیاس نانو د  اکسید تیتانیومپودر اا جهت معرفی  مجموعه مشخصه - 0يادآوري 

 مواد تشکیل دانده اصیی تعیین رده است. 

اا  بین ، بر اساس کاربرد مورد نظر و دیگر استانداردرا رتبط با کاربرداا  خا م تکمیییا  ا مشخصه توان  می  - 1يادآوري 

 .ادمییی مربوطه تعیین کرد

بر  گیر  اندازهتعیین نتایج ذکر نشده است. برا   گیر  اندازهاا   فراینداا  مشروح جهت روش استاندارددر این  -9ي وريادآ

کیفیت رناخته رده انجام و مدیریت  سامانهتحت نظارت یک  گیر  اندازهاا   رود روش ، توصیه مینفعذی اا  گروهاساس نیاز 

 رود.

 نمونه برداري   5

 انجام رود. 7-2استاندارد بند نمونه بردار  جهت انجام آزمایش بر اساس 

 گزارش آزمون 6

 .رود گ ارش آزمون حداقل رامل موارد زیر بارد توصیه می

 ISO/TS 11937ر مثال به طو استاندارد ارجاع به این  6-0

 ، نام ریمیایی  ایی ماده مورد آزمون س نام محصولرناس 6-1

 ، کشور مبدا  1نانو مقیاس، رماره دسته یا رماره بهر اکسید  تیتانیوم د توصیف نمونه س تودید کننده  6-9

 آزمایشگاه س نام آزمایشگاه آزمون کننده   4 -6

 نتایج 5- 6

س ا   1اا مطابق جدول  مورد نیاز آن گیر  اندازهاا   و روش اصیی اا  شخصهم گیر  اندازهنتایج   6-5-0

انحراف استاندارد از ، میانگین اندازه ذرات ، گ ارری از تعداد ذرات استفاده رده در محاسبهTEMچنین برا  

   TEMبرا  روش  گیر  اندازهروش  و ج ییات گیر  اندازهنتایج 

مرجع قانونی ، تامین کنندگان و اساس توافق بین استفاده کنندگان بر س گیر  اندازهعدم قطعیت  6-5-1

  صالحذی

 س در صورت وجود  سایر اطالعات تکمییی 6-6

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  - Lot number 



3 
 

 پیوست الف

 ) اطالعاتی(

 کتابنامه

 
[1] CAN/CSA-Q850-97 – Risk Management : Guideline for Decision Makers 

 

[2]  Consumer Product Safety Commission, Handbook for Manufacturing  Safer Consumer 

Products. July 2006, www.cpsc.gov/businfo/int/handbookenglishaug05.pdf 

 

[3]  Consumer Product Safety Commission, Recall Handbook, May 1999, 

www.cpsc.gov/BUSINFO/8002.html 

 

[4]  EC Guidelines for the notification of Dangerous Consumer Products to the Competent 

Authorities of the Member States by Producers and Distributors in Accordance with Article 5 (3) 

of Directive 2001/95/EC ec.europea.eu/consumers/cons_ safe/prod _ safe/guidelines _ 

document.pdf 

 

[5]   European Commission , Risk Assessment Guidelines for Non- Food Consumer Products, 

Draft for Consulation, August 2008 

 

[6]  http://ec.europa.eu/consumers/ipm/risk- assessment _ guidelines _non_food.pdf 

 

[7]  IEC,s Advisory Committee on Safty – Development of a standard for safety related risk 

assessment in the area of low voltage 

 

[8]  ISO/TR 12885: 2008 , Nanothecnology – Health and safty practices in occupational settings 

relevant to nanotechnologies 

 

[9]  ISO/IEC Guide 51 – Safety aspects – Guidelines for their inlusion in standards 

 

[10]  ISO/IEC Guide 50 – 0Safty aspects- Guidelines for child safty 

 

[11]  ISO/IEC Guide 71 – Guidelines for standards developers to address the needs of older 

persons and persons with disabilities 

 

[12]  ISO Guide 73 –Risk management – Vocabulary 

 

[13]  EN 13925-1:2003, Non-destructive testing- X-Ray diffraction from polycrystalline and 

amorphous materials – part 1 : General principles 

 

[14]  ISO/TS 11931, Nanotechnologies – Nanoscale calcium carbonate in powder form – 

Characteristics and measurement 

 

http://www.cpsc.gov/businfo/int/handbookenglishaug05.pdf
http://www.cpsc.gov/BUSINFO/8002.html
http://ec.europa.eu/consumers/ipm/risk-%20assessment%20_%20guidelines%20_non_food.pdf


3 
 

[15]  EN 13925 – 2: 2003 , Non-destructive testing – X- ray  diffraction from polycrystalline and 

amorphous materials – part 2 : Procedures 

 

[16]  ISO 29301 : 2010 , Microbeam analysis – Analytical transmission electron microscopy – M 

ethods for calibrating image magnification by using refrence materials having periodic structures  

 

[17]  ISO/TR 27628: 2007 , Workplace atmospheres – Ultrafine , nanoparticle and nano – 

structured aerosols – Inhalation expousure characterization and assessment 

 

[18]  EN 13925 -3 : 2005 , Non – destructive testing – X-ray diffraction from polycrystalline and 

amorphous materials – part 3 : instruments 

 

 


