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استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 22990چاپ اول) :سال 1400
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد  ،ابعال شعده در د معاه ،1396
وظیفۀ تعیین ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردها ملی را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزهها مختلف در کمیسیونها فنی مرکب از کارشناسان سعازمان ،صعاحبناعران مراکعز و مؤسسعا
علمی ،پژوهشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجاا میشود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعد ،
فناور و تجار اسعت کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفانۀ صعاحبان حعو و نفعع ،شعامل تولیدکننعدگان ،مصعر کننعدگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانها دولتی و غیردولتعی حاصعل معیشعود .پعیشنعویس
استانداردها ملی ایران برا نارخواهی به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیونها مربوط ارسعا معیشعود و پعس از دریافعت
نارها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چعا و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسا و سازمانها عالقهمند و ذ صالح نیز با رعایت ضعوابط تعیعین شعده تهیعه معیکننعد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصعور تصعویب ،بعه عنعوان اسعتاندارد ملعی ایعران چعا و منتشعر معیشعود .بعدین ترتیعب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررا استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تدوین و در کمیتۀ ملعی اسعتاندارد مربعوط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
2

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،1(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیعک ()IEC
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غعاایی ) 5(CACدر کشعور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردها ملی ایران ضمن تععوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد هعا خعا کشعور ،از آخعرین
پیشرفتها علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردها بینالمللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفع سعالمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینعان از کیفیعت محصعوت و مالحاعا زیسعتمحیطعی و اقتصعاد  ،اجعرا بعضعی از
استانداردها ملی ایران را برا محصوت تولید داخل کشور و/یا اقالا وارداتی ،با تصویب شعورا ععالی اسعتاندارد ،اجبعار
کند .سازمان میتواند به مناور حف بازارهعا بعینالمللعی بعرا محصعوت کشعور ،اجعرا اسعتاندارد کاتهعا صعادراتی و
درجهبند آن را اجبار کند .همچنین برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدما سازمانها و مؤسسعا فععا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدور گواهی سیستمها مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشعگاههعا و
مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسا را بر اسعاس ضعوابط ناعاا
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صور احراز شرایط تزا ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکعرد آنهعا
ناار میکند .ترویج دستگاه بینالمللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزا گرانبها و انجاا تحقیقعا کعاربرد
برا ارتقا سطح استانداردها ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد «فناور نانو -نانومواد مغناطیسی -قسمت :1تعیین مشخصا و اندازهگیر ها برا نانوتعلیقههعا
مغناطیسی» که پیشنویس آن در کمیسیونها مربوط بر مبنا پایرش استانداردها بینالمللی/منطقها
به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف ،بند  ،7استاندارد ملی ایران شعمارۀ  5تهیعه و
تدوینشده ،در یکصد و سومین اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد فناور نانو مورخ  1400/08/25تصویب شعد.
اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نااا اسعتاندارد ،ابعال شعده در د معاه
 ،1396به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردها ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 5استانداردها ملی ایعران -سعاختار و شعیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برا حف همگامی و هماهنگی با تحوت و پیشرفتها ملی و جهعانی در زمینعه
صنایع ،علوا وخدما  ،استانداردها ملی ایران در صور لزوا تجدیدنار خواهند شد و هعر پیشعنهاد کعه
برا اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ،در هنگاا تجدیدنار در کمیسیون فنی مربوط ،مورد توجعه
قرار خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنا پایرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «معاد یکسان» تهیه و تعدوینشعده و
شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معاد یکسان استاندارد بینالمللی/منطقعها
مزبور است:
ISO/TS 19807-1: 2019, Nanotechnologies- Magnetic nanomaterials- Part 1: Specification of
characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions

و
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مقدمه
نانومواد فرصتی را برا فناور ها نو در ارتباط بین شیمی ،فیزیک و زیستشناسی فراهم میکند .اصطالح
نانومواد برا اشاره به گستره وسیعی از ذرا  ،فیلمها نازک ،سامانهها خودآرا 1و لیتوگرافیکی که حداقل
یک بعد آنها کمتر از  100 nmاست ،استفاده میشود .نانوتعلیقهها مغناطیسعی ،نعانوپراکنشهعا سعیا
هستند ،جاییکه فاز جامد توسط نانوذرا مغناطیسی تشکیل میشعود .نانوتعلیقعههعا مغناطیسعی و معواد
تودها به روشها مختلف در برابر میدانها مغناطیسی اعمعا شعده واکعنش نشعان معیدهنعد .بعا ایعن
ویژگیها منحصر بهفرد توسعه فناور ها و محصوت نوآورانه امکانپایر میشود.
نععانوتعلیق عههععا مغناطیسععی دارا کاربردهععا مهععم بععالقوه صععنعتی و بهداشععتی ماننععد درزبنععد خععالء،
روانکنندها ،2خنککنندهها ،3میرانهها ،4صابونها مغناطیسعی ،پعاتیش محیطعی ،تصعویربردار پزشعکی،
فناور ها انتقا دارو ،فزونگرما درمانی 5مغناطیسعی و غیعره هسعتند .بعرا بعرآورده سعاختن تقاضعاها
بازارها کاربرد که در حا رشد سریع هستند ،نیاز به ارائه تعاریف جهانی و روشها انعدازهگیعر بعرا
مشخصهها این تعلیقعههعا وجعود دارد .سعه جعزء بعرا نانوتعلیقعه مغناطیسعی وجعود دارد -1 :نعانوذرا
مغناطیسی -2 ،محیط پراکنش و  -3پراکندهساز (پیوست الف).

1- Self-assembling
2- Lubricants
3- Coolants
4- Dampers
5- Hyperthermia therapy

ز
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فناوری نانو -نانومواد مغناطیسی -قسمت  :1تعیین مشخصات و اندازهگیریها برای
نانوتعلیقههای مغناطیسی
 1هدف و دامنۀ کاربرد
هد از تدوین این استاندارد ،تعیین مشخصا نانوتعلیقهها مغناطیسی برا اندازهگیر است و همچنین
این استاندارد روشها اندازهگیر این مشخصا را ارائه میکند.
این یک استاندارد عمومی است و به یک کاربرد خا

نمیپردازد.

 2مراجع الزامی
در این استاندارد مراجع الزامی وجود ندارد.
 3اصطالحات و تعاریف
در این استاندارد ،اصطالحا و تعاریف زیر بهکار میرود:

1

1-3
پذیرفتاری متناوب
AC susceptibility

نسبت مختلط بین مغناطش دینامیک و میدان تحریک مغناطیسی اعما شده است.
یااادآوری  -1مغنععاطش دینامیععک بععا رابطععه ) 𝑀 = 𝑀0 e(i2πft−φو میععدان تحری عک مغناطیسععی اعمععا شععده بععا رابطععه
 𝐻 = 𝐻0 ei2πftتعیین میشود .در رابطه  𝜒 = M⁄Hپایرفتار  ACبه یک جزء همفاز (قسمت حقیقی) و یک جزء ناهمفعاز
(قسمت موهومی) تقسیم میشود. 𝜒 = 𝜒′ − 𝑖𝜒" :

یادآوری -2بسته به نوع مغناطشی که استفاده شده است ،پایرفتار  ACیک ماده با حجم ،جرا یا مقدار ماده ارتباط دارد.
پایرفتار حجمی AC

𝑀0V
𝑀0V
𝑖 cos 𝜑 −
𝜑 sin
𝐻0
𝐻0

= 𝜒V

پایرفتار جرمی AC

𝑀0m
𝑀0m
𝑖 cos 𝜑 −
𝜑 sin
𝐻0
𝐻0

= 𝜒m

 -1اصطالحا و تعاریف بهکار رفته در استانداردها
 http://www.iso.org/obpقابل دسترس است.

 IECو  ISOدر وبگاهها

1

 http://www.electropedia.org/و
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𝑀0n
𝑀0n
𝑖 cos 𝜑 −
𝜑 sin
𝐻0
𝐻0

پایرفتار مولی AC

= 𝜒n

یادآوری -3پایرفتار  ACبه بسامد میدان تحریک و دما بستگی دارد که ضرور است نشان داده شود.
یادآوری -4دامنه میدان تحریک باید به اندازه کافی کوچک باشعد تعا بعین دامنعه مغنعاطش دینامیعک و دامنعه میعدان AC

اعما شده رابطه خطی وجود دارد.

2-3
کلوخه
agglomerate

مجموعها از ذرا که به شکلی ضعیف یا بهنسبت قو به یکدیگر متصل شدهانعد ،بعهطعور کعه مسعاحت
سطح خارجی حاصل از آنها مشابه مجموع مساحت سطوح تکتک اجزا تشکیلدهنده باشد.
یادآوری  -1نیروهایی که کلوخه را نزدیک بهیکدیگر نگه میدارد نیروها ضعیفی هستند ،برا مثا نیروهعا وانعدروالس یعا
درهمتنیدگیها فیزیکی ساده.
یادآوری  -2کلوخهها بهعنوان ذرا ثانویه نیز در نار گرفته میشوند و ذرا اصلی منشأ ،ذرا نوع او نامیده میشوند.
یادآوری  -3ذرا اولیه خود میتوانند ذرا ترکیبی با هر دو قسمت مغناطیسی و غیرمغناطیسی باشند.

]منبع :زیربند  4-3استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا  ،1395تغییریافته -یعادآور  3اضعافه
شده است[.
3-3
انبوهه
aggregate

ذره متشکل از ذراتی با پیوندها قو یا جوشخورده که مساحت سطح خارجی آنها بهطعور قابعلتعوجهی
کوچکتر از مجموع مساحت تکتک اجزا تشکیلدهنده است.
یادآوری  -1نیروهایی که انبوهه را کنار یکدیگر نگهمیدارد نیروها قو هستند ،برا مثا پیوندها کوواتنسعی یعا یعونی و
یا نتیجه جوشخوردن و درهمتنیدگی فیزیکی پیچیده یا در غیر اینصور  ،ذرا بههم چسبیده قبلی.
یادآوری  -2انبوهه ذرا ثانویه هم نامیده میشوند و ذرا اصلی منشأ ،ذرا اولیه نامیده میشوند.

]منبع :زیربند  5 -3استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -2سا [1395

2
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4-3
ترکیب شیمیایی
chemical composition

نسبت مقادیر عناصر شیمیایی موجود در نانوتعلیقه است.
یادآوری -مقادیر ممکن است برحسب جرا ،حجم یا تعداد مو بیان شود.

5-3
نانوذره هسته-پوسته
core-shell nanoparticle

نانوذره متشکل از یک هسته و یک یا چند پوسته است.
یادآوری  -1اصطالح مرتبط یعنی ذره هسته -پوسته نانوساختاریافته در استاندارد  ،ISO/TS 80004-4تعریف شده است.
یادآوری  -2بزرگترین بعد خارجی /طو (قطعر هسعته بعه اضعافه ضعخامت پوسعته) در مقیعاس نعانو اسعت .بعرا نعانوذرا
هسته-پوسته کرو این طو  ،قطر خارجی است.
یادآوری  -3یک اصطالح مرتبط ،نانوذره مغناطیسی تکهستها  ،که در مرجع [ ]1تعریف شده است.

]منبع :زیربند  13 -4استاندارد ملی ایران -ایعزو شعماره  :80004 -2سعا  ،1395تغییریافتعه -یعادآور 3
اضافه شده است[.
6-3
دمای کوری
curie temperature

دمایی که در آن یک ماده فرومغناطیس از حالت فرومغناطیسی بعه حالعت پارامغناطیسعی و بعرعکس عبعور
میکند.
]منبع :زیربند  3 -3استاندارد ملی ایران شماره  :10676-1سا [1393
7-3
پذیرفتاری مغناطیسی تفاضلی
differential magnetic susceptibility

نسبت دیفرانسیلی مغناطشی که با تغییر میدان مغناطیسی القا میشود به دامنعه تغییعر میعدان مغناطیسعی
است.
یادآوری  -1پایرفتار مغناطیسی یک ماده میتواند به حجم ،جرا و مقدار ماده بستگی داشته باشد.

3
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dMV
dH
dMm
= χm
dH

پایرفتار حجمی

= χV

پایرفتار جرمی

dMn
dH

پایرفتار مولی

= χn

یادآوری  -2پایرفتار اولیه  χ0بهعنوان پایرفتار در  H = 0تعریف میشود.

یادآوری  -3تعلیقهها نانومغناطیسی از نار مغناطیسی همسانگرد 1محسوب میشوند و پایرفتار مغناطیسی آنها بهعنوان
یک اسکالر 2نشان داده میشود.

8-3
پراکندهساز
dispersant

افزودنی که باعث پراکندگی جامد در محیط پراکنش میشعود و باععث افعزایش پایعدار در برابعر کلعوخگی
مخلوط پس از آن میشود.
]منبع ،ISO 4618: 2014, 2.85 :تغیریافته[
9-3
محیط پراکنش
dispersing medium

مایعی که نمونه در آن پراکنده و معلو میشود.
]منبع :زیربند  5 -3استاندارد ملی ایران شماره  :12386سا [1388
10-3
مقدار ماده خشک
dry matter content

نسبت جرا باقیمانده نمونه ،پس از خشک شدن در دما بات معین به جرا قبل از خشک شدن است.

1- Isotropic
2- Scalar

4

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 22990چاپ اول) :سال 1400

11-3
گرانروی دینامیک
dynamic viscosity

نسبت بین تنش برشی اعما شده و سرعت برشی یک مایع است.
یادآوری  -1گرانرو دینامیک اغلب ضریب گرانرو دینامیک یا گرانرو مطلو نامیده میشود.
یادآوری  -2گرانرو دینامیکی معیار از مقاومت یک مایع در برابر جار شدن یا تغییر شکل است.
یادآوری  -3اصطالح گرانرو دینامیکی همچنین میتواند در زمینها متفاو برا نشان دادن مقدار وابسته به بسامد که در
آن تنش برشی و سرعت برشی به زمان وابستگی سینوسی دارند ،استفاده شود.

]منبع ، ISO 3104:1994, 3.3 :تغیریافته[
12-3
قطر معادل
equivalent diameter

قطر کرها است که در یک روش اندازهگیر مشخص تعیعین شعده ،پاسعخی مععاد بعا پاسعج ایجعادشعده
بهوسیله ذره اندازهگیر شده دارد.
یادآوری  -1خاصیت فیزیکی بیانشدۀ متناظر با این قطر معاد  ،با استفاده از یک پعاییننعویس مناسعب بیعان معیشعود (بعه
استاندارد  ISO 9276-1:1998مراجعه شود).
یادآوری  -2برا شمارش گسستۀ ذرا دستگاهها پراکندگی نور ،از یک قطر معاد اختیار استفاده میشود.
یادآوری  -3سایر اندازه ها ثابت ماده مانند چگالی ذرا برا محاسبه قطر معاد  ،ماننعد قطعر اسعتوکس 1یعا قطعر مععاد
تهنشینی مورد استفاده قرار میگیرند .ضرور است اندازهها مادها که برا محاسعبا معورد اسعتفاده قعرار معیگیرنعد نیعز
گزارش شود.

]منبع :زیربند  5 -1 -3استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -6سعا  ،1396تغییریافتعه -یعادآور 4
حا شده است[.
13-3
چگالی سیال
fluid density

جرا واحد حجم تعلیقه در یک دما معین است.

1- Stokes

5
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14-3
نانوپراکنش سیال
fluid nanodispersion

ماده ناهمگن که در آن نانواشیا یا یک نانوفاز در فاز سیالی با ترکیب درصد متفاو پراکنده شده است.
]منبع :زیربند  5 -3استاندارد ملی ایران شماره  :18392-4سا [1393
15-3
نقطه انجماد
freezing point

دمایی که در آن بلورها جامد درون محیط پراکندگی تشکیل میشوند ،درحالیکه تعلیقه نانوذرا مایع در
شرایط معینشدۀ آزمون خنک میشود.
16-3
قطر هیدرودینامیکی
hydrodynamic diameter

قطر معاد یک ذره در یک مایع که دارا همان ضریب نفوذ است که یک ذره واقعی در آن مایع دارد.
]منبع :زیربند  6 -2 -3استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -6سا [1396
17-3
گشتاور مغناطیسی
magnetic moment

کمیت بردار اسعت کعه توانعایی یعک جسعم مغناطیسعی بعرا تولیعد یعک میعدان مغناطیسعی ،خعارج از
محدودهها آن جسم را توصیف میکند.
18-3
نانوذره مغناطیسی
magnetic nanoparticle

نانوذراتی با گشتاور مغناطیسی اتمی جفتشده است.

6
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19-3
فزونگرمایی میدان مغناطیسی
magnetic field hyperthermia

فرآیند که در آن یک میدان مغناطیسی متغیر ،با بسامد  fو دامنعه  Hoمنجعر بعه افعزایش دمعا  Tیعک
نانوتعلیقه مغناطیسی میشود.
20-3
مغناطش
magnetization

کمیت بردار که گشتاور مغناطیسی ویژه یک ماده را توصیف میکند.
یادآوری  -1گشتاور مغناطیسی نمونه میتواند مربوط به حجم ،جرا یا مقدار ماده نمونه باشد تا مغناطش حاصل شود.
مغناطش حجمی

𝜇m
𝑉

= 𝑀V

مغناطش جرمی

𝜇m
m

= 𝑀m

مغناطش مولی

𝜇m
n

= 𝑛𝑀

یادآوری  -2توصیه میشود مغناطش برا

اجزا

کامالً همگن نمونه ،نشان داده شود و اجزا ذکر شود (بهعنوان مثا

مغناطش هستهها نانوذرا ).

21-3
گرانروی مغناطیسی
magnetoviscosity

گرانرو دینامیکی یک تعلیقه مایع از نانوذرا مغناطیسی در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی است.
22-3
نانوذره چندهستهای
multi-core nanoparticle

نانوذره هسته-پوسته با بیش از یک هسته فیزیکی جداگانه که در یک ماتریس از معواد پوسعته تعبیعه شعده
است.

7
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23-3
نانوذره
nanoparticle

نانوشئی با تماا ابعاد خارجی در مقیاس نانو که در آن ،طو بلندترین و کوتاهترین محورها نانوشیء بهطور
قابل مالحاها با یکدیگر تفاو نداشته باشد.
یادآوری -چنانچه ابعاد بهطور قابل مالحاها با یکدیگر تفعاو داشعته باشعند (معمعوت بیشعتر از سعه برابعر) ،ممکعن اسعت
اصطالحاتی مانند نانولیف یا نانوصفحه بر نانوذره ترجیح داده شود.

]منبع :زیربند  4 -4استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -2سا [1395
24-3
نانوفاز
nanophase

ناحیها متمایز از نار فیزیکی یا شیمیایی است یا اصطالحی جمعی است برا محدوده همجنس در یک
ماده که از لحاظ فیزیکی متمایزند و نواحی متمایز دارا یک ،دو یا سه بعد نانومقیاس هستند.
یادآوری -نانواشیایی که در فاز دیگر وارد شده است ،یک نانوفاز را میسازد.

]منبع :زیربند  12 -3استاندارد ملی ایران شماره  :18392 -4سا [1393
25-3
نانو-شیء
nano-object

هر قطعۀ مجزا از یک ماده با یک ،دو یا سه بعد خارجی در نانومقیاس است.
یادآوری -ابعاد خارجی دوا و سوا عمود بر بعد او و همچنین بریکدیگر عمود هستند.

]منبع :زیربند  2-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -1سا [1395
26-3
نانومقیاس
nanoscale

گستره اندازه بین تقریباً از  1 nmتا  100 nmاست.
یادآوری -خواصی که از اندازهها بزرگتر ،برونیابی نمیشوند ،غالباً در این گسترۀ اندازه نشان داده میشوند.

]منبع :زیربند  1-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -1سا [1395

8
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27-3
نانوتعلیقه
nanosuspension

نانوپراکنش سیالی ( )14-3که در آن فاز پراکنده یک جامد است.
یادآوری -بهکارگیر اصطالح «نانوتعلیقه» دتلتی بر پایدار ترمودینامیکی ندارد.

]منبع :زیربند  1-5-4استاندارد ملی ایران شماره  :18392-4سا [1393
28-3
ذره
Particle

قطعه کوچکی از ماده با مرزها فیزیکی معین است.
یادآوری  -1مرز فیزیکی را میتوان بهعنوان سطح مشترک نیز توصیف کرد.
یادآوری  -2ذره میتواند بهعنوان یک واحد جابهجا شود.

]منبع :زیربند  1-3استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004 -2سا ،1395تغییریافته -یادآور  3حعا
شده است[.
29-3
اندازه ذره
particle size

بعد خطی یک ذره که با روش اندازهگیر مخصو

و تحت شرایط اندازهگیر ویژه تعیین میشود.
فیزیکی متفاو بنا نهعاده شعده اسعت .صعر ناعر از خعوا

یادآوری  -1روشها گوناگون آنالیز ،بر پایه اندازهگیر خوا

واقعی ذره ،اندازه ذره را میتوان بهعنوان یک بعد خطی و معاد با قطر کرو (ذره) در نار گرفت.
یادآوری  -2اندازه ذرا بسته به نوع کاربرد میتوانند قطر هسته یا قطر هیدرودینامیکی باشد.

]منبع ،ISO 26824: 2013, 1.5 :تغییریافته -یادآور  2اضافه شده است[.
30-3
توزیع اندازه ذره
particle size distribution

توزیع ذرا به صور تابعی از اندازه ذرا است.

9
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یادآوری  -1توزیع اندازه ذره را میتوان بهصور توزیع انباشتی و یا چگالی توزیع (توزیع کسر حجمی ماده در یک ردۀ انعدازه،
تقسیم بر پهنا همان رده) بیان کرد.
یادآوری  -2توزیع اندازه ذرا میتواند هم براساس تعداد و هم براساس جرا باشد.

]منبع :زیربند  2-1-3استاندارد ملی ایران -ایعزو شعماره  :80004 -6سعا  ،1396تغییریافتعه -یعاداور 2
اضافه شده است[.
31-3
کسر حجمی ذره
particle volume fraction

درصد حجمی ذرا در واحد حجم نانوتعلیقه است.
32-3
pH
pH

اندازهگیر فعالیت یونها هیدروژن در محلو است.
یادآوری  -1مطابو با استاندارد  ISO 80000-9است.
یادآوری  -2اسید یا قلیایی بودن محلو از طریو فعالیت یونها هیدروژن موجود تعیین میشود.

33-3
نقطه ریزش
pour point

کمترین دمایی کعه در آن ،یعک نعانوتعلیقعه مغناطیسعی هنگعاا خنعکشعدن در شعرایط مشعخص ،جریعان
مییابد.
یادآوری -نتایج ممکن است به شرایط اندازهگیر بستگی داشته باشد.

]منبع[ISO 5598: 2008, 3.2.533 :
34-3

ضریب پیرومغناطیس
pyromagnetic coefficient

تغییر دما مغناطش حجمی در میدان مغناطیسی ثابت است.

10
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یادآوری -ضریب پیرومغناطیس با رابطه زیر بیان میشود.
𝑉𝑀𝑑
𝑇𝑑

=κ

که در آن:
MV

مغناطش حجمی ماده است؛

T

دما ماده است.

35-3
آسایشدهی
relaxivity

تفاضل نرخ آسایش  1 NMRیک تعلیقه نانوذره مغناطیسی نرخ آسایش  NMRمحیط پراکنش خالص
که به میزان غلات نانوذرا مغناطیسی نرما شده( 2بههنجارشده) است.
یادآوری  -1آسایشدهی با فرمو ها زیر محاسبه میشود:

آسایشدهی طولی:

1
1
1
−
).
𝑐 𝐷𝑇1 𝑇1,

آسایشدهی عرضی:

1
1
1
𝑟2 = ( −
).
𝑐 𝐷𝑇2 𝑇2,

( = 𝑟1

یادآوری  -2دما و میدان مغناطیسی ایستا در طی اندازهگیر باید نشان داده شود.
یادآوری  T1,D -3و  T2,Dبه ترتیب زمان آسایش طولی و عرضی  NMRمحیط پراکنش خالص هستند.
یادآوری  c -4مقدار غلات ماده است.

36-3
مغناطش اشباع
saturation magnetization

مقدار مغناطش ثابتی که وقتی یک میدان مغناطیسی  Hبه اندازه کعافی بعزر بعه مجموععها از نعانوذرا
مغناطیسی اعما میشود و گشتاورها مغناطیسی نانوذرا با میدان همسو میشوند ،حاصل میشود.
یادآوری  -1مغناطش اشباع فقط برا جزء نانوذرا ِ نانوتعلیقۀ مغناطیسی نشان داده شده است.

1- Nuclear Magnetic Resonance
2- Normalized
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یادآوری  -2مغناطش اشباع همراه با میدان مغناطیسی اعما شده و همراه با دما اندازهگیر گزارش میشود.

37-3
عمر انباری
shelf life

دوره زمانی توصیهشده که حین آن یک محصو (تعلیقه) میتواند انبار شعود کعه در کعل آن دوره ،کیفیعت
تعریفشده خوا معین محصو در شرایط موردانتاار (یا معین) توزیع ،انبارش ،ارائه و استفاده ،قابعلقبعو
باقی میماند.
یادآوری -ضرور است مشخصا تعیینشده پس از بازهها زمانی مشخص اندازهگیر شود.

38-3
نانوذره تکهستهای
single-core nanoparticle

نانوذره هسته-پوسته با یک تکهسته است.
39-3
ظرفیت گرمایی ویژه (در فشار ثابت)
)specific heat capacity (at constant pressure

ظرفیت گرمایی تقسیم بر جرا است.
یادآوری  -1ظرفیت گرمایی ویژه (در فشار ثابت) با فرمو زیر تعیین میشود.
𝑃)𝑇𝑑𝑐𝑃 = 𝑚−1 (𝑑𝑄 ⁄

() 1
که در آن:
m

جرا ماده است؛

cP

ظرفیت گرمایی ویژه است و برحسب کیلوژو بر کیلوگرا بر کلوین ) (kJ.kg-1.K-1یا برحسب ژو بر گرا بر کلوین
) (J.g-1.K-1بیان میشود ،پاییننویس  pفرایند همفشار را نشان میدهد.

dQ

مقدار گرما تزا برا افزایش دما مواد بهوسیله  dTاست.

یادآوری  -2این فرمو در یک محدوده دمایی معتبر است که در آن ماده ،هیچ گاار فاز مرتبه اولی را نشان نمیدهد.
()2

(آهنگ شارش گرما( × ) -1آهنگ گرمادهی( = )(dQ/dT) = (dt/dT) × (dQ/dt

یادآوری  -3در گاار فاز ،یک انقطاع در ظرفیت گرمایی ویژه وجود دارد .بخشی از گرما برا تولید حالت مادها با انرژ
باتتر مصر میشود و همه آن در افزایش دما استفاده نمیشود .به همین دلیل ،ظرفیت گرمایی ویژه فقط در خارج از نواحی
گاار فاز بهخوبی قابل تعیین است.
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]منبع ،ISO 80000-5:2007 :تغییریافته[
40-3
توان اتالفی ویژه
specific loss power

توان گرمایی یک نانوتعلیقه مغناطیسی در واحد جرا در پاسج به یک میدان مغناطیسی متغیر بعا بسعامد  fو
دامنه  H0در زمینه فزونگرمایی میدان مغناطیسی است.
یادآوری  -1جرا واحد میتواند مربوط به کل نانوتعلیقه ،محتوا جامد یا سایر بخعشهعا نعانوتعلیقعه باشعد .ضعرور اسعت
مشخص شود که از کداا جرا در گزارش توان اتالفی ویژه استفاده میشود.
یادآوری  -2افزون بر توان اتالفی ویژه ،ممکن است توان اتالفی ذاتی نیز گزارش شود که با معادله زیر تعیین میشود:
) 𝐼𝐿𝑃 = 𝑆𝐿𝑃⁄(𝑓. 𝐻02

یادآوری  -3هنگاا گزارشدهی پارامتر توان اتالفی ویژه یا توان اتالفی ذاتی ،ضرور است دما اولیه نانوتعلیقه مغناطیسی
قبل از گرا شدن و همچنین بسامد  fو دامنه  H0میدان تحریک نیز نشان داده شود.

41-3
عاملیت سطح
surface functionality

حضور گروهها عاملی شیمیایی بر رو سطح ذرا است.
42-3
تعلیقه
suspension

مخلوط ناهمگنی از مواد شامل یک مایع و یک ماده جامد بسیار ریز پراکندهشده است.
یادآوری -ماده جامد ممکن است نانوذرا مغناطیسی یا مواد ترکیبی شامل نانوذرا مغناطیسی باشد.

]منبع[ISO 4618:2014, 2.246 :
43-3
رسانش گرمایی
thermal conductivity

چگالی سرعت جریان گرما تقسیم بر تغییرا دما است.
]منبع :زیربند  1-2استاندارد ملی ایران شماره  :17815-2سا [1393
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44-3
پتانسیل زتا
zeta potential

اختال پتانسیل الکتریکی بین صفحه لغزنده و مایع توده 1است.
یادآوری -صفحه لغزنده ،صفحه مجاز در مجاور سطح مشترک مایع /جامد است که در آن مایع نسبت به سطح تحت
تأثیر یک تنش برشی شروع به لغزش میکند.

]منبع[ISO 13099-1:2012, 2.1.8 :
 4نمادها و کوتهنوشتها
برا اهدا این استاندارد ،نمادها و کوتهنوشتها زیر بهکار میرود.
جدول -1کوته نوشتها
معادل انگلیسی

معادل فارسی
اندازهگیر پایرفتار متناوب

کوتهنوشت

AC susceptibility measurement

ACS

Dynamic light scattering

DLS

طیفسنجی پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژ

Energy dispersive X-ray spectroscopy

EDS

طیفسنجی نشر نور پالسما جفتشده
القایی

Inductively coupled plasma optical emission
spectroscopy

ICP-OES

spectroscopy Inductively coupled plasma mass

ICP-MS

Infrared

IR

فزونگرمایی میدان مغناطیسی

Magnetic field hyperthermia

MFH

تشدید مغناطیسی هسته

Nuclear magnetic resonance

NMR

Small angle X–ray scattering

SAXS

Specific loss power

SLP

Superconducting quantum interference device

SQUID

Transmission electron microscopy

TEM

Thermogravimetric analysis

TGA

مغناطیسسنجی پیچه ارتعاشی

Vibrating coil magnetometry

VCM

مغناطیسسنجی نمونه مرتعش

Vibrating sample magnetometry

VSM

X-ray diffraction

XRD

X-ray fluorescence spectroscopy

XRF

پراکندگی نور دینامیکی

طیفسنجی جرمی پالسما جفتشده القایی
فروسرخ

پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک
توان اتال ویژه
افزاره ابررسانا تداخلی کوانتومی
میکروسکو الکترونی عبور
آنالیز گرماوزنسنجی

پراش پرتو ایکس
طیفسنجی فلورسانس پرتو ایکس

1- Bulk liquid

14

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 22990چاپ اول) :سال 1400
جدول -2نمادها
سیستم بینالمللی یکاها )(SI

پارامتر

: g ml-1جرمی (معمولی): mol l−1 ،مولی
J kg−1 K−1
Hz
A m−1

نماد

مقدارغلات (معمولی)

c

ظرفیت گرمایی ویژه (در فشار ثابت)

cp

بسامد

f

دامنه میدان مغناطیسی

H0

A m2 kg−1

مغناطش جرمی

Mm

A m2 mol−1

مغناطش مولی

Mn

: A m2 kg-1مولی: A m2 kg-1،جرمی: A m-1،حجمی

مغناطش اشباع

Ms

A m−1

مغناطش حجمی

Mv

A m2 kg−1

دامنه مغناطش جرمی دینامیکی

M0m

A m2 mol−1

دامنه مغناطش مولی دینامیکی

M0n

دامنه مغناطش حجمی دینامیکی

M0v

A m−1
L mol−1 s−1

آسایشدهی طولی

r1

L mol−1 s−1

آسایشدهی عرضی

r2

K

دما

T

K

دما بندا

TB

K

دما کور

Tc

K

نقطه انجماد

TF

s

زمان واهلش طولی

T1

s

زمان واهلش عرضی

T2

s

زمان

t

kg m−1 s−1

گرانرو دینامیکی

η

kg m−1 s−1

گرانرو مغناطیسی

ηM

A m−1 K−1

ضریب پیرومغناطیس (گرما -مغناطیس)

κ

W m−1 K−1

رسانایی گرمایی

Λ

گشتاور مغناطیسی

μm

V

پتانسیل زتا

ζ

kg m−3

چگالی شاره

ρ

radians

زاویه فاز

φ

m3 kg−1

پایرفتار مغناطیسی جرمی

χm

m3 mol−1

پایرفتار مغناطیسی مولی

χn

پایرفتار مغناطیسی حجمی

χv

A m2

1
H m2 kg−1

توان اتال ذاتی

ILP

W/g

توان اتال ویژه

SLP
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 5مشخصات و روشهای اندازهگیری نانوتعلیقههای مغناطیسی
 1-5جدو  3مشخصا و روشها اندازهگیر نانوتعلیقعههعا مغناطیسعی را بعا راهنماهعا اسعتاندارد
فهرست میکند.
مشخصا بسته به نوع کاربرد باید از جدو  3انتخاب شوند و ممکن اسعت بعین طعر هعا ذینفعع توافعو
مشترک وجود داشته باشد.
روشها اندازهگیر و شرایط اندازهگیر برا تعیین این مشخصا باید بین طرفین عالقهمند توافو شود.
روش(ها ) اندازهگیر برا تعیین هر مشخصه داده شده ممکن است از جدو  1انتخاب شود.
 2-5سایر مشخصا و روشها اندازهگیر که در جدو  3گنجانده نشده است ،ممکعن اسعت در توافعو
نامهها بین طر ها ذینفع گنجانده شود.
تاییدصالحیت آزمایشگاهی ،بهعنوان مثا مطابقت با اسعتاندارد ISO/ IEC 17025

 3-5وجود سیستمها
مورد توجه قرار دارد .باید بعه اسعتفاده از چنعین سیسعتمی بعرا مشخصعهیعابی و روشهعا انعدازهگیعر
توصیفشده در این استاندارد توجه شود.
جدول  -3مشخصات
ردیف

مشخصات

1

مقدار غلات نانو ذرا مغناطیسی

2

ترکیب شیمیایی

روش اندازهگیری
TGA
ICP-OES
VSM
ICP-MS

الف
الف
الف

مغناطیسسنجی SQUID

طیفنورسنجی

الف

طیفسنجی فروسرخ

الف

طیفسنجی موزباور
XRF
XRD

الف
الف
الف

طیفسنجی رامان
طیفنورسنجی

الف

ICP-MS
EDS
 ,VCMمغناطیسسنجیVSM ,SQUID

16

الف

الف

ICP-OES

3

الف

الف

TGA

دما کور

راهنماها

الف
الف

ISO 22309: 2011
الف
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جدول ( 3ادامه)
راهنماها

ردیف

مشخصات

روش اندازهگیری

4

پایرفتار مغناطیسی تفاضلی

 ,VCMمغناطیسسنجیVSM ,SQUID

5

مقدار ماده خشک

TGA

6

گرانرو دینامیکی

7

چگالی شاره

الف

رئومتر صفحه مواز

الف

گرانرو سنجی مویین

الف

گرانرو سنجی دورانی

ISO 6388: 1989
1

چگالیسنجی ازنوع ارتعاشی پیکنومتر
درپوش موییندار ،پیکنومتر با دولوله
مویین مدرج

با
الف

آبسنجی

الف

8

نقطه انجماد

دماسنجی

الف

9

قطر هیدرودینامیکی

DLS

10

گرانرو مغناطیسی

رئومتر مغناطیسی
DLS

11

ICP-MS
TEM
ACS
SAXS
TEM

توزیع اندازه ذرا

DLS

12

اندازه ذره

پراش لیزر
SAXS
ACS
VSM

استاندارد ملی ایران شماره
 :16247سا 1396
الف

استاندارد ملی ایران شماره
 :16247سا 1396
ISO/TS 19590
ISO 21363
الف

ISO 17867: 2015
ISO 21363

استاندارد ملی ایران شماره
 :16247سا 1396
ISO 13320: 2009
ISO 17867: 2015
الف
الف

13

کسر حجمی ذره

 ,VCMمغناطیسسنجیVSM ,SQUID

الف

14

pH

روشها اندازهگیر pH

IEC 62434: 2006

15

نقطه ریزش

–

الف

16

ضریب پیرومغناطیس

مغناطیسسنجیVSM ,SQUID

الف

17

آسایشدهی

NMR

18

مغناطیس اشباع

 ,VCMمغناطیسسنجیVSM ,SQUID

19
20

عمر انبار

ب

ب

گرماسنجی

ظرفیت گرمایی ویژه

17

الف
الف

ISO/TR 13097: 2013
الف
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جدول ( 3ادامه)
راهنماها

روش اندازهگیری

ردیف

مشخصات

21

توان اتال ویژه

گرماسنجی MFH

22

عاملیت سطح

طیفسنجی ( IRفروسرخ)

23

رسانایی گرمایی

24

پتانسیل زتا

2

گرماسنجی ،روش سیم دا

الف

3

الف
الف

پراکندگی نور الکتروکوچی

ISO 13099-2: 2012

روشها آکوستیک

ISO 13099-3: 2014

الف هیچ راهنما استاندارد در دسترس نیست .ضرور است برا تصمیمگیر در مورد روش آزمون توافونامها بین تولیدکننده معواد و خریعدار یعا
استفادهکننده از مواد انجاا شود.
ب توافو متقابل برا تعیین خصوصیا تعریفشده و مقعدار درصعد افعت در کیفیعت خصوصعیا تعریعفشعده نانوتعلیقعه مغناطیسعی در بعازه زمعانی
توصیهشده بین طر ها ذینفع انجاا میشود.
این مشخصه فقط در مورد محتوا آلی جزئی در نانوذرا مغناطیسی قابل استفاده است.
استانداردها  ISOمشخصشده برا اندازهگیر ها ،بهطورکلی برا اندازهگیر مشخصا مواد معمولی بهکاربرده شده است و ضرور اسعت توجعه
شود که این استانداردها  ISOهنوز بهطور کامل برا استفاده در نانوتعلیقه مغناطیسی اعتبارسنجی نشده است.
1- Pycnometry
2- Magnetic Fluid Hyperthermia
3- Hot-wire method

 6گزارشدهی
 1-6گزارشی که توسط تامینکننده باید به خریدار تحویل داده شود و مشخصا معواد همعانطعور کعه در
زیربند  1-5این استاندارد شرح داده شده است ،مستند شود.
 2-6توصیه میشود این گزارش شامل اطالعا زیر باشد:
الف -ارجاع به این استاندارد ملی؛
ب -شناسه ماده/شماره بهر؛
 ناا مشخصا اندازهگیر شده و شرح روشها اندازهگیر مورد استفاده؛ فهرست نتایج اندازهگیر ؛ث -خالصه عدا قطعیت در دادهها؛
ج-

سیستم کیفیت آزمایشگاه.
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
اجزای تعلیقههای مایع نانوذرات مغناطیسی
الف1 -

شکل الف 1-و الف 2-اصو نانوتعلیقهها مغناطیسی را نشان میدهد.

نانوتعلیقهها
مغناطیسی

عامل پراکنش

محیط پراکنش

نانوذرهها مغناطیسی

شکل الف -1-نمودار اجزای نانوتعلیقههای مغناطیسی را نشان میدهد

الف2 -

نانوذرا مغناطیسی عامل رفتار مغناطیسعی تعلیقعه هسعتند .در بسعیار از معوارد ،نعانوذرا
مغناطیسی دارا یک اکسید فلز یا هسته فلز با گشعتاورها مغناطیسعی اتمعی جفعتشعده
هستند .اگر نانوذره حاو چندین هسته باشد ،نانوذرا  ،نانو ذرا چند هستها است ،در غیعر
اینصور نانوذرا تکهستها هستند.

الف3 -

محیط پراکنش بخش مایع تعلیقه است .انتخاب محعیط پعراکنش بعه کعاربرد و دامنعه دمعایی
بستگی دارد ،که قرار است از تعلیقه استفاده شود .تعلیقه را میتوان با افزودن محیط پعراکنش،
بیشتر رقیو کرد.

الف4 -

عوامل پراکندهساز پوشش سطحفعا  1را رو نانوذرا مغناطیسی موجعود در تعلیقعه تشعکیل
میدهند .عوامل پراکنش با هد دوگانه  -1جلعوگیر از تشعکیل انبعوههعا و کلوخعههعا و -2
اتصععا محتععوا جامععد و مح عیط پععراکنش بععهکععار گرفتععه مععیشععوند .در مععورد کاربردهععا
زیستپزشکی ،سطح خارجی عامل پراکنش را میتعوان بعا مولکعو هعا فععا عامعلدار کعرد.
سازوکار پراکندهساز میتواند ماهیت فضایی (ریختار ) ،2الکترواسعتاتیک یعا الکتریکعی داشعته
باشد.

1- Surfactant
2- Steric
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الف -هسته مغناطیسی محصور شده در یک الیه پوسته ][2

ب -دافعه الکترواستاتیکی ناشی از تعلیقه یونی نانوذرات مغناطیسی برای ایجاد تعلیقه پایدار
راهنما:
الف-
 1سطحفعا
2
3
4
5

تیه مرده
هسته فر مغناطیس با گشتاور برایند
سر قطبی
دٌا غیرقطبی

ب-
 1نانوذرا مغناطیسی
 2دافعه الکترواستاتیکی
 3کاتیون
 4آنیون

شکل الف -2-ترسیم سازوکارهای تعلیقه
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