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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ،3159ابعال  شعده در دم معاه     اسعتاندارد،  قانون تقویت و توسععه ناعا    9مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

  .دارد عهدهرب استانداردهام ملی را نشر روزرسانی وبه تدوین تعیین، وظیفۀ

ناعران مراکعو و مسسسعا     صعاحب  ،هام فنی مرکب از کارشناسان سعازمان  ام مختلف در کمیسیونهتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگا  با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعدم،   علمی، پژوهشی، تولیدم و اقتصادم آگاه و مرتبط انجا  می

کننعدگان،  ، شعام  تولیدکننعدگان، مصعر    صعاحبان حعو و نفعع    ۀفناورم و تجارم اسعت کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفان     

نعوی    شعود. پعی   دولتعی حاصع  معی   هام دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شعود و پع  از دریافعت     هام مربوط ارسعا  معی   نفع و اعضام کمیسیوناستانداردهام ملی ایران برام نارخواهی به مراجع ذم

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چعا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀو پیشنهادها در کمیت نارها

 شود.منتشر می

کننعد   نیو با رعایت ضعوابط تعیعین شعده تهیعه معی      صالحذممند و  هام عالقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شعود. بعدین ترتیعب،     چعا  و منتشعر معی    ملعی ایعران   ور  تصعویب، بعه عنعوان اسعتاندارد    بررسی و درصع  ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربوط که  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شمامقررا  شود که براساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکی  میایران استاندارد  در سازمان ملی

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضام اصلی سازمان بیند ن ملی استاندارسازما
 2(IEC) المللی الکتروتکنیعک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدک  غعاایی  5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشعور   9

هعام خعاک کشعور، از آخعرین      لی ایران ضمن تععوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعدم     کند. در تدوین استانداردهام م فعالیت می

 شود. گیرم می المللی بهره هام علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهام بین پیشرفت

و  کنندگان، حفظ سعالمت  شده در قانون، برام حمایت از مصر بینی تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

متیطعی و اقتصعادم، اجعرام بعضعی از      ایمنی فردم و عمعومی، حصعو  اطمینعان از کیفیعت متصعوم  و مالحاعا  زیسعت       

استانداردهام ملی ایران را برام متصوم  تولیدم داخ  کشور و/یا اقال  وارداتی، با تصویب شعورام ععالی اسعتاندارد، اجبعارم     

المللعی بعرام متصعوم  کشعور، اجعرام اسعتاندارد کامهعام صعادراتی و          بعین تواند به مناور حفظ بازارهعام  . سازمان میکند

ها و مسسسعا  فععا  در    کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برام اطمینان کندبندم آن را اجبارم  درجه

هعا و   متیطی، آزمایشعگاه  ستمدیریت کیفیت و مدیریت زی هامسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوم و صدور ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعا      گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسای  سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هعا  ها اعطا و بر عملکعرد آن کند و در صور  احراز شرایط مز ، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسای  سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجا  تتقیقعا  کعاربردم    کند. ترویج دستگاه بین   میناار

 .است سازمانبرام ارتقام سطح استانداردهام ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «الزامات ل واصو -گذاری محصوالت فناوری نانوبرچسب -فناوری نانو»

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 بیت اللهی، علی

 )دکترم مهندسی مواد(

 دانشگاه علم و صنعت ایران -عضو هیئت علمی

  

  دبیر:

 میرکاظمی، سیّد متمّد

 )دکترم مهندسی مواد و متالورژم(

 دانشگاه علم و صنعت ایران -عضو هیئت علمی

  

  ()اسامی به ترتیب حرو  الفبا اعضا:

 مسعودامیراعرابی، 

 )دکترم مهندسی مواد(

 پژوهشگاه رنگ -یعلم ئتیعضو ه

  

 الیاسی، فرود

 (و متالورژم مهندسی مواد کارشناسی ارشد)

گروه استاندارد و ارزیابی متصوم  ستاد ویژه توسععه   -کارشناس

 فناورم نانو

  

 پوم پوم، حسن

 (کارشناسی ارشد شیمی)

 المل  ستاد ویژه توسعه فناورم نانوگروه همکارم بین -دبیر

  

 جبلی معین، شیرین

 (سرامیک -مهندسی مواد کارشناسی ارشد)

 پژوهشگاه رنگ -کارشناس مسئو 

  

 چوخاچی زاده مقد ، امین

 (و متالورژم مهندسی مواد کارشناسی ارشد)

گروه استاندارد و ارزیابی متصوم  ستاد ویژه توسععه   -کارشناس

 فناورم نانو

  

 دبا  کاشانی، فاطمه

 (فیویک)دکترم 

 دانشگاه علم و صنعت ایران -عضو هیئت علمی

  

 سیفی، مهوش

 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

     ISIRI/TC کمیته فنی متناظر فناورم نانو  -نایب رئی 

  

 شاکرم، روشنک

 ()کارشناسی ارشد فیویک

ملعی   تانداردسعازمان اسع   -کارشناس ناار  بر اجعرام اسعتاندارد  

 ایران
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 غضنفرم، سید متمد حسین

 (فناورم نانو -مهندسی مواد کارشناسی ارشد)

گروه استاندارد و ارزیابی متصوم  ستاد ویژه توسععه   -کارشناس

 فناورم نانو

  

 قاضی خوانسارم، متمود

 (شناسیتخصصی سم)دکترم 

دانشعگاه علعو  پوشعکی و خعدما  بهداشعتی       -یعلم ئتیعضو ه

 درمانی تهران

  

 زردم، سمیرا گ 

 (سرامیک -مهندسی مواد کارشناسی ارشد)

گروه استاندارد و ارزیابی متصوم  ستاد ویژه توسععه   -کارشناس

 فناورم نانو

  

 منهاج نیا، رابعه

 (شناسیتخصصی سم)دکترم 

 توسعه سبوشرکت راهبران  -مدیر عام 

  

 میرزاجانی، فاطمه

 (فیتوشیمی)دکترم 

 دانشگاه شهید بهشتی -یعلم ئتیعضو ه

  

  :ویراستار

 سیفی، مهوش

 )کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(

       ISIR/TC   کمیته فنی متناظر فناورم نانو  -نایب رئی 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار پی 

 ط مقدمه

 3 و دامنه کاربرد هد    3

 3 مراجع الوامی   2

 2   تعاریف اصطالحا  و   1

 1 اصطالحا  و تعاریف حوزه فناورم نانو   1-3      

 38 گاارما  و تعاریف برچسبحاصطال   1-2      

 28 اصطالحا  و تعاریف ریسک و ایمنی   1-1      

 29 هانوشتکوته   5

 29 چارچوب مفهومی   9

 29 متتوا   9-3      

 29 شفافیت   9-2      

 29 تعام  عمومی بامدست   9-1      

 24 اص  پیشگیرانه    9-5      

 24  رهیافت چرخه عمر   9-9      

 24 قابلیت ردیابی   9-9      

 24 هام مختلف متصوم متتوام برچسب در دسته   9

 24 کلیا    9-3      

 25 کنندهبرام مصر  PCMNOs مهامتتوام برچسب   9-2      

 13 امکنندگان حرفهبرام مصر  MNOsو  PCMNOs مهامتتوام برچسب   9-1      

 15 وکار متقاب برام استفاده کسب MNOsو  PCMNOs مهامتتوام برچسب   9-5      

 19 توضیتا  برچسب   9

 19 گاارمهایی از متتوام برچسبمثا    9-3      

 53 دیگر اطالعا  ویژه   9-2      

 52 اطالعا  سایر منابع   9-1      

 52 یابی و مخاطرا مشخصه   4

 52 هام برچسببرگه   5

 52 متن برچسب   5-3    
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 صفحه عنوان

 51 هام منفیبرچسب   5-2      

 51 عد  قطعیت و تغییر   38

 SDS 55سازم برگه اطالعا  ایمنی ماده آماده   33

 55 کلیا    33-3      

 SDS 59طرح کلی و اطالعا  مندرج در یک    33-2      

 SDS 59دستورالعم  برام تدوین و تکمی  بندهام مختلف یک    33-1      

 92 مقادیر قطع/ حدود غلات   33-5      

مختلف در     هایی از ارائه اطالعا  روم برچسب متصوم  مثا دهنده( )آگاهی   الفپیوست 

 مقیاس نانو
95 

 MNP 99هایی از مشخصا  دهنده( مثا )آگاهی   بپیوست 

 MNOs 95هام کاربرد دهنده( برخی از حوزه)آگاهی    پیوست 

 43 ها، مواد شیمیایی و استفاده آنMNPsهایی از دهنده( مثا )آگاهی    پیوست 

 42 وم نانواشیاء در ایرانبرخی از متصوم  حامثا  هام دهنده( پیوست ث   )آگاهی

گعاارم  برخی از استانداردهام ملی مربعوط بعه برچسعب   فهرست دهنده( پیوست ج   )آگاهی

 متصوم 

41 

 45 نامه حوزه فناورم نانوهام ملی واژهاستانداردفهرست ( دهندهآگاهی)   چپیوست 

 49 نامهکتاب
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 گفتار پیش

نوی  آن در که پی « اصو  و الواما  -متصوم  فناورم نانوگاارم برچسب -فناورم نانو»استاندارد 

جالسیه کمیتۀ ملی استاندارد فناورم ا صدوچهاردهمینیکهام مربوط تهیه و تدوین شده است، در کمیسیون

تقویت و قانون اصالح  9تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  29/82/3583نانو مورخ 

 شود. عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میبه، 3159ماه شده در دماندارد،  ابال توسعه ناا  است

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردهام ملی ایعران  9استانداردهام ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ۀی در زمینع هام ملی و جهان تتوم  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برام شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشعنهادم کعه   نلوو  تجدیدنار خواه صور ایران در  ملیهام صنایع، علو  و خدما ، استاندارد

قعرار   توجعه  مربوط مورد هاماین استانداردها ارائه شود، هنگا  تجدیدنار در کمیسیون تکمی برام اصالح و 

 ستانداردهام ملی ایران استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنار ا خواهد گرفت.

 شرح زیر است:به ،و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرارگرفته  منابع و مأخام که برام تهیه

گعاارم تشعویقی بعرام    راهنمام نشانه - ، فناورم نانو3151: سا  39552استاندارد ملی ایران شماره   -1

 متصوم  نهایی حاوم نانواشیاء تولیدم

 ، تهیه برگه اطالعا  ایمنی ماده3155: سا  35955استاندارد ملی ایران شماره   -8

 -  ISO IEC/IEEE      - :     , Preparation of instructions for use- Structuring, content 

and presentation Part  : General principles and detailed requirements  
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 مقدمه

غالباً در نانومقیاس، خواک نوین وابسته  ،کارم و کنتر  مادهدست است که با مفناورم توانمند ،فناورم نانو

 ، متصوم  مصرفی از زمان کشف خواک نانومقیاس تاکنوناست. گاارم کردهپایهرا ار و اندازه به ساخت

پیوسته در  متصوم این د و نبراساس فناورم نانو )کامها و خدما  فناورم نانو( در بازار جهانی وجود دار

در کشور ایران نیو تولید  .است سرعت در حا  توسعه. کاربردهام صنعتی نیو بهحا  افوای  هستند

شده ویژه متصوم  نهایی حاوم نانواشیاء ساختهبه. دارند متصوم  حوزه فناورم نانو رشد روزافوونی

(PCMNO)3 رزیابی و ناار  بر متصوم  این حوزه ضرور  ا ،رو. ازاینسرعت در حا  افوای  هستندنیو به

ارائه اطالعا  و  برام اطمینان از شفافیتدر متصوم  نانومواد استفاده از ارزیابی و ناار  بر ام دارد. ویژه

توان به این سازوکارها میاز جمله  یاز دارد کهن هام ناارتیسازوکارمبه  ،مشترم آگاهیتضمین حو 

آگاهی و افوای   مناوربه ظتیافحقوانین و اقداما   وضعصرفی حاوم نانومواد، متصوم  م گاارمبرچسب

 .اشاره کردو ایمنی  سالمت در حوزه اطالعا  عمومی فهرستی ازتهیه 

که کدا  متصوم  تجارم حاوم نانومواد  دقیقاً مشخص نیستدر بسیارم از کشورها هنوز  حاضردرحا 

و ندارند اینگونه اطالعا  ثبت در الوامی  غالباًکنند استفاده می وادنانوم هایی که ازشرکتهستند، زیرا 

بر این است که فناورم عمومی باور  .مواد وجود نداردنانویا  نانواشیاء گاارم اجبارم روم متصوم رچسبب

رد هایی در مو است و همچنین نگرانیهایی را برام کاربردهام صنعتی و مصرفی جدید فراهم کردهنانو فرصت

 زیست به همراه دارد.تأثیرا  سوء احتمالی بر سالمت و متیط

برچسب روم متصوم  حاوم نانواشیاء باید اطالعا  درست و دقیقی  استفاده ازرو، هر رهیافتی برام ازاین

کننده اجتناب هام گمراهگاارمدر مورد متصو  و خواک مرتبط با فناورم نانو ارائه دهد و باید از برچسب

 کهت، اهمیت زیادم دارد. از آنجاهمراه شفافیت و صراحبه  ،این موارد به بازار مصر معرفی مسئومنه  شود.

فناورم نانو  از استفاده ،گاارم متصوم  حاوم نانواشیاء وجود نداردبرچسب برام حاضر الوا  عمومیدرحا 

به همراه دارد. را لقوه و مسئولیت ریسک با و هم فرصت مه ،کنندگان برام سازندگان، خرده فروشان و مصر 

درستی در متصوم  مصرفی به 2(MNOsشده )نانواشیاء ساختههام بالقوه مربوط به استفاده  ریسک ،عالوهبه

 اند. درک نشده

اطالعا  در مورد مخاطرا  اغلب نانومواد متدود بوده و در بسیارم از موارد ریسک امروزه، از سوم دیگر 

شود. در بسیارم موارد، ریسک مواجهه کاربران و افراد مرتبط با فرایند سایی و یا ارائه نمیاستفاده از آن شنا

    صراحت مشخصمتیطی بهشناسی و اثرا  سوء زیستتولید، پخ ، استفاده و دفع نانومواد از نار سم

 شود.نمی

                                                 

 - Product Containing Manufactured Nano-Objects 

 - Manufactured Nano-Objects 
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    یت بیشتر منجر به سم 2واکنشگریا زیست 3عا فدهد که برخی از نانومواد زیستشواهد علمی نشان می 

آمیوتر از حالت غیرنانومقیاس مشابه همان مواد باشد. ارائه اطالعا  شوند که ممکن است بسیار مخاطرهمی

ونق   جایی، حم جابه با متصوم  حاوم نانواشیاء در مت  تولید و مصر ، انبارش،مرتبط مخاطره در مورد 

عنوان جوئی از سازم و ارائه برگه اطالعا  ایمنی بهنیازمند آماده ،هام شغلی مرتبطو دفع یا دیگر فعالیت

، استبا توجه به اینکه فرایند تدوین استاندارد در حوزه فناورم نانو یک فرایند در حا  توسعه . برچسب است

باید در برگه صور   ایندر .ممکن است اطالعاتی در مورد مخاطرا  برخی از نانومواد وجود نداشته باشد

  .اطالعا  کافی در مورد این متصوم  موجود نیست که ایمنی ذکر شوداطالعا  

به این شرایط جدید است. صاحبان  هام متصو ، ابوار مهمی برام جلب توجهگاارم و ارائه ویژگیبرچسب

( برام شناخت الواما  ناارتی و انتخاب 1کارهام متقاب وام و کسبکنندگان حرفهمشاغ )مصر 

 ها براساس خواک نانومقیاسهام متصوم  و اجوام سازنده آندهام بیمه مناسب، باید از ویژگیقراردا

گاارم مناسب متصو  مصرفی برام شناسایی اجوام سازنده نانومقیاس باشند. بنابراین برچسبآگاهی داشته

 ضرورم است. ،ها در متصو  نهاییکننده از وجود آنسازم مصر  و آگاه

خواهند آن را بخوانند درنار گرفته شود گاارم، سطح دان  و درک کسانی که مید در برچسبشوتوصیه می

کنندگان و    توانند منجر به سردرگمی مصر تعبیرها میتعبیر جلوگیرم شود. این سوءتا از هرگونه سوء

اطمینان به بازار صور  قاب هام جدید و متصوم  بهشود فناورممتصو  شوند. توصیه می نادرست کاربرد

عنوان بخشی از این رهیافت، گاارم، بهمعرفی شوند و این معرفی همراه با شفافیت و صراحت باشد. برچسب

شود قابلیت ردیابی و گیرم کنند. همچنین توصیه میکند تا با آگاهی تصمیمکنندگان کمک میبه مصر 

 کارگیرم یک رهیافت معمو  در  همتصوم  تسهی  شود. ب زیستیمتیطپای  تاثیرا  سالمت و 

صور  مناسب در این حوزه بدون سردرگمی و به «ونان»تواند کمک کند که استفاده از واژه گاارم میبرچسب

 کار گرفته شود.به

باید روم برچسب متصوم  خود   عنوان یک راهنما برام انتقا  اطالعاتی است که سازندهاین استاندارد به

هام مرتبط با تولید و توزیع و سایر سازمانکار و کسبهام ستاندارد برام استفاده در بنگاهدرج کند. این ا

است. برام انطباق با این استاندارد باید همه بندهام الوامی آن رعایت متصوم  حاوم نانواشیاء طراحی شده

مدیران کنندگان، صر هام بهداشتی، ممانند متخصصین مراقبت مخاطبیناین استاندارد برام سایر شود. 

 هام اصنا  نیو مفید است. کننده و اتتادیهسازمان حمایت از مصر 

شده و استانداردهام تدوینبر مبنام سازم و ارائه برگه اطالعا  ایمنی مسثر آماده راهنمام استاندارددر این 

از برچسب درنار گرفته  یئجوعنوان و این برگه اطالعا  ایمنی بهاست ه شدهئارا مستندا  علمی معتبر

است.      شده

                                                 

 - Bio-active 

 - Bio-reactive 

 - Business to business 
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 اصول و الزامات -محصوالت فناوری نانو گذاریبرچسب -ناوری نانوف

شده داشته باشد و/ یا اثرات نانوپدید اجزای نانومقیاس ساختهکه محصول فقط درصورتیباید  «نانو» واژه -هشدار

 .ار گیردمحصول مورداستفاده قر نشانه در ،یا نانوبهبود را تولید کند

 هدف و دامنۀ کاربرد      1

گاارم برام متصوم  در مورد قالب و متتوام برچسب الواما  و اصو ارائه  استاندارد،هد  از تدوین این 

  تا اطمینان حاص  شود کهشده است شده و یا متصوم  حاوم نانواشیاء ساختهنانواشیاء ساخته

  مناورتوانند متصو  را بهها میآن تصوم  حاومشده و مکنندگان نانواشیاء ساختهاستفاده

درستی شناسایی پسماند به 3جایی، استفاده و دفعآگاهانه در انتخاب، خرید، پخ ، جابه هامگیرمتصمیم

شود. در ایمنی ارائه اطالعا  سازم برگه است اطالعا  ضرورم برام آمادهکنند. در این استاندارد تالش شده

، 2ورزانو سالمت، فن هام بهداشتمز  را برام مقاما  ناارتی و متخصصان مراقبتنتیجه، آگاهی 

 هام آگاهانه در رابطه با امور شغلی، مصر ، سالمت و ایمنی گیرمکارشناسان ایمنی و سالمت برام تصمیم

حاوم  گاارم متصوم در برچسب «نانو» برام استفاده از واژه راهنماییکند و فراهم می یزیستمتیط

 دهد. شده را ارائه مینانواشیاء ساخته

استفاده و دفع  ،جاییجابه ،ذخیره، پخ در ساخت، یی که هامشاغ  و سازماندر استفاده  مبرااستاندارد  نیا

             ،دهندنشان می پدیدکه اثرا  نانو یمتصومت ایو  هام آنمتصوم  حاو ای شدهاشیاء ساختهنانو

 .کاربرد دارد

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

 اند(.نانواشیاء طبیعی )نانواشیائی که حین فرایندهام ساخت ایجاد نشده  -الف

یک فرایند ی بجانعنوان متصوم  صور  تصادفی و ناخواسته بهها نانواشیاء بهمتصومتی که در آن  -ب

 شوند.می ایجاد

 است، آور شدهقانون الوا  از طریوهام دیگرم که گاارمبرچسب جایگوینکه این استاندارد  توجه شود

 شود. نمی

 مراجعه شود. پها به پیوست برام آگاهی از کاربردهام نانواشیاء و برخی از متصوم  حاوم آن

 مراجع الزامی      8

اسعت.  جاع داده شعده ها اردر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صور  الوامی به آن

 شوند.  بدین ترتیب آن ضوابط جوئی از این استاندارد متسوب می

                                                 

 - Disposal 

 - Technicain 
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ها و تجدیدنارهام بعدم آن برام باشد، اصالحیهکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شدهدرصورتی

اسعت،  رجعاع داده شعده  هعا ا این استاندارد الوا  آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 هام بعدم برام این استاندارد الوا  آور است. همواره آخرین تجدیدنار و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برام کاربرد این استاندارد الوامی است.

، فنعاورم نعانو، معدیریت ریسعک شعغلی نعانومواد       3155: سا  35439-3استاندارد ملی ایران شماره    8-1

 ها: اصو  و رهیافت3سمت ق -شدهمهندسی

، فنعاورم نعانو، معدیریت ریسعک شعغلی نعانومواد       3159: سا  35439-2استاندارد ملی ایران شماره   8-8

 بندم اقداما  کنترلی: استفاده از رویکرد دسته2قسمت  -شدهمهندسی

 یععابی راهنمععام مشخصععه  -، فنععاورم نععانو 3159: سععا  23289اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره      8-3

   شده برام ارزیابی توکسیکولوژیکفیویکوشیمیایی مواد نانومقیاس مهندسی

 ذرا  معلعو بسعیار ریعو    -، اتمسعفرهام متعیط کعار   3159: سا  22541استاندارد ملی ایران شماره    8-۴

 خصوصیا  و ارزیابی مواجهه استنشاق  -هواویوها، نانوذرا  و نانوساختار

برام انجا  مطالعا  توکسعیکوکینتیک بعا    ، مالحاا 3588: سا  21882 شمارهاستاندارد ملی ایران    8-۵

 نانومواد

 -     ISO      , Safety data sheet for chemical products- Content and order of sections 
 -    BS EN      :     , Workspace exposure- Measurement of exposure by inhalation of 

nano-objects and their aggregates and agglomerates- Metrics to be used such as number 

concentration, surface area concentration and mass concentration 

  تعاریف و صطالحاتا      3

  هععامایعران شعماره   بعر اصععطالحا  و تععاریف ارائعه شعده در اسععتانداردهام ملعی     ععالوه   اسعتاندارد در ایعن  

در مورد  48885ایوو  -و مجموعه استانداردهام ملی ایران 9-34152، 9-34152، 5-34152، 1-341521 

 :مراجعه شود( چ) به پیوست  3رودکار میزیر بهاصطالحا  وتعاریف زیر نیو  ،گان فناوزم نانوژوا

 

 

 

                                                 

و  http://www.iso.org/obp هعععامدر وبگعععاه IECو  ISOکعععار رفتعععه در اسعععتانداردهام  اصعععطالحا  و تععععاریف بعععه  - 3

http://www.electropedia.org/  دسترس است. قاب 

 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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 اصطالحات و تعاریف حوزه فناوری نانو   3-1

3-1-1   

 نانومقیاس
nanoscale 

 است. nm 388تا  nm 3ه اندازه بین تقریباً گستر
 شوند.شوند غالباً در این گستره اندازه نشان داده مییابی نمیهام بورگتر برونخواصی که از اندازه -یادآوری

 [ 3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران3-2]منبع: زیربند 

3-1- 8 

 علم نانو/ نانوعلم

nanoscience 

 نانومقیاسهام وابسته به ساختار و اندازه، غالباً در لعه، کشف و درک ماده در شرایطی که خواک و پدیدهمطا

یابی هام منفرد و غیرقاب  برونها و مولکو شوند. این خواک متمایو از خواک اتمظاهر می (1-3-3)

 )استنتاج( از شک  همان ماده هستند. 

 [3159 : سا 48885-3ایوو شماره  -ایران استاندارد ملی، 2-2]منبع: زیربند 

3-1-3 

 فناوری نانو 

nanotechnology 

بعردارم از  بعرام بهعره   (3-3-1) نانومقیاسکارم و کنتر  ماده، غالباَ در دستهام علمی در استفاده از دانسته

هعام منفعرد و   و ها و مولکها و خواک وابسته به ساختار و اندازه است. این خواک متمایو با خواک اتمپدیده

 یابی )استنتاج( از شک  توده همان ماده هستند.غیرقاب  برون

 شود.دستکارم و کنتر  شام  سنتو مواد هم می -یادآوری

  [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران1-2]منبع: زیربند 

3-1-۴ 

 محصول فناوری نانو

nanotechnology product 

 شود.می (9-3-1) فناورم نانوو خدمت  (9-3-1) نانو شام  کامم فناورمنو متصو  فناورم نا

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 9-5]منبع: زیربند 
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3-1-۵ 

 کاالی فناوری نانو

nanotechnology goods 

باشد  ورم نانوبهبودیافتهاست یا با فنا( 1-3-1) فناورم نانوهر نوع کامیی که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر 

 و حداق  شام  یکی از موارد زیر باشد:

 (؛39-3-1) شدهیا نانوماده مهندسی (35-3-1) شدهنانوماده ساخته  -الف
 (؛34-3-1) یا نانوپدید( 39-3-1)کامم میانی نانوبهبود   -ب
 (.34-3-1) یا نانوپدید( 39-3-1)نوبهبود انکامم نهایی   -پ

هعام فراینعدم در   عنوان یک کامم نهایی درنار گرفت، اما واسطتوان بهزنجیره عرضه، یک کامم میانی را میدر  -1یادآوری 

 گیرند.این تعریف قرار نمی

ها شام  یکی از معوارد ب و  هام پیچیده مانند خودرو و هواپیما که یک یا چند قطعه فرعی آنآن دسته از سامانه -8یادآوری 

در نار گرفته شوند. حا  ایعن معوارد، از شعمارش چنعدباره کامهعام      ( 9-3-1) فناورم نانوعنوان کامهام شود، نباید به  می

 کند.نهایی نانو در یک زنجیره ارزش کام جلوگیرم می

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 9-5]منبع: زیربند 

3-1-6 

 خدمت فناوری نانو

nanotechnology service 

 شود.استفاده می (1-3-1) فناورم نانوو/یا  (2 -3-1) نانو علمی که برام ارائه آن از خدمت

 شود.نیو می (1-3-1)  فناورم نانوخدمت فناورم نانو شام  تتقیو و توسعه در حوزه  -یادآوری

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 9-5]منبع: زیربند 

3-1-7 

 فناوری نانو ابزار

nanotechnology tool 

هام فیویکی، شیمیایی و زیستی نانوشعیء  ابوارم که برام سنج  مستقیم یا غیرمستقیم مشخصا / ویژگی

 شود. کارم، ساخت و/ یا تولید نانوماده استفاده میدست، (3-3-1) نانومقیاسو/ یا اندازه در متدوده 

 باشند. (3-3-1) نانومقیاسایی است که همراه با کنتر  اندازه همه فراینده ،مناور از فرایندهام ساخت و تولید -1یادآوری 

 تواند شام  فرایند )هام( نانوساخت نیو شود.ساخت می ،در برخی موارد -8یادآوری 

 [3159: سا  23359استاندارد ملی ایران شماره  ،4-5]منبع: زیربند 
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3-1-2 

 شرکت فناوری نانو

nanotechnology enterprise 

( 9-3-1) فناورم نعانو  ابوار، تولید (1-3-1) فناورم نانوهام تولید کامم داق  در یکی از زمینهشرکتی که ح

 کند.فعالیت می( 9-3-1) خدمت فناورم نانوو ارائه 

( 1-3-1) فنعاورم نعانو  هام اقتصادم خود سهم انعدکی در  از ک  فعالیت( 1-3-1) فناورم نانوهام برخی از شرکت -یادآوری

 ها فناورم نانو است.هام اختصاصی فناورم نانو هستند و فعالیت اصلی آنها شرکتکه تعدادم از آنحالیدارند، در 

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 5-5]منبع: زیربند 

3-1-9 

 بازار فناوری نانو

nanotechnology market 

 خدما و بازار ( 9-3-1) ابوارهام فناورم نانو، بازار نانوفناورم مهام کاشام  بازار ( 1-3-1) فناورم نانوبازار 

 هام ناملموس است. و بازار دارایی (9-3-1) فناورم نانو

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 38-5]منبع: زیربند 

3-1-1۱   

 فرایند نانوساخت 

nanomanufacturing process 

هعا در  و یعا مراحع  سعاخت آن    دنعانوموا تو هدفمند، ساخت و یا کنتر  مناور سنها بهام از فعالیتمجموعه

 برام اهدا  تجارم است.( 3-3-1) نانومقیاس

 [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران32-2]منبع: زیربند 

3-1-11 

 نانوشیء 

nano-object 

 است.( 3-3-1) مقیاسنانوهر قطعه مجوا از ماده با یک، دو و یا سه بعد خارجی در 
 ابعاد خارجی دو  و سو  عمود بر بعد او  و همچنین عمود بر یکدیگر هستند. -یادآوری

 [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران9-2]منبع: زیربند 
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3-1-18 

 شدهنانوشیء مهندسی

engineered nano-object 

 است.ام طراحی شدهکرد ویژهکه برام مناور یا کار( 33-3-1) نانوشیئی

 [ 3159: سا  48885-2شماره  ایوو -، استاندارد ملی ایران3-5 ]منبع: زیربند

3-1-13 

 شدهنانوشیء ساخته

manufactured nano-object 

MNO 

 است.بندم منتخبی تولید شدهداشتن خواک یا ترکیب برامو  هدفمند که (33-3-1)نانوشیئی 

 [ 3159: سا  48885-2 ایوو -اندارد ملی ایران، است2-5]منبع: زیربند 

3-1-1۴ 

 شدهنانوماده ساخته

manufactured nanomaterial 

 است.طور هدفمند تهیه شدهداشتن خواک و یا ترکیبی خاک به ام که برامنانوماده

 [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران5-2]منبع: زیربند 

3-1-1۵ 

 تصادفینانوماده 

incidental nanomaterial 

 است.متصو  جانبی غیرهدفمند یک فرایند ایجاد شده صور که به امنانوماده
 این فرایند شام  ساخت، فرایندهام فناورم زیستی و یا سایر فرایندها است.  -1یادآوری 

 مراجعه شود. 28-3-1به بند « ذرا  بسیار ریو»برام بخ   -8یادآوری 

 [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران38-2بند ]منبع: زیر 

3-1-16 

 شدهنانوذرات فرآوری

processed nanoparticles 

متصو   کیگنجاندن آن در  ای مقب  از عرضه به مشتر ،ینوعبه ووجود دارند  یعیطور طببهکه  ینانوذرات

 .شوندیم فرآورم
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 ا یعمل )مانند فیویکیفرآورم  دار کردن( یا ام عنوان مثا  عبه) ییایمیشفرآورم  تواند شام یم فرآورم این -یادآوری

چگالی  افوای  مکه برا هایی( باشد. فرآورمبام یسرعت برش با عنوان مثا  مخلوط کردنبهی )کیمکان فرآورم ای ی(حرارت

 د.نشویم این موضوع شام  ویاست ننانوذرا  در نار گرفته شده عددم

3-1-17 

 نانوبهبود

nano-enhanced 

 است.شد  یا بهبود یافته( 1-3-1) فناورم نانوظهور کارایی و یا عملکردم که با استفاده از 

 [ 3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران39-2]منبع: زیربند 

3-1-12 

 نانوپدید
nano-enable 

 پایر است.امکان (1-3-1) نوفناورم ناظهور کارایی و یا عملکردم که فقط با 

 [3159: سا  48885-3ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران39-2]منبع: زیربند 

3-1-19 
 اثر نانوپدید

Nano-enabled effect 
 .شودیم پدیدارنانوساختار  ایکه با استفاده از نانومواد  ماثر

با استفاده از سطوح شده ایجاد گریوآبفوق سطوح است:دهش ارائهدر اینجا  پدیدنانو را یاز تأث ییهانمونه -1یادآوری 

 مهاو کر  پایرم کمی دارندکه در حالت غیرنانومقیاس ح ی نانوذرات پایرمبهبود ح ، «یآب لوفریبرگ ن»نانوساختار از نوع 

 یم(.تانیت دیاکس مد  عنوان مثا)به کنندنمی پراکندهنور را  کههستند  اکسید فلوم نانوذرا  محاو «شفا » ضد آفتاب

لوومعاً خعود    بسپارم کهعنوان مثا ، ندارد. به ازیننهایی لووماً به حضور نانومواد در متصو   پدیداثر نانو کیوجود  -8یادآوری 

 کند.گریو ایجاد مییک فیلم نانوساختار آب ،سطحآورم یک نانوماده نیست ولی پ  از عم 

3-1-8۱ 

 ذرات بسیارریز 
ultrafine particle 

)شام  قطر هندسی، قطر آیرودینامیک، قطر تترک، مساحت  nm 388تر یا مساوم ام با قطر اسمی کمذره

 تصویرشده و یا غیره( است.

شوند )ذرا  تصادفی( عنوان متصو  جانبی فرایند تولید میشود که بهاین اصطالح اغلب برام ذراتی استفاده می -یادآوری

 احتراق. مانند دود جوشکارم و دود

 [3159: سا  22541، استاندارد ملی ایران شماره 23-2]منبع: زیربند 
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3-1-81 

 شدهنانوذره ساخته 
Manufactured nanoparticle 

 MNP 
 شود.وسیله یک فرایند ساخت، تولید میام که بهنانوذره

 یک اتم یا شدناز مشخص مریجلوگ مما براندارد ا فیویکی تیاهم چی( هnm 3 باًی)تقر فیتعر نیدر ا نییحد پا -1یادآوری 

معنا پیدا  ،نییصور  ممکن است با عد  وجود حد پانیا ریاست که درغشده یمعرف نانوذرا عنوان اتم به ی ازکوچک مهاگروه

 .کند

از  زیستیمتیط ای یکه ذرا  با ابعاد بورگتر از نار بهداشت ستین نینشانگر ا ،نانومتر nm388  باًیتقر محد بام -8یادآوری 

 .ستندیبرخوردار ن تیاهم

3-1-88 

 شده محصول حاوی نانوذرات ساخته

product containing manufactured nanoparticles 
PCMNP 

به حالت  ایشده  شده و یا در آن جاساز دهی، چسب، مخلوطاضافهبه آن  MNPsآگاهانه که  یهر متصول

 است.ورده شدهدرآ هقیتعل

 [تغییریافته -3151: سا  39552، استاندارد ملی ایران شماره 5-1بند ]منبع: زیر

3-1-83 

 افزاره
device 

 اند.ی که با هد  انجا  یک عملکرد معین، کنار هم جمع شدهئجوء فیویکی یا اجوا
 تر را تشکی  دهد.تواند بخشی از یک افواره بورگیک افواره می -یادآوری

 [3159: سا  48885-5آم ام سی  -د ملی ایران، استاندار3-3-1]منبع: زیربند 

3-1-8۴ 

 تعلیقه 
suspension 

 باشد.خوبی در آن پراکنده شدهمخلوط ناهمگنی از مواد، شام  یک مایع و ماده جامدم که به

 [ 3159: سا  48885-9ایوو شماره  -، استاندارد ملی ایران31-1]منبع: زیربند 

3-1-8۵ 

 نانوپودر
nanopowder 

 ام از نانوذرا  خشک است.مجموعه

 [3144: سا  32854، استاندارد ملی ایران شماره 35-2]منبع: زیربند 
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3-1-86 

 نانوکلوئید
nanocolloid 

 اند.است که در آن نانوذرا  درون فاز مایع پراکنده شده (1-3-1) نانومقیاسکلوئیدهام 

 [3144: سا  32854، استاندارد ملی ایران 11-2]منبع: زیربند 

3-1-87 

 دیوارهنانولوله کربنی تک

single-wall carbon nanotube 

SWCNT 

 است.ام تشکی  شدهنانولوله کربنی که از یک میه گرافنی استوانه

است، صور  یک استوانه لوله شدهتوان به شک  یک ورقه گرافنی با ساختار منه زنبورم که بهاین ساختار را می -یادآوری

 مجسم کرد.

 [3155: سا  34152-1، استاندارد ملی ایران شماره 5-5: زیربند ]منبع

3-1-82 

 دیوارهنانولوله کربنی چند
multi-wall carbon nanotube 

MWCNT 

ام مشابه با مرکو با فواص  بین میهمرکو یا تقریباً همهام گرافنی تودرتوم همنانولوله کربنی که از ورقه

 است.گرافیت تشکی  شده

ام که درون هم قرار دیوارههام کربنی تکصور  تعداد زیادم نانولولهساختار نانولوله کربنی چنددیواره معمومً به -یادآوری

مقطعی ام شک  است اما با افوای  قطر، سطحشود. این ساختار برام قطرهام کوچک، استوانهاند، در نار گرفته میگرفته

 چندگوشه پیدا خواهد کرد.

 [3155: سا  34152-1، استاندارد ملی ایران شماره 9-5 ]منبع: زیربند
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 دیواره و چند دیوارهطرحواره نانولوله کربنی تک -8شکل 

3-1-89 

 نانوپراکنه 
nanodispersion 

 است. ام که در آن نانواشیاء یا یک نانوفاز در یک فاز پیوسته یا ترکیب متفاو  پراکنده شدهماده

 [3151: سا  34152-5تاندارد ملی ایران شماره ، اس35-1]منبع: زیربند 

3-1-3۱ 

 قابلیت پراکنش
dispersibility 

 باشد.ام ثابت شدهشدهکه این پدیده تتت شرایط تعریفشدگی، زمانیمیوان پخ 
 است.عنوان یک تعلیقه از ذرا  گسسته تعریف شدهشدگی بهپخ  -1یادآوری 

 [3145: سا  31234-3و  3145: سا  35858-3هام شماره ایران استانداردهام ملی :رفته ازگبر]

 گذاریاصطالحات و تعاریف برچسب   3-8

3-8-1 

 مصرفیمحصول 

consumer product 

بنعدم  رود صرفاً برام مصر  شخصی و نه مصر  تخصصی، بدون در نار گرفتن بستهمتصولی که انتاار می

 آن مورداستفاده قرار گیرد. 

 [3151: سا  39552 شماره استاندارد ملی ایران، 3-1]منبع: زیربند 

3-8-8   

 محصول شیمیایی

chemical product 
 متصو  شیمیایی، ماده یا مخلوط است.

 [3155: سا  35955، استاندارد ملی ایران شماره 9-1منبع: زیربند ]
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3-8-3   

 شیمیایی دهندهتشکیلجزء 
chemical constituent 

ها  ها، شام  ماده )مواد( پایه، افوودنیدر فرایند ساخت مواد و/یا افواره هر ماده مصنوعی یا طبیعی که

ها، )متلو  هافراورم و کمک 2ها(ها )رزانههام رنگی، رنگینه، افوودنیUVپایدارسازهام  ،3هاکسنده)پاداُ

 گیرد. سازها، مواد ضدکف و غیره( را در برمیروان

جایگوین      « افواره»با « افواره پوشکی» -تغییریافته،       -      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

 است[شده
3-8-۴ 

 مخلوط 
mixture 

 دهند. شده از دو یا چند ماده است که با هم واکن  نمییا متلولی تشکی  ترکیب
  [GHS:      1 ]منبع:

 
3-8-۵ 

 برچسب

label 

شده روم شده به یک متصو  یا چا الصاق (ترسیمی) امشده چاپی یا نگارههر نوع اطالعا  نوشته برچسب،

 دهد.میبندم ثانویه است که اطالعا  مربوط به آن متصو  را نمای  بندم اولیه یا بستهمتصو  و/ یا بسته

  ،هشععدمتصعع ، 9شععدهکععار گرفتععه ، بععه5شععدهام، چسععبیدهمععاده نوشععتارم، چععاپی یععا نگععاره   بععه هععر  

یعا   33، متعلعو 38، شام 5، دارام جلوه4، برجسته9شده به داخ گیرمقالب گرفته یا، شک 9شده به داخ ضرب

، تعیعین هویعت یعا ارائعه     31سعازم نمانا ورده برام مقاصد ابندم مشتم  بر هرگونه فربستهیک پی  32همراه

 .شودنیو برچسب گفته میبندم بستهورده یا متتویا  پی اهرگونه اطالعا  با درنار گرفتن فر

، اسعتاندارد ملعی ایعران    2-1و زیربنعد   3159: سعا   23995 شماره ، استاندارد ملی ایران3-2 ]منبع: زیربند

 [3151: سا  39552شماره 

 

                                                 

 - Antioxidant 

 - Dyes 

 - Globally Harmonized Sysytem if Classification and Labelling  

 - Affixed to 

 - Applied to 

 - Blown into 

 - Formed or molded into 

 - Embossed on 

 - Appearing upon 

  - Included in 

  - Belonging to 

  - Accompanying 

   - Branding 
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3-8-6 

 گذاریبرچسب

labelling 

بنعدم  بندم اولیه یا بسعته روم یک متصو ، بستهبرچسب ارائه اطالعا  مربوط به یک متصو  که از طریو 

 شود.کننده انجا  میثانویه که توسط سازنده یا تأمین

 باشد.استفاده ارتباط داشته ایونق  ، حم رهی، ذخی، کاربرد فنییتواند با متتوا، شناسایم یاطالعات نیچن -یادآوری

 [استیادآورم اضافه شده -، تغییریافته3151: سا  39552 شماره ، استاندارد ملی ایران1-1]منبع: زیربند 

3-8-7  

 هامجموعه داده

data set 

برام  که و غیره از منابع گوناگون ییککسیکولوژوت اطالعا یا شیمیایی،  مانند مشخصا  فیویکی و/ یاطالعات

 است.  ضرورم یابی پاسخ زیستی افوارهمشخصه

     جایگوین  «افواره»با  «افواره پوشکی» -، تغییریافته      -      ISO، استاندارد    زیربند  ]منبع:

 است[شده

3-8-2 

 محصول نهایی

final product 

 جوئی از افواره است که همه فرایندهام ساخت برام عرضه آن به بازار از جمله  یاماده، افواره  متصو ،

 از استفاده به فرایند دیگرم نیاز ندارد. پی  این متصو است. بندم روم آن اعما  شدهبسته

 [      :      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-8-9 

 شدهساخته اشیاءمحصوالت حاوی نانو

products containing manufactured nano-objects 

PCMNO 

هعا  یافتعه یعا درون آن  طعور آگاهانعه  افعووده شعده، اتصعا      بعه  شعده نانواشیاء ساختهها متصومتی که در آن

 است.شده جاساز

 [3151: سا  39552شماره، استاندارد ملی ایران 5-1]منبع: زیربند 
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3-8-1۱ 

 ای محصوالت یا مواد برای استفاده حرفه

poducts or substances for professional use 

ها تتوی       کننده در انتخاب و استفاده از آنم هستند که با علم به صالحیت دریافتمواد ایمتصوم  

 شود.می

3-8-11 

 متقابلکسب وکار استفاده  یبرا یمواد ایمحصوالت 

products or substances for business to business use 

روم  شتریب فرآورمشوند تا تتوی  می مگرید مبه واحد تجار مواحد تجار کیکه توسط  هستند ییکامها

 بندم مجدد یا بدون توانند با بستهافووده شود. این کامها میمتصوم   ریسا به و یا انجا  شودها آن

 وش عرضه شوند.بندم دوباره برام فربسته

3-8-18 

 اطالعات فیزیکی و شیمیایی

physical and chemical information 

بندم، فرایندهام ساخت، خواک هندسی و فیویکی و نوع تماس با بدن و استفاده از دان  مربوط به فرمو 

نیاز موردماده زیستی یا  یابیهبرام مشخص فوودهآزمون ا انجا  آیا ،کندماده یا افواره است که مشخص می

 است یا خیر.

 [     : -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-13 

 استفاده موردنظر

intended use 

 کننده است.شده توسط تأمیناستفاده از متصو  شیمیایی، فرایند یا خدما  مطابو با اطالعا  فراهم

 [     :      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-8-1۴  

 برچسبالمان 

label element 
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 .استشده 3یک نوع اطالعا  که برام استفاده روم برچسب هماهنگ

 تصویرنگاشت، کلمه سیگنا  ها:مثال

 [     :      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-8-1۵ 

 تصویرنگاشت

pictogram 

ام نگاره، مانند یک حاشیه، الگوم      هام است که ممکن است شام  یک نماد به اضافه المانبندم نگارهترکیب

 است.زمینه یا رنگ باشد که برام انتقا  اطالعا  خاک درنار گرفته شدهپ 

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-16 

 بیانیه پیشگیرانه

precautionary statement 

کردن یا برام کمینهبهتر است دهد که میام را شرح شدهعبار  )و/یا تصویرنگاشت( که اقداما  توصیه

آمیو یا ذخیره جلوگیرم از اثرا  مضر )عوارض جانبی( حاص  از مواجهه با متصو  شیمیایی مخاطره

 آمیو درنار گرفته شود.جایی متصو  شیمیایی مخاطرهنامناسب یا جابه

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-17 

 بینی منطقی پیشابلسوءاستفاده ق

reasonably foreseeable misuse 

است ولی نار گرفته نشدهکننده در استفاده از متصو  شیمیایی، فرایند یا خدما  به روشی که توسط تأمین

 بینی باشد.  پی رفتارهام انسانی قاب  ممکن است نتیجه

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-12 

 ه سیگنال کلم

signal word  

                                                 

 - Harmonized 
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آگاهی خواننده برام مخاطره که دملت بر سطح نسبی شد  مخاطره و پی روم برچسب ام است کلمه

 بالقوه دارد. 

«خطر»، GHSبندم در طبقه ها:مثال
2«هشدار»و  1

 شود.عنوان کلما  سیگنا  استفاده میبه 

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-19 

 نماد

symbol 

 شود.اختصار درنار گرفته می ام که برام انتقا  اطالعا  بهالمان نگاره

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-8۱ 

 محیط
medium 

ورده است که بعد از استفاده از اصور  مجوا یا اطرا  فرورده یا بهابندم همراه فرشده در بستهسیا  قرارداده

 ورده است.اطور طبیعی جوئی از فرجو مواردم که بهشود، بهآورده، دور ریخته میفر
 در این استاندارد، سیا  شام  موارد زیر است: -1یادآوری 

 ماده مایع، نیمه مایع یا منجمد؛    -الف

 یک گاز یا مخلوطی از گازها، با فشار اتمسفر یا کمتر از آن؛   -ب

 ترکیبی از موارد الف و ب.   - 

 در بردارنده مفهو  مصر  است.« استفاده»اصطالح  -8یادآوری 

 شود.نیو، تعبیر می« بندم مایعمتیط بسته»عنوان یک متیط گاهی به -3یادآوری 

هعام  بنعدم قرارگرفتعه و بعا روش   بستهورده و سایر موارد جامدم باشد که در پی اتواند مجوا از فریک متیط می -۴یادآوری 

 شود.سنجیده می    OIML Rدر استاندارد ائه شده ارگیرم اندازه

 یک متیط همچنین شام  موارد زیر است: -۵یادآوری 

-غااهایی که روم آندر مورد  [  ]      -  CODEX STANاستاندارد      گونه که درزیر بند مایعا  همان  -الف

   ؛گاارم شود مشخص شدهباید عالمت 1«شده وزن آبک » ها

 است.گونه مواد غاایی مشخص شدهکه در استانداردهام کدک  غاایی در خصوک اینگونههمان 5یلعاب یخ   -ب

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران2-2]منبع: زیربند 

 

                                                 

 - Danger 

 - Warning 

 - Drained weight 

 - Ice-glazed 
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3-8-81 

 کنندهبندی گمراهبستهپیش

misleading prepackage 

که امکان  شودشود یا پر میگاارم مینشانهیابد، گیرد، جلوه میام شک  میگونهبندم است که بهبستهپی 

 .کندورده داخ  آن، گمراه اکننده را در مورد کمیت فردارد یک مصر 

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران1-2]منبع: زیربند 

3-8-88 

 کمیت خالص

net quantity 

 ندم است.بجو ماده بستهبندم، بهبستهورده مشخص در پی اکمیت فر

 ورده، است.ابندم همراه با این فرها و هرگونه ماده دیگر مورد بستهشام  لفا « بندمماده بسته» -1یادآوری 

، منفعرد بنعدم  ت واقعی در یک بستهعنوان کمیبندم مربوط است و بهبستههام روم پی این اصطالح به ویژگی -8یادآوری 

میت نامی ثابت، تعیین این که آیا یک بهر معورد بازرسعی الوامعا  مقرراتعی را بعرآورده      هام با کبندمشود. برام بستهتلقی نمی

 اند.تبیین شده    OIML Rاستاندارد  با هام اجرائی مطابوکند یا خیر در روشمی

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران5-2]منبع: زیربند 

3-8-83 

 کمیت نامی
nominal quantity 

 شود.بندم که روم برچسب اظهار میبستهورده در یک پی ارکمیت ف

یعا  « جعر  خعالص  »، «متتویا  خالص»، «کمیت خالص»ورده تتت عنوان اضوابط ملی، کمیت نامی فر برخیدر  -1یادآوری 

 شود.ارجاع داده می« حجم خالص»

بنعدم  بسعته م کمیت واقعی در یعک پعی   بندم مربوط است و برابستههام روم یک پی این اصطالح به ویژگی -8یادآوری 

که آیعا یعک بهعر    هام اجرائی برام تعیین اینهام با کمیت نامی ثابت، روشبندمبستهگیرد. پی ، موردمالحاه قرار نمیمنفرد

 اند.  تبیین شده    OIML Rکند یا خیر در استاندارد الواما  مقرراتی را برآورده می ،مورد بازرسی

 [3159: سا  23995، استاندارد ملی ایران 9-2]منبع: زیربند 

3-8-8۴ 

 بندیماده بسته

packing material 

طعور  جو معواردم کعه بعه   شود، بهورده، کنار گااشته میابندم که پ  از استفاده از فربستهپی  مهمه اجوا

 ورده وجود دارد.اطبیعی در فر
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 د.شوشام  مصر  هم می معموم« استفاده»اصطالح  -1یادآوری 

  ،یع نبعا  چعوبی(، تتو  برام در برداشتن، حفاظت، حم  دسعتی )بعرام مثعا ، چعوب آب     بندم عموماماده بسته -8یادآوری 

مانند یک همراه )برام مثا : سعینی سعرو غعاا( حعین      ،ونق ، آگاهی دادن و استفادهداشتن )برام مثا : یخ یا لعاب(، حم نگه 

 استفاده است. 

ورده، برام مثعا : لععاب(، معوارد    اطور طبیعی درون فریا ظر ، یخ )نه به نهدم همچنین شام : گنجابنماده بسته -3یادآوری 

نبا  چوبی، مو  اطرا  پنیر و متیطی ها، چوب آبلفا  مانندگیرند بندم قرار میبستهورده در پی اجامدم است که همراه فر

 شود.  می ورده، کنار گااشتهافراز دادن و استفاده از آگاهی شده و بعدورده قرار دادهابندم همراه فربستهکه در پی 

بنعدم ارجعاع   بسعته  بندم، ماده، بسته3وزن خالص، منفردبندم تتت عنوان بستهگاهی اوقا  بندم، به ماده بسته -۴یادآوری 

 شود.  داده می

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران9-2]منبع: زیربند 

3-8-8۵ 

 بندیبستهپیش

prepackage 

شعدن  بندم آن که قب  از عرضعه ورده و ماده بستهاکننده، شام  یک فرمورد منفرد، برام ارائه به یک مصر 

طعور  بندم بهخواه ماده بسته ،ام داردورده مقدار از پی  تعیین شدهاآن برام فروش، آماده شده و در آن، فر

ام است که کمیت واقععی  شیوهر کند، ولی در هر صور  مورد بهورده را متصواطور جوئی فرکام  یا فقط به

 بندم یا پیاده نمودن یک فع  و انفعا  واضح در آن، تغییر داد. کردن ماده بستهورده را نتوان بدون بازافر

 گعاارم نشانه ی،هام نامشوند که با کمیت نامی ثابت یا کمیتها شام  مواردم میبندمبستهدر این استاندارد، پی  -یادآوری

شعده بعرام   عرضعه  بنعدم معوردنار  بستهگردد که مقد  بر پی به حجمی باز می« شدهحجم از پی  تعیین»شوند. اصطالح می

 فروش است.

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران9-2]منبع: زیربند 

3-8-86 

 شده با کمیت نامی ثابتگذاریبندی نشانهبستهپیش

prepackage marked with constant nominal quantity 

 شود.بندم که روم آن، همان کمیت نامی اظهار میبستهپی 

 [3159: سا  23995، استاندارد ملی ایران 4-2]منبع: زیربند 

 

 

                                                 

 - Tare 
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3-8-87 

 های نامی تصادفیتکمیشده با گذاریبندی نشانهبستهپیش

prepackage marked with random nominal quantities 

بنعدم،  گیرم قرارگرفته و با کمیت واقععی خعود در زمعان بسعته    مورد اندازه منفردطور بندم که بهبستهپی 

 شود.گاارم مینشانه

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران5-2]منبع: زیربند 

3-8-82 

 پنل اصلی نمایش

principal display panel 

 شععود تععا تتععت شععرایط عععادم عرضععه بععرام فععروش، م کععه طراحععی مععیبنععدبسععتهقسععمتی از یععک پععی 

 رویت باشد.قاب 

 تواند بی  از یکی باشد.  بندم است و میبستهطور عادم پن  اصلی یا جلویی پی این مورد، به -یادآوری

 [3159: سا  23995 شماره ، استاندارد ملی ایران38-2]منبع: زیربند 

3-8-89 

 کنندهدریافت

recipient 

جعایی، فعراورم یعا    جابعه انبارش، مانند  ،امطرفی که یک متصو  شیمیایی را برام استفاده صنعتی یا حرفه

 کند.دریافت می ،کنندهبندم از یک تأمینبسته

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

 [3155: سا  34152-1، استاندارد ملی ایران شماره 9-5]منبع: زیربند 
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3-8-3۱ 

 کنندهتأمین

supplier 

 .دهدقرار میکننده دریافت را در دسترس طرفی که متصو  شیمیایی

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-8-31 

 محصول میانی
intermediate product 

یشعترم  متصو  فرایند یک واحد که ورودم فرایندهام واحدهام دیگر است و درون آن سامانه بعه تبعدی  ب  

 نیاز دارد.

 [3159: سا  23359، استاندارد ملی ایران شماره 1-1]منبع: زیربند 

 اصطالحات و تعاریف ریسک و ایمنی   3-3

3-3-1 

 GHSبندی طبقه
GHS classification 

 متیطیمطابو با مخاطرا  فیویکی، سالمت و زیست شدهمعیارهام هماهنگ باها بندم مواد و مخلوططبقه

 مواد شیمیایی است. گاارمبندم و برچسبشده جهانی طبقهه هماهنگدر سامان

 [      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-3-8 

 صدمه  

harm 
 زیست است.متیطصدمه به صدمه به اموا  یا  ،صدمه جسمی یا صدمه به سالمتی افراد

 [      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-3-3   

 مخاطره
hazard 

 نبع بالقوه صدمه است.م

 [      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 
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3-3-۴   

 ریسک
risk 

 است.و شد  آن احتما  وقوع صدمه ترکیبی از 

 [      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-۵   

 رده مخاطره 

Hazard category 
 شود.میاستفاده  GHSبندم که در طبقه مخاطرهبخشی از معیارها در طبقه 

 [     :GHS]منبع: 

3- 3-6 

 طبقه مخاطره
hazard class 

 شود.استفاده می GHSبندم است که در طبقهزیستی متیطماهیت مخاطره فیویکی، سالمت یا 

 [     :GHS]منبع: 

3-3-7 

 بیانیه مخاطره
hazard statement 

شود و ماهیت مخاطرا  ماده اده میاستف GHSبندم شود که در طبقهبه یک رده و طبقه مخاطره اطالق می

 کند.آمیو، درصور  لوو ، درجه مخاطره را تشریح مییا مخلوط مخاطره

 [      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-3-2 

 تحلیل ریسک
risk analysis 

 از اطالعا  در دسترس برام شناسایی مخاطرا  و تخمین ریسک آن است. 3مندناا استفاده 

 [      -      ISO، استاندارد     ربند ]منبع: زی

 

 

 

                                                 

 - Systematic 
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3-3-9 

 ارزشیابی ریسک

risk evaluation 

 زده شده با معیارهام ریسک معین برام تعیین قابلیت پایرش ریسک است.فرایند مقایسه ریسک تخمین

 [      -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-1۱ 

 ارزیابی ریسک
risk assessment 

 ایند مقایسه تتلی  ریسک و ارزشیابی ریسک است.ک  فر

 [      -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-11 

 مدیریت ریسک

risk management 

ی و عملکردهام مدیریتی برام انجا  کار تتلی ، ارزشیابی، یهام اجراها، روشسیاست از مندناا استفاده 

 کنتر  یا پای  ریسک است.

 [      -      ISO، استاندارد     یربند ]منبع: ز

3-3-18 

 ایمنی
safety 

 .از ریسک غیرقاب  پایرش است رهایی

 [     :      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-13   

 کنترل مواجهه

exposure control 

 بازه کاملی از اقداما  احتیاطی برام متافات کاربر از متصو  شیمیایی است.

 [      ISO، استاندارد    یربند ]منبع: ز

3-3-16 

 تماس مستقیم
direct contact 

 بدن است. هامتماس مستقیم ماده، افواره یا جوئی از افواره با بافت

 تغییریافته[ -    : -      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 
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3-3-17 

 تماس غیرمستقیم

indirect contact 

ها جدا از مواد هنگا  استفاده از آن که یگارد یا ذراتبها افواره مها یا اجوافوارهسیا  یا گازم از میان ااگر 

 شود. تماس غیرمستقیم نامیده می ،داشته باشد تماس فیویکیهام بدن با بافت یا یابدشده و در فضا نشر 

 تغییریافته[ -    : -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-12 

 عدم تماس

non-contacting 

 صور  مستقیم و غیرمستقیم با بافت بدن تماس ها بهافواره ها یا اجوامبر آن دارد که افوارهدملت 

 د.نباش نداشته

    جایگوین «افواره» با «افواره پوشکی»، تغییریافته:       -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

 است[شده

3-3-19 

 تماس گذرا

transitory contact 

 بدن است. هامتماس ماده، افواره یا جوئی از افواره در مد  بسیار کوتاه با بافت 

 [      -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-8۱ 

 برگه اطالعات ایمنی

safety data sheet (SDS) 

ها بر سالمت و ا  آنآمیو، چگونگی اثردر مورد خواک مواد شیمیایی مخاطرهرا سندم است که اطالعاتی 

 د.دهمی ارائه ،آمیو در متیط کارایمنی متیط کار و چگونگی مدیریت مواد شیمیایی مخاطره

 [3155: سا  35955ملی ایران شماره ، استاندارد 25-1]منبع: زیربند 
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3-3-81 

 ماده

substance 

 ولید است که شام  هرگونه موادها در حالت طبیعی یا حاص  از فرایندهام تآن ترکیبا عناصر شیمیایی و 

، به استهام مشتو از فرایندهام مورداستفاده افوودنی مز  برام حفظ پایدارم متصو  و هرگونه ناخالصی

 .باشدبندم آن جدا شدهحاللی که ممکن است بدون تأثیر در پایدارم ماده یا تغییر ترکیب هاستثنام هرگون

 [3155: سا  35955یران شماره ، استاندارد ملی ا18-1منبع: زیربند ]

3-3-88 

 زیستی(انباشت )تجمعزی

bioaccumulation 

 هایی از آن است.یا قسمت 3فرایند تجمع یک ماده در اندامگان

 [3155: سا  35955استاندارد ملی ایران شماره ، 1-1زیربند ]منبع: 

3-3-8۴   

 تجزیه زیستی

Biodegradation 

 است. 2زیستی متیطِ ناشی ازتجویه 

 تنی الگوسازم شود.هام برونوسیله آزمونتجویه زیستی ممکن است به -یادآوری

 [3155: سا  35955، استاندارد ملی ایران شماره 5-1]منبع: زیربند 

3-3-8۵   

 ماندگاری زیستی  

biodurability 

 و از خاصیت فیویکوشیمیایی کعه بعه قابلیعت انتعال  و شستشعوم معاده و همچنعین شعکنندگی مکعانیکی          

 بستگی دارد.  1مث  متلو  گامب  فیویولوژیکیهم جداشدگی در یک متلو  
 شود.تنی انجا  میهام برونوسیله آزمونطور معمو  بهماندگارم زیستی به -یادآوری

 [3155: سا  35955، استاندارد ملی ایران شماره 9-1]منبع: زیربند 

 

 

                                                 

 - Organisms 

 - Biological environment 

 - Gambel’s solution 
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3-3-86   

 پایداری زیستی
biopersistence 

بافتی و شرایط  فیویولوژیکیحا   سازوکارهامعلیرغم  ،یی مقاومت زیستی یک ماده در یک بافتتوانا

 متیطی است.

 [3155: سا  35955، استاندارد ملی ایران شماره 9-1]منبع: زیربند 

3-3-87 

 سازگاریزیست
biocompatibility 

 ر یک کاربرد ویژه است.توانمندم یک افواره یا ماده برام عملکرد با پاسخ میوبانی مناسب د

      جایگوین «افواره»با  «افواره پوشکی» -تغییریافته،       -      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

 [.استشده

3-3-82 

 ریسک زیستی

biological risk 

یا ماده  هام افوارههام مرتبط با برهمکن در نتیجه واکن یافته وقوع ،  صدمه به سالمتاحتمام ی ازترکیب

 و شد  آن صدمه است.

      جایگوین «افواره»با  «افواره پوشکی» -، تغییریافته     : -      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

 [.استشده

3-3-89 

 ایمنی زیستی

biological safety 

 .پایرش در زمینه استفاده موردنار استاز ریسک زیستی غیرقاب  رهایی

 [     : -      ISO، استاندارد    ]منبع: زیربند 

3-3-3۱ 

 نانوزیست فناوری

nanobiotechnology 

 فناورم است.شناسی یا زیستدر زیست (1-3-1) فناورم نانوکاربرد علم نانو یا 

 شود.در سالمت انسان و علو  دامی نیو می (1-3-1) فناورم نانواین اصطالح شام  کاربرد  -یادآوری

 [3151: سا  34152-9ستاندارد ملی ایران ، ا3-1]منبع: زیربند 
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3-3-38 

 زیست نانوفناوری

bionanotechnology 

هام زیستی در است، به عبار  دیگر، استفاده از مولکو  (1-3-1) فناورم نانوشناسی در کاربرد زیست

  .است( 1-3-1) نانومقیاسهام ها یا سامانهنانومواد، دستگاه

 [3151: سا  34152-9رد ملی ایران ، استاندا2-1]منبع: زیربند 

3-3-33 

 ییکمخاطره توکسیکولوژ

toxicological hazard 

پتانسی  ماده شیمیایی برام ایجاد واکن  زیستی، با در نار گرفتن ماهیت واکن  و دُز مز  برام ایجاد آن، 

 است.

 [     : -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

3-3-3۴ 

 کییتوکسیکولوژ ریسک

toxicological risk 

 معینی از مواجهه است. شده در پاسخ سطحعاحتما  درجه معینی از واکن  نامطلوب واق

 [     : -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

 3-3-3۵ 

 کیآستانه توکسیکولوژی حد

toxicological threshold 

 یا حد آستانه نگرانی 1(AL، مقدار حد مجاز )2(TE)تتم  ، مواجهه قاب 3(TIتتم  )دریافت قاب  حد، مانند

مرتبط انتاار  رض جانبی( برام کاربرد نهایی)عوا سوءاثرا   ،حد است که در زیر آن 5(TTCتوکسیکولوژم )

 رود. نمی

 [     : -      ISO، استاندارد     ]منبع: زیربند 

 

                                                 

 - Tolerable Intake  

 - Tolerable Exposure  

 - Allowable limit  

 - Threshold of Toxicological Concern  
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  هانوشتکوته      ۴

 وشتنکوته معادل انگلیسی معادل فارسی

 nanoparticle NP نانوذره

 manufactured nanoparticle MNP شدهنانوذره ساخته

 Product containing manufactured nanoparticles PCMNP شدهمتصو  حاوم نانوذرا  ساخته

 manufactured nano-object MNO شدهنانوشیء ساخته

 product containing manufactured nano-objects PCMNO شدهمتصو  حاوم نانواشیاء ساخته

 چارچوب مفهومی      ۵

 محتوا   ۵-1

، اصع   3ریسک مانند شفافیت، تعامع  عمعومی بامدسعت    یدر چارچوب متتوام مفاهیم ناارت استاندارداین 

    طعور خالصعه در  اسعت کعه بعه    تناعیم شعده   5و قابلیت ردیعابی  1عمر، رهیافت چرخه 2(احتیاطی)پیشگیرانه 

 شوند.توضیح داده می 9-9تا  2-9  ندهامزیرب

 شفافیت   ۵-8

 آوردنمسئولیت فراهم  وآن را میسر کرده  و در دسترس بودن اطالعا  مو آزاد ییامکان پاسخگو تیشفاف

     دهد که گاارد. این اطالعا  به کاربران اجازه میمی تولیدکننده متصو را برعهده  اطالعا  کافی

شده روم برچسب متصو  در مورد نانواشیاء ساخته نتخابیهر عبار  ا انجا  دهند.هام آگاهانه انتخاب

باید همسو با سایر اطالعا   گاارمبرچسبکننده نباشد. چنین نهایی، باید صتیح و موثو بوده و گمراه

 باشد. PCMNOمربوط به 

 تعامل عمومی باالدست   ۵-3

 دیتتوم  جد اسرع وقت ازمرد  در است  بهترکه ر است بر این فرض استوا یبامدست یمفهو  تعام  عموم

 یو ناارت ی، بازرگانی، مهندسیعلم دهندگانافوای  آگاهی برعهده توسعهمسئولیت ، نیبنابرا .وندمطلع ش

 در اشاعه این اطالعا  افوای  دهند.را مرد  تا مشارکت  است

                                                 

 - Upstream public engagement 

 - Precautionary principle 

 - Life-cycle approach 

 - Traceability 
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  اصل پیشگیرانه  ۵-۴

مناسب  پیشگیرانهاز اقداما   دینبا ریسکدر مورد  یشواهد علم نفقدااست که  نیا پیشگیرانهاص  مفهو  

و سازگار با اقدا  پیشین با در نار  ویآمضیتبعری، غین اقداما  متناسبا شود. توصیه میکند مریجلوگ

 .[  ] شودمرور و بازنگرم مرتباً گرفتن قیمت و موایا باشد و 

 رهیافت چرخه عمر   ۵-۵

و مسئومنه از  منیکند تا استفاده ایم بیترغتشویو و را  گرانیکنندگان و دعیوز، تسازندگان ،رهیافت نیا

 [.  ترویج دهند ]و دفع  ذخیره، دیمنابع، تول م تأمینهارهیرا در ک  زنج متصوم  حاوم نانواشیاء

 قابلیت ردیابی   ۵-6

عمر ممکن ر مرحله از چرخه در هها را آن ماجوامتصوم  و شناسایی است که  امامانهس یابیرد تیقابل

عنوان مثا  اطالعا  کند، بهیم  یامر را تسه نیاست که ا یمنبع اطالعات کی ،گاارمبرچسبسازد. می

 ایو  2مجموعه، شماره 3مدی، مد ، دسته تولمگاارمانند نا  ویدق ییشناسا مهاکننده و دادهدیتماس تول

 .شوددر برچسب گنجانده می ساخت خیتار

 آورم و            جمعکه تولیدکننده ملو  به اقدا  برام ام باشد گونهبهاگر شرایط پ  از عرضه متصو  در بازار  -یادآوری

در مورد متصومتی با ضرورم است.  قابلیت ردیابیشود، کنندگان ، فراخوان یا صدور اخطار هشداردهنده برام مصر 1ابطا 

 مناور ردیابی را انجا  دهند.دارند تا اقداما  مز  به سئولیت و همچنین انگیوه مالیتولیدکنندگان مفرد، این شرایط منتصربه

 های مختلف محصوالت محتوای برچسب در دسته      6

 کلیات   6-1

بایعد صعتیح و    شعود، می درجروم برچسب شده موجود در متصو  ساخته ءنانواشیادر مورد  ی کهعبارتهر 

 PCMNOsگاارم باید همسو با سعایر اطالععا  مربعوط بعه     اشد. چنین برچسبکننده نبموثو بوده و گمراه

، کیفیعت و  نباید در مورد بهبود خواک ،شودکاربرده میشده بهساخته ءنانواشیاکه در برچسب  عباراتی باشد.

ه دهد. تر از آنچه هست جلونانواشیاء را بی اثربخشی متصو  حاص  از وجود نانواشیاء اغراق نماید و  کارایی

 جلعب توجعه    مناعور بعه  در ایعن معورد نوشعته نشعود.     ادعاییاست، اگر متصو  توسط سازمانی گواهی نشده

 استفاده کرد. توانمی برچسبموجود در  عبارا کلما  و  از نمادهایی همچون ستاره در کنار ،کنندهمصر 

اعتماد اثبا  با اطالعا  قاب  راو خواک متصو   شده درخصوک ویژگیادعام طرحباید  تولیدکننده متصو 

تهیه  معتبر، متون چاپی یا اطالعاتی علمی معتبر وبگاهتواند از منابع گوناگون مانند: نماید. این اطالعا  می

 .شود

                                                 

 - Production batch 

 - Serial number 

 - Withdraw 
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 کنندهبرای مصرف PCMNOs یهامحتوای برچسب    6-8

 کلیات   6-8-1

آن بر  عالوه هاتوصیه این دهد کهیم ارائه PCMNOsگاارم برچسب مرا برا ییهاهیتوص استاندارد نیا

 ای MNOاستفاده از   یدل)خواه به شدهشناخته هامریسک ای یهرگونه تعهد قانونواسطه مواردم است که به

 .آور استالوا  متصو ( هامخصیصه ریسا

    در یاضافاز اطالعا   یارائه برخ و استفاده از آن، پخ متصو  و نتوه  تیبه ماه با توجه ممکن است

 ، مز  باشد.مبندبسته ایموجود در متصو   برچسباز  ریغ ،مرتبط با شرکت سازنده 3ییهارسانه

د، نرسبفروش  کنند، نباید بهکه هنگا  استفاده بروز می یذاتشده شناخته مهاسکیبا ر یمتصوم  مصرف

ها ارائه شود. این هشدارها و آن با مناسبی( هادستورالعم  او/ یهشدارها  یعن)یاطالعا   ،کهنیمگر ا

ها متفاظت ها را از آسیبامکان ارزیابی ریسک را داده و آن کنندگان متصو مصر ها باید به دستورالعم 

 کند.

 اطالعات الزم برای خرید    6-8-8

 ، بدون دیقب  از خر قادر باشندکنندگان فراهم شود تا مصر  تبطاطالعا  مر شود که همهتوصیه می

 متصوم  انتخاب کنند. بین از متصو  موردنار را ، آگاهانهیخرده فروش مهابستهکردن باز

که این اطالعا  در برچسب شرط آنشده را در متصو  اعال  کنند، بهساخته ءنانواشیاسازندگان باید وجود 

وط به متصوم  حاوم مرب ، اطالعا به این مناورنداشته باشد.  مغایر یک از الواما  قانونی اجرائی با هیچ

 شده باید شام  موارد زیر باشند:ساخته ءنانواشیا

 شده، ساخته برچسب، قب  یا بعد از نا  نانومادهروم  «نانومقیاس»یا  «نانو»قرار دادن واژه  -الف

که نا  متصو  گویام این موارد باشد، مانند: مگر این ،باشد دهندهم تشکی عنوان یکی از اجوابه

 ؛«ه کربنینانولول»

 در برچسب. «شدهساخته حاوم نانومواد»درج عبار   -ب

شده در متصو  و مخاطرا  و موایام آن برام آگاهی توضیتا  کلی در مورد خواک نانواشیاء ساخته

این  33بند شده در سازم برگه اطالعا  ایمنی ارائهکننده ارائه شود )طبو الواما  مرتبط با آمادهمصر 

   نیتر)به شک  مناسب باید دارام برچسبی ریز ماز کامها کیهر (.       ISOستاندارد و ااستاندارد 

 د:نو خوانا باش تیرو کنندگان قاب مصر برام قب  از فروش باشند که  ( 3-9زیربند ذکرشده در  مهانمونه

 ؛MNPs 2هامهنگنجا -1

 شوند؛یم تشکی  هاآن از ایهستند  MNPs مها( که حاوآن مبندبسته ایمتصوم  )  -8

                                                 

 - Media 

 - Containers 
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 ؛نانوپدید اثرا ها( با استفاده از آن مبندبسته ای) شدهساخته متصوم  -1

  .کنندیاستفاده م یفیتوص ای یغاتیدر اطالعا  تبل« نانو» شوندیکه از پ یمتصومت -۴

مانند  یعاتاطالهمراه با  بوده و یفروشخرده مهامبنددر خارج از بسته هابرچسب نیا شودمی توصیه

 خاک ماز استانداردها مرویپ عالئم ای ممعنو تیمالک هام، ادعایدهنده، مشخصا  فن یتشک اجوام فهرست

 موجود در برچسب متصو دیگر  کمتر از اطالعا  ،پایرموضوح و رویتنار ها نباید از این برچسب .باشد

 ار برسد.نبهدیگر ام که اهمیت آن کمتر از اطالعا  گونهبه ،ارائه شود

       و بوده کنندهمصر  توسط صیتشخقاب  و خوانا مشاهده،قاب  دیبا هابرچسب که شود دیتاک است مز 

     کنندهمصر دست  بهکه  مبندبستههمان   مرو یعنی باشد، اعما قاب متصو   مرو یدائم صور به

      کنند،یاستفاده م استاندارد نیکه از ا یمناطق ریدر سا یهماهنگ جادیا مدرج شود. برا، رسدیم

 .شودیم انجا  مقصد کشور زبان ای/ و یسیانگل زبان به مگااربرچسب

  حاوی نانواشیاء از محصوالت استفاده در مورداطالعات الزامی دستورالعمل و    6-8-3

ثیر، أتهرگونه  زآگاهی ا هیچکنند ممکن است یاستفاده م PCMNOsبار از  نیاول مکه برا یگانکنندمصر 

  نیبنابرا. باشندنداشته MNOهام دیگر با متصوم  مشابه بدون کارایی، قابلیت بیشتر یا تفاو 

این عملکرد  راجع به هام متصو گاارمبرچسبدر  دی، بای که عملکرد متفاوتی موردانتاار استدرصورت

 .رسانی یا یادآورم شودمتفاو  اطالع
 ا و الواما  این استاندارد توسط مراجع قانونی تخصصی مرتبط باید موردتأیید قرار گیرد.هرعایت چارچوب -1 یادآوری

 گیرم( باشد.اطالعا  باید همراه با مستندا  )ذکر روش اندازه اینگونهارائه  -8یادآوری 

گاارم این برچسب شده خارج شود،گاارمبندم برچسبمتصو  از بسته ،که برام مصر حتی درصورتی

گیرد ها قرار میهام مختلفی که متصو  در آنبندمعبار  دیگر، متصو  و بستهواند مفید باشد. بهتمی

 گاارم شوند.همگی باید برچسب

 ای رهیکردن، ذخوی، تمم، نگهدارجاییجابه گونه روشهر متصو  موجود در ءنانواشیاواسطه متتوام به اگر

متصوم   مبرا معمو  هیتوص ام که متفاو  از عم  یچیویعنی آنپسماند متفاوتی ضرور  دارد ) دفع

شود. این  درج برچسب شده روماطالعا  نتوه استفاده از متصو  ارائه باید، (است مشابه MNO بدون

در  نصب شود. اندکه دائم به متصو  متص  شده هاییبرچسب رومکه ممکن است باید تا جایی اطالعا 

د نصب کندر آن نگهدارم میرا متصو  مشترم که  بندم بسته همان معملی نیست، رو کاراین مواردم که

هام مربوط به توصیه .(مراجعه شود 33بند شده در بام به موارد بیان برامبرام کسب اطالعا  بیشتر ) شود

 متصو  انجا  شود.  ویژگیحم ، نگهدارم، تمیوکردن، انبارش یا دفع پسماند متصو  باید براساس 

 همراه دفترچه یاطالعات نیچن شودتوصیه می ،نباشدپایر ه همه این اطالعا  روم برچسب امکاناگر ارائ 

رویت و خوانا عنوان شود که صور  واضح، قاب شده و به ارائهبندم استفاده موجود در بسته مهادستورالعم 



 1۴۱1 سال :)چاپ اول( 83132ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

13 

 عنوان مثا  همراه با عبار هها مهم بوده و برام استفاده در آینده حفظ و نگهدارم شود )باین دستورالعم 

 .«(در آینده نگهدارم شودو استفاده  برام رجوع مهم. »

یا دیگر  معمو هام اولیه هرگونه تفاوتی در کمک اشیاءنانو متتوام دلی  استفاده ازبهاگر شود توصیه می

    صو مناسب طبو ا گاارمبرچسب، وجود دارد MNOهام درمانی در مقایسه با متصوم  بدون روش

   در موردارائه اطالعا   .شوداطالعا  ضرورم انجا  کردن و همراه با فراهم  استاندارداین شده در ارائه

هر  درصور  بروز دیکه با یاقداماتهمچنین  و یتصادف یدگیدبیآس ای گیآلود ،به سانته ،هام اولیهکمک

 است. مربوط ،(دیآت  شد ایما گربا  مواجهه انجا  شود )مثالً گریناخواسته د ماضطرار فوریت

و  دهشکپارچهی ،هابرچسباستفاده در  مبرا ازیاطالعا  موردن ریسابا  همراهفوق  الواما شود توصیه می

سازم آماده برام روشتهیه و ارائه شود تا بهترین   -      ISO IEC/IEEE استاندارد مطابو با

 شود.فراهم  نانواشیاءحاوم  یاز متصوم  مصرفهام استفاده دستورالعم 

 از خرید پساطالعات موردنیاز   6-8-۴

 ،کنندگانمصر برام استفاده  آن و ساده کردن PCMNOs یابیرد قابلیت کردنبیشینه مناور به

 مروکه ارائه شود  ماگونهبه دیبا ریاطالعا  ز حداق  درصور  اجرائی بودن، شود.ارائه باید اطالعاتی 

    مباشد( رواجرائی نکه  یی)در جا ایاند ور دائم به خود متصو  متص  شدهطکه به هاییبرچسب

  و توسط ودهب رؤیت قاب کننده قصد نگهدارم متصو  را در آن دارد، مصر که  ییهامبندبسته

 :باشد دنخوان قاب  آسانی به ندگانکن مصر 

 ؛ تولیدکنندهاطالعا  تماس با  جوئیا  نا ، آدرس و  -الف

طور دقتی که  به )با متصو دقیو برام ردیابی ام باشد که گونهبه متصو  مهانشناس هامدهدا  -ب

هایی مانند نا  تجارم، مد / نسخه طور مثا  داده؛ بهباشداستفاده قاب  (منطقی عملی یا ضرورم است

 یا تاریخ ساخت. مجموعه شمارهتولید،  دسته( درصور  لوو و )

شماره تلفن شود که یم هیتوص، دارد کشور وجود کیاز   یدر ب 3مما  مشترخد مهابخ مواردم که  در

درج ، ردیگیمورداستفاده قرار م ایرسد و/ یها به فروش مکه احتمامً متصو  در آن ییکشورها هیکل مبرا

ده در مهم، برام استفا»واضح نوشته شود:  طوربه بایدبا متصو  همراه  مهادستورالعم  ایدر اسناد شود و 

 .«آینده نگهدارم شود

  ایکنندگان حرفهمصرفبرای  MNPsو PCMNPs ی هابرچسبمحتوای       6-3

 کلیات    6-3-1

  مورداستفاده قرار  ماکه احتمامً فقط توسط کاربران حرفه یمتصومت گاارمشود برچسبتوصیه می

مشابه  اطالعا  ارائه ساختار . بهتر استکندرا برآورده متصوم  مصرفی  کنندگاناستفاده مازهای، نردیگیم

                                                 

 - Customer service   
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. ولی با ها(آن یابیو رد ییشناسا قابلیتدر مورد  ژهیو)به باشد یمتصوم  مصرفساختار ارائه اطالعا   با

    ها در استفاده ازآن تیصالح ،در مورد مخاطرا ام حرفهکنندگان استفادهر بامت توجه به سطح دان 

مناسب  وا یبه تجه هاآسان آن یو دسترس یبا اصطالحا  عموم هاآن ییآشنا ،تخصصی ییهام اجراروش

 .تر موردنیاز باشدممکن است اطالعا  تخصصی ،جاییجابه

که در انتخاب و استفاده از متصوم   داشتانتاار  مااز کاربران حرفه توانمی ،عمومی کنندگانبرخال  مصر  -1 یادآوری

ممکن  ،اما .ها استفاده کنندباشند و از آنمتناسب با حرفه خود را داشته مها، دان  و مهار می، بدون ناار  مستقیتخصص

 نی. همچنباشندنداشته ،شودها خریدارم میآن در مت  کار که توسط کارپردازان ییکامهاروم کنتر  را  نیا هاآن است

 .کنند را کنتر مواد  ایم  متصو عیوس فیاز ط یکم تعداد ماحرفه کنندگاناستفاده ممکن است

 عمومی کنندگانتوسط مصر  ،انددرنار گرفته شده مامصار  حرفه مکه برا ییکامها شودبینی میپی 

     و اگر شوند گاارمبرچسب 1-2-9و  2-2-9 هامزیربندطبو  دیبا . این کامهادنریگمورداستفاده قرار  وین

 مداریخرنیو کنندگان از مصر  یتوسط برخ میطور مستقبه مهااین کاباشد که ممکن است شده ینیب یپ

 .انجا  شود نیو 5-2-9زیربند  مطابو باباید گاارم برچسب ،شوند

کنندگان مصر  مورداستفاده متصوم  مبرارا  معمو اطالعا  ارائه وجود ندارد که  یتحفاظقانون  چیاگرچه ه -8یادآوری 

در  سالمتبهداشت و  ایحم  و نق   نی، قوانویژه یاز الواما  قانون یخ  متصو  احتمامً برخهر ب م، اما براکند الوا عمومی 

ه نگنجاموجود در هر متصو ، واحد یا  هامبرچسبروم  عا اطال حداق  مناور ارائه. این رهنمودها بهکار وجود دارد هنمودر

3متصو  یعموم یمنی، دستورالعم  انیا برعالوه. است
(GPSD)     /    [  ] متصو  تیو دستورالعم  مسئول 

(PLD)         
 متصوم  خود اعم از 1انتااراز کاربران قاب  که دارند فهیکنندگان وظدیکه تول استمشخص کرده[   ] 2

 . کنند مراقبت ،تبطبدون تخصص مر گانکنندمصر ام یا  حرفه گانکنندمصر 

 برای خرید الزم اطالعات    6-3-8

 دیخر مریگمیدر زمان تصم ماکاربر حرفه کیمتصو  که ممکن است  ویژهاطالعا  ود شتوصیه می

در بخ  تجار ، ممکن است  معمو  کارکردبه با توجه  .دردسترس باشد، داشته باشد ازیبه آن نمتصو  

  کام  متصو یمشخصا  فن ای /وارائه شود آن  مبندبسته ایمتصو   روم خود  ااین اطالعباشد که  ازین

 ایها فرمو  ،قرار گیرد. از جمله این اطالعا در دسترس  گریمرجع د ای هاوبگاه، )کاتالوگ( کارنماها ویاز طر

 .باشد ماکاربر حرفه کیدردسترس  نیاز استکه  مرتبط است ماستانداردها

  اسخ سریعپ و کد (بارکدرموینه )عنوان مثا  )به شده روم برچسب متصو م ارائههاویژگیشود توصیه می

QRC))5 هیکننده توصدیمتصو  توسط تولاستفاده از  ویژهآموزش  ایدهند آ نشانام باشند که گونهبه     

 یا خیر.شود یم

                                                 

 - General Product Safety Directive  

 - Product Liability Directive 

 - Foreseable 

 - Quik Response Code 



 1۴۱1 سال :)چاپ اول( 83132ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

11 

مواد  فهرست برچسبیا و  دارانیخردسترس در  یمشخصا  فن باید روم برچسب MNOs وجوددرصور  

مراجعه  33بند  این نکته ذکر شود )به ،مافهحر کنندگانمصر  بهشده فروخته PCMNOs دهندهتشکی 

 است.ارائه شده 3-9زیربند در متصوم  در  MNOهایی از نتوه بیان وجود مثا شود(. 

  حاوی نانواشیاء اطالعات الزامی در مورد استفاده از محصوالتدستورالعمل و    6-3-3

توسط م احرفه کنندگانمصر  مبراده مورداستفامواد  ایجداگانه از متصوم  م واحدهاکه  ممکن است

)و  کردن جاجابههنگا  که  ضافیاهرگونه اطالعا   شودتوصیه می .دفع شوند ای /و جاجابهمتخصص ریافراد غ

ام که کاربر حرفهماده  ایمتصو   بسته نیترکوچک گاارمبرچسبدر  ،نیاز است مبندبسته  ای بسته کار با(

 شود. هکند، ارائاز آن استفاده می

روم  هاییبرچسب مشوند دارایفروخته م ماحرفه کنندگانر مص مکه برا یمتصومتشود توصیه می

. ارائه این باشند ییقاب  شناسا قاًیدق دیدارم به شک  ها بایداین برچسبکه باشند  ییهامبندبسته ایها بسته

 استفاده  کننده معیندریافتکام به  رمتراب مصرفاً برا بندم کهترین بستهاطالعا  روم برچسب بیرونی

 کی مرو شدهبستهنق و شماره مد   متصو  کیکه نا  یعنوان مثا ، درحالبهضرورم نیست.  ،شودمی

باشد،  یها کافامحرفه یبرخ مماده ممکن است برا کی گنجانهموجود در  یعموم ییایمینا  ش کی ایجوء 

بدون  ییبه تنها رموینهیک  مز  باشد. مترویها اطالعا  دقامفهحر ریسا مبرااین امکان وجود دارد که 

 رموینهبنابراین در استفاده از  .ستیمتصو  ن حیصت ییقادر به شناسا ،خواندن کد وا یبه تجه یدسترس

 د دقت کافی وجود داشته باشد.برام ارائه اطالعا  ضرورم بای

       33بند شده در طبو اطالعا  ارائهو طور واضح به دیبا ماحرفه کنندگانمصر  مبرا موردنارمتصوم  

شماره  دیبا متصوم  مشود. برا ارائهانقضا  خیواحد، غلات و تار کمیت دیبا برام مواد .دنشوگاارم برچسب

 .تولید ارائه شود خیتار ایدسته شماره  ای مجموعه

 بهتر است متفاو  خواهد بود.متصو   کارکرد اینوع  ، کنندهمصر  حرفه توجه به با ،بیشتر مهادستورالعم 

 در سطح ،کنندهمصر  ماحرفه تیدستورالعم  استفاده، صالح ای برچسباطالعا  در مورد  هیهنگا  ته

 نیدر چن باشد. ازیمتصو  موردن برام کاربرد امویژهموارد ممکن است آموزش  یدر بعضفرض شود. حداق  

که در  امبسته نیکوچکترگاارم برچسبم رو ویژهبه آموزش  ازیرد نهشدار در مو شودتوصیه می، مموارد

 شود. جرد ،ردیگیقرار م ماحرفه کنندگانمصر  اریماده در اخت ایآن متصو  

 از خرید پساطالعات موردنیاز برای استفاده    6-3-۴

 به خود متصو  ،ف و بالموارد  5-2-9 زیربند شده درشرح داده یابیرد تیقابل با اطالعا شود توصیه می

که  ارائه شود مواحد نیاسناد همراه کوچکتر ای مبندبسته مبودن، رون اجرائیدرصور   ای چسبانده شده

اگر فضا  .دنودرج ش طور دائمباید بهاین اطالعا   .شودمیام انبار  حرفه کنندهمصر احتمامً متصو  توسط 

 خیتار ایبه حفظ شماره دسته  دیبا تیمتدود باشد، اولو شدهطور دائم به متصو  متص هب ی کهبرچسب مرو

 باشد. دیتول
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 وکار متقابلبرای استفاده کسب MNOsو  PCMNOsهای محتوای برچسب   6-۴

 کلیات   6-۴-1

 گاارمبرچسباطالعا  شود توصیه میکننده، دریافت توسط شفا  و بدون ابها  ییاز شناسا نانیاطم مبرا

MNOs  وPCMNOs  یکاف ،شوندیمتأمین  تتت قرارداد وکار دیگربرام کسب ارکوکسب کیتوسط که 

اهدا   مرا برام بعد گاارمبرچسب تیتا مسئول دکارمندانی داشته باش ،شود خریدارتوصیه میباشند. 

 .دنریعهده بگبه ،به بعد افتیاز زمان در دیکنتر  تول مهاامانهس مو نگهدار یمنیا ،ییشناسا

 طالعات الزم برای خریدا   6-۴-8

از  فهرستی ای یبه مشخصا  فن ،متقاب  کار و کسب PCMNOsو  MNOs کنندهم تأمینشود برایم هیتوص

هایی از نتوه بیان مثا  ( ارائه شود.استقرار گرفته داریدر دسترس خر دی)که قب  از خر دهنده یمواد تشک

به  دیخر طیشرا ایهر قرارداد  در شودتوصیه میاست. ارائه شده 3-9در زیربند  ،در متصوم  MNOوجود 

     اطمینانقاب  یغاتیتبل کامم ای کارنما کیصور  که به) دهنده یمواد تشک فهرست ای یمشخصا  فن نیا

     . درغیر)براساس ضوابط موجود برام هر متصو ( شودرجوع ( شودارائه می عنوان مشخصا  کامهابه

یا فهرست مواد اوم اطالعا  مربوط به مشخصا  فنی ح ،ت قرارداد یا شرایط کارمصور  بهتر اساین

 دهنده باشد.تشکی 

را مز  بداند، استفاده از متصوم  خود  نهیدر زم داریآموزش خاک کارکنان خر متصو ، کنندهاگر تأمین

بتواند  داریخر ست کهها برام آن افروش ذکر شود. این آموزششود این مورد در اسناد پی توصیه می

  .ردیبر عهده بگ کندمیجا یا جابهکه تولید  را متصومتی مبعدهام گاارمبرچسبکام   تیمسئول

     ای، واحدها هاگنجانهگاارم برچسب یمستندا  چگونگ ریسا ای یقرارداد، مشخصا  فن شود درتوصیه می

 را فراهم کند. موردنار کنندهدریافتتوسط  یحیی صرشود که شناسا انیب ماگونهمتصوم  به مبندبسته

 عالوه هر)به رموینهاز   یب اطالعاتی گاارماین برچسب ، ممکن استوکاربین دو کسب درصور  توافو

کاررفته به ماهسامانه نکهیباشد، مشروط بر ان( یمنیو ا سالمت ای یمقاصد قانون مبرا ازیموردن گاارمبرچسب

 .را تضمین کنند 3مادسته کنتر  ،توسط هر دو طر 

  حاوی نانواشیاء اطالعات الزامی در مورد استفاده از محصوالتدستورالعمل استفاده و    6-۴-3

نیاز به  ممکن است متصوم  قرارداد خاک، کیدر  ویژه طیشرا ایبخ   کیدر  کارکرد معمو به  با توجه

 م موردنیازهایا دستورالعم اطالعا  با د سازگار گاارم بایمتفاوتی داشته باشند. این برچسب گاارمبرچسب

 . انجا  شود کنندهدریافت کاروکسب در کنانکاراستفاده توسط  مبرا

                                                 

 - Batch control 
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 اطالعات موردنیاز پس از فروش   6-۴-۴

 مخود برا هامسامانه( مویمم لوو )و درصور   یهماهنگ تیمسئول دیبا گانکننددریافتو  گانکنندنیتأم

 یابیردقابلیت  . این موضوع به آن دلی  است کهرندیسوابو برعهده بگ مو نگهدار گاارمبرچسب، ییشناسا

کننده تضمین شود. قابلیت ردیابی این دسته از متصوم  دریافتوسیله بهمتصوم  خروجی از  ییهادسته

 باشد.ده کننتولیدشده توسط تأمین اجوامهایی از مواد یا دسته ممکن است وابسته به قابلیت ردیابی

 توضیحات برچسب      7 

 گذاریهایی از محتوای برچسبمثال    7-1

از  هایی، مثا باشد ماکاربران حرفه اعمومی یکنندگان به مصر برچسب برام ارائه اطالعا   نکهیبا توجه به ا

 را شام  شود: ریموارد ز تواندمی PCMNOsو  MNOsمربوط به  یعموم توضیتا  نشانه

 

 ؛است از نانومقیاس یئشده است؛ حاوم اجوان متصو  حاوم نانواشیاء ساختهای  -الف

 ؛است )ییایمیماده ش( X شده از ساخته اشیاءنانو ممتصو  حاو نیا  -ب

 ؛است X اشیاءگر  نانو Zیا  A موحا  - 

 ؛است Yدر  X شده ازساختهنانوذرا  ه پراکن حاوم  - 

 شده( درشده از جوء )سازنده( )جوء نانومقیاس ساختهساختهحاوم یک پراکنه از شک  نانومقیاس   -ث

 ؛است (Y)ماده شیمیایی 

 ؛است جوء نانومقیاس/ حاوم اجوام  -ج

 ؛است گر  جوء نانومقیاس Zیا  Aحاوم   -چ

Z m مساحت سطح ویژه ،Y nm - X nmاندازه  گستره، دیاکسمد میتانیت  -خ
  
g

 ؛است   -

 .دفع شود Yروش صور  صتیح به انبار شود و به Xوش رشود متصو  به توصیه می  -ح

هایی از درصور  وجود استاندارد در حوزه مرتبط، اطالعا  روم برچسب باید از آن پیروم کند. مثا 

  .3استارائه شده 9 تا3هام اطالعا  قاب  ارائه روم برچسب متصوم  در جدو 

 ها روم برچسب هام کربنی و متصوم  حاوم آننولولهبرام ناباید دهد که می نشاناطالعاتی را  3جدو  

 3152: سا  39553 ارائه شود. ارائه مشخصا  و نتایج در این جدو  باید مطابو استاندارد ملی ایران شماره

 باشد.

  

                                                 

 شود.موارد قاب  ارائه روم برچسب توسط کمیته تخصصی نانونماد مشخص می ،درصور  عد  وجود استاندارد در حوزه مرتبط - 3
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 هاهای کربنی و محصوالت حاوی آنبرای نانولولهروی برچسب  اطالعات -1جدول 

 ضروری اطالعات

  نام تجاری

  د دیوارهتعدا

  نوع عامل کارکردی

  مقدار عامل کارکردی

  خلوص

  قطر داخلی

  قطر خارجی

  طول

  مساحت سطح ویژه

  رنگ

  ایچگالی کپه

  چگالی حقیقی

  1گواهی آنالیز

  برگه اطالعات ایمنی

  کاربردها

 اطالعات اختیاری

  ایالیهفاصله بین

  نظمی ساختار بلوریبی

  ایشدمای اکس

ماده کربنی که به شکل   میزان

MWCNT نیست 
 

  میزان فلز
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  آروماتیکمیزان هیدروکربن پلی

 میزان مواد فرار تا دمای حدود

 o
C 1۱۱ 

 

 میزان مواد فرار در دمای باالتر از

 o
C 1۱۱ 

 

  میزان خاکستر

 صاویر در برگه اطالعا  متصو  ارائه شود. صور  کام  همراه با تشود با توجه به روش آنالیو، نتایج بهتوصیه می -3

 

 است.ارائه شده الفدر پیوست  هام سازندهتوسط یکی از شرکتام از ارائه این مشخصا  نمونه

هام کربنی باید روم برچسب ارائه شود. ارائه دهد که برام تعلیقه نانولولهمی نشاناطالعاتی را  2 جدو 

 باشد. 3155: سا  9295 مطابو با استاندارد ملی ایران شمارهمشخصا  و نتایج در این جدو  باید 

  های کربنیبرای تعلیقه نانولوله روی برچسب اطالعات -8جدول 

 اطالعات ضروری

  نام تجاری

  تعداد دیواره

  خلوص

  قطر داخلی

  قطر خارجی

  مساحت سطح ویژه

  رنگ

  همگنی

  شناسیریخت

  مقدار جامد خشک

  دار نانولوله کربنیمق
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  گرانروی

  1گواهی آنالیز

  برگه اطالعات ایمنی

  کاربردها

 اطالعات اختیاری

  نرمی

 مقدار ناخالصی عنصری
 

 

pH  

  مقدار آب

  رسانایی گرمایی

  مقاومت ویژه حجمی

  عمر مفید

  پایداری

 همراه با تصاویر در برگه اطالعا  متصو  ارائه شود.  صور  کام شود با توجه به روش آنالیو، نتایج بهتوصیه می -3

 

دهد که برام نانورس باید روم برچسب ارائه شود. ارائه مشخصا  و نتایج در می نشاناطالعاتی را  1جدو  

 باشد. 3155: سا  22995 -3این جدو  باید مطابو با استاندارد ملی ایران شماره 
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  انورسبرای ن روی برچسب اطالعات -3جدول

 اطالعات ضروری

  نام تجاری
  مشخصات ضروری

  بندی شیمیاییترکیب

  بندی کانیترکیب

  ایصفحهفاصله بین

  ضخامت

  میزان رطوبت

  نسبت منظری

  ایچگالی توده

  ظرفیت تبادل کاتیون

 پرت حرارتی
 

 

  ظرفیت جذب آب

  گواهی آنالیز

 اطالعات ایمنی برگه
 

 

 ختیاریا اطالعات

  درخشش

  رنگ

  بلوظرفیت جذب متیلن

  ضریب چسبندگی

  ایچگالی کپه

  مساحت سطح ویژه

  پذیری فیلمشکل

  مقاومت ویژه الکتریکی

  کنندهنوع اصالح

  کاربردها
 

 ها باید روم برچسب ارائهدهد که برام نانوذرا  پودرم و متصوم  حاوم آنمی نشاناطالعاتی را  5جدو  

شده در این جدو  باید مطابو با استاندارد ملی شود. ارائه مشخصا  و نتایج مرتبط با نانوذرا  پودرم ارائه

 باشد. 3159: سا  39985ایران شماره 
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  هابرای نانوذرات پودری و محصوالت حاوی آنروی برچسب اطالعات  -۴جدول 

 ضروری اطالعات

  نام تجاری

  بندی شیمیاییترکیب

  ص شیمیاییخلو

  های عاملیگروه

  مساحت سطح ویژه

  نسبت منظری

  شناسیریخت

  چگالی

  گواهی آنالیز

  اطالعات ایمنی  برگه

 اختیاری اطالعات

  کاربردها

 

 است.ارائه شده الفهام سازنده در پیوست این مشخصا  توسط یکی از شرکتارائه شیوه ام از نمونه

دهد که برام نانوکلوئیدها باید روم برچسب ارائه شود. ارائه مشخصا  و نتایج ارائه میاطالعاتی را  9جدو  

: سا  39985شده در این جدو  باید مطابو با استاندارد ملی ایران شماره مرتبط با نانوذرا  پودرم ارائه

 باشد. 3159
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 برای نانوکلوئیدروی برچسب  اطالعات -۵جدول 

 ضروری اطالعات

  ینام تجار

  بندی شیمیاییترکیب

  خلوص شیمیایی

  های عاملیگروه

  قطر هیدرودینامیکی

  توزیع اندازه ذرات

  شناسیریخت

pH  

  غلظت

  پایداری

  گواهی آنالیز

  اطالعات ایمنی  برگه

 اختیاری اطالعات

  کاربردها

 

 دیگر اطالعات ویژه     7-8

 درنار گرفته شود، MNOsمالحاا  درج اطالعا  ویژه در مورد ، مرتبط بودندرصور  شود توصیه می

 مانند:

 ؛؟استجامد مقید شده  یماتر کیدر  )مانند نانوپودر و نانوذرا ( یا آزاد است آیا  -الف

 ؛؟است (ZnOو   TiOنانوذرا   حاوم ،عنوان مثا )به MNPsاز مخلوطی  ایآ  -ب

 سیستمبه »، «... ده نشودسوزان»، «ردانده شود. بازگ.به .» ،ثا عنوان مدفع )به ژهیو الواما هرگونه   -پ

 بیان شود؛ («دنشو وارد یفاضالب عموم

 ؛از خاک رس(شده مشتوعنوان مثا  )به بیان شود MNPs منشاء  -ت

        سبب افوای عنوان مثا  استفاده از مواد به شک  نانوذرا  )به MNPs( معملکرد)ها فیتوص  -ث

 بیان شود؛ (شودمی ترعیسر جاب بنابراین و مپایرح 
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 (و بدون خطر مواجهه و غیره منیا صور بازکردن بسته به مبرا ،عنوان مثا )به مبنداطالعا  بسته  -ج

 ؛بیان شود

 ؛بیان شود (کارکرد معمو  برام) MNPsمربوط به تاریخ اطالعا    -چ

 بیان شود. (سای ، امواج فرابنف  ،مثا  عنوانباشد )به داریناپا ویژه طیاگر در شرا  -خ

 اطالعات از سایر منابع    7-3

دادن برچسب روم قرار اصلی حمایت از مسئولیتِ منشاء، متصوم  ها در زنجیره تأمینشرکتط بین ارتبا 

عنوان . بهکنداعتماد میرا قاب  و اطالعا  مربوط به آن روم متصوم  گاارمو برچسب بوده  متصوم

در  ممکن است از سازندگان اولیه و از نقاط مختلفی وارد زنجیره توزیع شوند. PCMNOs ، متصوم  مثا

کنند، باید برام کسب دستی که این متصوم  را به بازار ارائه میپایین کاروهام کسباین شرایط، بنگاه

 ،استانداردگاارم براساس این بکنندگان، متون علمی( مرتبط با برچساطالعا  از سایر منابع )مانند: تأمین

  گاارم متصو جایگوین مقررا  قانونی موجود در ارتباط با برچسب استاندارد. این باشدداشتهتالش منطقی 

 گاارم کشور یا منطقه خاصی ندارد.شود و تداخلی با مقررا  برچسبنمی

 یابی و مخاطراتمشخصه       2

 هام مرتبط با د. برخی از استاندارپردازدمین MNOs یابیمشخصهبه  استاندارد نیا

و  3159: سا  22933 ،3155: سا   22994ام ه ههام ملی ایران شماررددر استاندا MNOsیابی  مشخصه

درنار گرفتن مخاطراتی که ممکن ، متصو  کی گاارمبرچسب ، هنگا هرچند .است ارائه شده [  ] مرجع

 شود. پیشنهاد میمراجعه شود(33ضرورم است )به بند باشد،  است مرتبط با مشخصا  و استفاده خاک آن

مورداستفاده قرار  هام ارزیابی ریسکو روش هام علمیمطابو آخرین پیشرفتچرخه عمر  اطالعا  مربوط به

 ماجوا مرتبطبالقوه ارزشیابی مخاطرا   هامها و دادهپروتک ضرورم است  ،گیرد. در ارائه این اطالعا 

 .متصو  درنار گرفته شود درنانومقیاس 

و  پایرم(عنوان مثا  انفجار و اشتعا بهباید نتایج ارزیابی مخاطرا  مرتبط ) سکیر یابیو ارز عمرچرخه در 

ارائه  بپیوست  در MNPبرام مشخصا   هاییمثا  .شودگرفتهدرنار  شدهروزآمدو  بازنگرم 3شناسیسمبو 

 .استشده

 برچسبهای برگه      9

 برچسبمتن    9-1

 ری، سا3)برند( نمانا  اسم از جملهاز اطالعا   ماگستردهبازه ،  ماجبار ارائه اطالعا  الوامیبر عالوه هابرچسب

 دهند.یرا ارائه م یو آموزش ی، اطالعا  اختصاصنمانا مرتبط با  وادم

                                                 

 - Ecotoxicology  
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  ا، آشکار وخوان و درک، واضحقاب  یآسانبه PCMNOsو  MNOsدر مورد شود توضیتا  توصیه می

 باشد. نشدنیپاک

جایی تتت هام موجود روم سطوح تخت و دارام انتنا ممکن است هنگا  جابهگاارمها و حرو گاارمبرچسب -یادآوری

هام مجاور وسیله بستهبه ونق  تتت سای حم  مناوربهها  بندم در کارتنسای  ناشی از انگشتان دست یا هنگا  بسته

ها سنجیده شود. برام انجا  این آزمون، سطح گاارمها و حرو گاارماین ضرورم است میوان مقاومت برچسبقرارگیرند، بنابر

وسیله حرکت سایشی یک پیستون آزمون، تتت تن  قرارگیرد. نوک پیستون آزمون با توجه به پی بهدرزیر آزمون باید پی

یابد. مواد، سختی و شک  پیستون، حرکت و زاویه عم  میخاصیت ارتجاعی خود، متناسب با سطح تتت آزمون تغییر شک  

  2قسمت گوشتی اولین بند انگشت شصت باانگشت انسان یا با شده شود که فشار و اصطکاک اعما ام انتخاب میگونهبه

 سازم شود. شبیه

عنعوان  بعه  )یعا  بعین پیسعتون و سعطح تتعت آزمعون      5، یعک تکعه پارچعه   1دسعت آوردن شعرایط تکرارپعایر اصعطکاک    برام به

شععود. متناسععب بععا آویععوان بععین پیسععتون و سععطح( قععرار داده مععی  9عنععوان یععک پععردهیععک روکعع  بععرام پیسععتون یععا بععه 

مناعور  کعه آزمعون بعه   صعور  خشعک )آزمعون خشعک(، یعا درصعورتی      توانعد یعا بعه   استاندارد ویژگی مرتبط، ایعن پارچعه معی   

ده ععادم پعی  آیعد، آغشعته بعه یعک معایع آزمعون مشعخص          کعه ممکعن اسعت در اسعتفا     ی باشعد پوش  تأثیر آلودگی معایع 

ارائععه      ،3155: سععا  3189-2-98هععا در اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره   )آزمععون مرطععوب( باشععد. جوئیععا  ایععن آزمععون   

   است.شده

 .باشد MNO شدهییشناسا موارد موجود باید شام  دهنده یمواد تشکفهرست 

 6منفی هایبرچسب   9-8

 ممتصو  حاو نیا»عنوان مثا  درنار گرفته شود )به یمنف برچسب با عبارا ه استفاده از ک مدر موارد

 [.  باشد ] 9تاییدقاب و  حیصتعبار  که آن  شوددقت  شودتوصیه می(، «ستین شدهساخته اشیاءنانو

  رچسبب، ستین اشیاءاز استفاده از نانو یکند که ناشیمتولید  پدیدمتصو  اثر نانو کیکه ییدرجا

 را بیان کند.موضوع تواند این می

 عدم قطعیت و تغییر      1۱

      هی، توصMNOو اثرا   یابیمشخصهدر رابطه با  اسیمقنانو مهامفناور عیسر مهاشرفتیبا توجه به پ

 ،ستین دسترس در یاطالعات ای دارد وجود ممتدود یاطالعا  علم که  دسته از متصوم  نآ مبرا شودیم

 .باشند داشتهن متصوم  خواک ایدان   برمبنی  ادعایی ،هاسببرچ

                                                                                                                                                         

 - Brand name 

 - Ball of a thumb 

 - Reproducible conditions of fraction 

 - Fabric 

 - Curtain 

 - Negative labels 

 - Verifiable 
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، ایمنی و امعمومی و حرفه سالمتتتقیو در حوزه هنگا   استاندارد نیکاربران انیاز است که تا حد امکان 

 الواما باشند. این تتقیقا  باید  تتقیقا  روزآمدم داشته PCMNOsو  MNOsرابطه با متیط زیست در 

 متصوم  موردنار را نیو در برگیرد.  گاارمبرچسب

 (SDS) برگه اطالعات ایمنی ماده سازیآماده      11

 کلیات      11-1

شود، اطالعاتی در مورد نیو نامیده می 3(MSDSایمنی ماده ) اطالعا ایمنی که گاهی برگه  اطالعا برگه 

، دان  SDSاز این منار،  کند.رائه میها امواد و مخلوطی زیستمتیطهام حفاظتی ایمنی، سالمت و جنبه

 کند.را فراهم می اضطرارمهایی در مورد اقداما  پیشگیرانه و ام در مورد متصوم  و توصیهپایه

جایی، ونق ، جابهانتقا  اطالعا  مخاطرا  اساسی از جمله اطالعا  حم  عام ایمنی  اطالعا هام برگه

 کننده متصو  است.دریافت تانده متصو  کناضطرارم از تأمیناقداما  انبارش و 

     طبو نار مرجع هام دیگرم کهبه موسسا ، خدما  و ارگان یاطالعات چنین این موضوع برام انتقا 

 .صادق است، نیو کنندمی ایفانقشی در ارتباط با متصوم   صالحذم

فراهم کند و باید اطالعا  مرتبط  متصو  کنندهکاملی را برام دریافت SDS ،کنندهشود هر تأمینتوصیه می

داشته و آخرین را روزآمد نگه SDSsکننده باید گوارش کند. تأمینرا زیست در مورد ایمنی، سالمت و متیط

 کننده فراهم کند.را برام دریافت 2ویراست

ه نانومواد سازم برگه اطالعا  ایمنی مواد برام همآماده مناوربه استانداردشود این توصیه می   11-1-1

اند یا خیر، بندم شدهآمیو طبقهعنوان مخاطرهشده، بدون توجه به اینکه آیا توده )غیرنانو( مواد بهساخته

 :استدرج شدهدر زیر  کهمواردم جو استفاده شود، به

 صالح و یا براساس استانداردهام ملی و طبو الواما  مقاما  ذم ،نتایج آزمون و ارزیابیتأیید   -الف

 آمیو هستند.که غیرمخاطرهاز این نارشده هام علمی پایرفتهالمللی و یا شیوهبین

عنوان نانوشیء یا انبوهه/کلوخه تتت شرایط استفاده          شده بهرود که نانومواد ساختهانتاار نمی  -ب

 .آمیو نباشداطرهشده( مخباشد و ماتری  )شام  نانومواد ساختهشده با انسان مواجهه داشتهبینیپی 

 زیست نیو سبب ایجاد مخاطرا  متیطی نشود. ها در متیطرهای  آن

   شدهشده مشخص باشد و یا غلات نانومواد ساختهبرام نانوماده ساخته «خطر»شده بندمگروه طبقه -پ

 باشد. 9-33بند زیرشده طبو  تر از حد مجاز شناختهپایین

                                                 

 - Material Safety Data Sheet  

 - Edition 
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برگه  و ام روشن و مختصر نوشته شودبرگه اطالعا  ایمنی به شیوهشود اطالعا  در توصیه می   11-1-8

شده، اطالعا  ایمنی توسط یک فرد یا افراد متخصص، با توجه به نیازهام خاک مخاطبان موردنار شناخته

 تهیه شود.

رزیابی هایی که اگیرم در مورد دادهشود برگه اطالعا  ایمنی، اطالعا  جامع و یا نتیجهتوصیه می   11-1-3

که در ام آسان کند، از جمله کسانیاند را فراهم کند و شناسایی همه مخاطرا  را برام هر خوانندهشده

شام   ،شود برگه اطالعا  ایمنی موادبر کمترین اطالعا  موردنیاز، توصیه میارتباط با نانومواد هستند. عالوه

 د.باش متصو اطالعا  موجود در رابطه با استفاده ایمن از 

 مسئو  است تا: SDSکننده یک دریافت   11-1-۴

 طبو بیانیه ریسک نسبت به شرایط استفاده از متصو  شیمیایی اقدا  کند؛   -الف

 ؛را انجا  دهد اقداما  پیشگیرانه مز  در یک وضعیت کارم معین   -ب

 . را انجا  دهد رسانی مناسباطالع ،هاآن کارکاربران در مورد مخاطرا  مرتبط به مت   به   -پ

هام ، توصیهاستفادههام خاک برام مت  هنگا  تنایم دستورالعم متصو  کننده دریافت شودتوصیه می

 درنار بگیرد. نیو مرتبط را  SDSعمومی

ممکن که را متتم   هاموضعیتتواند تما  صرفاً مربوط به متصو  است، بنابراین نمی SDS از آنجا که یک

فقط بخشی از اطالعا  مز   SDS در نار بگیرد. بنابراین یک ،آیدوجود هب معین ادهاستفاست در هر مت  

 .شام  استرا تدوین یک برنامه ایمنی برام 

هام ناعارتی کنتعر    برام استفاده در چارچوب SDS یک بااطالعا  جامع در مورد یک ماده یا مخلوط باید 

 .شود فراهم استفادهشیمیایی مت  

 هعر یعک   متنعاظر بعا  جداگانعه    SDSsکه یک متصعو  شعیمیایی مخلعوط اسعت، تولیعد      هنگامی   11-1-۵

توانععد تولیععد و ارائععه بععرام یععک مخلععوط مععی SDSجععام آن، یععک بععه ،ضععرورم نیسععت مععرتبط ماز اجععوا

شعود ایعن   کعه اطالععا  هعر جعوء سعازنده متصعو  شعیمیایی مفیعد اسعت، توصعیه معی           مواردم شود. در 

 اطالعا  فراهم شود.

داشعته   مطابقعت        ISOشعود قالعب برگعه اطالععا  ایمنعی معواد بعا اسعتاندارد         توصیه معی    11-1-6

 باشد.

 برگه ایمنی ممکن است در الواما  قانونی کاربرد داشته باشد.   3الگوم -یادآوری

       گانعه موردنیعاز برگعه اطالععا  ایمنعی معواد را       شعانوده  بنعدهام اگر اطالعا  مرتبط بعه هریعک از     11-1-7

مناسعب بعا اسعتفاده از    نعد  بشود این موضوع را در برگه اطالعا  ایمنعی معواد در   توان یافت، توصیه مینمی

                                                 

 - Template 
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یعک از  شعود برگعه اطالععا  ایمنعی معواد در هعیچ      نشان داد. توصیه می «در دسترس نیست»عباراتی مانند 

 جام خالی نداشته باشد.  ،هابندهام سرعنوان

ار مترمانه در مورد مواد کورگه اطالعا  ایمنی ممکن است شام  اطالعا  کسبسازم یک بآماده   11-1-2

(، شده استآنچه حاوم این نانومواد ساخته سازمشده )و یا آمادهدهنده و یا مشخصا  نانومواد ساختهتشکی 

بازارهایی که در صالح مراجع ذمتوسط  شدهتدوینمترمانه  کار و کسبباشد. الواما  قانونی در مورد اطالعا  

برگعه اطالععا     مرتبط بعا که اطالعا  هنگامیباید دنبا  شود.  ،شوددر آن برگه اطالعا  ایمنی استفاده می

هام روشمناور فراهم کردن اطالعا  مرتبط، به شودتوصیه میاست، بودن اعال  نشدهدلی  مترمانهایمنی به

مثا  ارائه اطالعا  با اسعتفاده از واژگعان عمعومی، ارائعه      عنواند )بهننار گرفته شوبرام کاربران در جایگوین

 تواننعد اطالععا  و جوئیعا  بیشعترم     واسعطه آن معی  که کاربران بعه  ها و یا ارائه مراکو تماستغلا هامبازه

 دست آورند(.به

 SDS یکو اطالعات مندرج درطرح کلی        11-8

عا  مرتبط در مورد یک متصو  را فراهم کند. متن و اطالداشته به شرح زیر 3عنوانسر 39باید  SDSیک 

 :عناوین، شماره و ترتیب نباید تغییر کند

 ؛تولیدکننده شرکتمشخصا  متصو  و  شناسنامه -1

 مخاطرا ؛  هشناس -8

 بندم/ اطالعا  در مورد اجواء؛ترکیب -3

 هام اولیه؛اقداما  کمک -۴

 اقداما  اطفاء حریو؛ -۵

 ی؛اقداما  رهای  تصادف -6

 جایی و انبارش؛جابه -7

 ؛فردمهام مواجهه و متافات کنتر  -2

 خواک فیویکی و شیمیایی؛  -9

 پایرم؛پایدارم و واکن  -1۱

 ؛کسیکولوژیکیوتاطالعا   -11

 شناختی؛اطالعا  بو  -18

 مالحاا  دفع؛ -13

 ونق ؛ اطالعا  حم  -1۴

                                                 

 - Heading 
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 اطالعا  ناارتی؛ -1۵

 سایر اطالعا . -16

تر توسط برام شناسایی راحت SDS 3 تاییدحوزه  یییک شماره مجموعه به همراه شناسناشود توصیه می

 شود.  ارائه تولیدکننده

 عنوان، اطالعا  مرتبط باید بیان شود. اگر اطالعاتی در دسترس نیست، دلی  سر 39هر یک از  ذی 

لی نباید باقی بماند. در یک جام خا (سایر اطالعا ) 39غیر از مورد دردسترس نبودن باید بیان شود. به

SDSشود منبع وجود، برام افوای  اعتماد به اطالعا ، توصیه میشود. بااین، منبع اطالعا  لووماً ارائه نمی

 ارائه شود.اطالعا  

 ندب 39 گاارم شوند.د. هرچند، زیرعناوین نباید شمارهنتقسیم شو 2زیرعناوین ممکن است به بند 39این 

نشان داده شوند. وقتی عناوین فرعی یا  طور مشخصیبهدا شوند. عناوین و زیرعناوین باید وضوح جباید به

 ارائه شود. ادامهشده در ترتیب مشخصشود، باید بهمواردم ارائه می

و  بوده دارام تاریخباید  و  که روم برچسب استفاده شده باشدباید شام  نا  متصو   SDS هر صفته از یک

 سامانهشود که میتوصیه . باشدآخرین تاریخ بازنگرم باید  شدهتاریخ مشخص باشد.دهش گاارمشماره

  .دهد صفته آخر را نشانبه این ترتیب  تا باشدام  تعداد ک  صفتا  ش SDS ا گاارم صفتشماره

روم  کهگونههمان باشد نا  شیمیایی رایج یا عمومینا  ، مندناا نا  متصو  شیمیایی باید نا  شیمیایی 

. نوشت باشدکوتهصور  طومنی باشد، ممکن است بهمند ناا است. اگر نا  شیمیایی برچسب استفاده شده

که جایی . درشودمی ارائه 5-1-33 زیربندیا  2-1-33زیربند در نوشت مورداستفاده توضیح در مورد کوته

است، فقط شماره نوشته شده SDS  روم صفته او 1شماره مجموعه ویژه و تاریخ بازنگرم )شماره بازنگرم(

 مجموعه و صفته روم هر صفته وارد شود. 

با توجه به سرعت تغییر دان  در حوزه ایمنی نانومواد، باید تاریخ برگه اطالعا  ایمنی و مشخصا  سازمان 

سازم شود برگه اطالعا  ایمنی شام  تاریخ آمادهکننده برگه اطالعا  ایمنی گنجانده شود. توصیه میتهیه

 SDSشده باشد. این اطالعا  روم صفته او  اصلی، شماره بازبینی، تاریخ جایگوینی و سایر موارد جایگوین

 نوشته شود.

به زبان  SDSشود توصیه میواضح و روشن نوشته شوند. ام شیوهبه  SDS ها در یکمتنشود، توصیه می 

 کننده باشد.پایرش دریافتقاب 

 SDSیک های مختلف بندبرای تدوین و تکمیل دستورالعمل       11-3

 کلیات   11-3-1

                                                 

 - SDS validity area identification 

 - Subheading 

 - Revision number 
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شود. هد  این است که اطمینان حاص  شود ارائه می SDSsدر این بند راهنمایی برام تدوین و تکمی  

سازد تا اقداما  مز  در مورد ایمنی، حفاظت از کنندگان را قادر می، دریافتشدهفهرست بندمتتوام هر 

 زیست را انجا  دهند.و حفاظت از متیط تفادهاسسالمت در مت  

 ها و الواما  این بند تکمی  شود.مطابو با توصیهبند  39باید  SDSیک  در  -الف

کند، سایر موارد ا فراهم میر شود ارائهتواند می SDSهایی از مواردم که در یک مثا  هرچند این بند  -ب

 تواند استفاده شود.مینیو 

 موربصور  به شدهتوصیه زیربندهاماستفاده شود.  SDSs بندهامزیرلی ممکن است در این موارد اص -پ

 گیرد.قرار می بندبرام هر  39-1-33تا  2-1-33مندرح در زیربندهام زیرعناوین 

نیست، ولی مرتبط  زیربندصور  ویژه مرتبط با یکی از موارد/ زیرعناوین ذکرشده در این اطالعاتی که به  -ت

 بیان شود. تکمیلی بندزیرصور  بهتواند میست، ا SDSبا 

 تولیدکننده مشخصات شرکتشناسنامه محصول و    11-3-8

شود کد شده بیان کند. توصیه میکه روم برچسب استفاده گونههمانرا باید شناسنامه متصو   ندباین 

 .شودنمیبوده و از آن جدا همراه متصو  ارائه شود که  درجاییکننده تولید تأمین

شود شماره تلفن اضطرارم ارائه شود. شماره کننده باید بیان شود. توصیه مینا ، آدرس و شماره تلفن تأمین

 تواند ارائه شود.نیو می رایانامه )ایمی (و آدرس  دورنگار

 هام متصوم  شیمیایی بیان شود.شده و متدودیتهام توصیهکاربرد بهتر است

    شناسه مخاطرات   11-3-3

 سالمت انسان و متیط زیست  عوارض جانبی مهم متصو  بریا  سوءشود مخاطرا  و اثرا  توصیه می

  وضوح و روشنی بیان شود. درصور  لوو ، مخاطرا  فیویکی و شیمیایی، مانند مخاطرا  ویژه متصو ،به

 صور  خالصه ذکر شود.به

هام و یا متصولی که در آن از نانومواد با مخلوط شدههام نانومواد ساخته)نانومواد یا مخلوطاگر متصو  

و  GHSباید طبقه و رده مخاطره در  بنداست، این بندم شدهطبقه GHSمطابو با   است(نانویی استفاد شده

ها یا نمادها، کلمه )کلما ( سیگنا ، تصویرنگاشت صور ها بهرا ارائه دهد. این ارائه GHSهام برچسب المان

ها یا نمادهام مخاطره تصویرنگاشت .( احتیاطی )پیشگیرانه( هستندعبارا ) عبار ( مخاطره،  عبارا) عبار 

طور مثا : نماد، بهصور  نا صور  سیاه و سفید یا بهنمادها به امرهصور  بازتولید نگاممکن است به

بندم نیستند و یا هطبق همچنین، مخاطراتی که در. ارائه شود  2«جمجمه و استخوان ضربدرم»یا  3«شعله»

                                                 

 - Flame 

 - Skull and crossbones 
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برگه اطالعا  ایمنی گنجانده  «شناسایی خطر» بندباید در  انددرنار گرفته نشده GHS درحاضر درحا 

عنوان مثا ، احتما  تشکی  گردوغبار باید در میان مخاطرا  احتمالی اشاره شود و همچنین سایر شود. به

زیست اشاره و یا مخاطرا  خاک برام متیط رخوردنبندم مانند خفگی، سُمخاطرا  غیرمرتبط با طبقه

 که هیچ است. وقتیارائه شده 5-1-33در زیربند  ،ههشود. راهنمایی بیشتر در مورد ارزیابی حام  مواج

هام متدودم وجود دارد، توصیه یا فقط دادهو شده وجود ندارد ام در مورد مخاطرا  بالقوه شناختهداده

  .مراجعه شود[   ] ه مرجعاطالعا  عمومی ببرام شود می

اطالعا  ایمنی حاوم همه مخاطرا  شود برگه توصیه می باشد. GHS بندمطبقه ارائه اطالعا  باید مطابو با

شود که در برگه اطالعا  ایمنی توصیف شود. توصیه می شدههام نانومواد ساختهمرتبط با نانومواد یا مخلوط

کننده مانند مورداستفاده قرارگیرد. توصیف مبهم و گمراهبرام توصیف مخاطرا   GHSتوضیتا  خطر 

  یا  «ایمن است ،تتت اکثر شرایط استفاده »، «روم سالمت ندارد اثرم»، «آمیو باشدممکن است مخاطره»

 .نباید استفاده شود «ضرربی»

 .شود ارائهشده بینیم مهم و طرح کلی وضعیت اضطرارم پی ئعالهمچنین ممکن است که 

 بندی/ اطالعات اجزاءترکیب   11-3-۴

 یک مخلوطصور  بهاست یا  منفرد باید بیان کند که آیا متصو  شیمیایی یک ماده بنداین    11-3-۴-1

 .استساخته شده

IUPACطور مثا  نا  به] مندناا در مورد یک ماده، نا  شیمیایی 
CAS) کننده ماده، شماره شناسایی3

یا  [(2

 ید ارائه شود. هام( عمومی بانا  )

اگر  .شود ارائه است، دسترس در کهییجا ها،هشناس گریو د ماده کنندهییشناسا شماره شودیم هیتوص

که نانوماده  شود دی. اما تاکشودتوده را دارد، همان شماره استفاده  مادهمشابه  کنندهیینانوماده شماره شناسا

 به شدهساخته) 3139-98-8 کنندهییشناسا شماره با  TiO مثا  طوربه] است وویا فیتعر طبو شدهساخته

 .[(1نانو شک 

طور )به مندناا بندم شود، نا  شیمیایی آمیو طبقهمخاطره ،GHSماده مطابو با که هنگامی   11-3-۴-8

نیو بهتر است  میوآمخاطره مهام غلات همه اجوابازه( یا نا  رایج عمومی و CAS، نا  IUPACمثا  نا  

 که در  شودمی 5مهام پایدارسازها و افوودنیشام  ناخالصی آمیواطرهخشود. این اجوام م بیان

 بندم ماده سهم دارند.طبقه

                                                 

 - International Union of Pure and Applied Chemistry  

 - Chemical abstracts services  

 - Nanoform 

 - Stabilizing additive  
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       مناوربه هاشده، از جمله مواد افوودنی پایدارساز و درصور  امکان، ناخالصیمخلوط نانومواد ساخته

شده پوش  نانومواد ساخته روم . اگرشود بیانبندم و شناسایی اقداما  سالمت و ایمنی شغلی قهبط

آمیو پوش  سطح نیو باید ارزیابی شود. اطالعا  در مورد مخلوط است، خواک مخاطرهسطتی داده شده

 باشد. آن دهندهاد باید شام  تما  مواد تشکی وشیمیایی نانوم

شده باید درصور  لوو  نانومواد ساخته حطاطالعا  عمومی در مورد وضعیت سطح، مانند بار سطتی و شیمی س -1یادآوری 

 شود. ارائهبندم، ارزیابی خطر و اقداما  سالمت و ایمنی شغلی برام طبقه

   خطر مربوطه مشخص شود. یپروفا برام( است قاب  اجرا اگر)شود اطالعا  حاللیت توصیه می -8یادآوری 

شده خالص است یا جوئی از یک ماده ساختهبرگه اطالعا  ایمنی باید مشخص کند که آیا نانو   11-3-۴-3

ها یا غلات هامبازهیا  هاشده و غلاتا، نانومواد ساختههشده دیگر است. برام مخلوطماده یا متصو  ساخته

شده ارائهح وبامتر از سط 3سطوح قطعو  بودهآمیو مخاطره GHSکه در چارچوب  اجواءنسبت تما   هامبازه

 ، شناسایی شوند. دارند 9 -33بند زیردر 

دهنده همه اجوام تشکی شده شده هستند، نانومواد ساختهبرام مواد یا متصومتی که حاوم نانومواد ساخته

  د.نشوشناسایی  اند،شدهشناختهآمیو مخاطره GHS بندمطبقه که در

ند، کمیت شوند بامم سطوح قطع خود باشآمیو معنا میمخاطره ،GHSبندم ی که در طبقهئاگر اجوا

آمیو مخاطره که اجوامباید ارائه شوند. هنگامیمرتبط  هام غلات همه اجوامو غلات یا بازهشیمیایی 

هام ، نا IUPACهام طور مثا  نا ها )بهآن مندناا هام شیمیایی د، بهتر است نا نباششناسایی شده

CAS ها ارائه شود.هام غلاتهام عمومی و غلات یا بازه( یا نا 

 است، بهتر استآزموده نشدهعنوان یک ماده در ک  به حاوم نانومواد شدهاگر متصو  یا مواد مخلوط ساخته 

 فهرست شوند. ،شدهاند و نا  نانوماده ساختهآمیو تعیین شدهمخاطرهاجوام آن که هام معمو  همه نا 

ارجاع  ،شده در مخلوطصد یا غلات نانومواد ساختهدر بازه، به شوداستفاده می 2نسبت گسترهکه از یک هنگامی -یادآوری

 شود.

باشد، بهتر است نا  برام تعیین مخاطرا  آن آزموده شده مادهعنوان یک بهدر ک  اگر مخلوط    11-3-۴-۴

رایج  (هام) اند و نا شده عنوان مخاطرا  شناختههام رایج اجوایی که بهشده و نا )هام( نانومواد ساخته

   ، موده نشدهعنوان ک  برام تعیین مخاطرا  آن آزشود اگر مخلوط بهشوند. توصیه می رست، فهمخلوط

هایی که اند و غلاتشده تعیینآمیو عنوان مخاطرهرایج اجوایی که به (هام) شده و نا نانومواد ساختههام نا 

       شود. همچنین توصیه میاند، فهرست شوندذکر شده 5-33 بندزیرکه در  سطوح قطع مساوم یا بیشتر از

فیویکی مطرح  مخاطرهعنوان به، 5-33بند زیر که طبو جواءارایج  (هام) شده و نا نانومواد ساخته )هام( نا 

 د.نشوند، فهرست شومی

                                                 

 - Cut-off level 

  - Ratio range 
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 های اولیهاقدامات کمک   11-3-۵

باید بیان شود که  .  شودانجا باید که درصور  ضرور  ام را بیان کندهام اولیهباید اقداما  کمک بنداین 

آسیب اطالعا  توسط فردم که به شد  شود پرهیو شود. توصیه میباید تتت هر شرایطی  از کدا  کارها

هام اولیه و هام اجرایی کمکروش شودتوصیه میفهم باشد. آسانی قاب هبرسان دیده و/یا اولین کمک

ها، این نکته باید درنار گرفته شود که ن توصیهاضطرارم براساس خواک متصو  تهیه شود. برام تعیین ای

شده در مقایسه با متصولی که حاوم این مواد نیست ساخته بودن نانومادهک متصو  به علت داراآیا خوا

واسطه وجود است یا خیر. در ضمن باید این موضوع درنار گرفته شود که تغییر خواک بهتغییرم کرده

است یا خاک ایجاد کرده اضطرارمهام اولیه و واکن  هام اجرائی کمکشنانواشیاء در متصو  نیاز به رو

با توجه اطالعا  باید  خیر. این موضوع با واکن  در مقاب  مواجهه تصادفی یا مجروح شدن نیو مرتبط است.

             به مسیرهام مختلف مواجهه، یعنی استنشاق، تماس با پوست، تماس چشمی و بلعیدن تقسیم شود.

 شده و مهمترینبینیشده، اثرا  تأخیرم پی بینیشرح مختصرم از اثرا  حاد پی شود توصیه می

  زیربندعالئم و اثرا  در جوئیا  ذکر با موارد ماکور  شودمیتوصیه ، هرچندشود.  ارائهاثرا   عالئم/

 شود. دادهشرح  33-1-32

در هام ویژه به پوشک معالج یادداشت لیه و/ یااورسانان کمک هایی برام متافات ازتوصیه، درصور  لوو 

 ده شود. گنجان اقداما  اولیهبند 

 حریق       یاقدامات اطفا   3-6 -11

 و نیو درصور  لوو  هستندکننده مناسب خاموش هاممتیط یک ازباید بیان شود که کدا  بنددر این 

  .نیستندکننده مناسب خاموش هاممتیط یک ازکدا که  مشخص شود

آمیو( باید نشان عنوان مثا ، ماهیت متصوم  احتراقی مخاطرهمخاطرا  ویژه ناشی از متصو  شیمیایی )به

 داده شود.

هام ویژه خاموش کردن و هرگونه تجهیوا  ویژه متافاتی موردنیاز برام اقداما  شود روشتوصیه می

 نشانان در اینجا ارائه شود.آت  توسطپیشگیرانه 

تر، بورگ هاماندازهپودرهام برخی مواد، ممکن است در مقایسه با  ویژهبهشده واد ساختههام نانومشک 

خصوصیا     دهند. نانومواد، نهام کاتالیستی نشاواکن  سوزم و یاپایرم غیرمعمو  مث  آت کن وا

ها به آن بندم شیمیاییترکیبدهند که در مقایسه با بینی از خود نشان میپایرم غیرقاب  پی واکن 

احتراق موجب کاه  حداق  انرژم اشتعا  بالقوه و  د. کاه  اندازه ذرا  مواد قاب نشوتنهایی دیده نمی

 سرعت و قدر  احتراق است.  افوای
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 بازبینیباید  ،هامتتوام بالقوه آب آن ، با تمرکو رومسازگارم اجوا با نانومواداز نار شده همه عوام  توصیه

اشتعا   آسانی قاب کنند که بهدهند و گاز هیدروژن تولید میام فلوم با آب واکن  میشود. برخی از غباره

 ندارند ولی  3)الکترواستاتیک( ایستابرقیاست. نانوپودرهام رسانا مث  نانوپودرهام کربن احتمامً مخاطره 

 کاه است در اثر  و الکتریکی نفوذ کنند و باعث احتراق شوند. ممکن یتوانند در تجهیوا  الکترونیکمی

و الکتریکی بیشتر شود. استفاده از شن و ماسه  یذرا ، امکان نفوذ نانوپودرها در تجهیوا  الکترونیک اندازه

اشتعا  و تواند، بدون آسیب زدن به توده مشتع  مواد، مانع از رسیدن اکسیژن به مواد قاب خشک نیو می

استاندارد        حریو بهدر مورد اقداما  اطفاء  لیاطالعا  تکمیبرام کسب باعث اطفاء حریو شود. 

ISO/TR      :      شود. مراجعه 3155: سا  35493-3استاندارد ملی ایران شماره  و 

 اقدامات رهایش تصادفی   3-7 -11

شده شرح اقداماتی که باید در پاسخ به حوادث و سوانح مانند نشت و رهاسازم نانومواد ساخته   11-3-7-1

توضیتا  مخاطره و اطالعا  آمیو نانومواد و با توجه به شود، باید براساس خواک مخاطره انجا 

 باشد.  31-1-33و  32-1-33، 1-1-33ایجادشده به موجب زیربندهام  یختشنابو و  کسیکولوژیکیوت

 ن اقداما شود و درصور  امکاشده باید شرح دادهو نشت نانومواد ساخته کردن پراکنده ،هام تمیوکردنروش

، ردیابی از طریو مکان، تجمع 2متعلیو اتمسفربازعنوان مثا  ، بهشدنپراکندهبرام جلوگیرم از  مز 

برام جلوگیرم و یا به حداق  رساندن عوارض هام پاکسازم روشغیرقاب  کنتر  و یا انفجار شرح داده شود. 

شود. قب  از انتخاب شرح دادهوئیا  کافی باید با ججانبی ناشی از نشت و یا پاش  روم افراد و یا متیط 

خصوک در یک روش تمیو کردن، پتانسی  عوارض ناشی از خواک فیویکی و شیمیایی نانومواد تولیدشده، به

هام فعالیت وسیلهبهمواد زائد  جاهایی که در آن. در مکانگرفته شودتر درنار وسیع هامشدنپراکنده مورد

عنوان مثا  به) دند شام  واکن  با مواد شیمیایی و مواد دیگر باشنتوانارض میشود، عوپاکسازم تولید می

 .(متفاه و فیلترهام جاروبرقی جمله از ،زباله هام انبارشدر مت 

 شده خشک عبارتند از: روش پاکسازم ممکن برام نانومواد ساخته   11-3-7-8

هام در مجموعه 1)هپا( ذرا  هوا با راندمان بام تربا فیل شدهدادهاختصاک جاروبرقیاستفاده از یک    -الف

  ؛صنعتی و یا آزمایشگاهی

 ؛پاکسازم مرطوب  -ب

 هام تاییدشده دیگر که شام  پاکسازم خشک یا استفاده از هوام فشرده نیست. روش  -پ

    رام ذرا  ب Hمانند جاروبرقی صنعتی با فیلتر هپام  شدهدادهفیلتردار اختصاک جاروبرقیاستفاده از یک 

تواند از مخلوط شدن ( می[  ] مراجعه شود    -     BSد راستاندا Aت سویآمیو سالمت )به پمخاطره

                                                 

 - Electrostatic 

 - Atmospheric re-suspension 

 - High Efficiency Particulate Air (HEPA) 
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)به  شوداد وکاه  رهاسازم غیرعمدم نانوم سببپسماندهام نانومواد با پسماندهام دیگر جلوگیرم کند و 

  شود(.  مراجعه 3155: سا  35439-3ملی ایران شماره استاندارد  31بند 

شده، مانند نانومواد ساخته جاروکردنبرام  جاروبرقیاستفاده از  وسیلهبهاحتمالی  گیرممخاطرا  آتش

 .شود گرفته خود و یا انفجار باید درناراحتراق خودبه

      شود. کردن مرطوب توصیه میشده، روش پاکبرام پاکسازم مایعا  حاوم نانومواد ساخته   11-3-7-3

شود در حین پاکسازم، توصیه می معلوشده جلوگیرم از گسترش مایعا  حاوم نانومواد ساخته مناوربه

دسترسی به منطقه نشت کنتر  شود و در ناحیه نشت که کارکنان پاکسازم از آن خارج خواهند شد، پادرم 

شود.  شت قرار دادهموانعی در سراسر سطح متأثر از ن ،برام به حداق  رساندن جریان هواشود و یا قرار داده

شده نشتی مورداستفاده قرارگیرد تواند در ناحیه خشکشده نیو میفیلتر مخصوک پاکسازم نانومواد ساخته

 مراجعه شود(. 3155: سا  35439-3ملی ایران شماره  )برام اطالعا  بیشتر به استاندارد

 :روکردن نانومواد وجود داردبرام جا برقیمشکال  غیرقاب  ح  برام استفاده از جاروبه دمی  زیر 

کند که آلودگی بالقوه متصو  و/ یا راه انداختن سامانه زنگ خطر در تولید می یتاذرنانو ،موتور دستگاه -الف

 را به دنبا  خواهد داشت. گیرم غلات نانوموادهنگا  اندازه

تاندارد صنعتی شوند همیشه مطابو اسصور  تجارم استفاده میبه که فیلترهام هپام دردسترس -ب

 نیستند.  

 شعده، از جملعه معواد    هام مختلعف بعرام معدیریت معواد پاکسعازم     برگه اطالعا  ایمنی باید راه 11-3-7-۴

بندم خطعر نعانومواد   با توجه به طبقه ،شده و مواد مورداستفاده برام تمیو کردن نشتآورمجمع ،شدهریخته

  کعه صعورتی درشعود  باشعند، توصعیه معی   بنعدم نشعده  بقعه شده را مشخص کند. اگر نانومواد پسماند طساخته

یا ارزیابی متخصصان  آزمونها بر اساس نتایج خطر بودن آنآمیو هستند مدیریت شوند، مگر اینکه بیمخاطره

د. توصعیه  نباشع   شده عمومی، تائید شعده هام علمی پایرفتهالمللی یا ملی یا روشیا مطابو استانداردهام بین

 صالح مشخص شود.ذم مرجعباشند، مدیریت پسماندها توسط  نشده بندمانومواد پسماند طبقهشود اگر نمی

 باید حاوم اطالعا  زیر باشد: بنداین  بنابراین

 ؛اضطرارمهام اجرائی موارد احتیاطی فردم، تجهیوا  حفاظتی و روش  -الف

 متیطی؛زیست موارد احتیاطی  -ب

 .(باشد 35-1-33زیربند  بااگر متفاو  و دفع ) کردنثیاکسازم، خنها و مواد برام بازدارم پروش  -پ

 جایی و انبارشجابه   11-3-2

 جاییجابه   11-3-2-1
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جایی ایمن یک متصو  را شرح دهد. این موارد باید شام  اقداما  باید موارد احتیاطی برام جابه بندزیراین 

تصو  و جلوگیرم از آت  و انفجار و همچنین موارد م 3دارندهفنی مناسب مانند جلوگیرم از انفجار نگه

احتیاطی مناسب مانند تهویه موضعی/ کام  و جلوگیرم از هواسُ  و غبار باشند. این موارد باید شام  موارد 

که ممکن حامتی نیو باشند. 2هام ناسازگارجایی ویژه برام جلوگیرم از تماس با مواد یا مخلوطاحتیاطی جابه

  در هوا( و اقداما  مدیریت گیرم هواسطور مثا  شک ه شود )بهشداجهه با نانومواد ساختهاست باعث مو

گیرم و ارزیابی اندازه برام یشود روشها ضرورم است، باید شناسایی شوند. توصیه میریسک برام آن

 شود.  ارائه ،وجودمواد، درصور  نانومواجهه با 

 انبارش   11-3-2-8

     یا شرایط نامناسب انباردارم شرح  (شرایط انبارش ایمن )شرایط مناسب انباردارم باید بندزیراین در 

هام ناسازگار باید شام  اقداما  فنی مناسب و اقداما  جداسازم از مواد و مخلوط این شرایطشود. داده

شده و ماده هبندم )ماده توصیماده بسته باید شام  اطالعا  مربوط به بنداین  اطالعا همچنین باشند. 

تواند با اجرام کنتر  مهندسی کاه  پیدا کند. بنابراین شده میمواجهه با نانومواد ساخته .باشدنامناسب( 

 شود برگه اطالعا  ایمنی شام  جوئیا  مربوط به انبارش، درجه حرار  و رطوبت باشد.توصیه می

 های مواجهه و حفاظت فردی کنترل   9 -11-3

 ام یا مقادیر حد زیستی ارائه شود.ت مجاز مانند مقادیر حد مواجهه حرفهشود غلاتوصیه می

شده ارائههام مهندسی برام کاه  مواجهه ارائه شود. بهتر است اطالعا  درصور  لوو ، بهتر است کنتر 

 .شوندتکمی    4-1-33زیربند در 

آن ذکر شود. اطالعا  مربوط به  ینتعی شده و منبعگاارمشود غلات مجاز تاریختوصیه می درصور  امکان،

 شده و منبع آن نیو باید ارائه شود.    روش آزمون توصیه

 زیر باشند:هایی در مورد تجهیوا  متافات شخصی مناسب، مانند موارد همچنین باید شام  توصیه بنداین 

 متافات تنفسی؛  -الف

 متافات دست؛  -ب

 متافات چشم؛  -پ

 .متافات بدن و پوست  -ت

هام مستیکی طور مثا  دستک طور خاک )بهشده بهشود نوع تجهیوا  حفاظتی و مواد طراحیوصیه میت

 نیتری ( نشان داده شود.

                                                 

 - Handler 

 - Incompatible substances or mixtures 



 1۴۱1 سال :)چاپ اول( 83132ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

99 

آمیو است، مانند حجم بورگ، غلات بام، دمام بام و فشار برام یک متصو  که فقط در شرایط ویژه مخاطره

 ط بیان شود.بام، بهتر است موارد احتیاطی ویژه برام این شرای

 خواص فیزیکی و شیمیایی   11-3-1۱

 باید اطالعا  زیر را ارائه دهد: بند، این بودن اجراقاب  صور در

 طور مثا  حالت فیویکی، شک  و رنگ؛ظاهر متصو  شیمیایی، به  -الف

 عطر و بو؛  -ب

 ، با بیان غلات آن؛pH  -پ

 نقطه ذوب/ نقطه انجماد؛  -ت

 اولیه و بازه جوش؛ نقطه جوش، نقطه جوش  -ث

 نقطه اشتعا ؛  -ج

 حد بام/ پایین قابلیت اشتعا  یا انفجار؛  -چ

 فشار بخار؛  -خ

 چگالی بخار؛  -ح

 چگالی/ چگالی نسبی؛  -د

 پایرم )ها(؛ح   -ذ

 ؛)مقیاسی از میوان انتال  در آب و چربی( اکتانو / آب -nضریب تفکیک   -ر

 ؛دمام خود اشتعالی  -ز

 یه.دمام تجو  -س

 گیرم ذکرشده برام موارد زیر ارائه شود:هام اندازهشود اطالعا  و روشبر موارد فوق، توصیه میعالوه

 ؛اندازه ذره اولیه )میانگین و بازه(  -الف

   ؛توزیع اندازه  -ب

 ؛حالت انبوه  و/ یا کلوخگی  -پ

بندم کلوخه و/ یا و ترکیب 3ساز( )پراکنده یار ، کلوخگی و مخاطره متغیر است و به پراکنانبوه  نیبرابطه  -1یادآوری 

 انبوهه بستگی دارد.

 شوند.صور  کیفی توصیف میو/ یا کلوخگی به انبوه هام حالت -8یادآوری 

 ؛شک  و نسبت منارم )نسبت طو  به عرض(  -ت

 شود.ها استفاده میبرام تشریح نانولیف اغلبنسبت منارم  -یادآوری

 ؛بلورینگی  -ث

                                                 

 - Dispersant 
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mاحت سطح ویژه )مس  -ج
 
/cm

mیا   
 
/g)؛ 

 ؛قابلیت پراکن   -چ

که  ید. میوانندرنار گرفته شوباید نانومواد مخاطره یابی شیارهایی مث  آب، هوا و مواد دیگر هنگا  ارزپراکن  -یادآوری

 مخاطرا درک رام کند، بکن  میبا متیطی که در آن استفاده خواهد شد برهمو  یافتهپراکن قابلیت شده نانومواد ساخته

 بالقوه آن حائو اهمیت است.

 ؛غبارزایی  -خ

گیرم این خصوصیا  در استاندارد هام اندازهشده و روشخصوصیا  فیویکی و شیمیایی نانومواد ساخته

گیرم غبارزایی در اندازه برام است. اطالعا شرح داده شده، 3159: سا  23289استاندارد ملی ایران شماره 

 موجود است.[   ]      :      ENاستاندارد 

 شود اطالعا  زیر فراهم شود:درصور  لوو ، توصیه می

 حد آستانه بو؛  -الف

 نرخ تبخیر؛  -ب

 (؛قابلیت اشتعا )پایرم اشتعا   -پ

 گرانروم.  -ت

هام دیگر مرتبط برام استفاده ایمن متصو  شیمیایی، مانند پرتوزایی یا چگالی توده نیو بهتر است داده

 تعیین شود.

: سا  5435-3استاندارد ملی ایران شماره شده در تعیین، 3(SI)المللی یکاها بین سیستمباید طبو  یکاها

  ، بیان شود.3152: سا  5435-5 استاندارد ملی ایران شمارهیا  3145

لوو ، بهتر است  درصور . الوامی است SIهام یکاتواند مورداستفاده قرار گیرد، ولی ارائه نیو میهام دیگر یکا

 شود. معرفیتعیین یک خاصیت  برامروش مورداستفاده 

 پذیریواکنش و پایداری   11-3-11

دهد که در شرایط ویژه رخ میرا  آمیوهام مخاطرهباید پایدارم شیمیایی و واکن  بنداین    11-3-11-1

 شرح دهد.

 باید شام  اطالعا  زیر باشند: بنداین 

 طور مثا  تخلیه الکتریکی، شوک یا ارتعاش(؛)به 2اجتنابشرایط   -الف

 مواد ناسازگار؛  -ب

                                                 

 - International System of Units 

 - Conditions to avoid 
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 شوند، مانند کربنهایی که معمومً تولید میشده غیر از آنبینیآمیو پی متصوم  تجویه مخاطره  -پ

 و آب.اکسید دم، کربن نوکسیدمو

 قرار گیرد. شده باید موردتوجهبینیشده و سوءاستفاده پی استفاده اصلی درنارگرفته

شود هرگونه پایدارم متصو  مشخص شود. توصیه می شود شرایط خارجی مسثر برتوصیه می   11-3-11-8

که آیا اثر  شود اشارهو  مستند شود تواند از تجویه جلوگیرم کند،که می یالوام یا اماعم از توصیه پایدارساز،

 شناسایی شود. 3بام و پایین انفجاردرصور  امکان، حد  ارد یا خیر.ها متدودیت زمانی دآن

 طور مناسبی مستند شود:هام زیر بهشود ریسکتوصیه می   11-3-11-3

 ؛دندهشرایطی که واکن  گرمازا را افوای  می  -الف

 ؛شوندام که در نتیجه تماس با مواد دیگر ایجاد میهام تجویهواکن   -ب

 .آمیوام مخاطرهتشکی  متصوم  تجویه  -پ

  کسیکولوژیکیوت اطالعات   18 -11-3

و بهتر است ود شده ارزیابی شدر مورد نانومواد ساخته کسیکولوژیکیوتشود هرگونه اطالعا  یه میتوص

توصیه   هام تأییدشده علمی از چنین اطالعاتی در برگه اطالعا  ایمنی خالصه و ثبت شود. گیرمنتیجه

سوء مشخص شود. احتمالی ایجادکننده اثرا   القوه همراه با دُزب سوءاثرا   که امکان داردتا جاییشود می

شود در برگه باشد توصیه میبرام مواد توده )غیرنانومقیاس( شناسایی شده کسیکولوژیکیواگر مخاطرا  ت

علت کم بودن شود عنوان شود که بهمشاهده نیست توصیه می اطالعا  ایمنی قید شود. اگر هم اثرم قاب 

وجود  کسیکولوژیکیوتهام دهد. اگر دادهزمون یا بررسی مطالعا ، اثرا  نامطلوب نشان نمیهام آداده

ارجاع داده شود. این  ،شود به منبع علمی یا پروژه تتقیقاتی در حا  اجرام مناسبیتوصیه می ،باشد نداشته

اتی در مورد متصو  است که سازنده درباره متصو  دارد و یا اطالع کسیکولوژیکیوتموضوع شام  اطالعا  

       شام  هرگونه مدرکی است که منتشر واست شده ام که دارام ویژگی مشابه متصو  ساختهو ماده

 است.شده

متصو   توکسیکولوژیکیدرک از انواع گوناگون اثرا  باید شام  یک شرح مختصر اما کام  و قاب  بنداین 

 ند ایجاد شود.توامی متصو  باشد که در صور  تماس کاربر با آن

 :موارد زیر درنار گرفته شوندشود توصیه می

 ؛2سمیت حاد  -الف

 پوست؛ 2/ خوردگی3تتریک  -ب

                                                 

 - Upper and lower explosion limits 

 - Acute toxicity 
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 است. «سوختگی پوست»متراد  با  «خوردگی پوست» -یادآوری

 آسیب/ تتریک چشم؛  -پ

 حساسیت تنفسی یا پوستی؛  -ت

 ؛5تولیدمث یاخته  1زاییجه   -ث

 ؛9زاییسرطان  -ج

 ؛9ولیدمث ت سمیت  -چ

 یک بار مواجهه؛ -اندا  هد  ویژه  سمیت  -خ

 مواجهه مکرر؛ -اندا  هد  ویژه سمیت  -ح

 مخاطرا  تنفسی؛  -د

 :فهرست شود نیود زیر وممکن است م مشخصا  شرحدر 

 . 5و توزیع 4وساز ، سوخت9ینتیککتوکسیکو  -ذ

یاخته بارورم )تولید مث ( تشریح  زایی، تتت جه 33وایم، مانند آزمون 38تنیبرون زاییهام جه داده

 .شود

مواجهه، مواجهه تکرارشونده و مواجهه پیوسته تمایو قائ  شد. بار درصور  لوو ، باید بین اثرا  ناشی از یک 

 صور  جداگانه ذکر شود.اثرا  فورم و تأخیرم باید به ،درصور  لوو 

میت حاد( و همچنین مشخصا  فیویکی، عددم سمیت )مانند تخمین س اطالعا بهتر است عالئم مربوط به 

 شناختی در اثرا  سوء احتمالی )عوارض جانبی بالقوه( گنجانده شود.شیمیایی و سم

طور مثا  تنفسی، تماس پوستی، تماس چشمی، هام مختلف مواجهه )بهبهتر است اطالعا  مطابو روش

تواند ارائه با مراجع برام منابع اطالعا  می همراهیا تاریخ آزمایشا  علمی،  تکمیلی( ارائه شود. نتایج بلعیدن

 شود.

شود اطالعا  هر جوء ارائه است، توصیه میاگر یک مخلوط از نار اثرا  سالمتی آن آزموده نشدهطورکلی به

 بر عناوینی که در بام ذکر شد، اطالعا  کاربردم زیر تهیه شود: شود عالوهتوصیه می شود.

 ؛زیستیپایدارم  -الف

                                                                                                                                                         

 - Irritation 

 - Corrosion 

 - Mutagenicity 

 - Reproductive cell  

 - Carcinogenicity 
 - Reproductive toxicity 

 - Toxicokinetics 

 - Metabolism 

 - Distribution 

  - In vitro Mutagenicity 

  - Ames 
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 .زیستیاندگارمم  -ب

شود در برگه شده در دسترس نیست، توصیه مینانومواد ساختهتوکسیکولوژیکی واک اگر اطالعا  در مورد خ

   شوداست. بنابراین، توصیه میاین مواد تعیین نشده توکسیکولوژیکی واکاطالعا  ایمنی ذکر شود که خ

 شود.  درنار گرفتهاد هام مناسب جهت استفاده، ذخیره، حم  و دفع این مواحتیاط

در  شدهذکرهمه اقداما  حفاظتی موجود در برگه اطالعا  ایمنی با  توکسیکولوژیکیاطالعا  شود توصیه می -یادآوری

 مطابقت داشته باشد. 3155: سا  35955استاندارد ملی ایران  4-2-5زیربند 

 شناختیاطالعات بوم   11-3-13

 موجععود در مععورد نععانومواد    3شععناختیسععمبععو طالعععا  شععود هرگونععه ا یه مععیتوصعع   11-3-13-1

 هعام علمعی تاییدشعده از چنعین اطالععاتی در برگعه اطالععا  ایمنعی        گیعرم شده ارزیعابی و نتیجعه  ساخته

 .باشدشدهدرج خالصه  طوربه

ند ، رفتار و سرنوشت متتم  باشد، مانزیستیمتیطباید حاوم اطالعاتی درباره اثرا   بنداین    11-3-13-8

 اطالعا  زیر:

 ؛   یختشناسمبو  متیطی متتم /شده متصو  شیمیایی در متیط زیست/ اثر زیستبینیرفتار پی   -الف

 پایرم؛ماندگارم و تجویه  -ب

 انباشت؛پتانسی  زم  -پ

 تترک در خاک.  -ت

مقدار  واند ارائه شود.تبا مراجع برام منابع اطالعا ، میهمراه علمی،  هامیا تاریخ آزمای تکمیلی نتایج  

 تواند در اینجا ارائه شود.می 2شناختیبو  تأثیر

شده و ومواد ساختهانن یسشناسمبو  ی وختشنابو  اطالعا  زیر با توجه به خواکبر موارد بام، عالوه

 .باشدپایر تهیه طور مناسب و دسترسمتصوم  ناشی از تخریب آن به

 ؛1آبویان سمیت -الف

 ، درصور  لوو .5زیستی تجویهقابلیت  -ب

اطالعا  زیر در مورد  مواجهه،مطابو با سناریوهام احتمالی و  ویژهنمونه  برام ،درصور  لوو    11-3-13-3

 :ارائه شودعا  ایمنی آن در برگه اطال تخریبشده و متصوم  ناشی از نانومواد ساخته

 ؛3لگرم واجابرفتار و سرنوشت در متیط: برجاب )جاب سطتی(، غربا  -الف

                                                 

  - Ecotoxicological  

 - Ecological limit value 

 - Aquatic toxicity 

 - Biodegrability  
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 ؛2بلندمد  آبویان سمیت  -ب

 ؛هام آبومدر گونه انباشتزم  -پ

 ؛زیستیپایدارم  -ت

 .زیستیماندگارم  -ث

با خواک توضیح  در برگه اطالعا  ایمنیشده ارائه و دفع تصادفی رهای  هامرالعم شود دستوتوصیه می

و  یشناختبو دهنده، اطالعا  سازم اجواء تشکی شود برام آماده. توصیه میشده سازگارم داشته باشدداده

  هام شود درصور  لوو  با توجه به کاربرد آزمونطور واضح شناسایی شوند. توصیه میبه اِکوتوکسیسیتی

 مز  ارائه شود. اطالعا شده ارزیابی نانومواد ساخته برام شناسیسمبو شناختی و بو 

 مالحظات دفع   1۴ -11-3

که الواما  قانونی هام نانومواد ممکن است موضوع الواما  قانونی کاربردم باشد. جاییع زبالهمدیریت و دف

آمیو در نار آمیو یا بالقوه مخاطرهعنوان مخاطرهشده بهباشد و نانومواد ساخته کاربردم واضتی وجود نداشته

      هام ایمن حم ارد، روشها از ضایعا  حین حم  یا دفع وجود دشوند و احتما  رهای  آنگرفته می

 هاشود. این روشایمن توصیه می هام دفعکارگرفته شوند و روششدن متیط به مناور جلوگیرم از آلودهبه

     . اقداما است شدههام پلمپطور جداگانه در ظر نانومواد به شام  جادادن نانومواد و مواد آلوده به

ه در قسمت اقداما  رهای  تصادفی در برگه اطالعا  ایمنی با توضیتا  ذکرشد ،در زیرشده فهرست

آمیو است، اشاره مانده که در فرایند دفع مخاطرهشود به هرگونه مواد باقیباشد. توصیه می مطابقت داشته

 شود. 

ی مل هاماستانداردهام آلوده مطابو بندمهام دفع برام بستههام زباله و روشماندهباقی جاییهام جابهروش

 توصیف شود. 3155: سا  9158و  3155: سا  35439-3 ایران شماره

آمیو بالقوه دفع شود عنوان ضایعا  مخاطرهشود ضایعا  شام  نانومواد با قابلیت رهای  در هوا بهتوصیه می

ن المللی یا متورسمی یا براساس استانداردهام ملی یا بین هامنتایج ارزیابی یا آزمون براساس مگراینکه

 د.نباش مشخص شده هاآن آمیو نبودنمخاطرهقبو  عمومی، علمی قاب 

و ایمن  زیستیترجیتی متیطشده برام دفع هام توصیهباید حاوم اطالعا  مناسب در مورد روش بنداین 

 باشد.

هر  رود، بلکه برامکار میها( بهماندهتنها برام متصو  شیمیایی )ضایعا  از باقی نه ،دفع مهااین روش

 رود.کار میبندم آلوده نیو بهآلوده و بسته هنگنجا

جلب  ،به وجود احتمالی مقررا  دفع متلی متصو  کنندهتوجه دریافت ،با ارائه عالئم مناسب شودتوصیه می

 شود.

                                                                                                                                                         

 - Desorption screening 

 - Long- term aquatic toxicity 
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 نقلو اطالعات حمل   11-3-1۵

آمیو عنوان مواد مخاطرهشده که با توجه به مقررا  ملی کاربردم بهشود هرگونه نانومواد ساختهتوصیه می

د. نانوموادم نگاارم و حم  شوگاارم، برچسببندم، عالمتبسته ،د، با توجه به مقررا  ملینشوشناخته می

ایمنی و  مشک  ده وونق  رها شحم  حین، ممکن است ندانشده فهرست GHSآمیو در عنوان مخاطرهکه به

آمیو که مواد مخاطرههام نانومواد بدون مالحاه اینمولهوجود آورند. متکننده مواد بهسالمت برام حم 

ام یا اگر امکان داشت مطابو الگوم مقررا  سازمان مل  ، مطابو با مقررا  ملی یا منطقهخیرهستند یا 

هام مطابو با بندمطبقه باید حاوم اطالعا  در مورد کدها و زیربنداین درنتیجه، بندم شوند. متتد بسته

ونق  زمینی، دریایی و هوایی هام حم ونق  باشد. این مقررا  برام روشالمللی برام حم مقررا  بین

 متفاو  هستند.

 درصور  لوو ، بهتر است اطالعا  زیر فراهم شود:

 ؛ 2(UN) سازمان مل توسط  3شده تخصیص دادهشماره   -الف

 نق  مناسب سازمان مل ؛وحم روش نا    -ب

 نق (؛و-( مخاطره حم م  )طبقه )هابندم سازمان ملطبقه  -پ

 درصور  قاب  اجرا بودن(؛بندم )گروه بسته  -ت

 هام دریایی؛آمینده  -ث

IBCو کد [   ] MARPOL       1صور  عمده مطابو با ونق  به حم   -ج
 5 [  ]. 

 سععند بععاباشععد( متفععاو  ، اسععتارائععه شععده 2-5-33زیربنععد چععه مطععابو نععا  متصععو  )اگععر نععا  از آن 

، فصععو  IBCشعده در کعد   هعام متصعوم  ارائعه   نعا   فهرسعت شعده در  متمولعه و مطعابو بعا نعا  اسعتفاده     

نیععاز اسععت. نععوع کشععتی و رده آمینععدگی نیععو    [   ]  MEPC.  Circular 9 ویراسععتآخععرین  34و  39

 .شودمشخص 

متصو  در داخ  جایی حین جابه و در مورد آن آگاه باشدکاربر موارد احتیاطی خاک که نیاز است   -چ

 ونق  خارج از مت  استفاده رعایت کند.مت  استفاده یا حین حم 

 اطالعات مقررات    3-16 -11

 طور ویژه برام یک متصو  در یک اطالعا  از جمله نا  قوانینی که به بندشود در این توصیه می

 شود، ارائه شود.اعما  می در آن SDSمنطقه/کشور که 

                                                 

 .رودمی کارآمیو در سراسر جهان بهآمیو یا طبقه مواد مخاطرهیک شماره چهار رقمی که برام شناسایی مواد شیمیایی مخاطره -3

 - United Nations  

 - International Convention for  the Prevention of Pollution from Ships 

 - International Bulk Chemical 

 - Marine Environmental Policy Communication 
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گاارم شود که اطالعا  برچسبمقررا  مرتبط با قانون را در برگیرد. توصیه می ،طالعا ابهتر است 

 .قرارگیرداست،  قاب  اجراکه متصو ، در جایی

جلب  ،دفعمتلی کننده متصو  به وجود احتمالی مقررا  توجه دریافت ،شود با ارائه عالئم مناسبتوصیه می

 ود.ش

 سایر اطالعات    17 -11-3

امعا   ،توانعد از نقطعه ناعر ایمنعی مهعم باشعد      اطالععا  بیشعترم کعه معی     گونههر بندشود در این توصیه می

 صور  ویژه مرتبط با عناوین پیشین نیست، ارائه شود.به

توانعد  هعام متتمع  متصعو  معی    شعده و متعدودیت  برام مثا ، ضرور  آمعوزش ویعژه و اسعتفاده توصعیه    

 ان شود.بی

 شود. فهرستتواند در اینجا منابع متون علمی نیو می

 مقادیر قطع/ حدود غلظت      ۴ -11

 .ارائه دهد 9قادیر قطع/ حدود غلات مانند جدو  شود برگه اطالعا   ایمنی، اطالعاتی براساس متوصیه می

 
 (GHS 1-۵-1)جدول   GHSاز محیطی و سالمتزیستمقادیر قطع/ حدود غلظت از طبقه مخاطره  -6جدول 

 / حدود غلظتقطعمقادیر  مخاطره طبقه

 ≥ 3 % سمیت حاد

 ≥ 3 % وستپ/ خوردگی تتریک

آسیب جدم چشم/ سوزش 

 چشم
% 3 ≤ 

  3زاییحساسیت

 پوستی/ تنفسی
% 3/8 ≤ 

 یاخته تولیدمث  زاییجه 

 (3)دسته 
% 3/8 ≤ 

 یاخته تولیدمث زایی جه 

 (2)دسته 
% 3 ≤ 

 ≥ 3/8 % زاییسرطان

 ≥3/8% تولیدمث  سمیت

)یک بار  ویژه اندا  سمیت

 مواجهه(
% 3 ≤ 
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 / حدود غلظتقطعمقادیر  مخاطره طبقه

)مواجهه  ویژه اندا  سمیت

 مکرر(
% 3 ≤ 

 (3مخاطره تنفسی )دسته 
  9/28 مساوم یا کمتر از 2و گرانروم حرکتی 3اجوا دسته  38 مساوم یا بی  از %

Oمترمربع بر ثانیه درمیلی
C 58  

 (2مخاطره تنفسی )دسته 

 

  35 مساوم یا کمتر از و گرانروم حرکتی 3اجوا دسته  38 مساوم یا بی  از %

O مترمربع بر ثانیه در میلی
C58  

آمیو برام متیط مخاطره

 زیست آبویان
% 3 ≤ 

 - Sensitization 

 -  Kinematic viscosity 

 (3در جدو  شده )ذکر قطعغلات بامتر از مقادیر  با آمیوشده مخاطرهد ساختهاگر مخلوطی شام  نانوموا

شده، تهیه توصیف استانداردمطابو آنچه که در این  ،شود برگه اطالعا  ایمنی برام مخلوطباشد، توصیه می

 شود. ارائه مخلوط مشود. مز  نیست اطالعا  همه اجوا

عنوان سنجه ممکن است به است، ولیبراساس وزن مشخص شده GHS باها مخلوط رایج برام قطعاگرچه مقادیر  -یادآوری

)مانند غلات یا  هادیگر سنجهکننده برگه اطالعا  ایمنی از شود شخص تهیه. توصیه میباشدنانواشیاء مناسب ن از برخی برام

تعداد فیبرها عددم برحسب راساس غلات ست بزبتعداد( استفاده کند. برام مثا  در برخی موارد، مقدار حد مواجهه برام آ

 شود.متاسبه میسی سی حسببر
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 الف پیوست

 دهنده()آگاهی

 هایی از ارائه اطالعات روی برچسب محصوالت مختلف در مقیاس نانومثال

 Nanoamorاز شرکت   MWNT-OH (  +%, OD   -   nm)ای از ارائه اطالعاتنمونه -1 -الف جدول

 یاطالعات ضرور

 MWNT-OH (  +%, OD   -   nm) نا  تجارم

 چندتایی تعداد دیواره

 OH- نوع عام  کارکردم

 درصد وزنی 8/3-33/3 مقدار عام  کارکردم

 < 54 ٪ خلوک

 nm32-9  قطر داخلی

 nm 98-18 قطر خارجی

 > mm 38 طو 

m مساحت سطح ویژه
 
/g 388 > 

 سیاه رنگ

g/cm امچگالی کپه
  22/8 

g/cm ی حقیقیچگال
  3/2 

 

 است. ام از گواهی آنالیو این متصو  ارائه شدهنمونه -2 -الفدر جدو  
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 Nanoamorاز شرکت   MWCNT-OH (  +%, OD   -   nm)گواهی آنالیز  -8-الف جدول

 میزان )درصد( اجزاء سازنده

 <54 هام کربنی چنددیوارهنانولوله

 OH 33/3-8/3– عام 

Cl 28/8 

Fe 99/8 

Ni 8/3< 

S 82/8 

 

 است:شده درجکاربردهام متصو  نیو به قرار زیر  ،روم برچسب این متصو 

 ؛تقویت  -الف

 ؛افوودنی به بسپارها  -ب

 ؛کاتالیوگر  -پ

 :نشردهنده میدانی الکترونی برام  -ت

 ؛هام نوردهی پرتو کاتدمالمان  -

 ؛صفته نمای  تخت  - 

 ؛هام ارتباط راه دوری گاز در شبکههام تخلیه الکتریکلوله  -

 ؛جاذب امواج الکترومغناطیسی و حفاظ الکترومغناطیسی  -ث

 ؛تبدی  انرژم  -ج

 ؛آندهام باترم لیتیمی  -چ

 ؛انبارش هیدروژن  -خ

 ؛وسیله پرکننده یا پوش (هام نانولوله )بهچندسازه  -د

 :نانوپروب برام  -ذ

، 2(AFM) یاتمنیروم  ی، میکروسکوپ3(SEM) شیالکترونی روب یهام میکروسکوپسوزن  -

 ؛5(EFM) نیروم ایستابرقی یمیکروسکوپو  1(TEMالکترونی عبورم ) یمیکروسکوپ

 ؛(نگارمنانوسنگ)نانولیتوگرافی    -

                                                 

 - Scanning Electron Microscopy 

 - Atomic Force Microscopy 

 - Transmission Force Microscopy 

 - Electrostatic Force Microscopy 
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 ؛نانوالکترودها -

 ؛تتوی  دارو  -

 ؛حسگرها  -

 ؛هاها در چندسازهکنندهتقویت  -ر

 .ابرخازن  -ز

 

 
 Nanoamorاز شرکت   MWCNT-OH (  +%, OD   -   nm) محصول SEMتصویر  -1-الف شکل

 

 

 

   -   MWCNT-OH (  +%, OD محصول( XPSسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس )طیفتصویر  -8-الف شکل

 Nanoamor از شرکت
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  شود.عنوان نمونه در زیر ارائه میبرگه اطالعا  ایمنی این متصو  به

 NanoAmorهای کربنی از سایت شرکت ایمنی ماده نانولولهعات اطالبرگه  نمونه  -3-الف جدول

(OSHA) اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا با الواما  مطابو
و موسسه استانداردهام ملی آمریکا  3

(ANSI)
2

: 

      ,   .Octروز بازنگرم: 

 شناسنامه ماده: -1

 :جزئیات تولید 

 :نام تجاری 

 نانولوله کربنی

 نده:کنسازنده/تامین 

Nanostructured and Amorphous Materials, Inc. 
      Clay Road, Suite #     
Houston, TX      , USA 

 بندی/ اطالعات اجزاء سازنده:ترکیب -8

 :مشخصات شیمیایی 

 ( :توضیحاتCAS#) 

 ( -  -       :.CAS. Noنانولوله کربنی، )

 شناسه مخاطرات: -3

 آورابمترک، التهتوضیح مخاطرات: 

 :خاص برای انسان و محیط زیست مخاطراتاطالعات مربوط به 

 برام چشم و سیستم تنفسی R        عبار  ریسک و ایمنی آور( مترک )التهاب

 های اولیه:اقدامات کمک -۴

 :اقدامات پس از استنشاق 

 دارد.   نگهکنید. درصور  لوو ، تنف  مصنوعی ارائه کنید. بیمار را گرمهیا هوام تازه        

 .هام پوشکی فورم باشیدبه دنبا  توصیه      

 :پس از تماس پوستی 

 .هام پوشکی فورم باشیدبه دنبا  توصیه طور کام  آبکشی کنید.بالفاصله با آب و صابون بشویید و به      

                                                 

 - Occupational Safety and Health Administration  

 - American National Standards Institute   



 1۴۱1 سال :)چاپ اول( 83132ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

94 

 :پس از تماس با چشم 

 د.مشور  کنی پوشکچند دقیقه چشم باز را با آب روان شستشو دهید. سپ  با 

 :پس از بلعیدن 

 .هام پوشکی فورم باشیدبه دنبا  توصیه

 اقدامات اطفای حریق: -۵

 کننده مناسبعوامل خاموش: 

CO تر مبارزه کنیدهام بورگکننده یا اسپرم آب. با اسپرم آب با آت ، پودر خاموش. 

 طرات ویژه ناشی از مواد، محصوالت احتراق یا گازهای حاصل از آناخم: 

 .آزاد کرد (CO) مونوکسیدکربن دتوانسوزم، موارد زیر میدرصور  آت 

 :تجهیزات حفاظتی 

 .استفاده کنید. لباس کامالً متافظ ضد نفوذ بپوشید شخصیاز ماسک تنفسی 

 اقدامات رهایش تصادفی: -6

 اقدامات احتیاطی مربوط به شخص: 

تهویه مناسب اطمینان  وجود دارید. از ر نگهرا دو بدون حفاظت شخصیاستفاده کنید. افراد  حفاظت شخصیاز تجهیوا  

 .حاص  کنید

 زیستاقدامات حفاظت از محیط: 

 .اجازه ندهید مواد بدون مجوزهام مناسب دولتی به متیط زیست منتق  شود

 آوریجمع /کردناقدامات برای تمیز: 

 .از تهویه مناسب اطمینان حاص  کنید

 :اطالعات مکمل 

 مراجعه شود. 9 بنده جایی ایمن ببرام اطالعا  جابه

 مراجعه شود. 4 بندبرام اطالعا  تجهیوا  متافات شخصی به 

 مراجعه شود. 31 بندبرام اطالعا  دفع پسماند به 

 جایی و انبارش:جابه -7

 جایی:جابه 

 جایی ایمن:اطالعات در مورد جابه 

 شود. از ظرو  کامالً بسته نگهدارمنگه دارید. در جام خشک و خنک در  مبندآبصور  بهو را متکم بسته  هنگنجا

 .تهویه مناسب در مت  کار اطمینان حاص  کنید وجود

 :اطالعات در مورد حفاظت در مقابل انفجار و آتش 

 ام موردنیاز نیست.هیچ اقدا  ویژه

 انبارش 
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 شود:الزاماتی که باید در مورد انبارها و ظروف نگهداری برآورده 

 ام وجود ندارد.هیچ الوا  ویژه

 :اطالعات در مورد انبارش در اتاق انبارش معمول 

 همراه با اسید انبار نشود. ها قرارگیرد.دور از هالوژن دور از عوام  اکسیدکننده قرارگیرد.

 :اطالعات بیشتر در مورد شرایط انبارش 

 شود. ه نگهدارمبند شدخوبی آبام که بههندر شرایط خشک و خنک در گنجا کنید. درزبندمطور متکم ه را بهنگنجا

 های مواجهه و حفاظت فردیکنترل -2

 های فنی:اطالعات مکمل درمورد طراحی سامانه

 1) پا بر دقیقه 388آمیو با سرعت متوسط شده برام مواد شیمیایی مخاطرهشیمیایی با عملکرد مناسب طراحی 3 هوابَر فیو 

 متر بر دقیقه(

 مت  کار پای  شوند ام که باید دراجواء سازنده با مقادیر حدم

 

mg/m گرافیت
  

ACGIH TLV 2 

Belgium TWA 
9/2 

 

Finland TWA 9 

France VME 2 

Germany MAK 9 

Ireland TWA 9 

Korea TLV 2 

Netherlands MAC-TGG 2 

Poland TWA 2 

Switzerland MAK-W 9/2 

United Kingdom LTEL- 9 

USA PEL mppcf 39 

  :ام وجود ندارد.هداداطالعات مکمل 

 تجهیزات حفاظت فردی 

 اقدامات کلی بهداشتی و حفاظتی 
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 شود. رعایتجایی مواد شیمیایی باید اقداما  پیشگیرانه )احتیاطی( مفید برام جابه

 ها و خوراک قرار گیرد.دور از مواد غاایی، نوشیدنی

 .تعویض شوندهام آلوده به این مواد ا فوراً همه لباس

 .شسته شونداستراحت و در انتهام کار  هنگا  ها دست 

 ها و پوست جلوگیرم شود.از تماس با چشم

 :تجهیزات تنفسی 

 طبی )ماسک اکسیژن( مناسب استفاده کنید. ماسککه غلات بامیی از ماده وجود دارد از هنگامی

 هام غیرقاب  نفوذدستک ها: حفاظت از دست 

  :عینک مناسبحفاظت از چشم 

  :کار حفاظتیلباس حفاظت بدن 

 خواص فیزیکی و شیمیایی: -9

 اطالعات کلی 

  :پودرشکل 

  :سیاهرنگ 

  :بدون بوبو 

 تغییر در شرایط:                                        مقدار/ بازه                              واحد      روش 

                            :دمای ذوب/ بازه ذوبo
C 1959- 1992                                     تصعید/ خالء 

      :است.تعیین شدهنقطه جوش/بازه جوش 

          :است.تعیین شدهدمای تصعید/شروع 

                     :کاربردم نیست.نقطه اشتعال   

  است.تعیین نشدهحرارتی:            هدررفت دمای    

                      :است.ن نشدهتعییدمای تجزیه 

 :خطر انفجار 

 مخاطره انفجارم به همراه ندارد. ،این متصو        

 :حدود انفجاری 

    :است.تعیین نشدهپایینی 

  :است.تعیین نشدهباالیی 

  :است.تعیین نشدهدمای بخار 

                                                 :درچگالی o
C 28    g/cm

 
                               3/2     

 پذیری در/ قابلیت اختالط بدون از دست دادن خواصقابلیت حل 

   :غیر قاب  انتال آب                    
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 پذیریپایداری و واکنش -1۱

  شود: اجتنابتجزیه گرمایی/ شرایطی که باید از آن 

 دهد. ها انبار شود، تجویه رخ نمیاگر طبو ویژگی           

 شود: اجتنابها باید ز آنموادی که ا 

 عوام  اکسیدکننده -

 اسیدها -

 هاهالوژن -

 هاهالوژنبین -

 فلوا  قلیایی -

 است.شدهنهیچ واکن  خطرناکی شناخته های خطرناک: واکنش 

 :اکسیدکربن مونواکسید و کربن دم محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه 

 توکسیکولوژیکیاطالعات  -11

 :سمیت شدید 

 آور( اصلی:اثر تحریکی )التهاب 

  :تتریک پوست و غشام مخاطی.روی پوست 

  :آور(.اثر تتریکی )التهابروی چشم 

 است.زایی شناخته نشدههیچ اثر حساسیت زا:حساسیت 

 حاد تا مزمن: سمیت نیمه 

شود. اند، میدر کارگرانی که در مواجهه قرارگرفته 2استنشاق گرافیت، هم طبیعی و هم سنتوشده، سبب ش  رشتاکی

 سنگ است.هام زغا   رشتاکی مشابه ش  رشتاکی کارگران معدنش

  مکمل: توکسیکولوژیکیاطالعات 

 است.طور کام  شناخته نشده، سمیت شدید و مومن این ماده بهفعلیطبو دان   -       

 نیست. موجود ACGIHو  EPA ،IARC ،NTP ،OSHAی این ماده از یزاسرطاناثربندم روم هیچ داده طبقه  -       

 شناختی:اطالعات بوم -18

 :نکات کلی 

 اجازه ندهید که ماده بدون مجوزهام دولتی مناسب در متیط زیست رهای  یابد.        

 مالحظات دفع پسماند -13

 :محصول 

 :توصیه 

 مقررا  ایالتی، ملی یا متلی مشور  کنید. کنندههام تنایمبرام اطمینان از دفع صتیح پسماند با سازمان
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 های آلوده:بندیستهب 

 :توصیه 

 دفع پسماند باید طبق مقررات رسمی انجام شود.

 اطالعات حمل و نقل -1۴

 ونق  نیست.آمیو برام حم ماده مخاطره

  ونق :مقررا  بخ  حم 

                                              :نداردطبقه مخاطره 

  زمینی ونق  حمADR/RID )فرامرزم( 

  طبقهADR/RID                                       :ندارد  

  دریایی ونق  حمIMDG: 

  طبقهIMDG:                                            ندارد 

  ونق حم  ICAO-TI  وIATA-DGR: 

  طبقهICAO/IATA                                  :ندارد     

  / ونق حم اطالعا  مکم: 

 هام فوق ندارد.و ویژگیهیچ خطرم طب

 

 اطالعات مقررات -1۵

 :اطالعات مخاطره مربوط به محصول 

  :آور(مترک )التهابنمادهای مخاطره Xi. 

  :کننده برام چشم و سیستم تنفسی.تتریک 19/19 عبار  ریسک و ایمنیعبارات ریسک 

  :عبارات ایمنی 

 هام پوشکیراً با آب فراوان شستشو شود و فوراً به دنبا  توصیهها، فودر تماس با چشم ،29عبار  ریسک و ایمنی           

 باشید.          

 مقررات ملی: 

 زیست مواد کنتر  موجودم مواد شیمیایی کارگوارم حفاظت از متیط فهرستدهنده این متصو  در همه اجواء تشکی        

 اند.سمی آمریکا فهرست شده       

 تفاده:اطالعات در مورد محدودیت اس 

 فقط توسط افراد واجد شرایط فنی استفاده شود. 

 سایر اطالعات  -16

ند و باید ناست استفاده کآورم شدهها جمعوسیله آنعنوان مکم  اطالعا  دیگر که بهکارفرمایان باید این اطالعا  را فقط به

و از  انجا  شدهص  شود که استفاده درست مشخصا  مستقلی در مورد مناسب بودن این اطالعا  انجا  دهند تا اطمینان حا

شود. این اطالعا  بدون ضمانت بوده و هرگونه استفاده از متصو  که در انطباق با این سالمت و ایمنی کارمندان حفاظت می
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 کاربر است. برعهده ایمنی ماده یا در انطباق با هر متصو  یا فرایند نباشد، مسئولیت اطالعا برگه 

 - Fume hood 

 - Pneumoconiosis 

در شکل پودر از    Graphene (>   wt%, D    -  µm, <   layers)ای از ارائه اطالعات نمونه -۴ -الف جدول

 Nanoamorشرکت 

 

   Graphene (>   wt%, D    -  µm, <   layers) نام تجاری

 < wt 54 ٪ خلوک شیمیایی

 µm 1-9/8 قطر

 nm 95/1-99/8 ضخامت

 میه 38 کمتر از ها تعداد میه

m  مساحت سطح ویژه
 
/g  3888- 988  

 سیاه رنگ

 

شکل پودر از شرکت به    (wt%, D    -  µm, <   layers   <) گرافن  گواهی آنالیز -۵ -الف جدول
Nanoamor 

 گرافن

 <wt 54 ٪ خلوک

 mµ 1-9/8 قطر

 nm 95/1- 99/8 (3-38)میه    ضخامت

 میوان )درصد( عنصر

C 5/59 

O 9/1 

 

  شود. نیو روم برچسب ارائه می اطالعا  ایمنی برگههمراه با جداو  فوق 

 و طیف رامان ضمیمه اطالعا  است. SEM  به همراه تصویرنیو  تصویر گرافن
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شکل پودر از شرکت  به wt%, D    -  µm, <   layers   <) )   گرافن محصولتصویر  -3 -الف شکل

Nanoamor 

 

 

 

شکل پودر از شرکت  به wt%, D    -  µm, <   layers   <) )  گرافن محصول SEMتصویر  -۴-الف شکل
Nanoamor 
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شکل پودر از شرکت  به wt%, D    -  µm, <   layers   <) ) گرافن محصول طیف رامان -۵ -الف شکل
Nanoamor 

 

( در آب شرکت nm 3۱-۵درصد جرمی،  1۵)آناتاز،  نمونه ای از ارائه اطالعات پراکنه تیتانیا -6 -الفجدول 
Nanoamor 

 

   wt% Titanium Oxide in water    نام تجاری

 nm 18-9 اندازه ذره متوسط

pH 9-3 

 نیمه شفا  رنگ

  -  -     :.CAS. NOآناتاز،  اکسید تیتانیم

  -  -    :.CAS. NO آب

 

 

 

 

  
شد

(a
.u

)
 

cm)ان جابجایی رام (RGO)طیف رامان اکسید گرافن کاه  یافته 
- 

) 
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 Nanoamor( در آب شرکت nm 3۱-۵درصد جرمی،  1۵)آناتاز،  پراکنه تیتانیا گواهی آنالیز -7-الف جدول

 اکسید تیتانیم )آناتاز(

 <9/55 ٪  خلوک

 nm  39 اندازه ذره متوسط

 (ppm) میوان عنصر

Si  99 ≥ 

Mg  59 ≥ 

Ca  98 ≥ 

Pb  2/8 ≥ 
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 بپیوست 

 دهنده()آگاهی 

 MNPهایی از مشخصات مثال

 

 ؛کلوخه -1

 ؛بوههان -8

 ؛منارمنسبت  -3

 ؛واکنشگر زیست -۴

 ؛ییایمیش 3افتهیوندینانوذرا  پ -۵

 ؛الکتریکی باردار -9

 اشتعا ؛و قاب  شوندهمنفجره -7

 ؛آزادنانوذرا   -2

 ؛مفلو -ی )غیرآلی(معدن -9

 ؛مفلو ریغ -ی )غیرآلی(معدن -1۱

 ؛بلندمد  ماندگارم -11

 کننده نانوذرا ؛دیمواد تول -18

 ؛2زیستیدر بافت  تترک -13

 ؛1زیستطیتترک در مت -1۴

 ؛و گازها عا یتترک در ما -1۵

 ؛ینانوبلورها و نقاط کوانتوم -16

 ا ؛ینانوال -17

 نانولوله؛ -12

 ؛5داریپا ایگارا ریغ -19

 ؛مخواک نور -8۱

 ؛یآل -81

 ؛یو معدن یمخلوط آل -88

 ؛اکسایشی -83

 ؛فیویکی یافتهوندینانوذرا  پ -8۴

                                                 

 - Bonded 

 - Mobility in biological tissue 

 - Mobility in environment 

 - Non-transient or stable 
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 ؛3بسپارم -8۵

 ؛2کردنگاارمهمخود -86

 ؛ماوارهیدتک -87

 خاک؛ یاثرا  کوانتوم -82

 ؛یمساحت سطح: نسبت حجم -89

 ؛یسمریغ ای یسم -3۱

 دار؛یناپا ایگارا  -31

 ر؛یشک  متغ -38

 .ریاندازه متغ -33

 

  

                                                 

 - Polymeric 

 - Self-assembling 
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 پ پیوست

 دهنده()آگاهی 

 MNOsهای کاربرد حوزهبرخی از 

 میتقس ریزهام رده به طور کلیبههستند و  ریدرگ MNOs ،کاربردهااز  امفوایندهو   عیوسگستره در تعداد و 

 شوند:یم

 ؛مکشاورز -1

 وساز؛ساخت -8

 ؛متقاب کار وکسبدر مواد  -3

 ؛سازهاو روان هایاتاقان -۴

 ؛هاکاتالیست -۵

 کننده؛متصوم  پاک -6

 ها و سطوح؛پوش  -7

 ؛یشیلواز  آرا -2

 ؛یکیرونالکت )اجواء( قطعا  -9

 ؛مانرژ انبارشو  دیتول -1۱

 .یزیستمتیطصاف  و پامی   -11

 ور؛یو ل منور تارهام -18

 شعله؛ ها )اجواء مقاو  در برابر(بازدارنده -13

 ؛یدنیو نوش غاادهنده تشکی  اجواء -1۴

 ؛با غاا مرتبطمواد  -1۵

 ؛ییغاا مهامکم  -16

 عطرها؛ -17

 ؛کودها( ها وک ها، علفک جمله حشرهمتصوم  مراقبت از با  )از  -12

 ؛یعموم مبندمواد بسته -19

 (؛هام هواکنندهخوشبو و هاکنندهبراق، کنندهویمراقبت از منو  )از جمله تم متصوم  -8۱

 ؛مربرداریتصو -81

 و؛یمواد عا -88

 وزن؛سبک ممواد و اجوا -83

 ؛یسیمغناط سیام  -8۴

 ؛یشتو بهدا یپوشک مراقبت خدما  -8۵

 چا ؛ -86
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 ؛و صابون( دندان ریها، خمکننده)از جمله ضدآفتاب، مرطوب یمراقبت شخص -87

 ؛یو ورزش یتیتفر -82

 و دفاع؛ تیامن -89

 ها؛حسگر -3۱

 منسوجا  و پوشاک؛ -31

 ؛هام خودروکیمست -38

 متصوم  مراقبت از خودرو؛ -33

 ؛یدامپوشکوابسته به متصوم   -3۴

 آب. ییدازو نمک هیتصف -3۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1۴۱1 سال :)چاپ اول( 83132ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

43 

 تپیوست 

 دهنده()آگاهی 

 ها، مواد شیمیایی و استفاده آنMNPsهایی از مثال

شده جدید و نانوذرا  ساختهاست  MNP ییایمیو مصار  ش ییایمیاز مواد ش هاییمثا  فقطفهرست  نیا

 توانند معرفی شوند.در هر زمانی می

 هامافواره ،هالیستعنوان مثا  در کاتاتواند بهیو نقره که م مینیآهن، آلوم ،میتانیمانند طال، ت یفلوات  -الف

 .دنریو مواد منفجره مورداستفاده قرارگ یپوشک

 که  رهیو غ مینیآلوم دی، اکسمرو دیآهن، اکس دی، اکسمیتانیت یدمانند اکس مفلو مدهایاکس  -ب

 .دنریمورداستفاده قرار گ یشیها و مواد آرا ، پوشکنندههام براقعام عنوان مثا  در د بهنتوانیم

 م پالستیکیهامتواند در بطریکه م تیکولیورم و کای( مانند تالک، مهارس ،بلورها)نانو کیسرام  -پ

 د.ناستفاده شو  یو تو  تن وهیآب م مهاها، کارتنیدنینوش

 تهیسیضد الکتر مهاها در پوش آن از ی، بعضا یها و نانوالا، نانولولههکربن مانند فولرن هامشک   -ت

 شوند.یاستفاده مم خودرو هاکیو مست یکیالکترون هامافواره، دانیمهام کنندهنشرساکن، 

  ،دهای، کلوئها سُکه در  میکادم دیو سلن کونیلیعنوان مثا  س، بهیبیترک ای عنصرمنانوذرا    -ث

 .دنریگیمورداستفاده قرار م یها و نقاط کوانتوممینانوس
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 ثپیوست 

 دهنده()آگاهی 

 برخی از محصوالت حاوی نانواشیاء در ایران هایمثال 

 ؛هام نانوساختار توئینیشیرآم  با پوش   -الف

 ؛یخچا  و فریور با بدنه ضدباکتریایی حاوم نانوذرا   -ب

 ؛پوش بتنی حاوم نانوذرا  کف  -پ

 ؛الیا انواع فیلترهام هوام حاوم نانو  -ت

 ؛هام نانومترمهام بازتابی با پوش شیشه  -ث

 ؛حاوم نانوذرا  UPVCلوله   -ج

 ؛کاشی دیوار و سرامیک کف ضدباکتریایی حاوم نانوذرا   -چ

 ؛هام ساختمانی حاوم نانوذرا انواع رنگ  -خ

 ؛حاوم نانوذرا  UPVCپروفی  در و پنجره   -ح

 ؛ظرو  چینی ضدباکتریایی و ضدقارچی  -د

 ؛فرش ماشینی ضدباکتریایی حاوم نانوذرا موکت و   -ذ

 .گریوماجاق گاز با پوش  حاوم نانوذرا  با خاصیت چربی  -ر
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 جپیوست 

 دهنده()آگاهی 

 گذاری محصوالتبرخی از استانداردهای ملی مربوط به برچسبست فهر

ها و بندم، ویژگیتعاریف، طبقه -هام سرامیکی، کاشی3151: سا  29ستاندارد ملی ایران شماره ا   -1

 گاارمنشانه
 -ها: آزمون98-2قسمت  -هام متیطی، آزمون3155: سا  3189-2-98استاندارد ملی ایران شماره   -8

 هاها در اثر مال  انگشتان و دستگاارمها و حرو گاارم: سای  نشانهXbآزمون 
گاارم مواد هام عمومی برچسبویژگی -بندم، بسته3145سا  : 2319استاندارد ملی ایران شماره   -3

 شدهبندمبستهغاایی از پی 

گیرم     گاارم و اندازهسازم، نشانهآماده -، نساجی3152: سا  9991استاندارد ملی ایران شماره   -۴

 هام پارچه و پوشاک جهت تعیین تغییر ابعادآزمونه

 -گاارم پارچه فاستونیبرچسب و نشانه -، منسوجا 3149: سا  9521استاندارد ملی ایران شماره  -۵

 هاویژگی

 هاویژگی -گاارم پتوو نشانه برچسب -، منسوجا 3149: سا  9828استاندارد ملی ایران شماره    -6

 گاارم متصوم  پلیمرم، نشانه3143: سا  9353استاندارد ملی ایران شماره    -7

 نمادهام مورداستفاده در   -، وسای  پوشکی3159: سا  4925-3ان شماره استاندارد ملی ایر  -2

 : الواما  عمومی3قسمت  -شدهگاارم و اطالعا  ارائهنشانه -گاارم وسای  پوشکینشانه

 نمادهام مورداستفاده در  -، وسای  پوشکی3152: سا  4925-2استاندارد ملی ایران شماره   -9

 : توسعه نماد، انتخاب و 2قسمت  -شدهگاارم و اطالعا  ارائهرچسبهام وسای  پوشکی، ببرچسب

 گاارمصته

مقررا  عمومی  -هام پالستیکیوردها، پالستیک و فر3155: سا  4999استاندارد ملی ایران شماره   -1۱

 گاارمبازیافت و نشانه

 بندم و     بسته -هداشتیهام آرایشی و بوردها، فر3149: سا  38855استاندارد ملی ایران شماره   -11

 گاارمنشانه
، الواما  تولید، فرآورم، بازرسی و صدور گواهی، 3151: سا  33888استاندارد ملی ایران شماره  -18

 گاارم و بازاررسانی مواد غاائی ارگانیکبرچسب

 گاارمنهنشا -، شیرآم  صنعتی برام مصار  عمومی3145: سا  32929استاندارد ملی ایران شماره   -13

 هام ظریف گاارم پارچهبرچسب-، نساجی3155: سا  28852استاندارد ملی ایران شماره   -1۴

 Sالواما  برام تعیین کد سوپر  -تاروپودم پشمی

هام صنعتی، تأسیسا  و تجهیوا  و ، سیستم3158: سا  92553استاندارد ملی ایران شماره   -1۵

 هاسیم ها وگاارم کاب برچسب -متصوم  صنعتی
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 چپیوست 

 دهنده()آگاهی 

 نامه حوزه فناوری نانوواژهاستانداردهای ملی فهرست 

 : نانواشیام کربنی1قسمت  -فناورم نانو ،3155: سا  34152-1استاندارد ملی ایران شماره   -1

 ه: مواد نانوساختاریافت5قسمت  -فناورم نانو ،3151: سا  34152-5استاندارد ملی ایران شماره   -8

هعام مشعترک           : واژه9قسعمت   -فنعاورم نعانو   ،3151: سعا   34152-9استاندارد ملی ایعران شعماره     -3

 نانوزیست

: تشعخیص و درمعان در   9قسعمت   -فنعاورم نعانو   ،3151: سعا   34152-9استاندارد ملی ایران شماره   -۴

 هام بهداشتیمراقبت

: اصطالحا  3قسمت  -نامهواژه -فناورم نانو ،3159سا  : 48885 -3 شماره ایوو -استاندارد ملی ایران  -۵

 اصلی

 : نانواشیاء2قسمت  -نامهواژه -فناورم نانو ،3159: سا  48885 -2 شماره ایوو -استاندارد ملی ایران  -6

 : 9قسععمت  -نامععهواژه -فنععاورم نععانو ،3159: سععا  48885-9 شععماره ایععوو -اسععتاندارد ملععی ایععران  -7

 وشیءیابی نانمشخصه

 : فرایندهام4قسمت  -نامهواژه -فناورم نانو ،3159: سا  48885-4 شماره ایوو -استاندارد ملی ایران  -2

 نانوساخت

: 5قسعمت   -نامعه واژه -فناورم نعانو  ،3159: سا  48885-5 شماره ام ام سی -استاندارد ملی ایران  -9

 هام الکترونیکی نانوپدیدمتصوم  و سامانه

: نانومیعه،  33قسعمت   -فنعاورم نعانو   ،3159: سعا   48885-33 شعماره  ایعوو  -د ملعی ایعران  استاندار  -1۱

 نانوپوش ، نانوفیلم و اصطالحا  مرتبط

     : 32قسعمت   -نامعه واژه -فنعاورم نعانو   ،3159: سعا   48885-32 شعماره  ایعوو  -استاندارد ملی ایعران    -11

 هام کوانتومی در فناورم نانوپدیده

: گرافن و 31قسمت  -نامهواژه -فناورم نانو ،3159: سا  48885-31ایوو شماره  -ملی ایراناستاندارد    -18

 مواد دوبعدم مرتبط
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 نامهکتاب

 -هاآزمون -98-2هام متیطی: قسمت ، آزمون3155: سا  3189-2-98استاندارد ملی ایران شماره  [3]

 هاال  انگشتان و دستها در اثر مگاارمها و حرو گاارمسای  نشانه Xbآزمون 

تعیین  -هام نانولوله کربنیتعلیقه -نانو ، فناورم3155: سا  9295استاندارد ملی ایران شماره [ 2]

 گیرمهام اندازهمشخصا  و روش

رهنمودهایی برام مدیریت و دفع پسماند  -، فناورم نانو3155: سا  9158استاندارد ملی ایران شماره [ 1]

 شدهورم نانواشیاء ساختهحاص  از ساخت و فرآ

 : اصو  کلی3قسمت  -ها و یکاها، کمیت3145: سا  5435-3[ استاندارد ملی ایران شماره 5]

فیویک و فیویک : شیمی5قسمت  -ها و یکاها، کمیت3153: سا  5435-5[ استاندارد ملی ایران شماره 9]

 مولکولی

 اصطالحا  و تعاریف اصلی -هاواژه -ورم نانو، فنا3144: سا  32854[ استاندارد ملی ایران شماره 9]

هام پراکن  برام روش -هاها و پرکننده، رنگدانه3145: سا  31234-3[ استاندارد ملی ایران شماره 9]

 مقدمه :3قسمت  -هام پراکنهارزیابی مشخصه

هام ژه: وا3قسمت  -هام معدنی جامد، سوخت3145: سا  35858-3[ استاندارد ملی ایران شماره 4]

 نامهواژه -سنگمرتبط با فناورم زغا 

نانوذرا  پودرم و نانوکلوئیدهام  -، فناورم نانو3159: سا  39985استاندارد ملی ایران شماره [ 5]

 گیرمهام اندازهها و روشویژگی -هام سیمانیمورداستفاده در مخلوط

 هام نانولوله تعیین مشخصا  نمونه -و، فناورم نان3152: سا  39553استاندارد ملی ایران شماره [ 38]

 ( MWCNTکربنی چنددیواره )

هام علم، فناورم و شاخص -نامهواژه -، فناورم نانو3159: سا  23359[ استاندارد ملی ایران شماره 33]

 نوآورم

 هابندمبسته گاارم پی ، الواما  برچسب3159: سا  23995[ استاندارد ملی ایران شماره 32]

ذرا  معلو بسیارریو هواویوها، -، اتمسفرهام متیط کار3159: سا  22541اندارد ملی ایران شماره [ است31]

 خصوصیا  و ارزیابی مواجهه استنشاق -نانوذرا  و نانوساختار

گیرم برام    ماتری  روش اندازه -، فناورم نانو3159: سا  22933استاندارد ملی ایران شماره [ 35]

  یابی نانواشیاءمشخصه

رهنمود آشکارسازم و شناسایی نانواشیاء  -، فناورم نانو3155: سا  22994استاندارد ملی ایران شماره [ 39]

 هام پیچیدهدر ماتری 
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: تعیین 3قسمت  -نانومواد رس -، فناورم نانو3155: سا  22995-3استاندارد ملی ایران شماره [ 39]

 اممیه گیرم برام نانومواد رسهام اندازهمشخصا  و روش

[  ] ISO      - :     , Biological evaluation of medical devices, Part  : Evaluation and 

testing within a risk management process 

شناختی ، راهنمام گوین  آزمون جهت ارزیابی بیولوژیک یا زیست3199: سا  5188شماره  استاندارد ملی ایران -یادآوری

  است.تدوین شده      : -      ISOی، با استفاده از استاندارد وسای  پوشک

[  ]  ISO/TR      :     , Nanotechnologies- Health and safety practices in occupational 

settings 

[  ] CODEX STAN  :     (Rev.  -     ), CODEX general standard for the labeling of 

packaged foods 

[  ] European Commission, Communication on the Precautionary Principle   February       

– COM (    )   final. 

[  ]  European Commission, DG Research and the Woodrow Wilson 

International Center for Scholars (    ). Proceedings of the Workshop on 

Nanotechnology and Life Cycle Assessment. 

[  ]  General Product Safety Directive (GPSD). Directive        /EC of  the European 

Parliament and of the Council of  rd December      on  General Product Safety: OJ L 

  ,          , p. -   . 

[  ]  Product Liability Directive. Council Directive of   th July      on the approximation 

of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning 

liability for defective products: OJ L    ,         , p.  . 

[  ]  BSI BS PD     - , Nanotechnologies- Part  : Good practice guide for specifying 

manufactured nanomaterials 

[  ]  Unfair Commercial Practices Directive. Directive        /EC of the 

European Parliament and of the Council of    May      concerning 

unfair business-to-consumer commercial practices in the internal 

market and amending Directive       /EEC, Directives     /EC, 

     /EC and        /EC, and Regulation           of the European 

Parliament and of the Council. 

[  ]  SECO. State Secretariat for Economic Affairs, Working conditions/Chemicals and 

Occupational Health (ABCH)],     . Safety data sheet (SDS): Guidelines for synthetic 

nanomat er i al s, SECO, Zurich 

[  ]  BSI BS     -   : Supplement No.  :     , Safety of elelctrical motor-operated and 

commercial cleaning appliances. Particular requirements. Specification for type H 

industrial vacuum cleaners for dusts hazardous to health. 

[  ] DIN EN      :     , Workplace atmospheres - Measurement of the dustiness of bulk 

materials - Requirements and reference test methods 

[  ]  INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. MARPOL: Articles, protocols, 

annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships,     , as modified by the Protocol of      relating thereto, 
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consolidated edition. IMO, London,     .     p. Available (    -  -  ) from:  

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=   &topic_id=    

[  ]   INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. IBC code: International code for  

the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk:  

With Standards and guidelines relevant to the code. IMO, London,     .     p.  

Available (    -  -  ) from:    http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp? 

topic_id=     

[  ]  MARINE ENVIRONMENTAL POLICY COMMITTEE. Provisional categorization of 

liquid substances, latest edition. IMO, London. (MEPC. ) Available (    -  -  ) from: 

http://www.imo.org/Circulars/mainframe.asp?topic_id=    

http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1174
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1174

