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به نام خدا



آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود.پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد ، 1کمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک

 9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک

غکیایی

 3در کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است .
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پیشگفتار
استاندارد "فناور نانو – راانما برا توسعه مواد معر آزمون حاو نانواشیاء در حالت پودر خش " که
پیشنوی آن درکمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده و در ششمی
اجحس کمیته ملی استاندارد فناور نانو مور  29/11/16مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند
ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان
استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است :
ISO/TS 16195: 2013, Nanotechnologies - Guidance for developing representative
test materials consisting of nano-objects in dry powder form

و

مقدمه
با توجه بهای که تولید نانواشیا 1جدید در حا رشد است و در کاربرداا صنعتی دامنه وسیعتر پیدا
کردهاست ،نقش فیزیکی -شیمیایی ،عملکرد و ایمنی آزمون (از ای پ آزمون گفته میشود) پودر آناا ( به
عنوان مثا  :تجمع 9غیر معل اشیاء) بیش از پیش دارا اامیت شدهاند .اگرچه بسیار از روشاا آزمون
انوز درحا توسعه استند و باید قابلیت اطمینان آناا به صورت دورها ارزیابی شود و در صورت امکان
روشاا اندازهگیر جدید با استفاده از مواد مرجع گواای شده 3که دارا خوا کمی شده مشخص
باشند ،اعتباردای 2شود .در فقدان مواد مرجع گواای شده ،گاای به مواد مرجع گواای نشده با مقدار معی
که خوا آناا کمی نشده استناد میشود ،اگرچه حتی در حوزهاا در حا پیشرفت اندازهگیر و آزمون
امانند فناور نانو ،مواد مرجع گواای شده نیز در دسترس نمیباشد .در چنی مواقعی از مواد آزمون
استفاده میشود .ای مواد از نظر امگنی و پایدار در ی یا چند خاصیت ارزیابی شدهاند و در ارتقا
قابلیت تکرارپییر روشاا آزمون در میان آزمایشگاهاا مختلف و نیز مقایسه پییر نتایج آزمایش در
بی روشاا مختلف مفید خوااد بود .ای استاندارد میتواند حداق اطحعات زیر را از پودراا خش ار
ی از نانواشیاء گردآور و در ی گزارش تصدی شده برا تعیی ماده معر آزمون در مقیاس نانو ارائه
نماید :
 اطحعات مربو به توصیف فرایند ساخت؛  اطحعات مربو به مدیریت کیفیت فرآیند ساخت؛  دادهاا حاص از اندازهگیر اا خوا فیزیکی -شیمیایی که بیانگر ویژگیاا اصلی ماده معر آزمونمیباشد؛ و 
 دادهاا پایدار و یکنواختی مقادیر مورد اشاره درباال .با رعایت ای استاندارد و ارائه ی گزارش تصدی شده ،تا حد ای اطمینان حاص خواادشد که ماده
معر آزمون ،امگ  ،معر آمار فرایند ساخت ،تصدی شده و پایدار است .ای امر احتما قیاسپییر
اندازهگیر اا انجام شده بر رو ماده معر آزمون را در آزمایشگاهاا آزمون ،از نظر ایمنی و عملکرد
افزایش میداد حتی در مورد ویژگیاایی که توسعه نیافتهاند و امگنی و پایدار آناا به صورت کمی
اندازهگیر نشده باشد .

 
1 -Nano-Objects
2 -Accumulations
3 -Certified reference materials
4 -Validation

ز

فناوري نانو – راهنما براي توسعه مواد معرف آزمون حاوي نانواشیاء در حالت پودر خشک


هدف و دامنه کاربرد 

1

به

اد از تدوی ای استاندارد تعیی راانما برا توسعه مواد معر آزمون حاو نانواشیاء در حالت پودر خش
منظور توسعه روشاا آزمون و بهبود قیاسپییر دادهاا برا کاربرداا فناور نانو است .ای راانما شام
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی (به ویژه اندازه ،شک  ،مساحت سطح ،ساختار بلور و ترکیب شیمیایی توده)
میباشد ،که باید با ماده معر آزمون اندازهگیر و گزارش شود .
مراجع الزامي

1

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ،جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن موردنظر

ای استاندارد ملی ایران نیست.در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده است ،امواره
آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
2-1 ISO 9276-1, Representation of results of particle size analysis - Part 1: Graphical
representation
2-2 ISO/TS 80004-1:2010, Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms
2-3 ISO Guide 31, Reference materials - Contents of certificates, other documentation and labels
2-4 ISO Guide 35, Reference materials - General and statistical principles for certification

9

اصطالحات و تعاريف 

در ای استاندارد اصطحت و تعاریف زیر به کار می رود:
1-9
ماده معرف آزمون
RTM1

مادها است که به لحاظ ی یا چند ویژگی مشخص ،امگ و پایدار بوده و تلویحاً فرض میشود که برا
استفاده مورد نظر در توسعه اندازهگیر و روشاا آزمونی مناسب است ،که ویژگیاا مورد اد به غیر از
امگنی و پایدار در آن نشان داده شده است.
 
1 -Representative test material

1

يادآوري -1ی

 RTMممک است مادها مرجع برا سایر خوا

باشد (نظیرخواصی که امگنی و پایدار آناا نشان داده شده

باشد) ،و یا ماده مرجع برا ویژگی مورد اد درنظر گرفته شده باشد.
يادآوري  -1ماده  RTMمیتواند در توسعه روشاا آزمون درون و /یا بی آزمایشگاای برا

مواد مرجعی که تاکنون تولید

نشدهاند ،مفید باشد.

1-9
ذره اولیه

1

ذرها که از مجموعها از ذرات کوچکتر تشکی نشده باشد.
9-9
پايداري

1

توانایی ی ماده معر آزمون جهت حف مقدار ویژگی اظهار شده در ی محدوده مشخص ،طی ی
مشخص و تحت شرایط مشخص نگهدار است (به استاندارد  ISO Guide 30:1992مراجعه کنید).
4
1-4
خوا

بازه زمانی

مشخصات فیزيکي -شیمیايي الزم در مواد معرف آزمون نانواشیاء در حالت پودر خشک
کلیات
فیزیکی -شیمیایی زیر جهت نشان دادن ویژگیاا اصلی ماده معر آزمون در حالت پودر خش

نانوشیاء ا باید مورد ارزیابی قرار گیرد .
1-4

خواص و روشهاي اندازهگیري

1-1-4

اندازه و شکل نانواشیاء

 1-1-2-4توزیع اندازه ذرات اولیه و انبوهه آن

روش شمارش ذر مبنا باید برا اندازهگیر توزیع اندازه ذرات مواد اولیه و انبواه آن وجود داشته باشد .ی

مثا از روش اندازهگیر  ،میکروسکوپ الکترونیعبور  )TEM( 3است .از میکروسکوپ الکترونی روبشی
 )SEM(2در صورتیکه وضو روش  SEMبرا اندازهگیر بزرگی ذره مورد نظر کافی باشد ،میتوان استفاده
کرد .روش یا ابزار مورد استفاده برا کالیبره  3روش اندازهگیر به عنوان ی شاخص قابلیت ردیابی اوزان و
مقیاساا دادهاا بدستآمده باید مشخص شود.
 
1 - Primary particle
2 - Stability
3- Ttransmission electron microscopy
4 - Scanning Electron Microscopy
5 - calibrate
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ی موضوع مهم ،آمادهساز نمونه به ویژه ،پخش ذرات کلوخه 1شده و رسوبدای رو زیرپایه ،9بدون
امپوشانی ذرات است .باید از ی روش اجرایی معی برا پخش ذرات استفاده شود و جزئیات مربو گزارش
گردد.
یکی دیگر از موضوعات مهم انتخاب ذراتی بهعنوان نماینده برا آنالیز است .بسته به دامنه توزیع اندازه ذرات،
بزرگی و شک ذره ،ممک است ،به منظور بدست آوردن قابلیت اطمینان کافی ،تعداد زیاد از ذرات شمارش
شوند.
اصوالً دو نوع متفاوت توزیع اندازه ذرات تعیی خوااد شد .نوع او اندازه ذرات اولیه از ذرات آزاد اولیه و دیگر
با اندازهگیر ذرات اولیه تشکی دانده انبواه و کلوخه ،تعیی خوااد شد .انواع توزیع اندازه ذرات باید گزارش
شود .نتایج توزیع انداره باید در ی جدو و با ی نمودار گرافیکی گزارش شود (مانند ایستوگرام ،توزیع
تراکمی یا توزیع تجمعی) به استاندارد ISO 9276-1مراجعه کنید.
يادآوري -از استاندارد  ISO 13322-1به عنوان راانما

جامعی برا

نشان دادن تجزیه تحلی اا استفاده شود (به بند 9

کتابنامه مراجعه کنید) .ای استاندارد امچنی اطحعاتی را در باره شماره ذرات اندازهگیر شده ارائه میکند.

1-1-1-4

اندازه معرف اولیه و انبوهه آن

اندازه معر ذرات اولیه و انبواه آن باید از توزیع اندازه تشریح شده در بند  1-1-9-2منتج شود .ممک است به
عنوان مثا به صورت میانگی و انحرا معیار و /یا  % 39 ،%19و % 29اندازه توزیع تجمعی گزارش شود.
توصیه میشود از استاندارد اا
9-1-1-4

 ISO 9276-2و  ISO 9276–3برا بیان اندازه معر استفاده شود.

شکل ذرات اولیه و انبوهه آن

شک ذرات اولیه و انبواه آن باید از فنون تصویربردار مانند  TEM , SEMیا میکروسکوپ نیرو اتمی
( 3)AFMاستنبا شود .ی شر کیفی مختصر با استفاده از ی تعریف روش یا فرانگ لغات جامع تصدی
شده باید تهیه شود .

يادآوري  -1باید توجه داشت که  TEMتصویر دو بعد از نانواشیاء و  AFM , SEMشک سطحی نانواشیاء را فرااممیکند.
تصویربردار با  AFMنیازمند دقت ویژه است ،زیرا شک اندسی سوزن میتواند باعث ابهام قاب توجه در شک ذره باشد.

 
1 - Agglomerate
2 - Substrate
3 - Atomic Force Microscopy
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يادآوري  -1مثا اایی برا توصیف شک عبارتند از :کرو  ،1تخم مرغی ،9چندوجهی ،3بیضو  ،2انبواه کرو  ،3انبواه نامنظم.6
شر کام تر و کیفیتر را میتوان به کم

4-1-1-4

فاکتوراا تعریف شده شکلی مندرج در  ISO 9276-6ارائه کرد.

تصويرهاي میکروسکوپي ذرات اولیه معرف و انبوهه آن

تصاویر معر  SEM , AFM , TEMکه نشاندانده ار دو ذرات اولیه و انبواه آن استند ،باید تهیهشوند.
برا اطمینان از معر بودن آناا چندی عک میکروسکوپی از نمونه گرفته میشود تا اندازه و شک نانو اشیاء
مختلف مشخص شود .ماایت و مقیاس بزرگنمایی نمونه نیز باید معرفی شود .توصیه میشود وسای قاب
استفاده و روش آمادهساز نیز چنانچه با موارد عنوان شده دربند  1-1-9-2مغایرت داشته باشد ،در گزارش درج

شود

1-1-4

مساحت سطح ويژه

مساحت سطح ویژه ماده معر

آزمون باید تعیی شود .به عنوان مثا بهوسیله جیب سطحی گاز در روش

 BET7که شر آن در استاندارد  SO 9277آمده است.
9-1-4

ترکیب شیمیايي توده

ترکیب شیمیایی توده ماده معر آزمون باید اندازهگیر شود .بسته به نوع ماده ،ار روش یا روشاا مناسب

(عیارسنجی ،وزنسنجی ،طیف سنجی فلورسان

اشعه ایک  ،طیف سنجیجرمی -پحسما

جفت شده

القایی ،3طیفسنجی نشر اتمی -پحسما استها جفت شده القایی 2و یا طیف سنجی جیب اتمی) را میتوان
به کار گرفت .ارجا که ممک باشد ،قابلیت ردیابی به اوزان و مقیاساا باید تهیه شود .
4-1-4

ساختار بلور

ساختار ترکیبی نانواشیاء تشکی دانده ماده معر آزمون باید مشخصهیابی شود .در صورتیکه نانواشیاء بلور
باشند ،فاز بلور آن (روتی و آناتاز در تیتانیوم د اکساید) باید با پراش اشعه ایک شناسایی شود .در
صورتیکه نانواشیاء بلور نباشند (بیشک ) باید در گزارش قید شود.
1-1-4

ارزيابي پايداري

پایدار خوا فیزیکی -شیمیایی مشخص شده در بنداا  9-9-2 ،1-1-9-2و  3-9-2مطاب با راانما
 ISO Guide 35و اندازهگیر اا متعدد در تحقیقات پایدار کحسی یا امزمان باید مشخص شود .در ای
اندازهگیر اا بسته به نوع ماده ،تأثیر دما محیط ،رطوبت و یا پرتواا الکترومغناطیسی ،و تأثیر لرزش مورد
 
1- Spherical
2 -Spheroidal
3 -Polygonal
4- Ellipsoidal
5- Spherical aggregates
6- Fractal aggregates
7 -Named after Stephen Brunauer, P.H. Emmet and Edward Teller
8 -Inductively coupled plasma-mass spectrometry
9 -Inductively coupled plasma-atomic emission
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بررسی قرارگرفته و ی محیط قاب قبو برا نگهدار باید بدست آید .مواد معر آزمون که در ای استاندارد
شر آن داده شده است ،باید در بستهبند مناسب عرضه شوند (بطر  ،شیشهاا کوچ نمونه و /یا نمونهاا
آزمون) تا میزان تغییرات شرایط زیست محیطی که بر خوا فیزیکی -شیمیایی موثر است ،به حداق ممک
برسد.
6-1-4

ارزيابي همگني

امگنی خوا فیزیکی -شیمیایی مشخصشده در بنداا  9-9-2 ،9-1-9-2و  3-9-2باید در بی
بستهبند اا مختلف (به عنوان مثا  :بطر اا ،شیشهاا کوچ نمونه و نمونهاا آزمون) مطاب استاندارد
 ISO Guide 35ارزیابی شود .امگنی داخ ی بسته منفرد (امگنی دورن بطر ) در صورت لزوم مطاب
استاندارد ISO Guide 35ارزیابی شود.
يادآوري -جهت راانمایی بیشتر در نمونهبردار میتوان به استاندارد  ISO 14488مراجعه نمود.

1

اطالعات مربوط به مديريت کیفیت

اطحعات مربو به فرآیند ساخت ماده معر آزمون و سطح کنتر کیفی آن جهت تایید ادعا امگنی و میزان
معر بودن مواد معر آزمون ضرور است .مدارک مربو به ادعا انطباق با الزام مدیریت کنتر کیفیت در
فرآیند ساخت ،شر الزامات فنی سیستم مدیریت ،شر مدیریت سیستم اندازهگیر و ثبت اجرا مدیریت را نیز
میتوان به عنوان ی راانما اطحعاتی ضمیمه کرد .سیستم مدیریت کیفیت باید منطب بر استاندارد ISO
 9001و یا معاد آن به عنوان الزام استاندارد باشد.
6

محتواي گزارش تصديق

1-6

کلیات

موارد زیر باید در گزارش نهایی درج شود .عنواناا گزارش باید مطاب فص پنجم راانما

 ISO Guide 31:2000تهیه شود.
1-6

شرح ماده معرف آزمون

 1-1-6فرآیند ساخت نانو اشیاء خام مورد استفاده در ماده معر آزمون .شر مختصر از روش و یا ابزاراا
مورد استفاده در تولید باید ارائه شود .به عنوان مثا  :تولید نانولوله کربنی با روش  ،CVD1تولید د اکسید
تیتانیوم با روش اسیدسولفوری  .فرآینداا پ از تولید که میتوانند بر خصوصیات فیزیکی -شیمیایی اثر
بگیارند ،نیز باید شر دادهشود (مثحً خالصساز با استفاده از اسیداا و بازاا ،اکسایش حرارتی یا آسیاب کردن
با شدت باال.)9

 
1- Chemical vapor deposition
2 - Intense pulverization
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 1-1-6پوشش سطح .چنانچه سطح ماده معر آزمون از ماده دیگر پوشیده و یا بوسیله ماده دیگر اصح
شده باشد ،اطحعات مربو به سطح باید ارائه شود (به عنوان مثا نوع ماده و ضخامت پوشش).
 9-1-6ناخالصیاا و افزودنیاا ماده معر آزمون .ناخالصیاا و افزودنیاایی مانند کاتالیزوراا و تثبیت
کنندهاا باید تعریف شود و مقدار آن به صورت کلی بیان شود (مانند خلو  %22/9یا ارائه فهرستی از تمامی
ناخالصیاایی که کسر قاب توجهی از جرم را به خود اختصا داده است ،به اضافه ذکر روش و /یا روشاا
مرجع اندازهگیر ناخالصیاا).
9-6

نتايج اندازهگیري

تصدی گزارش باید شام موارد در زمینه شرایط اندازهگیر و نتایج خوا فیزیکی -شیمیایی مشخص شده
در بند  9-2باشد ،امچنی شرایط اندازهگیر باید با شرایط ارزیابی امگنی و پایدار امسان باشد.
 1-9-6اندازه و شکل نانو اشیاء

روش اندازهگیر شام موارد زیر است:
شر کام نحوه آمادهساز نمونه (خردکردن نمونه ،پراکندگی ،خش
و آنالیز دادهاا؛
-

نمودار گرافیکی یا جداو نمایش توزیع اندازه ذرات اولیه و انبواه آن؛

-

مقیاساا و انواع ذره از نظر اندازه مطاب با استاندارد ISO9276-1؛

-

اندازه معر ذرات اولیه و انبواه آن؛

-

شک ذرات اولیه و انبواه آن؛

کردن و گاززدایی) ،کالیبراسیون،

تعریف شک در صورتیکه براساس مدرک دیگر توصیف شده باشد (برا مثا  :منابع ذکر شده در
یادآور  9بخش )1-3-9-2؛
-

تصویر میکروسکوپی ذرات اولیه معر و انبواه آن امراه با مشخصات نمونه و مقیاس بزرگنمایی 
تصویر.

 1-9-6مساحت سطح ويژه

-

شرایط پیش آمادهساز و گاززدایی؛

-

دستورالعم خطا آزمایش برا تعیی جیب سطحی امدما (ایزوترم) مانند حجمی یا وزنی ،مکش 
استاتی

-

یا پیوسته گاز ،کالیبراسیون حجم مرده یا نیرو شناور ؛

جاذب (ماایت شیمیایی ،خلو )؛
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-

مساحت سطح ویژه و روش محاسبه آن (بهعنوان مثا آنالیز ت نقطها یا چندنقطها  1با روش )؛

-

نتایج مورد استفاده 

ماده یا مواد مرجع معتبر که در آزمایش عملکرد ابزاراا اندازهگیر و تصدی
قرار گرفتهاند.

 9-9-6ترکیب شیمیايي توده

1

-

آمادهساز نمونه شام روش نمونهگیر و تعداد نمونهاا؛

-

روش تجزیه و تحلی شیمیایی شام شرایط اندازهگیر و کااش دادهاا؛

-

ترکیب شیمیایی اندازهگیر شده (میانگی و انحرا معیار در صورت وجود)؛

-

ماده یا مواد مرجع گواای شده مورد استفاده در کالیبراسیون.

 4-9-6ساختار بلور

-

تهیه نمونه؛

-

منبع اشعه ایک

-

مکان و شدت پی

-

روش تجزیه و تحلی داده؛

-

نوع بلور (منظم یا نامنظم).

و طو موج آن؛
اصلی پراش اشعه ایک

در ار ی

از فازاا موجود؛



 
1 - Single or multi-point analysis
2 - Bulk chemical composition
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پیوست الف
(اطالعاتي)
تصديق گزارش (مثال)
الف 1-ماده معرف آزمون
کد  و شماره محموله
جدول الف 1 -خواص فیزيکي -شیمیايي
خاصیت
اندازه و شک :
توزیع اندازه ذره

متوسط اندازه ذره )nm
شک

مساحت سطح ویژه

مقدار يا نوع
به شک الف 9-مراجعه شود
39
ذرات تخم مرغی و چندوجهی

ک
3a
ک

199

19b

به جدو الف 9-مراجعه شود

ک

()m2g−1

ترکیب شیمیایی توده

میزان همگني

روتای

نوع بلور
 23 aدرصد فاصله اطمینان قطر میانگی حسابی در  9999ذره مورد آزمایش
 23 bدرصد فاصله اطمینان میانگی اندازهگیر اا انجام شده در  19بطر


شکل الف1-توزيع اندازه از کد 

3

ک

جدول الف 1-ترکیب شیمیايي توده از کد 
غلظت ()mg g-1

يکنواختي)mg g-1(a

آلومینیوم

399

19

آا

39

3

نیوبیوم

939

39

عنصر

...

...

...

 23 aدرصد فاصله اطمینان میانگی آنالیزاا انجامشده در  19بسته

الف 1-شرح ماده

شر کلی ماده معر آزمون ( )مطاب با بنداا  1-6و  9-6است.
الف 9-جزئیات اندازهگیري

مشخصات اندازهگیر مطاب با بند  3-6در اینجا ارائه شده است:
الف 1-9-اندازه و شک  :آمادهساز نمونه ،کالیبراسیون ،تجزیه و تحلی داده ،مقیاساا و انواع اندازه ذره و
تصاویر میکروسکوپی.
الف 9-3-مساحت سطح ویژه :شرایط قب از آمادهساز و گاززدایی ،دستورالعم خطا آزمون برا تعیی
جیب سطحی گرمایی ،ماده جیب شونده ،مساحت سطح ویژه و روش محاسبه ،ماده یا مواد مرجع گواای شده.
الف 3-3-ترکیب شیمیایی توده :روش آنالیز شیمیایی ،تهیه نمونه ،ماده یا مواد مرجع گواای شده.
الف 2-3-ساختار بلور :تهیه نمونه ،منبع و طو موج اشعه ایک  ،مکان و شدت نقا اوج اصلی پراش اشعه
ایک  ،روش آنالیز داده.
الف 4-اطالعات مربوط به مديريت کیفیت

الف 1-4-مرجع سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده در تولید نانوشئ.
الف 1-نگهداري

الف 1-1-شرایط نگهدار .
الف 6-تاريخ تصديق

الف 1-6-تاریخ ارائه گزارش؛
الف 1-6-نام و نشانی مرجع تصدی کننده گزارش.


2

کتابنامه
[1]

ISO Guide 34:2009, General requirements for the competence of reference material
producers

[2]

ISO 13322-1, Particle size analysis - Image analysis methods - Part 1: Static image analysis
methods

[3]

ISO 9276-2, Representation of results of particle size analysis - Part 2: Calculation of
average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions

[4]

ISO 9276-3, Representation of results of particle size analysis — Part 3: Adjustment of an
experimental curve to a reference model

[5]

ISO 3252, Powder metallurgy — Vocabulary

[6]

ISO/TS 80004-3, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 3: Carbon nano-objects

[7]

ISO 9276-6, Representation of results of particle size analysis — Part 6: Descriptive and
quantitative representation of particle shape and morphology

[8]

Lamberty A., Schimmel H., Pauwels J. The study of the stability of reference
materials by isochronous measurements. Fresenius J. Anal. Chem. 1998, 360 pp. 359–361

[9]

REFNANO Final Report. Institute of Occupational Medicine, UK, 2007

[10]

ISO 14488, Particulate materials
determination of particulate properties

[11]

ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption - BET method

[12]

ISO 9001, Quality management systems — Requirements

—

 19

Sampling

and

sample

splitting

for

the

