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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذیصالح و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
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1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد "فناور نانو – پودر تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس -مشخصهاا و اندازهگیر " که پیشنویس آن در
کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در نهمین اجالس کمیته
میی استاندارد فناور نانو مور  1329/19/12مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده 3
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان
استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
– ISO/TS 11937: 2012, Nanotechnologies –Nanoscale titanium dioxide in powder form
Characteristics and measurement

و

مقدمه
تیتانیوم د اکسید ، TiO2 ،1به عیت قابییتش در پراکندن نور مرئی و ایجاد رنگ ریر برا محصوتتی که در
آناا استفاده میرود ،در حدود  29سال به طور گسترده به عنوان پایه اصیی رنگدانه سفید در رنگاا،
پالستیکاا ،جواراا چاپ و بسیار از محصوتت دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به اینکه اندازه
کوچکتر تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس خوا رنگدانها ایجاد نمیکند ،اما میتواند محصول رفافی را تودید
کند که در کاربرداا متفاوتی از جمیه ضد آفتاباا و یا کاتادیستاا استفاده رود ،زیرا اندازه کوچک ذره
میتواند فعادیت را اف ایش داد ،به امین ددیل کاربرد این مواد اخیرا گسترش یافته است .بنابراین ،تعریف بهتر
از مشخصهاا مواد نانو مقیاس که این خوا جایگ ین را فراا میکند ضرور است .این استاندارد،
روشاایی را برا ارزیابی در صد جرمی تیتانیوم د اکسید آناتاز 9و روتایل 3و ا چنین روشاایی را جهت
اندازهگیر چهار مودفه کیید  :ساختار بیور  ،میانگین اندازه بیورک ،میانگین اندازه ذره اودیه 2و مساحت سطح
ویژه که معموت برا بیان مشخصهاا مواد نانو مقیاس استفاده میروند ،فراا میکند.
3
اغیب تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس تودید با فرایند سودفات ،3فرایند کیراید 6یا فرایند سل – ژل سنت
ردهاند و ساختار بیور محصوتت تقریبا به طور کامل به صورت آناتاز و روتایل است .بنابراین ارکال بروکیت 3و
بی رکل 2در این استاندارد دحاظ نشده است .روش پراش پرتو ایکس 19س XRDبرا اندازهگیر ساختار بیور
و نسبت آناتاز به روتایل استفاده میرود.
معموت ،برخی از محصوتت تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس جهت کاربرداا خا با آدومینا یا سیییکا پورش
داده میروند .از طرف دیگر ،برخی از محصوتت تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس ممکن است رامل یک فی
دوپرده 11در ربکه بیور خود بارند که جهت مصارف ویژه دیگر استفاده میرود .این پورشاا و دوپاا
دائمی استند .توصیه میرود خریدار ،فرورنده و مراجع قانونی ذیصالح از وجود ار گونه پورشی اطالع دارته
بارند .روش  XRDو میکروسکوپ ادکترونی عبور  TEM ) 19به ترتیب جهت اندازهگیر اندازه بیور و
رکل /اندازه ذره اودیه به کار میروند .روش برونر ،امیت ،تیر 13س  BETبه طور گستردها جهت ارزیابی مساحت
سطح ویژه استفاده میرود .به صورت تئور  XRD ،فقط اندازه استه تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس پورش

1- Titanium dioxide
2 - Anatase
3 - Rutile
4 – Primary particle size
5- Sulfat
6 - Chloride
7- Sol-gel
8 - Brookite
9 - Amorphous
10 - X-ray diffraction
11 - Metal dopant
12 - Transmission electron microscopy
13 - Brunauer , Emmet and Teller
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داده رده را اندازهگیر میکند ودی پورش سطحی را اندازهگیر نمیکند .میکروسکوپ ادکترونی عبور جهت
اندازهگیر اندازه ذره اودیه فی یکی که رامل پورشاا سطحی است ،استفاده میرود.
فناور نانو عرصها به سرعت در حال ررد و توسعه است .توصیه میرود کاربران این استاندارد از قوانین زیست
محیطی و آخرین پیشرفتاا در زمینه ایمنی و سالمت زیست محیطی مرتبط با فناور نانو اطالع دارته بارند.
این مراجع می تواند مورد توجه قرار گیرد س به پیوست ادف مراجعه رود  .مسئودیت کاربران این استاندارد رامل
موارد ذیل است :فرورنده متعهد است اطالعات ایمنی و سالمت زیستمحیطی را مطابق با آنچه در قانون مورد
نیاز است ،برا خریدار فراا کند .اگر فرورنده یا خریدار تمایل دارته بارند خطرات زیست محیطی ،ایمنی و
سالمتی مواد را ارزیابی کنند ،میتوانند برا راانمااایی بیشتر به استاندارد ] ISO/TR 12885: 2008[8رجوع
کنند.
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فناوري نانو -پودر تیتانیوم دي اکسید نانو مقیاس– مشخصهها و اندازهگیري
هشدار -توصیه میشود افرادي که از اين استاندارد استفاده میکنند در صورت امکان با شرايط آزمايشگاهی
رايج آشنا باشند .در اين استاندارد به همه موارد ايمنی مربوطه اشاره نشده است ،و اگر هم در جايی اشاره
شده باشد به همراه کاربرد آن است .اين مسئولیت کاربر است که شرايط سالمت و ايمنی مناسب را ايجاد
کرده و از انطباق با همه الزامات قانونی ،اطمینان حاصل نمايد.

0

هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین اد اماتی جهت تشریح مشخصهاا اصیی پودر تیتانیوم د اکسید است ،که
مرتبط با کاربرد در فناور نانو استند .در این استاندارد ویژگیاا ضرور مواد برا استفاده از تیتانیوم د
اکسید در کاربرداا مرتبط با فناور نانو به صورت مشروح بیان میرود.
این استاندارد منحصر به پودراا خشک است و برا مواد پراکنده 1یا معیق 9در آب یا حاللاا کاربرد ندارد.
این استاندارد برا مشخصهاا مربوط به مسائل ایمنی و سالمتی ،کاربرداا خا تیتانیوم د اکسید و
تیتانیوم د اکسید پورش دادهرده برا اصالح سطح کاربرد ندارد.
1

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
 0-1استاندارد میی ایران رماره  : 3232سال  ،1333تیتانیوم د اکسید مورد مصرف در رنگاا -ویژگیاا و روشاا
آزمون – رنگدانهاا
 1-1استاندارد میی ایران رماره  : 12393سال  ،1321تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جیب سطحی گاز-
روش BET
– 2-3 ISO/TS 27687: 2008 , Nanotechnologies – Terminology and definitions for nano-objects
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
2-4 ISO 13322 -1: 2004 , Particle size analysis – image analysis methods- Part 1 : static image analysis
methods
2-5 ISO 14887 : 2000 , Sample preparation – Dispersing procedures for powders in liquids
2-6 ISO 80004-1 : 2010, Nanothecnology – Vocabulary – part 1 : Core terms
1- Dispersed
2 - Suspended
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2-7 ISO 14488 : 2007, Particulate materials – Sampling and sample splitting for the determination of
particulate properties
2-8 ISO 29301 : 2010 , Microbeam analysis – Analytical transmission electron microscopy – M ethods
for calibrating image magnification by using refrence materials having periodic structures

 9اصطالحات و تعاريف و اختصارات

در این استاندارد ،عالوه بر اصطالحات ،تعاریف و عبارات اختصار تعیین رده در استاندارداا
و بند  2-7اصطالحات و تعاریف زیر نی به کار میرود :

بند  ،2-3بند 2-6

0 –9
0

میکروسکوپ الکترونی عبوري ( )TEM

دستگاای است که به وسییه یک پرتو ادکترونی که از میان نمونه عبور کرده و با آن برا کنش میکند ،تصاویر
ب رگ نمایی رده یا ادگواا پراش را تودید میکند.
] [ISO 29301: 2010

1-9
1

پراش پرتو ايکس ( )XRD

پراکندگی که در آن تابش برخورد  ،یک پرتو ایکس است .پراکندگی کشسان پرتواا ایکس از ابر ادکترونی
ات اا در یک سیست  ،ادگو پراری را تودید میکند که اطالعاتی در مورد ساختار بیوررناسی بیان میکند.
9-9
مساحت سطح ويژه

مساحت سطح ویژه به صورت نسبت مساحت سطح مطیق نمونه به جرم نمونه تعریف میرود.
] استاندارد میی ایران رماره  : 12393سال  ، 1321تعریف[ 11-3
4-9
ساختار بلوري

آرایش داخیی تکرار رونده و منظ سه بعد واحداا اتمی که در آن ات اا در فاصیه ثابتی از یکدیگر قرار
گرفتهاند.
5 -9
ذره اولیه

1 - Transmission electron microscopy
2 -X-Ray diffraction

2

ذرها که از جمع ردن ذرات کوچکتر ساخته نشدهاست.
يادآوري :این عبارت مربوط است به ذراتی که از طریق جوانهزنی 1از فاز گاز قبل از تجمع ذرات 9تشکیل رده اند.
] [ ISO/TS 27687: 2008

 4مشخصههاي اصلی و روشهاي اندازهگیري
و

برا پودر تیتانیوم د اکسید مطابق با این استاندارد ،توصیه میرود مشخصهاا اصیی زیر اندازهگیر
گ ارش روند .مشخصهاا مورد نیاز و روش اندازهگیر مربوطه در جدول یک فهرست ردهاند.
اد امات برا مقادیر مشخصهاا اندازهگیر رده باید با توافق گروهاا ذینفع بارد و توصیه میرود نتایج
آزمون مطابق با اد امات بند  ،6گ ارش روند.
جدول  – 0مشخصه هاي اصلی و روش هاي اندازهگیري مربوطه
مشخصه اا

واحد

روش اا اندازهگیر

کسر جرمی تیتانیوم د اکسید

)% ( kg/kg

روش کااش آدومینیوم  /روش کااش کیرید کروم سII

نسبت فازاا بیور

%
nm

ساستاندارد بند 2-2یا دیگر روشاا آنادی ریمیایی بر اساس توافق بین
گروهاا ذینفع

میانگین اندازه بیورک

XRD

س فرمول رررXRD a

میانگین اندازه ذره اودیه

nm

TEM

مساحت سطح ویژه

m2/g

روش BET
a Scherrer formula

1 - Nucleation
2 - Coagulation
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يادآوري  - 0مجموعه مشخصهاا جهت معرفی پودر تیتانیوم د اکسید در مقیاس نانو ،از نظر ویژگیاا مرتبط با اندازه نانو و
مواد تشکیل دانده اصیی تعیین رده است.
يادآوري  - 1میتوان مشخصهاا تکمییی مرتبط با کاربرداا خا

را ،بر اساس کاربرد مورد نظر و دیگر استاندارداا بین

ادمییی مربوطه تعیین کرد.
يادآوري  -9در این استاندارد فراینداا مشروح جهت روشاا اندازهگیر ذکر نشده است .برا تعیین نتایج اندازهگیر بر
اساس نیاز گروهاا ذینفع ،توصیه میرود روشاا اندازهگیر تحت نظارت یک سامانه کیفیت رناخته رده انجام و مدیریت
رود.

 5نمونه برداري
نمونه بردار جهت انجام آزمایش بر اساس استاندارد بند  2-7انجام رود.
 6گزارش آزمون
توصیه میرود گ ارش آزمون حداقل رامل موارد زیر بارد.
 0-6ارجاع به این استاندارد به طور مثال ISO/TS 11937
 1-6رناسایی ماده مورد آزمون س نام محصول ،نام ریمیایی
 9-6توصیف نمونه س تودید کننده تیتانیوم د اکسید نانو مقیاس ،رماره دسته یا رماره بهر ،1کشور مبدا
 4 -6آزمایشگاه س نام آزمایشگاه آزمون کننده
 5- 6نتایج
 0-5-6نتایج اندازهگیر مشخصهاا اصیی و روشاا اندازهگیر مورد نیاز آناا مطابق جدول  1س ا
چنین برا  ،TEMگ ارری از تعداد ذرات استفاده رده در محاسبه میانگین اندازه ذرات ،انحراف استاندارد از
نتایج اندازهگیر و ج ییات روش اندازهگیر برا روش TEM
 1-5-6عدم قطعیت اندازهگیر س بر اساس توافق بین استفاده کنندگان ،تامین کنندگان و مرجع قانونی
ذیصالح
 6-6سایر اطالعات تکمییی س در صورت وجود

1- Lot number
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