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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 وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
میرود وکورشی امگام با مصتاد  میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام 
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
میرود .پیش نتویساستتاندارداا  میتی
آناا دودتی و غیر دودتی حاصل 
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازم 
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
میرود .
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر 
آناا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازم 
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصتورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متیرتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
میکند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
فعادیت 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
میتواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
سازمانمییاستانداردایران 
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.
میتواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن را
سازمان 
آناا و مؤسستات فعتال درزمینتۀ مشتاوره،
اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازم 
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستت  اتا  متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا ومراکت 
آناا و مؤسسات را بتر استاس ضتوابط نظتام
کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازم 
آناتا
آناا اعطتا و بتر عمیکترد 
میکند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به 
تأییدصالحیت ایران ارزیابی 
میکند.ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
نظارت 
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سط 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
کهپیشنویس

چندجداره 1س " MWCNT
دودهکربنی  
نانو 
نمونهاا  
استاندارد" فناور نانو -تعیینمشخصات  
آندرکمیسیوناا مربوط توسطسازمانمییاستانداردایران تهیهوتدوینردهاستودرنهمین اجالس

کمیتهمییاستانداردفناور نانو مور  1329/19/12موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیک
استانداردوتحقیقاتصنعتیایران ،مصوببهمنماه،1331به

ماده 3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسه 
میرود .
عنواناستانداردمییایرانمنتشر 
برا حفظامگامیواماانگیباتحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع ،عیوموخدمات،
استاندارداا میی ایراندرمواقع د ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:
ISO/TR 10929: 2012, Nanotechnologies-Characterization of multiwall carbon nanotube
(MWCNT) samples
















1- multiwall carbon nanotube

ز

مقدمه
حوزهاا صنعتیاستفاده 
چندجداره1س MWCNTsمواد استندکهدربسیار از 
دودهاا کربنی 
انو 
ن 
میروند.اینموادبهعیتخوا منحصربهفردادکترونیکی،ادکترومغناطیسی،گرمایی،نور ومکانیکیمفید
چندجداره در کاربرداا متنوع از جمیه صفحات نمایش بر پایه
نانودودهاا کربنی  

استند .امکان استفاده از 
2
3
حسگراا چندمنظوره وعناصرمداراا منطقی جدیددرمقیاس

،موادکامپوزیتیمستحک ،
گسیلمیدانی 9
نانو مورد مطادعه قرار گرفته است .در امه موارد مشخصهیابی مناسب نمونهاا  MWCNTجهت تودید
محصوتتمطیوبضرور میبارد .














1- Multiwall carbon nanotubes
2- Field-emission based display panels
3- Multifunctional sensors
4- Logic circuits

ح

فناوري نانو -تعیین مشخصات نمونههاي نانولولهکربنی چندجداره ()MWCNT
1

هدف و دامنه کاربرد

چندجدارهس MWCNTومی انناخادصی
دودهاا کربنی  
نانو 
ادفازتدوینایناستاندارد تعیینخوا اصیی  
روشاا اصیی اندازهگیر 
آنهاست به طور که مشخصات نمونهاا تودها  MWCNTs 1را تعیین کند و  
موجودرا،برا تعییناینعواملدرصنعتبیاننماید .
میکند .ایناستاندارددر
ایناستانداردزمینه مناسبیجهتتحقیق،توسعهوتجار ساز اینمواد را فراا  
اندازهگیر کاربردندارد.
پروتکلاا  

آمادهساز نمونهو
مورد 
1

مراجع الزامی

آناا ارجاع داده رده است  .
مدارک اد امیزیر حاو مقرراتی است کهدر متن این استاندارد میی ایران به 
میرود .
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوب 
در صورتیکه به مدرکی باذکرتاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن 
آناا ارجاعدادهرده
موردنظراین استانداردمییایراننیست .درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربه 
آنااموردنظراست .
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد  
استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست :
،تعیینمشخصاتنانودودهاا کربنیتکجدارهبااستفادهاز

 1-1استانداردمییایرانرماره: 12923سال 1329
میکروسکوپادکترونیروبشیس SEMوآنادی طیفسنجیپرتوایکسبراساستوزیعانرژ س- EDXفناور نانو
ودهاا کربنیتکجدارهبهروشآنادی 
 1-1استانداردمییایرانرماره: 12362سال، 1321تعیینمشخصاتنانود 
جرمسنجیحرارتی-فناور نانو
فاکتوراا 

،تعیینمشخصاتنانودودهاا کربنیچندجداره– 

 9-1استانداردمییایرانرماره: 16263سال1329

رکلم وسکوپی-فناور نانو 

– 2-4 ISO/TS 27687: 2008 , Nanotechnologies – Terminology and definitions for nano-objects
 Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
2-5 ISO/TS 8004-1: 2010, Nanotechnologies- vocabulary- part 1 : core terms
2-6 ISO/TS 8004-3:2010 , Nanotechnologies- vocabulary- part 3 : carbon nano-objects

2-7 ISO/TS 10797 : 2012 , Nanotecnologies – Characterization of single-wall carbon nanotubes using
transmission electron microscopy
2-8 ISO/TS 13278: 2011, Nanotechnologies – Determination of elemental impurities in sample of carbon
nanotubes using inductively coupled plasma mass spectrometry
2-9 ISO/TS 11251: 2010 , Nanotecnologies – Characterization of volatile components in single – wall
carbon nanotube sample using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry

1- Bulk

1

 اصطالحات و تعاريف و اختصارات9
اختصارات، 3-9 و9-9،1-9درایناستانداردعالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستاندارداا بند
.زیرنی بهکارمیرود

1
 طیفسنجیجیباتمیAAS
 9آنادی گرماییتفاضییDTA
 3 طیفسنجیپرتوایکسبراساستوزیعانرژEDS
 2 آنادی گازخروجی–طیفسنجیجرمیکروماتوگرافیگازEGA-GCMS
 3کروماتوگرافیگاز –طیفسنجیجرمیGC-MS
 6طیفسنجیجرمی-کروماتوگرافیمایعباکاراییباتHPLC-MS
 3 طیفبینیگسیلنور/طیفبینینشراتمی-پالسما جفتردهادقاییICP-AES/OES
 3طیفسنجیجرمی-پالسما جفتردهادقاییICP-MS
 2میکروسکوپادکترونیروبشیSEM
 19 میکروسکوپادکترونیعبورTEM
 11آنادی گرماوزنسنجیTGA
19
پراشسنجیپرتوایکس
 XRD
13
 آنادی فیوئورسانسپرتوایکسXRF






1- Atomic absorption spectrometry
2- Differential thermal analysis
3-Energy dispersive X-ray spectrometry
4- Evolved gas analysis-gas chromatograph mass spectrometry
5-Gas chromatography- mass spectrometry
6- High performance liquid chromatophy – mass spectrometry
7- Inductivily coupled plasma–atomic emission spectroscopy/optical emission spectroscopy
8- Inductivily coupled plasma- mass spectrometry
9- Scanning electron microscopy
10-Transmission electron microscopy
11-Thermogravimetric analysis
12-X-ray diffractometry
13-X-ray fluorescence analysis

9

 4خواص اصلی MWCNTو میزان ناخالصیها و روشهاي اندازهگیري آنها
تودها MWCNTsدر 
نمونهاا  
آناابرا تعیینمشخصات 
خوا اصییMWCNTومی انناخادصی 
جدول1آوردهردهاست.مشخصاتوموادناخادصیدراینجدولبهامراهروشیاروشاا قابلدسترس
صنعتیارائهردهاست .
نمونهاابایدموردتوجهقرارگیرد،امااینموارددراینجاذکرنشدهاست .
نمونهبردار وامگنی 


جدول  -1خواص اصلی MWCNTو میزان ناخالصیها و روشهاي اندازهگیري آنها
دسته

خواص پايه

روش

خاصیت /میزان
قطرخارجی 

TEM, SEM

قطرداخیی 

 TEM

تیها 
فاصیهبین 

 XRD,TEM

طول 

SEM, TEM

بینظمیساختاربیور 


طیف بینی رامانTEM،
 TGA/DTA

می انمادهکربنیکهبهرکلMWCNTنبارد 

 SEM, TEM, XRD, TGA

می انفی 

 ICP-AES/OES, AAS.ICP-MS,XRF,SEM/EDS

می انایدروکربنپییآروماتیک 

 HPLC-MS, GC-MS

می انموادفرارتاحدود℃ 199

,TGA, EGA-GCMSروشکااشوزن 

می انموادفراربرا دما باتتراز℃ 199

,TGA, EGA-GCMSروشکااشوزن 

می انخاکستر 

روشکااشوزنTGA،

دما اکسایش 

ناخالصیها


 5روشهاي اندازهگیري خواص MWCNT

 1 -5کلیات

بهصورتنمونهاا تودها درادامهآمده

اندازهگیر صنعتیموجودبرا تعیینخوا  MWCNTs
روشاا  

اندازهگیر درایناستانداردذکرنشدهاست .
پروتکلاا  

آمادهساز نمونهو
است .


3

 1 -5قطر خارجی

1

خارجیترین تیه گرافنی است که دوده از آن ساخته ردهاست .قطر خارجی

قطر خارجی  ،MWCNTsقطر 
اندازهگیر کرد.قابییت
روشاا آنادی تصویر 
رامیتوانبااستفادهاز  TEMو SEMوباکمک 
  MWCNT
اندازهگیر اا   TEMو  SEMبه
تفکیکپییر دستگاه   SEMبستگی دارد .برا  

کاربرد  SEMبه قدرت 
نمونهبردار ،آمار وکادیبراسیوننیازاست .
روشاا مناسب 


استاندارد میی ایران رماره  12923و استاندارد  ISO/TS 10797راانمایی را برا  تعیین مشخصات
اندازهگیر اا قطر خارجی به وسییه
دودهکربنی تک جداره ارائه مینماید و مرجعی برا  
نانو 
 9SWCNTس  
میبارد .
TEMو SEM
 9 -5قطر داخلی

9


قطر داخیی  ، MWCNTsقطر داخییترین تیه گرافنی است که دوده از آن ساخته ردهاست .قطر داخیی را
اندازهگیر اا  TEMبه
اندازهگیر کرد.برا  
روشاا آنادی تصویر 
میتوانبااستفادهاز TEMوباکمک 

نمونهبردار ،آمار وکادیبراسیوننیازاست .
روشاا مناسب 

استاندارد  ISO/TS 10797راانمایی را برا تعیین مشخصات  SWCNTارائه مینماید و مرجعی برا 
میبارد .
اندازهگیر اا قطرداخییبهوسییه TEM


 4 -5فاصله بین اليهاي

4

تیهاا گرافن ،که دیوارهاا امجوار را در یک
ماایت ساختار  ،MWCNTsبه وسییه فاصیه میان  
تیها  MWCNTsرا می توان با به کار گیر روش
 MWCNTتشکیل میداند ،بیان میرود .فاصیه بین  
تودها  MWCNTاا
نمونهبردار و آمار نمونه  
پراش پرتو ایکس و  TEMبا استفاده از روشاا مناسب  
اندازهگیر کرد .



1-Outer diameter
2-Single wall carbon nanotube
3-Inner diameter
4- Interlayer distance

2

ارائهمینمایدومرجعیبرا 

استانداردISO/TS 10797راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
میبارد.
تیها بهوسییه TEM
اندازهگیر اا فاصیهبین 


 5 -5طول

طول یک  MWCNTفاصیه طودی میان دو انتها آن است ،یا فاصیه ریشه یک راخه تا نوک آن برا 
روشاا 
میبارد .طول  MWCNTاا را میتوان با استفاده از  SEMو با کمک  
ساختاراا دارا انشعاب  1
اندازهگیر کرد .ا چنین برا دودهاا نازک کوتاه که در محدوده بیشینه تصویر  TEMقرار
آنادی تصویر  
نمونهبردار ،
روشاا مناسب 
اندازهگیر اا  TEMوSEMبه 
،میتوانازTEMاستفادهکرد.برا  
میگیرند 

میتواندبهردتچادشبرانگی باردزیرا احتمال
اندازهگیر طول  MWCNT
آمار وکادیبراسیوننیازاست .
قرارگیر تصویراردوانتها یکMWCNTدریکتکتصویربااستفادهازTEMویاSEMبسیارک است .


استانداردمییایرانرماره12923واستانداردISO/TS 10797راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
میبارد .
اندازهگیر اا طولبهوسییهTEMو SEM
ارائهمینمایدومرجعیبرا  

 6 -5بینظمی 1در ساختار بلوري

بینظمی درساختاربیور ،MWCNTsازانحرافاندسیوریمیاییآرایش اتمیدریک MWCNTمنظ 

کربناا 
نظمیاا ،نقصاا موجود در ساختار گرافیتی و نواحی نامنظ  

نمونها از این  
بی
میرود  .
ناری  
میتواندبرخوا MWCNTنظیرخوا ادکتریکی،گرمایی،مکانیکیو
نظمیاایی 

بیرکل3استند.چنین 
بی

میتواند بهطورکیفیتوسططیفرامان MWCNTsتعیین رود .نسبت
بینظمی 
ریمیاییتاثیر بگیارد.درجه 

-1
ردتنوار Dسدرحدود  1369 cm-1بررو نسبتنوار Gسدرحدود ، ( 1329 cmسنسبت، D/Gکهاز
میداد.
بینظمی MWCNTs
میآید،اطالعاتیدرمورددرجه 
طیفرامانبااستفادهازیکدی رمرئیبهدست 
کربناا بیرکلارارهدارد.
نوارDبهنقایصموجوددرساختارگرافیتیوساختاراا نامنظ ،بهعنوانمثال 
بینظمی کمتر در ساختار بیور 
نوار  Gناری از ساختار گرافیتی منظ است .مقادیر پایینتر نسبت  ، D/G
اندازهگیر اا موردنیاز
نمونهبردار ،آمار وکادیبراسیونبرا  
روشاا مناسب  
بیانمیکند  .

 MWCNTsرا
میبارد .



1- Ramified structures
2-Disorder
3- Amorphous

3

میتواند به صورت کیفی توسط مشااده تصویر  TEMبا قدرت تفکیکپییر اتمی
بینظمی ا چنین  
درجه  
تعیینرود .

 9 -5دماي اکسايش

1

نشاندانده
میداد.دمااا اکسایشپایینتر 
دما اکسایشMWCNTsاطالعاتیرادرموردمی اننقصارائه 
تودها 
نقصاا بیشتر در ساختار بیور  MWCNTsاست .برا اندازهگیر دما اکسایش ،یک نمونه  

 MWCNTsدریکمحیطاکسیدکننده ،ازدما اتاقتایکدما بات معین،سبهطورمثال℃  299ویا
میرود.
اندازهگیر  
بیشتر حرارتدادهرده و دما اکسایشبااستفادهازترکیبتجهی ات  TGAو  DTA
دما اکسایش از نقطه عطف گرمازا در نمودار  DTAو در بیشینه مشتق نمودار کااش وزن  TGAتعیین
ناخادصیاا بارد،امکاندارد دمااا اکسایشچندگانها در

میرود.زمانیکه نمونهراملمقادیرزیاد از

9
ناخادصیاا 

اندازهگیر ردهوجوددارتهباردکهایندمااا اکسایشچندگانه ،ناریازوجود
منحنیاا  

میرود مجموعهکاملنتایجمطابق بند،3باصرفنظرکردنازتعیین دما اکسایش
متفاوتاستند.توصیه 
گ ارشروند.یکبرنامهدماییپویابهنمونهخطیآنارجحیتدارد .

ارائهمینمایدو مرجعیبرا 

استانداردمییایرانرماره12362راانمایی رابرا تعیینمشخصات  SWCNT
میبارد .
اندازهگیر اا دما اکسایشبهوسییه TGA


 6روشهاي اندازهگیري میزان ناخالصیهاي نمونههاي تودهاي MWCNTs

 1 -6کلیات

تودها   MWCNTsمشخصرده
ناخادصیاا نمونه 

اندازهگیر صنعتیموجودبرا تعیینمی ان
روشاا  

اندازهگیر درایناستانداردذکرنشدهاست .
پروتکلاا  

آمادهساز نمونهو
اند .

 1 -6میزان ماده کربنی که به شکل  MWCNTsنیست

بیرکل و پودکاا 3گرافیتی  که به رکل  MWCNTsنیستند و در نمونه
کربناا  
مواد کربنی ،از قبیل  
میتوانندبااستفادهازXRD،TEM،SEMوTGAمشخصروند.می انموادکربنی
موجودمیبارند ،

تودها 

1- Oxidation temprature
2-Profiles
3- Flakes

6

که به رکل  MWCNTsنیستند به صورت کیفی از طریق  XRD ،TEM ،SEMو  TGAبا به کار گیر 
،تخمینزدهمیروند .

ونمونهبردار

روشاا مناسبآمار 


ارائهمینمایدو مرجعی

استانداردمییایرانبهرماره 12923راانمایی رابرا تعیینمشخصات  SWCNT
میرود .
اندازهگیر اا می انموادکربنیمتفاوتبا MWCNTاستکهبهوسییه SEMوEDSانجام 
برا  


 9 -6میزان فلز

1

پایهاا  9استفادهردهدرتودید MWCNTsناریردهاند.
زیر 
ترکیباتفی بهاحتمالزیادازکاتادیستااو 
رامیتوان
تودها  MWCNTsاست.می ان فی  
منظورازمی ان فی  ،تعییننوعفی ومی انحضورآندرنمونه 
اندازهگیر کرد.
بهوسییهXRF،ICP-MS،AAS،ICP-AES/OESو SEM/EDSباکمکموادمرجعمناسب 
استفادهمیروند .

اینروشاابرا ترکیباتفی متنوعی

ارائهمینمایدومرجعیجهت

استانداردISO/TS 10797راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
میبارد .
اندازهگیر اا می انفی بهوسییه   ICP- MS

 4 -6میزان هیدروکربن پلی آروماتیک

9

ایدروکربناا پییآروماتیکنوعیترکیباتغیرفرار استندکهبهاحتمالزیاددرطیتودید MWCNTsبه

اندازهگیر می انایدروکربنپییآروماتیکقابلاجرا
روشاا کروماتوگرافیبرا  
واردردهاند .

تودها 
نمونه 
2
تودها 
نمونهاا  
کربناا پیی آروماتیک را به وسییه روش استخراجی سوکسیه از  
استند .میتوان ایدرو 
خارجکرد .استفادهاز HPLC-MSوت ریقمایع GC-MSجهتجداساز ایدروکربنپییآروماتیکوبررسی
،استفادهمیرود .

محتویاتباکمکموادمرجعمناسب



1- Metal content

2-Substrates

3-Polyaromatic
4-Soxhlet

3

 5 -6میزان مواد فرار 1تا دماي حدود ℃ 111

بیاثر9ازدما اتاقتاحدود℃199حرارتدادهودرآندما
تودها MWCNTsرادریکمحیط 
یکنمونه 
میرود تازمانیکهترکیباتفرارکامالآزادروند .بافرضاینکهایچ واکنشریمیاییدرنمونهر 
رته 
نگهدا 

میرود.می انموادفرارمعموتبه
نداد،می انموادفراربهوسییهکااشوزننمونهدرطولگرمادایمحاسبه 
میرود.انگامیکهترکیباصییآزادردهآببارد
صورتدرصدکااشوزن،درنتیجهحرارتدادنبیان 
میرود .امچنینامکان استفادهازدستگاه ترکیبی EGA-GCMSبرا بررسیگاز
اغیبمقداررطوبتنامیده 
خروجیوجوددارد .

استانداردمییایرانرماره12362واستانداردISO/TS 11251راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
اندازهگیر اا می ان مواد فرار به ترتیب به وسییه  TGAو EGA-GCMS
ارائه مینماید و مرجعی برا  
میبارد .

 6 -6میزان مواد فرار براي دماهاي باالتر از ℃ 111

بیاثر از دما اتاق تا دما ددخواه به طور مثال ℃ 299
تودها  MWCNTsدر یک محیط  
به یک نمونه  
میرودتاجاییکهترکیباتفرارکامالآزادرود.بافرضاینکهایچ
حرارتدادهردهودراماندمانگهدارته 
تودها ر نداد،می انموادفرار بهوسییهوزنکااشیافتهنمونهدرحین حرارت
واکنشریمیاییدرنمونه 
اندازهگیر می انموادفرارمورداستفادهقرارگیرد .معموتمی ان
میتواند برا  
میرود  TGA .
دیدنمحاسبه 
میرود.ا چنینامکاناستفادهازدستگاه
موادفراربهصورتدرصدکااشوزننمونهدراثرحرارتدیدنبیان 
ترکیبیEGA-GCMSبرا بررسیگازخروجیوجوددارد .

استانداردمییایرانرماره12362واستانداردISO/TS 11251راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
اندازهگیر اا می ان مواد فرار به ترتیب به وسییه  TGAو EGA-GCMS
ارائه مینماید و مرجعی جهت  
میبارد .




1-Volatile content
2- Inert environment

3

 9 -6میزان خاکستر

1

تودها MWCNTsدریکمحیطاکسیدکننده9ازدما اتاقتابات دما احتراق 
یکنمونه 
میرود.
سحدود℃   1999یاباتتر حرارتدادهردهوتازمانیکهاحتراقکاملروددرایندمانگهدارته 
میتواند به عنوان روری برا 
می ان خاکستر ،وزن باقیمانده نمونه بعد از اعمال حرارت است .روش   TGA
اندازهگیر می انخاکستراستفادهرود.می ان خاکسترمعموتبهصورتدرصدوزن باقیماندهازنمونهاصیی،

میرود .
پسازحرارتدیدنبیان 

يادآوري-بهطورمعمول،کاتادیستفی

میرود،کهاین
استفادهردهجهترردMWCNTsدردمااا میکوراکسید 

اکسیدترکیباصییمی انخاکستراستوممکناستبهاف ایشوزنمنجررود .



 9گزارش آزمون
گ ارشتعیینخوا بایدراملمواردذیلبارد :
ادف-خوا ومقادیرارزیابیردهمطابقجدول 1
اندازهگیر ارکدامازخوا ومقادیرآن 
روشاا  
ب -
اندازهگیر اا 
پ-نتایجکمیو/یاکیفیحاصلاز 
ت-رناسایینمونهآزمونردهبهطورمثالنامنمونهورمارهبهر 3
دادهاا 
ث-اطالعاتیدرمورداعتباروقابییتاعتماد 
روشاا دادهردهدرایناستاندارد 
ج-سایراطالعاتتکمییی،بهطورمثالانحرافاز 

ارائهمینمایدومراجعیجهت

يادآوري -استانداردمییایرانرماره16263راانماییرابرا تعیینمشخصات SWCNT
تعیینفاکتوراا رکلم وسکوپیک2بهوسییهSEMوTEMمیبارد .





1- Ash content
2- Oxidizing
3-Lot number
4- Mesoscopic

2
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