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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  ندارداسکتا  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

 بکه  92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
الکتروتکنیک    المللکی  بکی   کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  نسازما و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  عنکوان  بکه  و اسکت
 غکاایی   ککدکس  کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره المللیبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتها  آخری  از کشور،

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن یناناطم برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 . است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها اتفلز عیار

 

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 پیش گفتار

 آن نکویس  پکیش  ککه  "گیکر  و انکدازه مشخصکات   -پکودر نکانو کلسکی  کربنکات      -فناور  نکانو  " ارداستاند

پنجمی  اجحس کمیته  در و شده تدوی  و تهیه سازمان ملی استاندارد ایرانتوسط  مربو  اا  درکمیسیون

 قکانون  3 ماد  ی  بند استناد به این  ، است گرفته قرار تصویب مورد 93/19/1329ملی فناور  نانو مور  

 عنکوان  بکه  ، 1331 مکاه  بهمک   مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح 

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خا مأ منبع و

ISO/TS 11931:2012, Nanotechnologies - Nanoscale calcium carbonate in powder form – 

Characteristics and measurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و  

 مقدمه

. باشددارو میکاغا و  ،ساختمان ،مرکب ،رنگ کاربرد گسترده در صنایع مختلف مانند کلسی  کربنات دارا 

بنابرای  نیاز به تعریف بهتر  از  .یابد افزایشکاربرد ای  ماده کربنات، کلسی  نانورود با گسترش انتظار می

اا  تعیی  ترکیب شیمیایی روشاستاندارد، عملکرد آن می باشد. ای   درک بهترمشخصات فنی ای  ماده برا  

 ،بلور اندازه  مورد استفاده مشخصات به صورت: میانگی تداو  ت و سه پارامتر کلید  مکلسی  کربنانانو 

 کند.را فراا  می ویژه میانگی  اندازه ذره اولیه و ناحیه سطح

کلسیت دارا  فقط  . اگرچهآراگونیت و واتریت می باشد ،کلسیت بلور کلسی  کربنات دارا  ساختاراا   

دارا   توصیف شده در ای  استاندارد،کلسی  کربنات نانو بنابرای   .تجار  است در فعالیت ا  گسترده کاربرد

                                                                                                    کلسیت است.بلور   رساختا

   9و کلسی  کربنات رسوبی 1آسیاب شده مقیاس نانو به صورت کلسی  کربناتدر و نوع کلسی  کربنات تجار  د

لاا فروشنده و  استند.اایی دارا  تفاوتشک  ذره و توزیع اندازه ذره محصو  از نظر وجود دارد. ای  دو نوع 

                                     برا  کاربرداا  گوناگون آگاه باشند.ای  دو خریدار باید به تفاوت مشخصات 

گیر  اندازه کریستالی و اندازه ذره اولیه هدر انداز 2عبور  یو میکروسکوپ الکترون 3اا  پراش اشعه ایکسوشر

BETامچنی  روش  د.نگیرمورد استفاده قرار می
                         کاربرد دارد. 6سطح ویژهگیر  در اندازه 3

  . 
 

                                                 
Ground calcium carbonate(GCC) 1- 

Precipitated calcium carbonate(PCC)-2  

X-Ray diffraction(XRD)-3  

Transmission electron microscope(TEM)-4  

Brunauer, Emmett and Teller(BET)-5  

Specific surface area -6  
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 گیريمشخصات و اندازه -نانو کلسیم کربنات به صورت پودر -فناوري نانو

 

ئولیت برقرار  در ای  استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته شده است. در صورت وجود چنی  موارد ، مس -هشدار

  شرایط ایمنی و سحمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده کاربر ای  استاندارد است.

 و دامنه کاربرد هدف 2

 باکلسی  کربنات صلی پودر نانو اا  اتوصیف ویژگی برا  ی  الزاماتییعت ٬استاندارداد  از تدوی  ای   

ماده مورد نیاز برا  به کارگیر  اا  ویژگیجزئیات در ای  استاندارد  .باشدمیفناور  نانو در استفاده کاربرد 

 مرتبط با  ااگیویژای  استاندارد برا   ارائه شده است. در کاربرداا  مربو  به فناور  نانو کلسی  کربنات

 .کاربرد ندارد ایمنیبهداشت و جنبه اا  

  مراجع الزامي         1

اا ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

ی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن در صورتی که به مدرک

مورد نظر ای  استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده شده 

 است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

  استاندارد الزامی است: ای  ع زیر برا جااستفاده از مر

 اا  آزمون ویژگی اا و روش -یاراا  مورد مصر  در رنگ رنگینه ،3293استاندارد ملی ایران شمار        1-2

 روش اا  پراکنده کردن پودراا در مایعات -آماده ساز  نمونه، 19199استاندارد ملی ایران شمار       1-1

 نمونه بردار  و تقسی  نمونه برا  تعیی  خوا  -مواد ذره ا ،19299یران شمار  استاندارد ملی ا    1-9

2-4 ISO 3262-6:1998, Extenders for paints -- Specifications and methods of test -- Part 6: Precipitated 

calcium carbonate. 

 2-5 ISO 9277:2010, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the 

BET method. 

2-6 ISO 13322-1, Particle size analysis- Image analysis methods- Part1:Static image analysis methods. 

2-7 ISO 29301:2010 Microbeam analysis -- Analytical transmission electron microscopy -- Methods for 

calibrating image magnification by using reference materials having periodic structures 

2-8 ISO/TR 27628:2007 Workplace atmospheres -- Ultrafine, nanoparticle and nano-structured aerosols -- 

Inhalation exposure characterization and assessment 

2-9 ISO/TS 27687, Nanotechnologies-Terminology and definitions for nano-objects- Nanoparticle, 

nanofibre and nanoplate. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=20340
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45399
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44243
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2-10  ISO 80004-1, Nanotechnologies - Vocabulary -Part 1: Core terms. 

 

 اصطالحات و تعاريف 9

 کار می رود:زیر بهاصطححات و تعاریف  ٬در ای  استاندارد

9-2  

  (TEMمیکروسکوپ الکتروني عبوري) 

باال   نماییبزرگبا  تصاویر تولید سبباز طری  عبور پرتو الکترونی از نمونه و برامکنش با آن ابزار  است که 

 .شودمی پراش الگواا  ایجاد یا/و

9-1  

 (XRDپراش اشعه ايکس)

اا ابراا  الکترونی ات ناشی از  ای  پراکندگی کشسان   پرتو اشعه ایکس است.پراکندگی ناشی از تابش ی

 د.نمایبلور  ارائه میکه اطحعاتی در مورد ساختار  کندرا تولید میالگو  پراش ی   ،سامانهدر ی  

9-9  

 ويژهسطح  ناحیه

 سطح مطل  از نمونه تقسی  بر جرم نمونه است.مساحت 

9-4  

 (PCC)کلسیم کربنات رسوبي

 1رومبیک   ارمکی  بلوراکا  دو یکا   )مانند:کلسکیت(  سنتز شکده حکاو  بلوراکا  سکه گکوش     کربنات  کلسی 

 مانند:آراگونیت( است.)

9-5  

 (GCC)آسیاب شدهکلسیم کربنات 

 کلسی  کربنات طبیعی است.روش آسیاب)خردایش( کلسی  کربنات تولید شده به 

9-6  

 ذره اولیه

 تر تشکی  نشده است.که از مجموعه ذرات کوچک ا هذر

                                                 
1-Rhombic bipyramidal crystals 
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تشکی   انبوه شدن اجزاء قب  ازاز فاز بخار  زایی ای  اصطح  به طور معمو  به ذراتی اشاره دارد که از طری  استه -يادآوري

 شده است.

  گیرياندازهروش هاي ي اصلمشخصات         4

اا  ویژگیصیه می شود توبرا  کلسی  کربنات به صورت پودر، طب  مشخصات فنی زیر، در ای  استاندارد 

آورده شده  1گیر  مربوطه در جدو  اا  اندازهمشخصات الزم و روش د.نگیر  و گزارش شواندازه ،اصلی

 است.

و نتایج آزمون طب  گیر  شده می تواند با تواف  طرفی  باشد اا  اندازهمرتبط با مقادیر کمی ویژگی الزامات

 گردد.می ای  استاندارد گزارش  6بند 

 گیريمتناظر با روش هاي اندازه مشخصات اساسي  -2دولج

 گیريروش هاي اندازه واحد مشخصات

 % جرمی کلسی  کربنات  کسر

(kg/kg) 

( یا دیگر روش اا  آنالیز ISO 3262-1تیتراسیون)طب  استاندارد روش

 ذینفع شیمیایی بر اساس تواف  بی  افراد

 1ر()فرمو  شر   nm XRD بلور میانگی  اندازه 

 nm TEM میانگی  اندازه ذره اولیه

m ویژهسطح ناحیه 
2
 /g  روشBET 

 

مرتبط بکا  برحسب خصوصیات  در مقیاس نانوکلسی  کربنات  پودراصلی با اد  معرفی اا  ا  از ویژگیمجموعه – 2يادآوري

 .ارزیابی شده استمواد اصلی تشکی  دانده آن   اندازه نانو و

بکه سکایر اسکتاندارداا  مکرتبط     بکا توجکه   ممک  است  ٬مربو  به برنامه اا  کاربرد  خا صیلی تفاا  ویژگی -1يادآوري 

 مشخص شده باشد.

بکرا   بنکابرای    ارائکه نشکده اسکت.    ای  اسکتاندارد    گیر  دراندازه اا ای  روش برا تفسیر   اا دستورالعم   -9يادآوري 

بکه خکوبی   و مطلکع  تحکت یک  مکدیریت کیفیکت     ذینفکع  باید توسط افراد  گیر هانداز مطلوب)مورد نظر(، بدست آوردن نتایج 

 شناخته شده به کار برده شود.

 نمونه برداري               5

 بردارید. 19299استاندارد ملی ایران شماره  محصو  برا  آزمون مطاب  از ی  نمونه شااد

 گزارش آزمون            6

 زیر باشد:ت اطحعاگزارش آزمون باید دارا  حداق  

                                                 
Scherrer formula-1  
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 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران        6-2

 ؛نام شیمیایی( ٬) نام محصو نمونه شخصاتم       6-1

 ؛(سر  ساخت ر،هبتعداد ، نانو کلسی  کربنات تهیه اا) منبعتوصیف نمونه     6-9

 ؛آزمون کنندهآزمایشگاه  نام    6-4

 ؛نتایج آزمون     6-5

               TEM) برا  1گیر  متناظر با جدو اا  اندازهو روشاصلی یر  مشخصات گنتایج اندازه 6-5-2

         نتایج  ،درا  استاندارانح ، گزارش تعداد ذرات استفاده شده در تعیی  اندازه میانگی   امواره             

  ؛(TEMروش به اندازه گیر   جزئیاتو گیر   اندازه             
 (   مقرراتااکنندهاا، و تنظی ندهنک تامی ) موضوع تواف  بی  کاربراا، گیر اندازهم قطعیت عد  6-5-1

  ؛) در صورت وجود( تکمیلیاطحعات       6-6

 ؛تاریخ انجام آزمون       6-2

 .نام، نام خانوادگی و امضا  آزمون کننده       6-8

 


