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Úvod
S rostoucími vědeckými poznatky a rostoucí počtem
technických termínů v této oblasti, je cílem této technické specifikace stanovit termíny pro nanostrukturované materiály.
Nanostrukturované materiály jsou charakterizovány
vnitřními strukturami nebo strukturami povrchu v řádu
nanometrů. Nanoobjekty (materiál s jedním, dvěma nebo
třemi vnějšími rozměry v nanostupnici) mohou být
nanostrukturovány.

Introduction
With increasing scientific knowledge and a growing
number of technical terms in this field, the purpose of this
Technical Specification is to define important terms for
nanostructured materials.
Nanostructured materials are characterized by internal
structures or surface structures at the nanoscale. Nanoobjects (material with one, two or three external
dimensions in the nanoscale) can be nanostructured.

Klasifikace nanostrukturování materiálu by neměla být
založena pouze na jeho krystalických vlastnostech
(tří-dimenzionálním uspořádání atomů nebo molekul, které
tvoří krystality s krátkým rozsahem pořadí atomů
v amorfní nebo kvaziamorfní fázi, hranic zrn, intragranulovaném interfejsu, dislokacích, atd.). Na rozdíl od
materiálů s distribucí velikostí zrna, které má významnou frakci v nanostupnici (nanokrystalickou), s dutinami
a póry v nanostupnici, nebo precipitaci v nanostupnici (tj.
nanoobjekty v tuhé matrici), která je dostatečným prvkem
materiálů, které jsou klasifikovány jako „nanostrukturované“ (viz ISO/TS 80004-1:2010, 2.4, nanomateriál). Podobně, jsou identifikovány téměř všechny
materiály, které mají povrchy s morfologickou a chemickou heterogenitou v nanostupnici. Povrchy materiálů,
které byly záměrně modifikovány nebo texturovány a mají
morfologické a chemické rozdíly v nanostupnici, jsou
identifikovány jako „nanostrukturované“.

A material should not be classified as nanostructured
based solely on its crystalline properties (three-dimensional arrangements of atoms or molecules forming
a crystallite, short range order of atoms in amorphous or
quasi-amorphous phases, grain boundaries, intragranular interfaces, dislocations, etc.). In contrast, materials with a grain size distribution having a significant
fraction of grains in the nanoscale (nano-crystalline), voids
and pores in the nanoscale, or precipitations in the
nanoscale (i.e. nano-objects in a solid matrix) are sufficient
features for materials to be classified as “nanostructured”
(see ISO/TS 80004-1:2010, 2.4, nanomaterial). Similarly, almost all materials always have
surfaces with morphological and chemical heterogeneities in the nanoscale. Only surfaces that have been
intentionally modified or textured to have morphological or chemical heterogeneities in the nanoscale identify
materials as “nanostructured”.

Tato technická specifikace obsahuje pět kategorií nanostrukturovaných materiálů (viz obrázek 1):
1) nanostrukturovaný prášek;
2) nanokompozit;
3) tuhá nanopěna;
4) nanoporézní materiál;
5) nanodisperzní tekutina.
Pro některé z těchto pěti kategorií je určeno hledisko pro
počet termínů subkategorie. Termíny pro kategorie
a subkategorie nejsou vyčerpávající; další kategorie
a subkategorie budou přidány v pozdější revizi této
technické specifikace.

Five categories of nanostructured materials are covered in
this Technical Specification (see Figure 1):
1) nanostructured powder;
2) nanocomposite;
3) solid nanofoam;
4) nanoporous material;
5) fluid nanodispersion.
For some of these five categories, a number of subcategory terms are also defined. The category and
subcategory terms are not comprehensive; additional
categories and subcategories will be added in later
revisions of this Technical Specification.

Obrázek 1 – Kategorie nanostrukturovaných materiálů stanovených v této technické specifikaci
Figure 1 0A– Categories of nanostructured materials defined in this Technical Specification
V obou nanostrukturovaných prášcích a nanodisperzních tekutinách jsou nanoobjekty (nebo jejich agregáty
nebo aglomeráty) uspořádány v náhodném rozdělení
(generování s krátkým dosahem tj. strukturováním). Tato
rekognoskace, která je v mnoha případech zaměřena na nanoobjekty (nebo jejich agregáty nebo aglomeráty) se bude interagovat s molekulami kapaliny
(zejména u polárních kapalin) v tenké mezní vrstvě na
povrchu jednotlivých částic. Modifikované vlastnosti
homogenity kapaliny jsou v termínech „nanostruktury“.
Jejich efekt může být zjištěn fyzikálně-chemickými
měřeními.

In both nanopowders and fluid nanodispersions, the nanoobjects (or their aggregates or agglomerates) are
arranged in a non-random distribution (generating a shortrange order, i.e. a structure). Also, it is recognized that in many cases the nano-objects (or their
aggregates or agglomerates) will interact with the
molecules of the liquid (particularly in polar liquids) in
a thin boundary layer on the surface of each particle. The
homogeneity of properties in the liquid is modified in
terms of a “nanostructure”. The effects can be revealed by
physico-chemical measurements.

Pokud je na straně druhé kapalné médium, které slouží
jako pozadí a neobsahuje žádné vzájemné konkrétní vazby
mezi nanoobjekty, které jsou v něm obsaženy, pak taková
nanosuspenze není považována za „nanostrukturovanou“ jako celek, ale spíše jen za celek
nanoobjektů. V tomto smyslu se „nanosuspenze“, jak je
zde definována, rozpozná v šedé zóně mezi nanostrukturovaným materiálem a materiálem obsahujícím
nanoobjekty. Celkový závěr je ten, že termín „nanosuspenze“ by měl být zahrnut do této technické specifikace, protože jeho současné a expandující využití,
popisuje oblast materiálů.
1 Předmět normy

If, on the other hand, the liquid medium serves as
a background and there is no particular interrelation
among the nano-objects contained within it, then such
a nanosuspension is not considered “nanostructured” as
a whole but rather just as an ensemble of nano-objects. In
this sense, the term “nanosuspension” as defined here
recognizes a grey zone between nanostructured material and a material consisting of nanoobjects. Overall, the conclusion was that the term
“nanosuspension” should be included in this Technical
Specification because of its current and expanding usage
to describe materials in the field.
1 Scope

Tato technická specifikace uvádí termíny a definice pro
materiály v oblasti nanotechnologií, kde jeden nebo více
komponentů jsou v oblasti nanostupnice a vykazují
vlastnost materiálů, kterým je možné přičíst přítomnosti
regionální nanostupnice. Je určena pro usnadnění
komunikace mezi organizacemi a jednotlivci v průmyslu
a těmi, kteří s nimi spolupracují.
Pro klasifikaci nanostrukturovaných materiálů nejsou
ovšem dostačující topografické nebo kompoziční prvky
v nanostupnici. Materiály klasifikované jako nanostrukturované, musí mít vnitřní nebo povrchovou strukturu
s významnou frakcí prvků, zrn, dutin nebo precipitaci
v nanostupnici. Články, jejichž obsahem jsou nanoobjekty nebo nanostrukturované materiály nepopisují
samostatně nanostrukturované materiály.

This Technical Specification gives terms and definitions for materials in the field of nanotechnologies where
one or more components are nanoscale regions and the
materials exhibit properties attributable to the presence of
those nanoscale regions. It is intended to facilitate
communications between organizations and individuals in
industry and those who interact with them.
Materials have topographical or compositional features at
the nanoscale, but this is not sufficient to classify the
material as nanostructured. Materials classified as
nanostructured have an internal or surface structure with
a significant fraction of features, grains, voids or
precipitates in the nanoscale. Articles that contain nanoobjects or nanostructured materials are not necessarily nanostructured materials themselves.

Tato technická specifikace zahrnuje nanodisperzi.

This Technical Specification includes nanodispersion.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

