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Úvod  Introduction
Řízení problémů v nanostupnici (2.1) je
předpokladem pro sloučení procesů a technik,
které se používají ve výzkumu, projektování
a výrobě materiálů, zařízení a systémů
v nanotechnologiích (2.3). To zároveň umož-
ňuje stanovení managementu charakteristik
pro mate-
riál, jeho velikost, tvar, morfologii, chemické
složení a molekulární konfiguraci, zlepšující
nebo rozvíjející nový proces a vlastnosti
produktu.

 By control of matter in the nanoscale (2.1),
nanotechno-
logy (2.3) brings together processes and
techniques that are used to research, design
and manufacture materials, devices, and
systems. It enables manage-
ment of characteristics such as material size,
shape, morphology, chemical composition and
molecular con-
figuration for the improvement, or
development of, new process and product
properties.



Aplikace nanotechnologií budou pronikat
prakticky do každého aspektu života a umožní
zásadní pokroky v komunikaci, zdravotnictví,
výrobě, materiálech a základ-
ních znalostech o technologiích. Za
předpokladu jejich částečné realizace, je třeba
poskytnout průmyslu a výzkumným
pracovníkům vhodné nástroje pomá-
hající s vývojem, aplikací a komunikací
v nanotechno-
logiích.

 Applications of nanotechnologies will
ultimately per-
vade virtually every aspect of life, and enable
dramatic advances in communication, health,
manufacturing, materials and knowledge-based
technologies. Even if this is only partially
realized, there is a need to provide industry
and researchers with suitable tools to assist
with the development, application and
communication of nanotechnologies.

Základním záměrem je harmonizace termínů
a definic s cílem podporovat společné stálé
a konzistentní pou-
žívání napříč průmyslovými odvětvími, kde jsou
nano-
technologie vyvíjeny a používány.

 A crucial objective is the harmonization of
terminology and definitions, in order to
promote common under-
standing and consistent usage across
communities where nanotechnologies are being
developed and used.

V kontextu série ISO/TS se „terminologie“
zaměřuje na:

 In the context of the ISO/TS 80004 series of
standards, “terminology” refers to the
following:

a)   strukturované nebo pojmové zpracování
slovní zásoby v nanotechnologiích,

 a)   a structured or conceptual presentation of
voca-
bulary in nanotechnologies,

b)   definice přiřazené specifickým jazykovým
jednot-
kám v tomto slovníku.

 b)   assigned definitions for specific units of the
lan-
guage in this vocabulary.

Tato část ISO/TS 80004 uvádí termíny
a definice základních termínů této nově
vznikající terminologie a slouží jako základ pro
rozšířený slovník, který je společně tvořen
souborem ISO/TS 80004.

 This part of ISO/TS 80004 presents
terminology and definitions for core terms in
this emerging vocabulary, and serves as the
foundation for a broader vocabulary
constituted collectively by the ISO/TS 80004
series of standards.

S průběžným vývojem nanotechnologií je
nutné, pro usnadnění komunikace, stálé
zpřesňování a konkreti-
zovaní termínů a jejich definic. Pro mnoho
komunit jsou „nanostupnice“, „nanomateriál“
(2.4) a nanotech-
nologie považovány za logickou aplikaci použití
roz-
sahu stupnice jednotek SI. Předpona ‚‘nano-‘
určuje specifikaci jednotek měření 10–9 a její
podstatu určuje následující slovo. Ve slovníku
série ISO/TS 80004 jsou termíny „nanoobjekt“
(2.5) a „nanostupnice“ použity pro velikosti
a geometrické hranice vyjadřující zásadní
a měřitelné aspekty nanomateriálů. V případě
termínu „nanostupnice“, je v definici
předpokládáno, že sku-
tečné rozsahy délek nanoobjektů mohou být
mimo přesné hranice, které jsou obvykle
spojeny s předsta-
vou stupnice, což znamená, že horní a dolní
hranice je možné považovat za přibližné.

 As nanotechnologies continue to evolve, the
terms and definitions to facilitate
communications have become increasingly
specific and precise. For many commu-
nities, the meaning of terms such as
“nanoscale”, “nanomaterial” (2.4) and
“nanotechnology” are inferred by logical
application of the SI unit of scale. The prefix
'nano-' specifically means a measure of 10-9

units, and the nature of this unit is determined
by the word that follows. In the ISO/TS 80004
vocabulary series, howe-
ver, terms such as “nano-object” (2.5) and
“nanoscale” employ size and geometric
boundaries to express fundamental and
measurable aspects of nanomate-
rials. In the case of the term “nanoscale”, the
definition acknowledges that the length range
of nano-objects may fall outside the precise
boundaries normally associated with the
concept of scale, by indicating that the upper
and lower boundaries are approximate.



Dolní mez (přibližně 1 nm) je zavedena
v definici nana-
nostupnice proto, aby se zabránilo tomu, že by
se mohlo u jednotlivých atomů a malých skupin
atomů, stejně jako u jednotlivých molekul,
které jsou ozna-
čovány jako nanoobjekty nebo elementy
nanostruktur (2.6) dojít k absenci dolní
hranice. Lze předpokládat že, molekuly
fullerenů a jednovrstvé planární struktury

 The lower limit (approximately 1 nm) in the
definition of nanoscale is introduced to avoid
single and small groups of atoms, as well as
individual molecules, from being designated as
nano-objects or elements of nano-
structures (2.6), which might be implied by the
absence of a lower limit. It should also be
recognized that fullerene molecules and single
layer planar structures

(např. grafeny), které mají rozměry pod 1 nm,
jsou v praxi považovány za nanomateriály,
neboť jsou důle-
žitými stavebními kameny nanotechnologie.

 (e.g. graphene) that have dimensions below
1 nm are, in practice, considered to be
nanomaterials because they are important
building blocks for nanotechnology.

Další rozměry podmíněné biologickými efekty,
výslovně částice buněčné interakce a interakce
environmentu, které souvisejí
s nanotechnologií, je možné zahrnout mezi
struktury nanotechnologie pod 1 nm a nad
100 nm. Kromě velikosti, bude mít vliv na
biologické a envi-
ronmentální interakce spojené
s nanostrukturovanými materiály složitá
souhra parametrů, jako je poměr stran,
chemické jádro, aglomerace stavu, skupenství,
vlastnosti povrchu a další.

 Further, size-dependent biological effects,
specifically particle-cell interactions, and
environmental interac-
tions related to nanotechnology, involve
structures below 1 nm and above 100 nm. In
addition to size, the complex interplay of
parameters such as aspect ratio, core
chemistry, agglomeration state, physical state,
surface properties and others will influence
biological and environmental interactions
associated with nano-
structured materials.

Vývoj terminologie probíhá intenzivním
tempem a je třeba vždy reagovat na potřeby
zainteresovaných stran. Stejně jako jsou
rozšiřovány znalosti v robustní termi-
nologii, bude nutné s obdobnou efektivitou
postupovat v definicích u záměrně vyrobených
nanoobjektů a nano-
strukturovaných materiálů, nejen vzhledem
k jejich veli-
kosti a tvaru z pohledu metrik, ale i na základě
výkon-
nosti, základních vlastností a jejich aspektů.

 Terminology development is proceeding at an
inten-
sive pace and needs to be responsive to the
needs of stakeholders. As knowledge expands,
a robust termi-
nology will need to effectively convey not only
the size and shape-based metrics of
nanomaterials but also the performance-
based/properties-based aspects of inten-
tionally produced nano-objects and
nanostructured materials in their definitions.

Tato průběžná výzva ke způsobu komunikace
při použití složitých pojmů v definicích, bude
smysluplná a praktická pro zúčastněné strany
v oblastech výzkumu, komerčních aplikacích,
vlády a spotřebních společenství. Je třeba
zdůraznit, že definice „nanostupnice“ v slov-
níku série ISO/TS 80004 představuje obecný
deskrip-
tor, který slouží k usnadnění komunikace
týkající se nanotechnologií.

 It will be an on-going challenge to
communicate complex concepts in definitions
in a manner that is meaningful and practical
for stakeholders in research, commercial
applications, government and consumer
communities. It is emphasized that the
definition of “nanoscale” in the ISO/TS 80004
vocabulary series is a general descriptor
serving to facilitate communica-
tion concerning nanotechnologies.



Rozvoj základních termínů a jejich definic je
přínosem v průběžných časových diskuzích při
jejich vědeckém, právním a spotřebitelském
využití. Ve vědě se stále více objevuje měření
v nanostupnici. Jedná se zejména o stálý rozvoj
vědy a jeho schopnost měřit a charakte-
rizovat nanomateriály, nebo zobecnění
s ohledem na nanostupnici. Pečlivě musí být
přijímána zjištění z nej-
novějších vědeckých informací, která budou
začleněna do terminologie, jakmile budou
k dispozici. Od počátku ISO/TC 229 a IEC/TC
113 se nanotechnologie vyví-
jely a stále vyvíjí. Je důležité si uvědomit, že
související termíny a jejich definice budou
sledovat uvedenou evoluční cestu.

 The development of core terms and their
definitions has benefited from discussion over
time concerning scien-
tific, regulatory and consumer usage. The
science is still emerging, as is the capacity to
measure and characterize nanomaterials, or
more generally matter in the nanoscale. Care
needs to be taken to ensure the latest scientific
information is incorporated into the ter-
minology as it becomes available. Since the
inception of ISO/TC 229 and IEC/TC 113,
nanotechnology has evolved and continues to
evolve. It is important to acknowledge that the
associated terms and their definitions will
likewise follow an evolutionary path.

Mnoho definic v této části ISO/TS 80004 je
určeno v souladu s rámcovým a hierarchickým
systémem ter-
minologie pro nanotechnologie. Dále je také
důležité si uvědomit, že jednotlivé články
popisující vytvořené nanomateriály nejsou
nutně samotnými nanomateriály.

 Many of the definitions in this part of
ISO/TS 80004 are determined to be in harmony
with a framework and hierarchical system of
terminology for nanotechnolo-
gies. Furthermore, it is also important to
recognize that articles fabricated to contain
nanomaterials are not necessarily
nanomaterials themselves.

Obrázek 1 ilustruje vztahy mezi
„nanomateriály“, „nano-
objekty“ a „nanostrukturovanými materiály“
(2.7). Nic-
méně, tato hierarchie nevylučuje možnost pro
nano-
objekt, který bude mít vnitřní nebo povrchovou
nanostrukturu. Tento obrázek by měl být proto
pova-
žovány za schematický, nebo idealizovaný.

 Figure 1 illustrates the relationships between
“nano-
material”, “nano-object” and “nanostructured
material” (2.7). However, this hierarchy is not
intended to exclude the possibility for a nano-
object to have internal or surface
nanostructure. This figure should therefore be
considered as schematic or idealized.



Obrázek 1 – Nanomateriál rámcově

Figure 1 – Nanomaterial framework

1 Předmět normy  1 Scope
Tato část ISO/TS 80004 uvádí termíny
a definice, které se vztahují k základním
termínům v oblasti nanotechno-
logií. Je určena pro usnadnění komunikace mezi
orga-
nizacemi a jednotlivci v průmyslu a těmi, kteří
s nimi spo-
lupracují.

 This part of ISO/TS 80004 lists terms and
definitions related to core terms in the field of
nanotechnologies. It is intended to facilitate
communications between organizations and
individuals in industry and those who interact
with them.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


