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Předmluva
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všech patentových práv.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
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Oznámení o schválení

Text ISO/TS 27687:2008 byl schválen CEN jako CEN ISO/TS 27687:2009 bez jakýchkoliv modifikací.



Úvod  Introduction
Mnoho odborníků předpokládá, že užití nanotechnologie
pronikne do všech oblasti života a umožní výrazný pokrok
v oblasti komunikací, zdravotnictví, výroby, materiálů
a znalostních technologií. Jde tedy o zřejmou potřebu
poskytovat průmyslu a výzkumu vhodné nástroje pomá-
hající vývoji a aplikaci nových technologií. Základním
předpokladem je, aby dohledové orgány a orgány ochrany
zdraví a životního prostředí měly dostupné a spolehlivé
měřicí systémy spolu s evaluačními protokoly podpořené
jasně zdůvodněnými normativními dokumenty.
V oblasti nanotechnologií jsou výzkumní pracovníci při
sledování uvedených materiálů pomocí mikroskopů
inspirováni tvarem objektů, s nimiž se setkávají v každo-
denním životě, ačkoliv z hlediska běžné fyzikální velikosti
jsou mnohem menší. Předpona, nano-, je často při-
pojována proto, aby vymezila malou velikost objektu.
(Předpona nano- se také používá v soustavě jednotek SI
a indikuje 10–9, například jeden nanometr = 10–9 metru).

 

As many authorities predict that applications of nano-
technologies will pervade all areas of life and will enable
dramatic advances to be realized in all areas of
communication, health, manufacturing, materials and
knowledge-based technologies, there is an obvious need to
provide industry and research with suitable tools to aid the
development and application of those technologies. It is
also essential that regulators and health and
environmental protection agencies have available reliable
measurement systems and evaluation protocols supported
by well-founded and robust standards.
Often in the field of nanotechnologies, researchers with
the aid of microscopes name materials inspired by the
shape of objects found in everyday life although the
physical size is much smaller. The prefix, nano-, is often
added to denote the small size of the object. (The prefix
nano-, is also used in S.I. units to indicate 109 e.g.
1 nanometre = 109 metre.)

 
Tento normativní dokument obsahuje jednotnou
terminologii pro problematiku užívanou v oblasti jak
nanověd, tak i nanotechnologií, týkající se částic
v nanorozměrech. Nanoobjekt a další nové termíny tvoří
logický hierar-
chický systém termínů a jejich definic. Tato hierarchie
umožní systematickou tvorbu slovníku a je součástí širší
hierarchie termínů, které se pro nanotechnologie tvoří.
Tento normativní dokument poskytuje aktuální soupis
důležitých termínů a jejich definic v uvedené oblasti. Jedná
se však pouze o jednu část plánovaného vícedílného
normativního dokumentu obsahujícího termíny a jejich
definice, zahrnujícího různé aspekty nanotechnologií.
Účelem tohoto normativního dokumentu je usnadnit
komunikaci mezi organizacemi a jednotlivci v průmyslu a
těmi, kteří s průmyslem spolupracují.

 

To create a unitary standard, this terminology and
definitions document encompasses terms used in both
nanosciences and nanotechnologies concerning particles
at the nano-scale. Nano-object and other new terms are
coined to allow development of a rational hierarchical
system of definitions. This hierarchy will allow systematic
building of vocabulary and is contained in a larger
hierarchy of terms under development for
nanotechnologies. This document provides an up-to-date
listing of terms and definitions relevant to the area. It
forms one part of a projected multi-part terminology and
definitions document covering the different aspects of
nanotechnologies. It is intended to facilitate commu-
nications between organizations and individuals in industry
and those who interact with them.

Tento normativní dokument se týká definic a termínů pro
tyto malé objekty. Tyto objekty mají několik tvarů; tři
základní tvary, které jsou uvedeny v tomto normativním
dokumentu, jsou na obrázku 1:

 
This document is concerned with the definition of
terminology and definitions for these small objects. These
objects come in several shapes; the three basic shapes
referred to in this document are illustrated in Figure 1:

a) nanočástice
a) nanoparticle

b) nanovlákno
b) nanofibre

c) nanodeska
c) nanoplate

 
Obrázek 1 – Schematický diagram zobrazujíc tvary nanoobjektů
Tento normativní dokument uvádí vzájemné hierarchické
vztahy mezi mnoha různými termíny. Obrázek 2 obsa-
huje několik termínů pro ilustraci některých existujících
vzájemných vztahů.

 
There is a hierarchical relationship between many of the
different terms in the document. Some elements of this
are shown in Figure 2 to illustrate some of the
relationships that exist.

Obrázek 2 – Fragment hierarchie pojmů týkajících se nano-objektů
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Tato technická specifikace je seznamem termínů a definic
vztahujících se k částicím v oblasti nanotech-
nologií. Je určena pro usnadnění komunikace mezi
organizacemi a spolupracujícími jednotlivci

 

This Technical Specification lists terms and definitions
related to particles in the field of nanotechnologies. It is
intended to facilitate communications between orga-
nizations and individuals in industry and those who
interact with them.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


