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Úvod
Moderní nanotechnologie mají otevřeny dveře
do měřicích a přístrojových technik. Pro pochopení
vlastností a funkce všech nanoobjektů je
klíčová jejich charakterizace.
Charakterizace nanoobjektu zahrnuje interakce
mezi lidmi z různých prostředí a z různých
oborů. Zájem o charakterizaci nanoobjektů
může být například, pro materiály vědců,
biologů, chemiků nebo fyziků a může mít
pozadí, které je především experimentální nebo
teoretické. Využití dat, která jsou uvedena
v této skupině, však přesahuje oblast regulace
a toxikologie. Aby se zabránilo jakémukoli
nedorozumění, a aby se usnadnila jak srovnatelnost, tak spolehlivá výměna
informací, je nezbytné vyjasnit termíny a stanovit
podmínky pro jejich využití a vytvořit podmínky
pro jejich definice.
Termíny jsou zatříděny do následujících
obecnějších oblastí:

Introduction

•
Kapitola 2: Obecné termíny;

•
Clause 2: General terms

Measurement and instrumentation techniques
have effectively opened the door to modern
nanotechnology. Characterization is key to
understanding the properties and function of
all nano-objects.
Nano-object characterization involves
interactions between people with different
backgrounds and from different fields. Those
interested in nano-object characterization
might, for example, be materials scientists,
biologists, chemists or physicists and might
have a background that is primarily
experimental or theoretical. Those making use
of the data extend beyond this group to include
regulators and toxicologists. To avoid any misunderstandings, and
to facilitate both comparability and the reliable
exchange of information, it is essential to
clarify the concepts, to establish the terms for
use and to establish their definitions.
The terms are classified under the following
broad headings:

•
Kapitola 3: Termíny vztahující se k velikosti
a měření tvaru;
•
Kapitola 4: Termíny vztahující se k chemické
analýze;
•
Kapitola 5: Termíny vztahující k měření dalších
vlastností.

•
Clause 3: Terms related to size and shape measurement

Určení těchto okruhů je pouze orientační,
protože některé techniky mohou určit více než
jednu vlastnost. Článek 3.1 seznamu
zastřešující měření, které se vztahuje
k ostatním částem kapitoly 3. Další měření jsou
specificky technická a jsou umístěna v textu se
související technikou.
Je třeba poznamenat, že u většiny technik jsou
vyžadovány analýzy v nepůvodním stavu, které
zahrnují přípravu vzorku, například umístění
nanoobjektu na povrchu, nebo umístění ve
specifické tekutině nebo ve vakuu. Toto může
změnit povahu nanoobjektů.
Pořadí technik v tomto dokumentu by nemělo
vymezovat preferenci, neboť techniky uvedené
v tomto dokumentu nejsou úplné. Zároveň, některé techniky
uvedené v tomto dokumentu jsou více populární
než ostatní, které jsou používány při
analyzování některých vlastností nanoobjektů.
Tabulka 1 uvádí abecedně charakterizaci
hlavních aktuálních technik pro nanoobjekt.
Tabulka 1 – Abecední seznam hlavních
současných technik pro charakterizaci
nanoobjektu

These headings are intended as guide only, as
some techniques can determine more than one
property. Subclause 3.1 lists the overarching
measurands that apply to the rest of Clause 3.
Other measurands are more technique specific
and are placed in the text adjacent to the
technique.

Vlastnosti
(Property)
Velikost
(Size)

Tvar
(Shape)
Plocha povrchu
(Surface area)

•
Clause 4: Terms related to chemical analysis
•
Clause 5: Terms related to measurement of other
properties

It should be noted that most techniques
require analysis in a non-native state and
involve sample preparation, for example
placing the nano-objects on a surface or
placing it in a specific fluid or vacuum. This
could change the nature of the nano-objects.
The order of the techniques in this document
should not be taken to indicate a preference
and the techniques listed in this document are not intended
to be exhaustive. Equally, some of the
techniques listed in this document are more
popular than others in their usage in analysing
certain properties of nano-objects. Table 1 lists
alphabetically the main current techniques for
nano-object characterization.
Table 1 – Alphabetical list of main current
techniques for nano-object
characterization

Současné hlavní techniky
(Current main techniques)
atomová silová mikroskopie (AFM), odstředivá sedimentace kapaliny (CLS),
mobilní diferenční analýza systému (DMAS), dynamický rozptyl světla (DLS),
skenovací elektronová mikroskopie (SEM), analýza sledované částice (PTA),
transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
(atomic force microscopy (AFM), centrifugal liquid sedimentation (CLS),
differential mobility analysing system (DMAS), dynamic light scattering
(DLS), scanning electron microscopy (SEM), particle tracking analysis
(PTA), transmission electron microscopy (TEM))
atomová silová mikroskopie (AFM), skenovací elektronová mikroskopie
(SEM), transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
(atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM),
transmission electron microscopy (TEM))
metoda Brunauer-Emmett-Teller (BET)
(Brunauer-Emmett-Teller (BET) method)

Chemie povrchu
(Surface,
chemistry)
Chemie
„hromadného“
vzorku
(Chemistry of the
“bulk”
sample)
Náplň suspenze
(Charge
in suspensions)

hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS), rentgenová
fotoelektronová spektroskopie (XPS)
(secondary ion mass spectrometry (SIMS), X-ray photoelectron spectroscopy
(XPS))
hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS),
nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR)
(inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMR))
zeta potenciál
(zeta potential)

Tento dokument slouží jako výchozí manuál pro
slovní zásobu, která je základem pro měření
a charakterizaci aktivit v oblasti
nanotechnologií.
1 Předmět normy
Tato technická specifikace obsahuje seznam
termínů a definic pro charakterizaci
nanoobjektů.

This document is intended to serve as
a starting reference for the vocabulary that underpins
measurement and characterization efforts in
the field of nanotechnologies.
1 Scope
This Technical Specification lists terms and
definitions relevant to the characterization of
nano-objects.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

