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Differentiële Centrifugale 
Sedimentatie
Analyse van deeltjesgrootte door sedimentatie is één van de 
belangrijkste analysetechnieken van vandaag. Stond deze techniek in 
het verleden als bewerkelijk te boek, met de komst van de disc 
centrifuges van het Amerikaanse bedrijf CPS Instruments, is dat al even 
verleden tijd. 

Differentiële sedimentatie is één van de aanbevolen methoden voor het 
meten van nanomateriaal door het Joint Research Center/Europese 
Unie. Kwaliteitscontrole en -beheersing van producten waarvan de 
kwaliteit afhankelijk is van de deeltjesgrootte, wordt eenvoudig met de 
disc centrifuges van CPS Instruments. Ook kan zo gemakkelijk worden 
voldaan aan eisen en rapportage met betrekking tot nanomateriaal. 



Analyse van deeltjesgrootte door sedimentatie

Gebruik van een dichtheidsgradiënt

Bij een meting met de disc centrifuge wordt een 
dichtheidsgradiënt gebruikt; meestal een sucroseoplossing. Het 
dichtheidsgradiënt voorkomt instabiliteit (streaming) tijdens het 
sedimentatieproces. 

Streaming kan optreden wanneer de concentratie van deeltjes in 
een monster te hoog is; de deeltjes kunnen dan als een massa 
naar beneden zakken. Het gradiënt kan zowel handmatig worden 
geplaatst, als ook automatisch met een gradiëntvormer (twee 
peristaltische pompen). Een dun laagje dodecaan beschermt de 
gradiënt tegen verdamping. Na ongeveer 15 minuten heeft zich 
een stabiele gradiënt gevormd en wordt het instrument 
gekalibreerd met een bekende deeltjesgrootte en dichtheid. 
Vervolgens kan het monster worden geïnjecteerd. Tussen de 
verschillende monsters hoeft de centrifuge niet te worden 
gestopt en schoongemaakt. Met één gradiënt kunnen circa 40 
metingen worden uitgevoerd. Afhankelijk van het soort gradiënt 
is de stabiliteit tot ~24 uur gegarandeerd.

De disc centrifuges van CPS Instruments maken 

een snelle, automatische meting mogelijk. Het 

principe is eenvoudig en gebaseerd op het feit dat 

het mogelijk is om conclusies te trekken over de 

grootte van (nano)deeltjes uit de snelheid van hun 

beweging in een vloeistof.

De roterende disc centrifuges van CPS Instruments werken 
volgens het principe van differentiële centrifugale sedimentatie 
(DCS). Voor het beschrijven van de snelheid waarmee deeltjes in 
een centrifuge worden afgescheiden wordt een variant op de 
wet van Stokes gebruikt. De zwaartekracht of valversnelling 
wordt in de formule voor berekening van de diameter van de 
deeltjes vervangen door de versnelling ten gevolge van de 
centrifugaal kracht. In de praktijk verplaatsen de te meten 
deeltjes zich door de centrifugaal kracht naar de buitenste rand 
van een roterende schijf, waar ze een deel van een passerende 
lichtstraal blokkeren. Deze verandering van lichtintensiteit is 
maat voor de verdeling van de deeltjesgrootte. 



Differentiële centrifugale 
sedimentatie (DCS) is een bijzonder 
krachtig hulpmiddel bij het meten 
van nanodeeltjes; óók
in combinatie met grotere deeltjes.

De DCS-techniek is zeer nauwkeurig, reproduceerbaar, snel, 
kan tot 40 monsters meten in dezelfde “run” en kan zelfs 
deeltjes meten met een lagere dichtheid dan het medium 
waarin ze zijn gedispergeerd met de low density disc. 

Centrifugesnelheid
Er zijn verschillende instrumenten verkrijgbaar. Zo hebben de 
DC12000 en de DC 18000 van CPS Instruments een lager 
toerental dan de DC 24000. 

Een hogere centrifugesnelheid is bijvoorbeeld handig 
wanneer een monster zowel grote deeltjes als nanodeeltjes
bevat en beide gemeten moeten worden. Een lage 
centrifugesnelheid kan worden ingesteld om de grotere 
deeltjes te meten; de snelheid wordt dan opgevoerd, zodat de 
nanodeeltjes nog binnen een redelijke tijd kunnen worden 
gemeten. 

Bereik

Allerlei soorten deeltjes tussen 0,01 en 40 micron kunnen 

eenvoudig worden gemeten. Ook metingen in de range van 

0,005 en 80 micron zijn mogelijk, waarbij het meetbereik 

afhankelijk is van de dichtheid van de deeltjes. Niet-bolvormige 

deeltjes geven een meetfout die kan oplopen tot 3,5 % in de 

gerapporteerde diameter bij kubusvormige deeltjes, tot 20% bij 

platte schijven. Software kan deze fout via een correctiefactor 

ondervangen. 

Monsters met een lagere dichtheid dan het medium waarin ze 

zijn gedispergeerd, gaan drijven op het oppervlak. Hierin 

voorziet een gepatenteerde low density disc met ingebouwde 

capillairen. Nadat het monster is geïnjecteerd verplaatsen de 

deeltjes zich via smalle kanaaltjes naar de buitenkant van de 

schijf, waarna ze van buiten naar het midden van de disc 

sedimenteren.



Figuur 1 toont de disc in het instrument                                                                        
en de lichtbrondetector aan de buitenkant van                                                            
de disc. 

Figuur 2 toont dezelfde disc in rotatie tijdens                                                            
een analyse, de gescheiden ‘banden’ van                                                             
deeltjes van verschillende grootten die de                                                         
detector naderen zijn hier duidelijk zichtbaar. 

Speed ramping

Bij differentiële sedimentatie is de dynamische range – de 
verhouding van het grootste tot het kleinste deeltje – ongeveer 
70. Het dynamisch bereik kan echter worden vergroot tot 1000, 
wanneer de centrifugesnelheid tijdens de analyse wordt 
verhoogd. Bij speed ramping wordt een aangepaste schijf met 
ingebouwde barrières gebruikt, zodat deeltjes van 10 tot 0,01 
micron gelijktijdig in een monster kunnen worden gemeten. 

Gemiddeld duurt de analyse tijd ongeveer 3-15 minuten per 
monster, afhankelijk van de de grootteverdeling en de dichtheid. 
Ter vergelijking: een monster van polystyreen bolletjes van 20 -
0,075 micron wordt bij gelijke snelheid in 19 uur geanalyseerd; 
in hogesnelheidstand (24000 toeren) is dat slechts een half uur. 
Voor extreem kleine deeltjes (van 0,005 tot 0,06 micron) is een 
langere analysetijd nodig; polystyreen bolletjes kunnen dan in 
een uur worden gemeten. 

Wanneer de analysetijd te lang wordt, zal de Browse beweging 
van kleine deeltjes (deeltjes kleiner dan 0,1 micron) de analyse 
verstoren: smalle pieken worden dan breder weergegeven. Niet 
bolvormige deeltjes geven een meetfout die tot 3,5% kan 
afwijken van de gerapporteerde diameter bij kubusvormige 
deeltjes en tot 20% bij platte deeltjes. 



Toepassingen van de 
CPS Disc Centrifuge 
zijn:
✓ Biologisch en farmaceutisch: virus- en 

virusachtige deeltjes, celfragmenten, 
eiwitclusters, liposomen, 
agglomeratiepatronen, 
zetmeel/meeldeeltjes. 

✓ Chemisch: polymeer latex en emulsies, 
olie-emulsies, vullers als 
calciumcarbonaat, klei, bariet.

✓ Halfgeleiders: microschuurmiddelen als 
diamant- en zirconiumdeeltjes, 
aluminiumoxide. 

✓ Fotografische emulsies: zilverhalides, 
pigmenten. 

✓ Inkten en verven: pigmenten in olie en 
water, inkjet inkt, magnetische ijzeroxide. 
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TOEPASSING 

Vaccins tegen virale infectieziekten

Farmaceutische bedrijven gebruiken 

het instrument bij de ontwikkeling van 

vaccins tegen virale infectieziekten. 

Als vector gebruiken zij het adenovirus dat verkoudheid 

veroorzaakt. De hamvraag bij het produceren van een vaccin is 

of de virusdeeltjes - weliswaar afgezwakt - actief zijn. De 

virusdeeltjes moeten dan monomeer zijn en mogen niet in 

clusters van twee, drie of meer aan elkaar zitten.

Grote aggregaten kunnen nog wel met een filtertechniek 

worden aangetoond, maar di- of trimeren van rond de 0,09 

micron doorsnede zijn daar te klein voor. De disc centrifuge 

biedt uitkomst. Zo zegt de aanwezigheid van aggregaten iets 

over de stabiliteit van virusdeeltjes na opslag. Ook kunnen de 

diverse stappen in een zuiveringsproces worden gevolgd.
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TOEPASSING 

Deeltjesgrootteverdeling polymeerdispersies

Polymeerdispersies worden gebruikt in watergedragen

verven en coatings, inkten, watergedragen lijmen, 

oplosmiddelvrije “urethaan” coatings, polyvinylchloride 

“Plastisol”-latexen (PVC deeltjes die door weekmakers 

hun flexibele eigenschappen krijgen) en in vele andere 

toepassingen. Polymeerdispersiedeeltjes variëren in het 

algemeen van ~10 µm tot ~0,02 µm diameter. Bij de meeste 

toepassingen van polymeerlatexen is de 

deeltjesgrootteverdeling zeer belangrijk en is de deeltjesgrootte 

een kritische parameter voor kwaliteitscontrole.  De CPS Disc 

centrifuge wordt vaak gebruikt om polymeerlatexen te 

karakteriseren, omdat het met zeer hoge resolutie de 

deeltjesgrootte kan meten, een hoge gevoeligheid heeft en 

(voor de meeste monsters) een snelle analyse mogelijk maakt. 

Polymeren met elke deeltjesdichtheid kunnen routinematig 

worden gemeten, zelfs degenen die een neutraal drijfvermogen 

hebben of een lage dichtheid. Dat is mogelijk met behulp van de 

low density disc. 

Analyses worden uitgevoerd met een netto verschil in dichtheid 

tussen de deeltjes en de omringende vloeistof van ten minste 

0,06 g/ml, wat zorgt voor consistente resultaten. Voor de meting 

van het polystyreenmengsel werd de CPS DC24000 UHR 

gebruikt. Ofwel de Disc Centrifuge met een maximale snelheid 

van 24000 rpm (welke gelijk staat aan 29000 G-kracht) en een 

ultrahoge resolutie. Er zijn echter ook een DC12000 of DC18000 

verkrijgbaar, wanneer de ultrahoge resolutie en hoge 

rotatiesnelheid minder nodig zijn. 
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TOEPASSING 

Van autobanden tot mineralen

De Disc Centrifuges van CPS Instruments zijn in eerste 

instantie ontwikkeld om de zwakke punten in de 

chemische samenstelling van autobanden te identificeren 

voordat het falen ervan grote financiële en 

veiligheidsrisico’s met zich mee zouden brengen. Nu 

wordt de Disc Centrifuge nog steeds veelvuldig gebruikt 

in de autobandenindustrie, maar zijn de 

toepassingsmogelijkheden enorm verbreed. 

Zo wordt carbon black tegenwoordig ook gewonnen uit 

afgedankte rubberen autobanden. Duurzaam, want dan is er 

geen aardolie meer nodig om het te maken en het kan worden 

verkocht aan bedrijven die er printerinkt, verf of opnieuw 

autobanden van maken. In een gemiddelde autoband zitten wel 

twintig soorten carbon black. De ene soort verlaagt de 

rolweerstand van een autoband en weer een andere geeft het 

stevigheid. 

Met behulp van de Disc Centrifuges worden de deeltjes 

gemeten, kunnen de verschillende varianten van elkaar worden 

gescheiden en vervolgens worden geleverd aan verschillende 

klanten voor de diverse toepassingen. 

Titaandioxide wordt in veel producten gebruikt vanwege de 

unieke eigenschappen; de ultra-witte kleur, het hoge 

brekingsvermogen en de UV-bestendigheid maken de stof 

populair. Het wordt gebruikt in tal van producten; van verven en 

kleurstoffen, tot levensmiddelen, cosmetische en 

huidverzorgingsproducten. Deze deeltjes moeten voor elke 

toepassing weer aan andere specificaties voldoen. Zo worden 

nano geschaalde titaniumdioxide deeltjes gebruikt in 

zonnebrandcrème vanwege de transparantie en UV-

absorberend vermogen. De Disc Centrifuges helpen bij het 

karakteriseren van deeltjes voor de verschillende toepassingen.
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