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Inleiding

In oktober 2011 publiceerde de Europese Commissie haar aanbevelingen betreffende een algemene definitie van 
de term “nanomateriaal” voor regelgevingsdoeleinden. Volgens deze aanbeveling is een nanomateriaal een na-
tuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, hetzij in ongebonden toestand of als een 
aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50% van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling één 
of meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm. In deze definitie worden een deeltje, 
aggregaat en agglomeraat als volgt omschreven:
1) “deeltje” betekent een miniem stukje materiaal met afgebakende fysieke grenzen
2) “aggregaat” betekent een deeltje dat uit sterk verbonden of gefuseerde deeltjes bestaat
3) “agglomeraat” betekent een verzameling los met elkaar verbonden deeltjes of aggregaten waarvan de 

totale externe oppervlakte gelijk is aan de som van de oppervlakten van de individuele componenten

In specifieke gevallen en waar nodig vanuit milieu-, gezondheids-, veiligheids- of mededingingsoogpunt kan de 
drempelwaarde van 50 % voor de gekwantificeerde grootteverdeling worden vervangen door een drempel tus-
sen 1 en 50 %. Verder dienen fullerenen, grafeenvlokken en enkelwandige koolstofnanobuizen met één of meer 
externe dimensies onder 1 nm als nanomaterialen te worden beschouwd. 

Deze definitie werd specifiek voor gebruik op wetgevend vlak uitgewerkt. Derhalve moet via metingen worden 
nagegaan of een materiaal binnen de definitie van een nanomateriaal valt. Voornamelijk het soort samenstellende 
deeltjes (hun chemische samenstelling), hun externe grootte en de mediaan waarde van de deeltjesgrootteverde-
ling moeten worden bepaald. Methodes om de grootte en/of het aantal nanodeeltjes te meten kunnen als volgt 
worden ingedeeld:
1) “ensemble methods” zoals dynamic light scattering (DLS) meten grote aantallen deeltjes tegelijkertijd en 

rapporteren intensiteitgewogen deeltjesgroottes. 
2) “counting methods” zoals particle tracking analysis (PTA), electron microscopy (EM) en atomic force micro-

scopy (AFM) bestuderen ieder deeltje afzonderlijk.
3) “fractionatiemethodes” zoals field-flow fractionation (FFF), hydrodynamic chromatography (HDC) en centri-

fugal liquid sedimentation (CLS) scheiden monsters in monodisperse fracties voordat de deeltjes worden 
gekwantificeerd. Fractionatiemethodes moeten vaak worden gekoppeld aan een geschikt detectiesysteem.
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Momenteel bestaat er geen enkele techniek die de chemische samenstelling, de deeltjesgrootte en de deel-
tjesgrootteverdeling voldoende en routinematig kan meten. Daarnaast zijn de meeste beschikbare technieken 
ontoereikend om nanodeeltjes in complexe systemen zoals levensmiddelen te bestuderen. Nanodeeltjes onder-
scheiden van andere bestanddelen van de matrix, zoals koolstofrijke stoffen en afvalstoffen, vormt een bijzondere 
uitdaging. Een ander probleem is het feit dat de detectielimieten voor veel technieken groter zijn dan de ver-
wachte blootstellingsconcentraties.

In de praktijk is transmissie electronenmicroscopie (TEM) de enige methode waarbij het technisch mogelijk is om 
de deeltjes te tellen en hun grootte te bepalen in zowel vrije als geagglomereerde toestand. Echter, artefacten die 
ontstaan tijdens de monsterbereiding, het vereiste hoge deeltjesaantal, en het feit dat de techniek niet geschikt 
is voor high-throughput toepassingen, beperken de toepasbaarheid van TEM voor routinemetingen in grote 
hoeveelheden.

Inductief gekoppeld plasma - massaspectrometrie (ICP-MS) wordt beschouwd als een veelbelovende detectie-
methode voor anorganische nanomaterialen door zijn elementspecificiteit, zijn uitstekende resolutie en zijn lage 
detectielimiet. ICP-MS kan worden gekoppeld aan fractionatiemethodes zoals FFF en HDC, of gebruikt worden als 
een op zichzelfstaande techniek in ’single particle’ modus (SP-ICP-MS). 

Field flow fractionation

Field flow fractionation is een fractionatie- of scheidingstechniek: het scheidt deeltjes op basis van hun hydrody-
namische grootte. Het scheidingsproces is gelijkaardig aan chromatografie, behalve dat de scheiding gebaseerd 
is op fysische krachten in tegenstelling tot chemische interactie. Het monster dat moet samengesteld zijn uit 
een suspensie van deeltjes, wordt in een laminaire stroming door een smalle buis gepompt. Hierbij stroomt de 
vloeistof in het centrum sneller dan de vloeistof aan de wand van het buisje (figuur 1). Er wordt een “krachtveld” 
loodrecht op deze stroom aangebracht, hetgeen in de meeste gevallen een tweede stroom is (flow field flow frac-
tionation – F4), maar dit kan ook een elektrisch, magnetisch, thermisch, enz... krachtveld zijn, dat de deeltjes naar 
de wand van de buis duwt, de accumulatiewand, waar ze trager bewegen. Diffusie, te wijten aan brownse bewe-
ging, heeft de neiging om deze kracht tegen te werken. Deeltjes met een kleinere gemiddelde hydrodynamische 
diameter, die dus een grotere diffusiesnelheid hebben, hebben de neiging een evenwicht te bereiken dichter bij 
het centrum van de buis, waar ze sneller bewegen. De twee effecten resulteren in een scheiding tussen grote en 
kleine deeltjes. Het is mogelijk de retentietijd om te rekenen tot een hydrodynamische diameter, hetgeen ofwel 
een kalibratie met deeltjesgrootte standaarden vergt, ofwel theoretische berekeningen, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de fysieke eigenschappen van het medium, de deeltjes en de parameters van het buisje. Kalibratie met 
deeltjesgrootte standaarden is enkel betrouwbaar als de te meten deeltjes dezelfde eigenschappen bezitten als 
de kalibratiestandaarden. De kwantificatie van het aantal deeltjes hangt af van het aangewende type detector en 
de kalibratie ervan. In geval van anorganische deeltjes kan de methode online worden gekoppeld met ICP-MS. 
De hieruit voortvloeiende koppeling FFF-ICP-MS biedt de mogelijkheid om de nanodeeltjes te detecteren, hun 
grootte te bepalen en hun samenstelling te analyseren op ppb-niveau, hetgeen een kritiek niveau is voor milieu-
gericht en toxicologisch onderzoek van nanomaterialen.
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FFF is een eerder complex systeem waar interacties tussen deeltjes, de vloeibare drager en de kolomwand in 
overweging moeten worden genomen. Sterktes van de FFF-ICP-MS techniek zijn de capaciteit om zeer kleine 
deeltjes te detecteren (vanaf circa 1 nm) in een zeer groot groottebereik (10- tot 20-voudig) met een zeer hoge 
resolutie (10 nm) en de mogelijkheid om meerdere elementen samen te onderzoeken (vb. kan worden gebruikt 
met mengsels van nanodeeltjes). Het groottebereik en het scheidingsvermogen kunnen worden gewijzigd door 
de stroomsnelheid en de gebruiksparameters te veranderen. Er is echter flink wat ervaring vereist om methodes 
voor FFF te ontwikkelen. FFF is als scheidingstechniek zeer geschikt in geval van polydispersiteit (d.w.z. de aanwe-
zigheid van deeltjes van verschillende grootte in één monster), maar ze maakt geen onderscheid tussen primaire 
deeltjes, aggregaten en agglomeraten. Deze moeten eerst worden gesplitst om informatie te krijgen over de 
primaire deeltjes. In de veronderstelling dat alle deeltjes in het monster een regelmatige (sferische) vorm hebben 
en op dezelfde manier met het membraan interageren, is de interpretatie van het elutieprofiel eerder eenvoudig. 
Anderzijds accumuleren de deeltjes tijdens de analyse aan de onderste wand van de kolom, hetgeen leidt tot 
een laag terugvindingspercentage van het aantal deeltjes en een beperking van het aantal monsters dat in één 
keer kan geanalyseerd worden. Bovendien is FFF onderhevig aan interferenties door grote deeltjes (> 1 µm) en is 
voor de meeste monsters een voorbereiding van het monster vereist. De voorbereidingsmethodes hangen af van 
zowel de aard van de matrix als van de eigenschappen van de nanodeeltjes. Zo speelt de ontwikkeling van ge-
schikte technieken voor monstervoorbereiding een grote rol bij analyses via FFF. Naarmate meer studies worden 
gepubliceerd, zullen onderzoekers een beter idee krijgen over hoe problemen gelinkt aan FFF kunnen geminima-
liseerd worden, en is het enkel een kwestie van tijd alvorens FFF-ICP-MS een routineanalysetechniek wordt voor 
het meten van anorganische nanodeeltjes in verschillende soorten monsters.

Figuur 1. Schematisch overzicht van een field flow fractionation kolom met kleinere deeltjes die zich dichter naar 
het midden van de kolom bewegen in een gebied met hogere snelheid en op die manier elueren vóór de grotere 
deeltjes.

Hydrodynamische chromatografie

Hydrodynamische chromatografie is geen methode om de deeltjesgrootte als dusdanig te meten, maar ook een 
scheidingsmethode. De suspensie met nanodeeltjes stroomt doorheen een kolom met niet-poreuze parels die 
doorvoerkanalen of capillaire kanalen vormen. In de smalle kanalen worden grotere nanodeeltjes sneller vervoerd 
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dan de kleinere, aangezien de grotere deeltjes niet zo dicht bij de traagstromende zones nabij de poreuze parels 
kunnen komen, wat ook hier resulteert in een scheiding tussen deeltjes volgens hun grootte. Net als bij FFF kan 
de tijd tussen het inbrengen van het monster en de tijd dat het bij de detector komt, gekalibreerd worden om de 
(sferisch equivalente) deeltjesgrootte te bepalen en, gekoppeld aan ICP-MS, kunnen gelijktijdig de meest gebruik-
te anorganische nanodeeltjes geanalyseerd worden.

Over het algemeen heeft de methode een eerder zwak scheidingsvermogen, dit betekent dat tenzij de deel-
tjesgrootte sterk varieert, de deeltjes het toestel zullen verlaten als één brede “piek”. Bovendien is er momenteel 
slechts één kolom beschikbaar voor HDC. Anderzijds zijn de investeringskosten veel lager dan voor FFF, de ana-
lyseduur van het monster bedraagt minder dan 10 minuten per monster, en het is mogelijk deeltjes te scheiden 
over een grote range (5-300 nm). Gezien hydrodynamische chromatografie deeltjes scheidt ongeacht hun densi-
teit, kunnen goudnanodeeltjes dienen als een universele kalibratiestandaard. Een andere interessante eigenschap 
is het feit dat er slechts een minimale voorafgaande behandeling van het monster nodig is.

Gezien het zwakke scheidingsvermogen is HDC niet geschikt om de grootte van nanodeeltjes te bepalen volgens 
de aanbevolen definitie. De methode is echter bruikbaar om de nanodeeltjes in kwestie te scheiden van andere 
materiaalcomponenten en kan bijgevolg een belangrijke rol spelen bij de bepaling van nanodeeltjes in afge-
werkte producten. 

De kwantitatieve aspecten van zowel FFF-ICP-MS als van HDC-ICP-MS zijn nog niet helemaal onder controle, 
aangezien ionenstandaarden niet geschikt zijn om met de FFF of de HDC kolom gebruikt te worden. Hiervoor zou 
men een “on-channel/kolom” en “post-channel/kolom” kalibratie kunnen uitvoeren met standaarden van verschil-
lende groottes en concentraties van het nanodeeltje in kwestie, maar zulke standaarden zijn voor tal van nano-
deeltjes nog niet beschikbaar. Hoewel gekoppelde methodes zoals HDC-ICP-MS en FFF-ICP-MS geschikt zijn om 
zowel het gehalte aan metalen als informatie over de grootteverdeling te verschaffen, kunnen ze geen informatie 
geven over de concentratie aan het aantal deeltjes, noch kunnen ze enig onderscheid maken tussen een hoge 
concentratie nanodeeltjes van een bepaalde grootte met een kleine fractie van een bepaald metaal en een lage 
concentratie nanodeeltjes van dezelfde grootte met een grote fractie van hetzelfde metaal. Om dit nadeel te 
verhelpen wordt momenteel het online koppelen van SP-ICP-MS met HDC of FFF onderzocht.

Single particle ICP-MS

De Single particle ICP-MS is een nieuwe techniek die berust op het extreem gevoelige elementair detectiever-
mogen van ICP-MS. Het vloeibare monster wordt omgevormd in een aërosol, dat daarna getransporteerd wordt 
naar een plasma met een zeer hoge temperatuur (10000 K), waar de deeltjes verneveld en in zeker mate geïo-
niseerd worden. Elke ionenwolk komt de massaspectrometer binnen in een tijdspanne van ongeveer 0,5 ms. 
In single particle ICP-MS modus wordt de totale waarnemingstijd in duizenden zeer kleine tijdsvensters, “dwell 
times” genoemd, van 10 ms en minder opgesplitst. Door zeer verdunde monsters te injecteren, is elke ionenwolk 
afkomstig van één enkel deeltje en leidt tot één enkele signaalpiek, waarvan de intensiteit evenredig is met de 
massa van het deeltje. Uitgaande van een bepaalde vorm van het deeltje, kan de deeltjesgrootte worden bere-
kend. De methode moet idealiter gecombineerd worden met een beeldvormende techniek om informatie te 
krijgen over de vorm die verondersteld moet worden bij de berekening van de grootte van het deeltje. Aangezien 
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de techniek de totale massa meet tijdens een tijdsvenster, kan deze geen onderscheid maken tussen primaire 
deeltjes, aggregaten en agglomeraten. Anderzijds kunnen de intensiteiten verzameld worden in functie van de 
tijd, waardoor de techniek zowel een tel- als een groottebepalingstechniek is, en de deeltjesgrootteverdeling kan 
berekend worden. Voor de techniek is er weinig monstervoorbereiding nodig, zelfs niet voor complexe matrices, 
en relatief weinig bijkomende methodeontwikkeling voor een bepaalde matrix en/of analyt. Dankzij de elemen-
taire specificiteit kan ze het deeltje in kwestie differentiëren van andere secundaire deeltjes met dezelfde grootte, 
maar van een verschillende samenstelling. De grootteresolutie is ongeveer 10 nm. Een onderscheid maken tussen 
ionen en nanodeeltjes van een eenzelfde metaal is een ander onmiskenbaar voordeel van SP-ICP-MS, evenals de 
korte analysetijd van het monster (1-3 min per monster). Aangezien SP-ICP-MS een eerder standaard labotoestel 
gebruikt en geen bijkomende uitrusting, lopen de labo’s bovendien geen extra kosten op wanneer zij dit soort 
analyses willen uitvoeren.

De vereiste grote verdunning kan echter de eigenschappen van de deeltjes wijzigen (vb. door desintegratie). 
Bovendien hangt de techniek in grote mate af van de signaal-ruis verhouding van het ICP-MS toestel, wat de 
analyse van kleinere nanodeeltjes aanzienlijk kan belemmeren. De kleinste deeltjesgroottes die kunnen worden 
geanalyseerd, zijn tussen 10 en 20 nm groot en hangen af van de chemische samenstelling van het deeltje, wat 
de techniek niet geschikt maakt voor metingen op regelgevend vlak. Er worden echter inspanningen gedaan om 
kleinere nanodeeltjes van de achtergrondintensiteit te scheiden. 

 

Figuur 2. A) Tijdscan van de signaalintensiteit gedurende een single particle ICP-MS meting; B) Histogram van de 
deeltjesgrootteverdeling na een single particle ICP-MS analyse.

Besluit

De problematiek van detectie en analyse van nanomaterialen in complexe matrices is nog maar gestart. De 
analyse vormt een uitdaging aangezien de juiste en voor hun doel aangepaste methodes, d.w.z. geschikt, gestan-
daardiseerd en redelijk qua kostprijs, nog niet beschikbaar zijn. ICP-MS, ongeacht of deze gekoppeld of autonoom 
gebruikt wordt, geeft ons informatie over bepaalde eigenschappen van nanodeeltjes, zoals hun grootte, hun 
concentratie en de eraan gekoppelde opgeloste bestanddelen, die in het bijzonder relevant blijken te zijn in het 
kader van milieugerelateerde en toxicologische studies evenals op regelgevend vlak. Elke techniek heeft echter 
specifieke sterke punten die zeer nuttig kunnen zijn om een bepaalde reeks eigenschappen van nanodeeltjes te 
bepalen, maar ook intrinsieke beperkingen. 
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