CheckNano
- en hurtigtest
til nanosikkerhed

Denne brochure blev udgivet inden for projektet
CheckNano - Nano safety fast test.
CheckNano er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark
med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Forord
Projektet CheckNano - Nano safety fast
test forener universitets- og erhvervspartnere fra Danmark og Tyskland for
at udvikle en prototype på en hurtigtest
til registrering af giftige Ag-nanopartikler (sølv).
I dag bruges nanopartikler i mange
sammenhænge, f.eks. på grund af
deres antibakterielle egenskaber, til at
forbedre produkter i alt fra kosmetikog fødevareindustrien til lægemiddelbranchen. Men nanopartikler med en
størrelse under en kritisk værdi på nogle
få nanometer kan trænge igennem cellebarrierer og dermed medføre celledød.
Til sikker brug af nanopartikler er det
derfor vigtigt at have styr på størrelsen
af partiklerne og frafiltrere nanopartikler, der er for små.
En forselektion af partiklerne foretaget ved filtrering og en efterfølgende
præcis, optisk sortering og finfiltrering
danner basis for forslaget til vores
hurtigtest. Vi begyndte udviklingen af

testen med at bruge sølvnanopartikler
som modelpartikler, da de ofte bruges
som nanopartikler i forbrugsvarer.
Men da plastiknanopartikler forventes
at blive en af dette årtis nye, vigtige
miljøudfordringer, vil vores test også på
et tidspunkt kunne anvendes til at teste
plastiknanopartikler.
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Optisk reaktion for nanopartikler af
forskellig størrelse i opløsninger. Bilagene
viser tilsvarende ionmikroskopibilleder af
indespærrede partikler.
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Fra filtrering og indfangning af nanopartikler til en anvendelig sensor
En vigtig basishypotese for CheckNano
er, at den potentielle risiko ved sølvnanopartikler i høj grad afhænger af nanopartiklens størrelse. Generelt kaldes alle
partikler med en karakteristisk størrelse
på under 100 nm (0,1 mikrometer)
nanopartikler. Forstudier har dog vist,
at partikler i størrelsesordenen 100
nm er væsentligt mindre skadelige end
partikler under 20 nm.
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Derfor fokuserer projektet på at udvikle
en metode, der kan skelne mellem
meget små og små nanopartikler. Da
metoden gerne skulle føre til en sensorenhed, prioriteres optiske linjepåvisningsmetoder. I ethvert typisk medium
(mad, kropsvæsker, kosmetiske væsker)
findes der en række partikler i mikronog nanostørrelsesordenen. Det er derfor nødvendigt med forfiltrerings- og
berigningstiltag. Derudover kan de pågældende nanopartikler ændre størrelse
og form med tiden som følge af kemisk
interaktion med de omgivende medier

- dette kan påvirke nanopartiklernes
optiske egenskaber kraftigt.
Den endelige detektionsmetodes
anvendelighed afhænger af, hvor godt
den kan integreres i en fungerende
detektionsenhed: Både optagelsen af
optiske data og den tilhørende analyse
skal optimeres.

1. Filtrering og berigning

2. Optisk detektion

3. Sensorenhed til nanopartikler

• Partikelmodifikation i
levende medier

• Indfangning og sortering

• Optimeret elektronik

• Miljømedier
• Uberørte og skalstabiliserede nanopartikler

• Kapillærunderstøttet selvdannelse i mikrostrukturer

• AI-baseret statistik over
videodata
• bevægelsesbaseret
størrelsesanalyse

Ag-nanopartikel

Modificerede Ag-nanopartikler

Plastiknanopartikler
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Filtrering
Det medium, der indeholder de detekterede nanopartikler, indeholder som
regel en række små partikler, der skal
sorteres. Med CheckNano har vi implementeret to metoder:
•
•
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udvælgelse af partikler i mediet ved
at anvende ledet strøm i en mikrofluidik-lab-on-chip,
filtrering gennem filtre på størrelse
med porer i submikron- eller nanometerklassen. Filtreringen bruges
til to forskellige formål, nemlig
til at sortere sølvnanopartikler
afhængigt af deres størrelse og til at
berige dem i sammenligning med
andre partikler.

Ser man nærmere på udviklingen af
avancerede nanofiltre, kan de bruges til
at indfange nanopartikler. Disse filtre
produceres ved at anodisere aluminiumsfolie til porøs alumina. Væggene på
disse nanoporer funktionaliseres med
termoresponsive polymerer for at danne termoresponsive børster. Disse

børster krymper over og udvider sig

Tværsnit af et alumina-indfangningsfilter.
Polymerlaget er ikke synligt.

ΔT
⇑⇓

Skematisk præsentation af
frigivelse og indfangning
af nanopartikler (ΔT =
temperaturændring).

under en kritisk opløsningstemperatur
(LCST).
Funktionalisering af nanoporernes
vægge med sådanne termoresponsive
polymerbørster giver således nanofiltre,
der kan fange meget små (og toksiske)
nanopartikler (når polymerbørsterne
krymper) og holde dem inde i porerne.
Nedkøling af filtrene medfører udvidelse af polymererne og frigiver nanopartiklerne. Integreringen af nanofiltre med
forskellige porestørrelser til mangesidige strukturer gør det muligt at overvåge
en lang række nanopartikler.

Nanopartikelmodifikation i medier
Som tidligere nævnt ændres sølvnanopartiklernes egenskaber som følge af
det kemiske miljø. Miljøet kan forårsage
nedbrydning, sammenhobning eller
overflademodifikation af partiklerne.
Dette kan ændre de fysiske egenskaber,
som den forventede detektion er baseret på. Det er derfor vigtigt at forstå,
hvilke forandringer sølvnanopartikler
gennemgår, hvis de er indlejret f.eks. i
fødevarer.
Typisk opbygning af et mikro-/nanofilter.

Som en positiv sidegevinst reduceres
sølvnanopartiklernes toksicitet i mange
tilfælde på grund af de kemiske modifikationer.

50 nm Ag-nanopartikler med citratskal
fanget i et nanoporøst filter.

I CheckNano er påvirkningen af
bestemte kemikalier, der typisk findes
i fødevarer, på sølvnanopartikler blevet
undersøgt systematisk. Derudover
er der blevet genereret modificerede

nanopartikler for at undersøge, hvordan
kemiske ændringer påvirker de signaler,
der genereres inden for de forskellige
sensorteknologier. Kemiske modifikationers påvirkning af sølvnanopartiklers
penetration i forskellige filtre blev også
analyseret. Brugen af testmodeller med
individuelt standardiserede sølvnanopartikler gør det muligt at forbedre
detektionssystemerne.
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Indfangning og sortering
Moderne mikroteknologi muliggør
effektiv forberedelse af små huler i
arbitrære overflader, som så kan fyldes
med nanopartikler i passende størrelser
ved hjælp af en væskebaseret metode,
der anvender fordampningsprocesser
og kapillarkræfter (CAPA, capillary
assisted particle assembly).

For at kunne producere en sensorenhed, der er til at betale, er det essentielt,
at både overflader med fordybninger og
de mange overførte nanopartikler kan
mangedobles ved hjælp af enkle stemplingsmetoder. Efter at fordybningerne er blevet fyldt med nanopartikler,
medfører optisk spredning karakteristiske lysstrukturer, som gør det muligt
at identificere de indfangede partikler.
Mørkefeltsmikroskopibilleder af sorterede
nanopartikler.

Bevægelsesretni
ng

Berigelsesområde
indfangede partikler

Illustration af CAPA-metoden til at fylde overfladefordybninger med nanopartikler.
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Optisk detektion
Nanopartikler er meget små (meget
mindre end bølgelængden for synligt
lys), og de er ikke direkte synlige med
almindelig lineær, optisk mikroskopi.
Der findes avancerede, ikke-optiske
metoder til detektering og karakterisering af dem, men de fleste metoder
kræver avancerede forskningslaboratorier og avanceret testforberedelse.
I stedet for at bruge optisk mikroskopi
er det mere anvendeligt at bruge
lysspredningsmetoder - en teknik, der
kombinerer sensitivitet og selektivitet,
nemlig avanceret Raman-mikroskopi.
Brugen af testmodeller med individu-

Lysspredning i en cuvette med nanopartikler.

elt standardiserede sølvnanopartikler
forbedrer detektionssystemerne med
det mål at differentiere nanopartikler i
en række fødevarer.
Alternative fremgangsmåder omfatter
depolariseret, dynamisk lysspredning
samt videoanalyse af mørkefeltsmikroskopi til at analysere nanopartiklers
størrelsesafhængige hastighed i væsker
for at kunne bestemme nanopartiklernes størrelse. Da disse metoder ikke er
særegne for sølvnanopartikler, er det
muligt også at detektere andre typer
nanopartikler, f.eks. nano- og mikroplastik.
Mørkefeltsmikroskopi: Citratstabiliserede sølvnanopartikler med en diameter
på 100 nm er afbilledet i vandig opløsning (øvre). Partiklerne flytter sig med
Brownske bevægelser, hvilket gør det
muligt statistisk at videoanalysere hastighedsvektorerne i foretrukne retninger
(nedre) og dermed opnå information om
partiklernes størrelse.
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Perfekte lyskilder og optimeret elektronik: på vej til en sensorenhed
Et optimalt billedsystem og integreret
elektronik til hurtig dataanalyse er essentielle komponenter til en succesfuld
implementering af en nanopartikelsensor. I dette projekt arbejder to virksomheder på disse opgaver.
CCM Electronic Engineering ApS
CCM udvikler komplette testsetupper, herunder elektronik, software og
en mekanisk konstruktion. Inden for
rammerne af projektet arbejder virksomheden blandt andre på den hurtige,
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statistiske videoanalyse af partikelbevægelser fanget med mørkefeltsmikroskopi.
Coherent LaserSystems GmbH
Coherent har udviklet en intelligent
laserplatform med plug and play-enkelthed og mere end 30 bølgelængder fra
det ultraviolette (UV) til det nær-infrarøde spektralområde. Derudover er
lyset koblet til optiske fibre, hvilket
betyder nem integrering i sensorsetupper. Den kompakte pakke omfatter

integreret styreelektronik med analoge,
digitale og blandede modulation-indstillinger. Da den optiske resonans fra
de undersøgte nanopartikler ændrer sig
med både størrelse, form og materiale,
er det vigtigt med lasere med forskellige
bølgelængder for at opnå effektiv brug
af optiske detektionsmetoder.

Venstre: Mørkefeltsbilleder af Ag-nanopartikler,
indfanget automatisk via en relevant algoritme for
at bestemme hastigheder og størrelser (CCM).
Højre: Kompakt laserkilde for optimal bølgelængde
(Coherent GmbH).

En generisk nanopartikeldetektionsmetode
Sølvnanopartikler uden stabiliserende
skaller ændrer hurtigt størrelse i de
fleste naturlige miljøer enten gennem
opløsning eller sammenhobning. Dette
begrænser sandsynligvis toksiciteten,
men samtidig gør det det meget svært
at designe en relevant størrelsessensor.

På den ene side er nanopartikler lavet af
andre, mindre reaktive materialer meget
stabile og kan have en høj, potentiel
toksicitet, hvis de nærmer sig meget
små størrelser. Dette gælder især for
nanopartikler lavet af dielektriske materialer som f.eks. plastikmaterialer.

I forbindelse med CheckNano-projektet er der blevet udviklet avancerede,
optiske spredningsmetoder, som er
blevet brugt til detektion af nanopartikler. Optisk spredning fungerer både på
metalliske og ikke-metalliske (dielektriske) partikler og er derfor velegnet til
en sensor, der detekterer plastiknanopartikelforurening især i væsker.

En prøve af kystjord (goethit) forurenet med 100 nm plastiknanopartikler. Ionmikroskopbillederne er taget med forskellige forstørrelser.
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Netværkspartnere
Food & Bio Cluster Denmark
Aarhus
NEWTEC
Odense

Neplipp
Sønderborg

CPH Nano
København
Bio People
København

WT.SH - Wirtschaftsförderung und
Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
Kiel
NINa - Norddeutsche Inititative Nanotechnologie
Kiel

Wöhlk Contactlinsen
Schönkirchen

Life Science Nord
Hamborg
microfluidic ChipShop
Jena
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Relaterede projekter
Filtrering og berigning

CAPA-teknologien bruges i projektet
NanoTrain, hvor sekventiel partikelsamling kan åbne for nye muligheder for at
konstruere enheder på nanoplan, f.eks.
fuldt kontrollerede skytteenheder til
målrettet medicinering.
3D-printet mikrofluidikseparation
og berigningsprotokoller anvendes i
projekter, der fokuserer på udvikling af
systemer til overvågning af vandkvalitet, som kan måle og analysere grundvandskvalitet i realtid.
Optisk detektion

CPH Nano har lanceret et cuvettesystem til detektion af stoffer med lav koncentration. Systemet bruges i kombination med almindelige spektralenheder,
der ofte er tilgængelige i analyselaboratorier. I samarbejde med SDU blev
det testet, om systemet var egnet til
detektion af sølvnanopartikler.

DLS bruges i projekter, hvori systemer
i nanostørrelsesordenen spiller en stor
rolle i forhold til at forbedre produkters
ydeevne og kvalitet. Anvendelsesområdet spænder fra biovidenskab til avanceret materialeanalyse og elektronik.
Andet

CheckNano udviklede den informative
nanoudstilling, der er blevet vist på
Science Center Phänomenta i Flensborg
Størrelser i billederne
side 1: FOV* (fra venstre) 0.8 μm2, 1.1 μm2,
1.6 μm2, 2.7 μm2
side 3: FOV (fra venstre) 0.6 μm2, 2 μm2, 0.6 μm2
side 4: FOV 1.6 μm x 1 μm
side 5: FOV 3.6 μm2
side 6: FOV 500 μm2
side 7: FOV 200 μm2
side 8: FOV 100 μm2
side 9: FOV (fra venstre) 1 μm2, 2 μm2, 100 μm2
* Synsfelt, dvs. billedets xy-dimensioner.
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Sådan kan du samarbejde med os
Resultaterne af CheckNano-projektet
er opnået gennem et tæt samarbejde
mellem universitets- og industrielle
partnere med kompetencer inden for
deres respektive områder. Alle partnere
er særdeles åbne over for fremtidige
samarbejder.
Et samarbejde med universitetspartnere
kan omfatte projekter for studerende
på forskellige niveauer, fælles forskningsprojekter eller konsulentaktiviteter.
Et samarbejde med de industrielle partnere kan også spænde fra fundamental forskning til meget almindelige
udviklingsprojekter.
Den nemmeste måde at få adgang til
disse kompetencer på og indlede et nyt
samarbejde er ved at kontakte leadpartneren eller kigge på projektets hjemmeside, hvor man kan finde kontaktinformation på alle partnere.
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checknano.eu

Projektpartnere og deres forskningsområder

Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet – SDU NanoSYD
Sønderborg, Danmark
Leadpartner. Kontakt: Horst-Günter Rubahn, rubahn@mci.sdu.dk
- Overflader og mikrostrukturer, optiske teknikker, materialer
Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet - SDU Nano Optics
Odense, Danmark
- Optiske teknikker, nanooptik
Flensburg University of Applied Sciences - Energi og bioteknologi
Flensborg, Tyskland
- Fødevare- og bioteknologi
University of Applied Sciences Kiel, Institut for materialer & overfladeteknologi
Kiel, Tyskland
- Materialer & overfladeteknikker
Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG
Lübeck, Tyskland
- Lasere og lasersystemer
CCM Electronic Engineering ApS
Sønderborg, Danmark
- Udvikling af elektroniske enheder, herunder software

Brochure design
TEK Kommunikation
SDU - Syddansk Universitet

