
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria ZETASIZER NANO  
PERFORMANȚĂ, SIMPLITATE, 

FLEXIBILITATE 

DIMENSIUNEA PARTICULELOR 

GREUTATEA MOLECULARĂ 

DIMENSIUNEA MOLECULELOR 

POTENȚIALUL ZETA – SARCINA ELECTRICA A PROTEINELOR 

PROPRIETĂȚI REOLOGICE 

Legăturile dintre materiale 



Performanță, simplitate, flexibilitate 
 

 
 

SERIA ZETASIZER NANO  
Performanță în cercetare, simplitate în operare, flexibilitate în aplicare 

 
 

 

Seria Zetasizer Nano a fost a fost concepută 

cu gândul la dvs. și la cerințele dvs.. Aveți 

nevoie de un sistem de încredere care să 

ofere o bună performanță constantă, sistem 

care este ușor de utilizat și acoperă gama 

dvs. de aplicații. 

 

Pentru caracterizarea cololoizilor, 

nanoparticulelor și a macromoleculelor, clienții 

noștri ne spun că instrumentele Zetasizer 

Nano sunt sistemele cele mai accesibile 

utilizatorilor. Pe lângă această ușurință în 

utilizare, performanța și încrederea în 

rezultate sunt confirmate de faptul că 94 

din cele 100 de universități din lume au 

investit într-un Zetasizer Nano*de la  

Malvern. 

 

De la sistemele gamei Zetasizer de vârf, 

care încorporează optica retroîmprăștierii 

neinvazive (NIBS), până la sistemele 

accesibile de împrăștiere la 90 de grade, 

există un dispozitiv Zetasizer potrivit pentru 

fiecare laborator implicat în caracterizarea 

nanoparticulelor, dispersiilor coloidale, a 

polimerilor și a soluțiilor proteice. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*Topul celor 100 de  universități: QS World University Rankings 2011 

 

 
Avantaje principale ale seriei 
Nano 

• Alegerea tehnologiilor într-o unitate 

compactă oferă o flexibilitate 

excepțională 

• Simplitatea operării înseamnă o pregătire 

minimă și rezultate convingătoare 

•  Sensibilitate crescută pentru 

nanoparticule, proteine și 

macromolecule 

• Cuvetă de potențial zeta de unică 

folosință pentru măsurători rapide, 

precise și ușoare 

• Calitatea optică ridicată și controlul 

temperaturii asigură precizia și 

repetabilitatea 

• Noua opțiune de microrheologie pentru 

determinarea proprietăților vâscoelastice 

• Opțiunea MPT-2 Autotitrator pentru 

măsurări automate ale tendințelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Există un instrument 

Zetasizer Nano pentru 

fiecare aplicație 

• Reducerea timpului de dezvoltare 

pentru preparatele coloidale și 

emulsii 

• Îmbunătățirea stabilității 

preparatelor 

• Evaluarea stabilității preparatelor din 

proteine 

• Explorarea stării de agregare și 

oligomerizare a proteinelor. 

Tehnologiile încorporate 
 

• Împrăștiere dinamică a luminii cu unghi dublu (DLS) 

• Retroîmprăștiere neinvazivă (NIBS) 

• Împrăștiere statică a luminii (SLS) 

• Împrăștiere electroforetică a luminii (ELS) 

• Măsurarea în modul mixt, Împrăștierea 

luminii cu analiza fazei (M3-PALS) 

• Microreologie 

• Software de măsurare a proteinelor.
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În cadrul gamei noastre, există un instrument Zetasizer Nano conceput special pentru dvs. 
 

Model Care sistem este potrivit pentru laboratorul dvs.? Mări
me 

Potențial 
zeta 

Greutate 
moleculară  

Măsurare 
avansată a 
proteinelor 

Microrheologie 

Zetasizer Nano ZSP Sistemul premium pentru cea mai bună 

caracterizare a coloidelor și proteinelor 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 

Opțional 

Zetasizer Nano ZS Cel mai utilizat instrument DLS din lume ● ● ● Opțional Opțional 

Zetasizer Nano S Modelul dedicat măsurării dimensiunii ●  ●   

Zetasizer Nano Z Modelul dedicat potențialului  zeta   ●    

Zetasizer Nano ZS90 Sistem entry-level, care oferă valoare și flexibilitate ● ● ●   

Zetasizer Nano S90 Sistem entry-level de măsurare dimensională ●  ●   
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Performance, Simplicity, Versatility 
 

 
 

INTRODUCERE ÎN MĂSURAREA 

DIMENSIONALĂ PRIN ÎMPRĂȘTIEREA 

DINAMICĂ A LUMINII (DLS) 
 

De ce DLS este potrivită pentru 
aplicația dvs. 

Tehnica este ideală pentru măsurarea 

domensiunii coloizilor, nanoparticulelor și 

moleculelor, fără a necesita agitare 

pentru a face proba adecvată pentru analiză. 
 

Pornind de la dimensiune, se poate realiza 

o estimare a greutății moleculare, care are 

avantajul de a fi mai rapidă pentru 

confirmarea stării oligomerice, decât 

cromatografia de excludere a mărimii 

(SEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Particule mici 

 

 
Laser 

 

 
Cuvetă 

cu 
probă 

Intensitatea 
luminii 
împrăștiate 

Funcția de 
corelare 

Size 
distribution 

 
 

Particule mari 

 

 
 

Laser 
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Measuring molecular size by DLS Benefits of using the Zetasizer Nano 
series for DLS measurements 

NIBS: The ultimate optics for 
DLS measurement 

The Zetasizer Nano ZSP, Nano ZS and Nano S 

all use the patented Non-Invasive Back-Scatter 

(NIBS) technology which illuminates a larger 

number of particles and uses efficient fibre 

detection, giving 100 times the sensitivity 

The principle of dynamic light scattering is 

that fine particles and molecules that are 

in constant random thermal motion, called 

Brownian motion, diffuse at a speed related 

to their size, smaller particles diffusing 

faster than larger particles. The speed of 

• Research grade results with the ease of use 

of a routine system 

Patented NIBS optics ensures exceptional 

performance 

Sample measurement with little or no dilution 

• 

• 

 

 de asemenea, determinată de temperatură, 

prin urmare, controlul precis al temperaturii 

este esențial pentru măsurarea exactă a 

dimensiunii. 

Pentru a măsura viteza de difuzie, se observă 

modelul de picătură produs prin iluminarea 

particulelor cu un laser. Intensitatea împrăștierii 

la un anumit unghi va fluctua în timp, iar acest 

lucru este detectat folosind un detector de 

fotodiodă sensibil la avalanșă (APD). 

Modificările de intensitate sunt analizate cu 

ajutorul unui autocorector digital care 

generează o funcție de corelare. Această curbă 

poate fi analizată pentru a da dimensiunea și 

distribuția dimensiunii. 

Pentru a produce date de înaltă calitate, seria 

Zetasizer Nano este concepută să furnizeze 

componente optimizate în fiecare etapă a 

lanțului de măsurare, de la controlul laserului și 

al temperaturii, până la designul optic și 

detector. 

• 

 
• Independența operatorului asigurată de un 

sistem de analiză foarte automatizat 

• Automatizarea tendințelor temperaturii 

• Titrator automat MPT-2 pentru 

automatizarea tendințelor pH-ului și ale 

concentrației ionice. 

 Măsurarea unui număr mai mare de particule elimină 
fluctuațiile numărului, rezultând un semnal mai stabil 

și crescând semnificativ cea mai mare dimensiune a 
particulelor care poate fi măsurată. 
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Concentrarea asupra soluțiilor de 
proteine 

 
Unul dintre domeniile-cheie de aplicare 

pentru Zetasizer este caracterizarea 

proteinelor din soluție. 

• Mărimea moleculară și comportamentul de agregare 

• Greutatea moleculară prin DLS și SLS 

• Al doilea coeficient virial, A
2
, B

22
 

• Parametrul interacțiunii DLS, k
D

 

• Încărcare proteică și punct izoelectric, PI 

• Conformarea moleculară. 

Măsurarea dimensiunii moleculare 

folosind DLS 

Principiul împrăștierii dinamice a luminii 

constă în faptul că particulele și moleculele 

fine care se află într-o mișcare termică 

aleatorie constantă, numită mișcare 

Browniană, difuzează la o viteză legată de 

dimensiunea lor, particulele mai mici 

difuzând mai repede decât particulele mai 

mari. Viteza de mișcare browniană este, 

Avantaje ale folosirii seriei Zetasizer 

Nano pentru măsurările DLS 

•    Rezultate ale dezvoltării cercetării cu  

ușurință în utilizarea unui sistem de rutină 

•   Optica NIBS patentată asigură performanțe 

excepționale 

•   Măsurarea probelor cu puțină diluare sau 

fără diluare 

•   Încredere în rezultatele testului unic de calitate 

a datelor și ale sistemului "Expert advice" 

NIBS: cea mai bună optică pentru 

măsurarea DLS 

Zetasizer Nano ZSP, Nano ZS și Nano S 

utilizează tehnologia brevetată de 

retroîmprăștiere neinvazivă (NIBS), care 

iluminează un număr mai mare de particule și 

utilizează o detectare eficientă a fibrelor, 

rezultând o sensibilitate de 100 de ori mai mare 

decât a opticii convenționale. 



Performance, Simplicity, Versatility 
 

 
 

INTRODUCERE PENTRU POTENȚIALUL 

ZETA ȘI ÎNCĂRCĂTURA PROTEICĂ 
 

Importanța potențialului zeta și a 

încărcăturii proteice 

Cum abordați dezvoltarea unei dispersii 

stabile sau cum estimați stabililitatea la 

depozitare a produsului? 

 

Efectuați teste de stabilitate consumatoare  
de timp? 

 
În acest caz, poate exista o modalitate mai 

bună de a optimiza stabilitatea probei și 

stabilitatea la depozitare. 

 

Încărcătura dobândită de o particulă sau de 

o moleculă într-un mediu dat este potențialul 

zeta și rezultă din încărcătura suprafeței și 

din concentrația și tipurile de ioni din 

soluţie. Deoarece particulele cu încărcătură 

similară se vor respinge reciproc, cele cu 

încărcături mari vor rezista floculării și 

agregării perioade mai lungi, făcând ca 

astfel de mostre să fie mai stabile. 

 

Aceasta înseamnă că stabilitatea poate fi 

schimbată prin modificarea pH-ului, a 

concentrației ionice, a tipului de ioni și prin 

utilizarea de aditivi cum ar fi surfactanții și 

polielectroliții. 

 
 
 
 

 
 

Aplicații Cum se măsoară potențialul zeta  

• Reducerea timpului de dezvoltare a dispersiilor   
și a soluțiilor proteice stabile   

• Înțelegerea motivelor pentru stabilitatea   

• sau instabilitatea unui produs, îmbunătățirea   

• stabilității la depozitare  

• Prevenirea formării agregatelor de proteine   
• Creșterea concentrației de proteine,concomitent    

Cu menținerea stabilității  . 

• Optimizarea dozei de floculant pentru a reduce  
costurile pentru tratarea apei.   

. 
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Strat dublu electric  

Strat 
stern 

Strat difuz 

Nanoparticulă Plan de alunecare 

Potențial de suprafață 

Potențial zeta 

mV 

0 
Distanța de la suprafața particulei 

Încărcarea sau potențialul zeta al 

particulelor și moleculelor se determină prin 

măsurarea vitezei lor în timp ce se mișcă 

datorită electroforezei. Particulele și 

moleculele care au un potențial zeta vor 

migra spre un electrod dacă se aplică un 

câmp. Viteza cu care se mișcă este 

proporțională cu intensitatea câmpului și cu 

potențialul zeta al acestora. Dacă 

cunoaștem intensitatea câmpului, măsurăm, 

pur și simplu viteza de mișcare, folosind 

electroforeza cu laser Doppler, și apoi 

aplicăm teoriile stabilite pentru a calcula 

potențialul zeta. 

Pentru a îmbunătăți sensibilitatea și precizia 

măsurărilor, folosim o tehnică denumită 

împrăștierea luminii (PALS). Cu toate 

acestea, PALS singură furnizează doar o 

valoare medie a potențialului zeta, deci 

măsurarea la multiple frecvențe folosind M3-

PALS patentată determină media și 

distribuția în timpul aceleiași măsurări. 

 

Întreaga procedură de măsurare este 

automatizată pentru a simplifica procesul de 

măsurare. 

http://www.malvern.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De ce măsurăm potențialul zeta? 
Alegerile materialelor utilizate într-un 

preparat pot fi restricționate prin 

reglementări și au, de asemenea, un 

impact asupra costurilor. Cunoașterea 

potențialului zeta al particulelor într-un 

preparat poate fi utilizată pentru a face 

alegeri logice cu privire la chimia unui 

preparat pentru a selecta materialele cele 

mai potrivite pentru furnizarea stabilității și 

pentru a îmbunătăți termenul de 

valabilitate. 

Potențialul zeta poate fi, de asemenea, 

utilizat pentru a studia efectul 

compușilor preparatului asupra altor 

proprietăților generice, cum ar fi 

vâscozitatea, spre exemplu, pentru a 

obține o vâscozitate mai redusă la 

concentrații mai mari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ce este utilă măsurarea încărcăturii proteice 
Rezumatul avantajelor

 
. 

 7 

  

Dezvoltarea unor produse stabile pe 
bază de proteine, cum ar fi terapeutica 
proteică la o concentrație ridicată, 
necesită o înțelegere a interacțiunilor 
dintr-o serie de proprietăți ale 
solventului.  
 
Încărcătura de pe o proteină este unul 
din parametrii fundamentali care 
afectează aspecte ale comportamentului 
proteinelor cum ar fi agregarea, 
interacțiunea cu membranele și alte 
suprafețe, afinitatea de legare a 
ligandului, filtrarea, proprietățile 
catalitice, depozitarea pe termen lung, 

cristalizarea și prelucrarea. 

Măsurarea încărcăturii poate furniza 
informații valoroase, care să ajute la 
îmbunătățirea unui preparat, astfel încât 
să se controleze aceste interacțiuni, să 
se prevadă stabilitatea și să se 
îmbunătățească termenul de 
valabilitate. 

• Opțiunea de celule de unică folosință 
pentru a simplifica măsurarea și pentru 
a asigura precizia prin eliminarea 
contaminării încrucișate 
• Procedura de măsurare automată - nu 
este necesară raționamentul 
operatorului - oferă rezultate repetabile 
și precise 
• M3-PALS asigură o distribuție precisă 
a potențialului zeta 
• Software simplu de utilizat cu POS și o 
alegere a rapoartelor 
• Raport de calitate pentru a reduce 
necesitatea instruirii și pentru a ajuta la 
interpretarea datelor 
• Sistemul "Expert advice" pentru a ajuta 
la optimizarea procedurii de măsurare. 



Performance, Simplicity, Versatility 
 

 
 

POTENȚIALUL ZETA LA SUPRAFAȚĂ 
 

 
Ce este potențialul zeta la suprafață? 

Suprafețele care intră în contact cu un lichid 

conținând ioni pot avea un potențial zeta în 

mod asemănător cu particulele și moleculele 

dispersate. Această încărcătură efectivă pe 

suprafață va atrage sau respinge moleculele 

sau particulele din lichid, iar cunoașterea 

acestui lucru poate fi utilizată pentru o 

varietate de aplicații, de exemplu la 

dezvoltarea lentilelor de contact. 

Măsurarea potențialului zeta la suprafață 
O celulă auxiliară pentru instrumentul 

Zetasizer permite ca o bucată mică din  

proba plată să fie montată între doi 

electrozi. Prezența materialului modifică 

modelul electroosmozei între electrozi 

atunci când se aplică un câmp și acest 

lucru este detectat prin măsurarea 

potențialului zeta la un număr de distanțe 

față de suprafața materialului. Aceste 

măsurări dau potențialul zeta la suprafață. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicații 

• Hârtiile filtrelor folosite pentru a îndepărta 

materialele încărcate, cum ar fi bacteriile 

• Modificarea suprafeței implanturilor pentru 

îmbunătățirea biocompatibilității 

• Funcționalizarea suprafețelor folosind 

polimeri încărcați 

•  Fabricarea strat cu strat pentru a modifica 

proprietățile optice, electronice și de 

rezistență la coroziune 

•  Îmbunătățirea timpului dintre spălările inverse 

cu jet ale filtrelor cu membrane utilizate 

pentru filtrarea apei 

• Controlul debitului lichidului în 

canalele microfluidice 

• Modificarea suprafeței pentru a 

controla frecarea și aderența. 

Beneficiile utilizării Zetasizer 

Nano pentru măsurarea 

potențialului zeta de suprafață 

• Utilizează un instrument standard 

Zetasizer Nano cu un accesoriu 

pentru celule de suprafață 

• Protocolul și rezultatele de 

măsurare sunt integrate în 

software-ul standard 

• Utilizatorul este ghidat pe parcursul 

măsurării pentru a simplifica 

utilizarea 

• Este furnizat un raport privind 

calitatea rezultatelor pentru a 

facilita interpretarea datelor. 
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INTRODUCERE PENTRU MĂSURAREA 

GREUTĂȚII MOLECULARE 
 
Măsurarea greutății 
moleculare 
Seria Zetasizer Nano vă permite să 
măsurați greutatea moleculară a 
macromoleculelor din soluție utilizând 
tehnologia de împrăștiere a luminii 
statice (SLS). Tehnica SLS cere ca 
sistemul să fie sensibil și deosebit de 
stabil, astfel încât Zetasizer a fost 
proiectat pentru a îndeplini aceste 
criterii. 

Cum se măsoară greutatea 

moleculară folosind SLS? 

SLS necesită determinarea intensității de 

împrăștiere a unui număr de concentrații 

cunoscute ale macromoleculei din soluție. 

 

Greutatea moleculară 
folosind cromatografia 
Zetasizer sau de 
excludere a dimensiunii? 

 
 

 

• Zetasizer măsoară greutatea moleculară 

medie a probei 

• În comparație, SEC separă componentele 

unei probe înainte de a calcula o distribuție 

exactă a greutății moleculare. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

0.010 5000 
 

0.009 

 

0.008 

 

0.007 

 

0.006 

 

4000 

 

3000 

 
 

2000 

 

1000 

 
                                 
 

0.005 

0.000 

 

 
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 

Concentrația (g/mL) 

 
Avantajele utilizării Zetasizer 

Nano pentru a măsura greutatea 

moleculară prin SLS 

• Sunt necesare un volum și o 

concentrație a probei reduse  

• Calibrarea necesită doar un 

lichid pur cunoscut, cum ar fi 

toluenul 

• Probele pot fi recuperate 

• Cel de-al doilea coeficient virial 

poate fi utilizat pentru a evalua 

solubilitatea proteinelor 

• Combinați cu datele de dimensiune din 

DLS pentru a obține informații structurale 

cu rezoluție redusă. 
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Graficul Debye pentru măsurarea greutății moleculare 
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Rezultatul acestei măsurări este o 
greutate moleculară medie și, în plus, 
cel de-al doilea coeficient virial, A2 sau 
B22. Acest parametru este o măsură a 
solubilității moleculei, deci este un 
indicator pentru stabilitatea soluției și a 
fost utilizat în studiile de cristalizare a 
proteinelor. 
 
În mod specific pentru proteine, aceeași 
serie de măsurări poate fi utilizată 
pentru a determina parametrul de 
interacțiune DLS, kD 
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Microreologia 
 

 
Introducerea microrheologiei 

optice bazate pe DLS  
 

Microreologia optică pe bază de DLS 

folosește particule trasoare de sondă pentru 

măsurarea relației dintre forță și deformare 

la materiale. Analogic cu reometria 

mecanică, se aplică o forță prin mișcarea 

Browniană a particulei trasoare. Deformarea 

este apoi măsurată prin schimbări aduse 

poziției trasatorului. Miscarea cu acționare 

termică a particulelor trasorului este strâns 

legată de proprietățile reologice ale fluidului 

de suspensie. Este foarte diferit într-un 

mediu pur vâscos (de exemplu, apă) față de 

un mediu vâscoelastic (de exemplu soluție 

concentrată de proteine). Din analiza 

deplasării medii pătratice (MSD) a 

particulelor de sondă, pot fi determinate 

proprietățile reologice ale fluidelor 

complexe, cum ar fi vâscozitatea, modulul 

elastic G 'și modulul vâscos G ". 
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1 

1 10 100 

Frecvență (rad/sec) 

 
 

1000 10000 

Exemplu de spectru vâscoelastic derivat din 

graficul MSD pentru o soluție 

macromoleculară 

Grafic al deplasării medii pătratice 

(MSD) în funcție de timp 

Particule de probă în medii 

diferite 

Microreologia DLS oferă: Aplicații 

• Caracterizarea reologică avansată pe 

volume foarte mici ale probelor, până la 

12μL 

Caracterizarea vâscoelastică a probelor cu 

vâscozitate scăzută, cu structură slabă și 
foarte sensibile la deformare - măsurări 

care pot fi inaccesibile prin tehnici 
mecanice de reometrie 
 
Accesul la dinamica de frecvență foarte 

înaltă (timp scurt) - foarte relevant pentru 

probele diluate. 

• 

• • 

• 

• 
• 

• Caracterizarea reologică a proteinelor 

terapeutice și a soluțiilor biopolimerice 

• Măsurări vâscoelastice ale soluțiilor proteice 

pentru a evalua debutul interacțiunilor proteină-

proteină și formarea de agregate insolubile 

• Dezvoltarea și screening-ul preparatului 

Reologia de înaltă frecvență a sistemelor 

diluate - aplicare sau caracterizare relevantă 

pentru proces 
• Urmărirea dezvoltării structurii în fluide 

complexe cu timpul sau temperature, sau 
descompunerea structurii la diluare. 
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CELULE ȘI OPȚIUNI ZETASIZER NANO  
 
 
 

 

Celule 
 

Este disponibilă o gamă largă de celule 

pentru măsurarea dimensiunii, potențialului 

zeta și a greutății moleculare. Acestea 

extind aplicațiile care pot fi abordate la 

volume scăzute, concentrații mai mari, 

dispersanți și solvenți neapoși. 

 

Tipul celulei  Descriere 

Celula capilară pliată de unică folosință Mărimea, potențialul zeta și încărcătura proteică, evitându-se 

contaminarea încrucișată 

Celulă pentru scufundare Potențial zeta pentru aplicații apoase și neapoase 

Celule pentru concentrație ridicată Potențialul zeta al probelor cu diluție puțină sau fără diluție 

Celule pentru potențial zeta la suprafață  Potențialul zeta al suprafețelor materialelor 

Celula de unică folosință din polistiren  Celulă pentru dimensiune, la costuri reduse, pentru probe apoase 

Celula de unică folosință din polistiren, de volum redus Celulă pentru dimensiune, de volum redus, pentru probe apoase 

Celulă din sticlă sau cuarț Celulă pentru dimensiune și MW pentru toate tipurile de probe 

Celula de măsură din cuarț Pentru utilizarea cu sisteme de titrare automată și cromatografie 

Celulă din cuarț cu volum foarte mic Celulă pentru dimensiune, de volum redus, MW pentru toate tipurile 

de probe 

 
 
 
 

 
Opțiuni 

 
• Kit de accesorii de cromatografie, pentru 

integrarea cu o unitate SEC de cromatografie 
ca detector de dimensiuni absolute 
• Titratorul automat MPT-2 și degazorul 

automatizează măsurările potențialului zeta și 
ale dimensiunii ca funcție a pH-ului, 

conductivității sau a unui aditiv 

• Accesoriu al potențialului zeta de suprafață 

pentru măsurarea potențialului zeta al 

suprafețelor plane 

• Vâscozimetrul SV-10 poate fi combinat 

Cu Zetasizer Nano pentru o precizie 
îmbunătătita a măsurării DLS 

• Pachetul de microreologie permite măsurări 

viscoelastice ale soluțiilor de proteine 

Și polimeri 

 
 
 
 

• Opțiunea de temperatură ridicată 
la 120ºC 

• Opțiune  de filtru cu bandă 

îngustă pentru probe 

fluorescente 

• Software-ul 21CFR part 11 

ajută la respectarea ER/ES 

• Software de cercetare pentru 

specialistul în împrăștierea 

luminii. 

 
Materiale standard 

• Materialele standard pentru potențial zeta 

pregătite în prealabil simplifică validarea de 

rutină a sistemului  

• Standardele de dimensiuni din gama 

Nanosphere sunt disponibile de la 20nm la 

900nm și sunt verificate pe materiale certificate 

NIST. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mai multe informații la:  http://www.malvern.com/labeng/products/zetasizer/accessories/mpt2.htm 
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SISTEME DE RETROÎMPRĂȘTIERE NEINVAZIVĂ (NIBS)  
ZETASIZER NANO ZSP, NANO ZS and NANO S 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aplicații 
• Dezvoltarea proceselor de producere a 

nanoparticulelor 

• Scurtarea dezvoltării stabilității preparatelor și 

a testărilor 

• Îmbunătățirea stabilității la depozitare a 

produsului 

• Investigarea potențialului zeta al suprafețelor 

• Optimizarea dozării floculantului la tratarea 

apelor 

• Optimizarea preparatelor din proteine pentru 

stabilitate și minimizarea agregatelor 

• Determinarea punctului de agregare a 

proteinelor pentru a investiga puritatea și 

pentru a îmbunătăți stabilitatea la depozitare. 

Performanță 
 

• Sensibilitate pentru măsurarea probelor 

mici și diluate 

• Tehnologia de măsurare a până la 40% 

greutate /volum 

• Unghiul de împrăștiere frontală pentru 

detectarea îmbunătățită a agregatelor 

• Este necesar un volum foarte mic de probă 

• Măsurarea în medii cu conținut ridicat de 

sare și neapoase. 

Caracteristici și avantaje 
 

• Se realizează o diluare slabă sau nu 

necesită diluare pentru a simplifica 

prepararea probelor 

• O gamă largă de potrivire a probelor, de la 

nanoparticule, până la emulsii și 

macromolecule 

• Titrator automat MPT-2 pentru a îmbunătăți 

productivitatea 

• Eliminarea contaminării încrucișate cu 

ajutorul celulelor de unică folosință pentru a 

îmbunătăți acuratețea 

• Evaluarea datelor folosind raportul de 

calitate și sistemul "Expert advice" 

• Utilizarea drept detector de cromatografie 

pentru măsurarea on-line a dimensiunilor. 

 
 
 

 Combinația dintre opțiunile de optică cu 

NIBS și optică cu potențial zeta 

furnizează atât unghiuri de 

retroîmprăștiere, cât și de împrăștiere 

frontală pentru măsurarea dimensiunii, 

oferind un interval de concentrație 

îmbunătățit și sensibilitate la agregate. 

Parametrii măsurați De ce sunt atât de speciale aceste sisteme? 

Dimensiunea particulelor și macromoleculelor, 

potențialul zeta, încărcătura proteică, potențialul 

zeta de suprafață, greutatea moleculară, al doilea 

coeficient virial A2, B22, parametrul de 

interacțiune DLS kD, proprietățile de agregare a 

proteinelor și microrheologice. 

Seria Zetasizer utilizează tehnologii noi și brevetate în cadrul gamei care oferă o performanță de 

neegalat, păstrând în același timp ușurința utilizării. 

• Retroîmprăștierea neinvazivă (NIBS) 

crește sensibilitatea dimensionării, intervalul 

dinamic și stabilitatea rezultatelor 

Tehnica barierei de difuzie îmbunătățește 

stabilitatea de măsurare a încărcăturii 

proteice și reduce în mod drastic volumul de 

probe cerut 

 
 

 

• 

 

• M3-PALS îmbunătățește sensibilitatea la 

potențialul zeta și oferă o distribuție precum și o 

valoare medie 

• Opțiunea de celule de unică folosință care 

includ electrozi reduce timpul de măsurare și 

asigură precizia prin eliminarea contaminării 

încrucișate 

Controlul precis al temperaturii asigură 

rezultate precise și repetabile. 

APD Corelator  software Zetasizer  

Cuplaj de fibre 

 

Laser 

Optica de 
retroîmpră
știere NIBS 

Atenuator de 
dimensiune Suport celulă Optica de 

împrăștiere 

frontală 

ansamblul 
de lentile și  
translație 

Capcană 

faascicul 

• Controlul precis al temperaturii 

asigură rezultate precise și repetabile. 

 

http://www.malvern.com/
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O ZSP 

 

 

ZETASIZER NAN 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pregătiți-vă pentru 
dezvoltarea preparatului 

 

The Zetasizer Nano ZSP este membrul de 

calitate superioară al seriei Zetasizer Nano 

conceput pentru a oferi o sensibilitate 

excepțională pentru măsurarea dimensiunii, a 

potențialului zeta și a greutății moleculare. 

Acest lucru este deosebit de important pentru 

aplicațiile în care proba este mică, diluată sau 

cu împrăștiere slab. Soluțiile de proteine sunt 

cele mai bune exemple ale acestui lucru și 

înseamnă că Zetasizer este o alternativă la 

utilizarea electroforezei capilare și a focalizării 

izoelectrice pentru măsurarea încărcăturii. 

Mai mult, au fost reproiectate instrumente 

extinse pentru proteine pentru a vă ajuta să 

înțelegeți mai multe despre dezvoltarea 

preparatelor. 

 
 
 
 
 
 

Performanța Zetasizer Nano ZSP  

 

• Laserul cu putere mai mare și 

noua optică oferă o sensibilitate la 

potențial zeta de 10 ori mai mare 

decât Zetasizer Nano ZS 

• Măsoară cu precizie dimensiuni 

mai mici la concentrații mai mici 

• Timpii de măsurare mai rapizi 

îmbunătățesc eficiența utilizării. 

 
 
 
 
 
 
 

ZETASIZER NANO ZS 
 

Ce face ca Zetasizer Nano ZS să fie 
atât de popular? 

 

Nano ZS a devenit sistemul de top de pe 

piață, oferind o valoare mare și simplificând 

măsurarea unei game de parametri 

importanți pentru a vă ajuta să deveniți mai 

productivi. 

Optica NIBS și tehnologia M3-PALS asigură 

un interval larg de dimensiuni și de 

concentrații, ceea ce reduce timpul și efortul 

dvs. pentru prepararea probelor. 

Un grad ridicat de automatizare a procedurii 

de măsurare înseamnă că starea de 

funcționare va fi activată în câteva minute, 

minimizându-se cerința de instruire. 

ZSP 
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ZETASIZER NANO S 
Zetasizer Nano S este dedicat măsurării dimensiunii și greutății 

moleculare, utilizând aceeași optică NIBS de înaltă performanță ca și 

Zetasizer ZS. 

Caracteristici și avantaje ale Zetasizer Nano S  
 

• Sensibilitatea pentru măsurarea probelor mici și diluate 

• Este necesară o diluare redusă sau nu trebuie diluare pentru a simplifica prepararea probelor 

• Tehnologia de măsurare la până la 40% greutate/volum 

• Volumul minim de probă de 12μL pentru măsurarea dimensiunii 

• Interval larg de potrivire a probelor, de la nanoparticule până la emulsii și macromolecule 

• Automatizarea folosește titratorul automat pentru a îmbunătăți productivitatea 

• Evaluarea datelor utilizează raportul de calitate și sistemul "Expert advice" pentru a reduce 

instruirea 

• Utilizare drept detector de cromatografie pentru măsurarea dimensiunilor în timp real.  

 

Schema opticii potențialului zeta folosit pentru toate măsurările de potențial zeta și de încărcătură proteică

Fascicul de 

referință 

ZETASIZER NANO Z 

Zetasizer Nano Z este dedicat măsurării potențialului zeta. 

Caracteristici și avantaje ale Zetasizer Nano Z 

• 

• 

Măsoară probele până la 40% greutate/volum 

Volum minim de probă de 20μL pentru potențialul 

zeta 
 
Măsurarea în medii cu conținut ridicat de sare și 
neapoase 
 
Domeniu larg de potrivire a probelor, de la 
nanoparticule până la emulsii și macromolecule 

• 
 

• 

• 

• 

• 

Automatizarea folosește titrator automat 

pentru a îmbunătăți productivitatea 

Eliminarea contaminării încrucișate cu 

ajutorul celulelor de unică folosință, pentru a 

îmbunătăți precizia 

Evaluarea datelor utilizează raportul calității 
și sistemul "Expert advice" pentru a reduce 
instruirea. 

APD Corelator software Zetasizer  

Cuplaj de fibre 

Laser 

Atenuator Zeta 

Ansamblu  de 
compensare 
Zeta 

Lentilă 

 

Capcană 

faascicul 

 Suport celulă 

 

http://www.malvern.com/
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 SISTEME OPTICE DISPONIBILE LA 90° 
ZETASIZER NANO ZS90 ȘI NANO S90 

 
 
 

Ce face Zetasizer Nano ZS90 și 
S90 ideale pentru aplicațiile de 
rutină? 

 

Aceste sisteme încorporează optica de 

împrăștiere la 90°, care reprezintă o soluție de 

nivel începător pentru aplicațiile de rutină care 

nu necesită maxime ale sensibilității și 

dimensiunii. 

Software-ul beneficiază de toate 

caracteristicile de utilizare ușoară și de 

perfecționările încorporate în restul gamei 

Zetasizer Nano pentru a asigura 

compatibilitatea și a minimiza instruirea. 

 Potențialul zeta cu ZS90 
 
 

 
Designul pentru potențialul zeta al modelului ZS90 

are aceeași capacitate și specificații ca și sistemul 

de top de pe piață, Zetasizer Nano ZS, care asigură 

o ușurință excepțională a utilizării și aceeași gamă 

largă de aplicații. Acest lucru dă ZS90 o valoare 

excepțională pentru aplicații cum ar fi 

nanoparticulele, emulsiile, pigmenții și celulele 

biologice. 

 

 

Aplicații 
 
 

• Caracterizarea coloizilor și a emulsiilor 

• Dispersii și emulsii farmaceutice  

• Lipozomi și vezicule 

• Analiza de bază a proteinelor  

• Potențialul zeta al particulelor și suprafețelor 

• Îmbunătățirea performanței cernelii, tonerului și 
pigmentului 

• Optimizarea dozării floculantului la tratarea apei. 

Caracteristici și avantaje ale 
Zetasizer Nano ZS90  

 

   • Tehnologia de măsurare a potențialului zeta la 

până la 40% greutate/volum (opțional, este 

necesară o celulă cu concentrație ridicată) 

• Eliminarea contaminării încrucișate cu 

ajutorul celulelor de unică folosință, 

pentru a îmbunătăți precizia 

• Volum minim de probă de 20μL pentru 

potențialul zeta 

• Măsurarea în medii cu conținut ridicat de 

sare și neapoase 

• Automatizarea folosește 

titrator automat pentru a 

îmbunătăți productivitatea 

• Evaluarea datelor utilizează raportul 

calității și sistemul "Expert advice" 

pentru a reduce instruirea. 

Caracteristici și avantaje 
ale Zetasizer Nano S90  

 
• Măsurări ale dimensiunilor 

comparabile cu alte sisteme DLS 

la 90 ° 

• Volum minim al probei de 20μL 

• Corelatoare ale gradului de 

cercetare pentru a acoperi o gamă 

largă de cerințe 

• Automatizarea folosește 

titrator automat pentru a 

îmbunătăți productivitatea 

• Evaluarea datelor utilizează raportul 

calității și sistemul "Expert advice" 

pentru a reduce instruirea 

• Controlul precis al temperaturii 

pentru a asigura precizia și 

repetabilitatea. 

 
 

 
                                                                                           optica dimensiunii prin împrăștiere la 90º 

APD Corelator software Zetasizer  

Cuplaj de fibre 

Laser 

Împrăștiere la 

90  de grade 

Atenuator de 

dimensiune 

Lentilă 

Capcană 

faascicul 

 Suport celulă 
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CEL MAI BUN PACHET DE SOFTWARE  
 
 
 

 

Software-ul bine conceput este esențial 

pentru accesibilitatea și eficiența unui 

sistem. În mai mult de trei decenii de 

experiență în dezvoltarea sistemelor de 

împrăștiere dinamică a luminii, Malvern 

Instruments a furnizat o gamă largă de 

instrumente versatile fără a compromite 

ideologia noastră de "ușurință în utilizare". 

Software-ul vă permite să extrageți 

informațiile maxime din proba dvs. și 

să prezentați datele într-un mod clar. 

Procedurile de măsurare sunt foarte 

automatizate, necesitând o instruire 

minimă pentru utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Software-ul este construit 
pe patru criterii: 

 

• Ușurința măsurării 

• Ușurarea vizualizării datelor 

• Ușurință în interpretarea datelor 

• Conformitatea cu standardele 
actuale. 

 
Avantajele software-ului includ: 

 
• Un grad ridicat de automatizare, astfel 

încât este necesară o instruire minimă 

• Funcționalitate extinsă fără a complica 

software-ul 
• Raportul de calitate a datelor pentru a 

conferi  încredere în rezultat 

• Software-ul de consiliere pentru a 
îmbunătăți măsurarea 

• Personalizarea spațiului de lucru pentru 

proiecte, tipuri de probe sau personal 
individual 

• Integrarea completă a titratorului 

automat MPT-2 pentru măsurări 

nesupravegheate ale tendinței pH-ului 

sau a intensității ionice. 

 
Pachete opționale de software  

 

• Partea 11 din 21CFR oferă suport 

pentru conformitatea cu înregistrarea 

electronică / semnătura electronică 

(ER / ES) 

• Software de cercetare pentru 

specialistul în împrăștierea luminii 

• Software de microreologie pentru 

studierea proprietăților vâscoelastice 

ale soluției 

• Software de proteine pentru 

mobilitatea proteinei, studii privind 

încărcătura și interacțiunea 

• ++. 
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CEILALȚI MEMBRI DIN SERIA ZETASIZER 
 

 

Familia Zetasizer include, de asemenea, sistemele Zetasizer APS și 

sistemele Zetasizer μV care sunt concepute în primul rând pentru 

măsurarea mărimii proteinelor. 

Zetasizer APS 
 

Pentru a îmbunătăți randamentul DLS, 

Zetasizer APS asigură automatizarea măsurării 

folosind 96 sau 384 de godeuri. Performanța 

este identică cu capacitățile de lot ale Zetasizer 

μV și asigură că pot fi făcute fără supraveghere 

măsurări fiabile și tendințele termice ale 

proteinelor, îmbunătățind productivitatea. 

• Precizie, repetabilitate și sensibilitate echivalentă 

cu Zetasizer μV 

• Mai multe tipuri de măsurători de la o singură 

placă, inclusiv tendințe termice 

• Opțiune de răcire a plăcii pentru păstrarea probei 

• • Instrument de raportare cu plăci grafice pentru 

a simplifica interpretarea datelor. 

 

 
Mai multe informații la: www.malvern.com/ 

ZetasizerAPS

Zetasizer μV 

 
Acesta este un sistem de împrăștiere dinamică a 

luminii cu două funcții; un sistem de înaltă 

sensibilitate pentru măsurarea soluțiilor de 

proteine în cuvete, de asemenea ca detector 

SEC. Sistemul se integrează perfect cu sistemele 

Viscotek SEC prin intermediul software-ului 

standard OmniSEC, precum și prin intermediul 

sistemelor terțe via OmniFACE. Aceasta oferă o 

indicare în timp real a dimensiunii proteinei, din 

care poate fi calculată greutatea moleculară, 

pentru a rezulta identificarea oligomerilor și a 

agregatelor fără calibrare. 

• Detector de împrăștiere a luminii compatibil cu 

orice sistem SEC 
• Măsurarea absolută a dimensiunilor de către 

DLS și SEC 

• Greutatea moleculară absolută a proteinelor prin 

SEC 
• Măsurați în cuvete cu minim de 2μL de probă. 

Mai multe informații la: www.malvern.com/ Zetas

http://www.malvern.com/
http://www.malvern.com/


 

 

 

 
 

Note 

* dependent de probă** 0.1° la 25°C, 0.2° la 2°C, 0.5° la 90°C  *** Algoritm Contin în opțiunea software-ului de cercetare ■ Accesoriu opțional, achiziționat separat. 
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 ZSP ZS S 

Parametrii măsurați 
Dimensiune, potențial zeta, 

greutate moleculară, A
2

 

Dimensiune, potențial zeta, 

greutate moleculară, A
2

 

Dimensiune, greutate moleculară, A
2

 

Interval de control al temperaturii 0ºC până la 90ºC +/- 0.1ºC** 0ºC până la 90ºC +/- 0.1ºC** 0ºC până la 90ºC +/- 0.1ºC** 

Controlul condensării Curățați folosind aer uscat Curățați folosind aer uscat Curățați folosind aer uscat 

Laser standard  10mW, 633nm 4mW, 633nm 4mW, 633nm 

Corelator 25ns - 8000s, max 4000 canale 25ns - 8000s, max 4000 canale 25ns - 8000s, max 4000 canale 

Dimensiuni    
Sensibilitate absolută(Toluene kcps) 300 150 150 

Interval (diametru maxim)) 0.3nm - 10 microni* 0.3nm - 10 microni* 0.3nm - 10 microni* 

Volum minim de probă 12μL 12μL 12μL 

Concentrație min, proteine 0.1mg/mL 15kDa protein 0.1mg/mL 15kDa protein 0.1mg/mL 15kDa protein 

Concentrație min, unghi frontal 1mg/mL 15kDa protein 10mg/mL 66kDa protein - 

Concentrație maximă 40% w/v* 40% w/v* 40% w/v* 

Unghiuri de măsurare 13° + 173° 13° + 173° 173° 

 

Algoritmi de analiză*** 
NNLS în scop general, moduri 

multiple înguste, proteine 

NNLS în scop general, moduri 

multiple înguste, proteine 

NNLS în scop general, moduri 

multiple înguste, proteine 

Zeta potential    
Sensibilitate 1mg/mL 15kDa proteine 10mg/mL 66kDa proteine - 

Interval de potențial zeta > +/-500mV > +/-500mV - 

Interval de mobilitate > +/- 20 μ.cm/V.s > +/- 20 μ.cm/V.s - 

Concentrația maximă de probă 40% w/v* 40% w/v* - 

Volum minim de probă (folosind barieră de difuzie) 20μL 20μL - 

Conductivitatea maximă a probei 200mS/cm 200mS/cm - 

Procesarea semnalului M3-PALS M3-PALS - 

Greutatea moleculară    
Intervalul de greutate moleculară(estimate din DLS) <1000Da - 2 x 107Da* <1000Da - 2 x 107Da* <1000Da - 2 x 107Da* 

Intervalul de greutate moleculară(graphic Debye) <1000Da - 2 x 107Da* <1000Da - 2 x 107Da* <1000Da - 2 x 107Da* 

Acesorii    
MPT-2 Titrator automat și degazor ■ ■ ■ 

Celulă de imersie ■ ■ - 

Celulă de concetrație ridicată ■ ■ - 

Celulă pt potențial zeta la suprafață(probă 5mmx4mm) ■ ■ - 

Viscozimetru SV-10 ■ ■ ■ 

Laser cu putere mare, 50mW, 532nm - ■ ■ 

Interval de temperatură ridicată, 120ºC - ■ ■ 

Filtru de fluorescență cu bandă îngustă ■ ■ ■ 

Opțiunea de cromatografie ■ ■ ■ 

Software 21 CFR part 11  ■ ■ ■ 

Software de microreologie ■ ■ - 

Software de măsurare avansată a proteinelor Inclus ■ - 

Software de cercetare ■ ■ ■ 

Dimensiuni    
D x W x H, mm (Greutate) 600 x 320 x 260 (19kg) 600 x 320 x 260 (19kg) 600 x 320 x 260 (19kg) 



 

 

 

 
Z ZS90 S90  

potențial zeta 
Dimensiune, potențial zeta, 

greutate moleculară, A
2

 

Dimensiune, greutatea moleculară, A
2

 Parametrii măsurați 

0ºC … 90ºC +/- 0.1ºC** 0ºC … 90ºC +/- 0.1ºC** 0ºC … 90ºC +/- 0.1ºC** Interval de control al temperaturii 

Curățați folosind aer uscat Curățați folosind aer uscat Curățați folosind aer uscat Controlul condensării 

4mW, 633nm 4mW, 633nm 4mW, 633nm Laser standard  

25ns - 8000s, max 4000 canale 25ns - 8000s, max 4000 canale 25ns - 8000s, max 4000 canale Corelator 

   Dimensiune 

- 2 2 Sensibilitate absolută(Toluene kcps) 

- 0.3nm - 5 microni* 0.3nm - 5 microni* Interval (diametru maxim) 

- 20μL 20μL Volum minim de probă 

- 10mg/mL 15kDa protein 10mg/mL 15kDa protein Concentrație min, proteine 

- - - Concentrație min, unghi frontal 

- Diluat Diluat Concentrație maximă 

- 13° + 90° 90° Unghiuri de măsurare 

 

- 
NNLS în scop general, moduri 

multiple înguste, proteine 

NNLS în scop general, moduri 

multiple înguste, proteine 

 

Algoritmi de analiză *** 

   Potențial zeta  

10mg/mL 66kDa proteine 10mg/mL 66kDa proteine - Sensibilitate 

> +/-500mV > +/-500mV - Interval de potențial zeta 

> +/- 20 μ.cm/V.s > +/- 20 μ.cm/V.s - Interval de mobilitate 

40% w/v* 40% w/v* - Concentrația maximă de probă 

20μL 20μL - Volum minim de probă (folosind barieră de difuzie) 

200mS/cm 200mS/cm - Conductivitatea maximă a probei 

M3-PALS M3-PALS - Procesarea semnalului 

   Greutatea moleculară 

- <1000Da - 2 x 107Da* <1000Da - 2 x 107Da* Intervalul de greutate moleculară(estimated from 

DLS) - <10,000Da - 2 x 107Da* <10,000Da - 2 x 107Da* Intervalul de greutate moleculară(Debye plot) 

   Accesorii 

■ ■ ■ MPT-2 Titrator automat și degazor 

■ ■ - Celulă de imersie 

■ ■ - Celulă de concetrație ridicată 

■ ■ - Celulă pentru potențial zeta la suprafață(sample 5mm 

x 4mm) ■ ■ ■ Viscozimetru SV-10 

■ ■ ■ Laser cu putere mare, 50mW, 532nm 

■ ■ ■ Interval de temperatură ridicată, 120ºC 

■ ■ ■ Filtru de fluorescență cu bandă îngustă 

- ■ ■ Opțiunea de cromatografie 

■ ■ ■ Software 21 CFR part 11  

- - - Software de microreologie 

- - - Software de măsurare avansată a proteinelor 

■ ■ ■ Software de cercetare 

   Dimensiuni 

600 x 320 x 260 (19kg) 600 x 320 x 260 (19kg) 600 x 320 x 260 (19kg) D x W x H, mm (Greutate) 

 
 

Notes 

* dependent de probă ** 0.1° la 25°C, 0.2° la 2°C, 0.5° la 90°C *** Algoritm Contin în opțiunea software-ului de cercetare ■ Accesoriu opțional, achiziționat separat. 
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Malvern Instruments Limited 
Grovewood Road, Malvern, 
Worcestershire, UK, WR14 1XZ 

Tel  +44 1684 892456 
Fax  +44 1684 892789 
www.malvern.com 

 
 

Malvern Instruments face parte din Spectris plc, o 
companie de instrumente și instrumente de precizie. 

 
Spectris și sigla Spectris sunt mărci comerciale ale 

companiei Spectris plc. 
 

 
Toate informațiile furnizate în cadrul site-

ului sunt corecte la data publicării. 

Malvern Instruments urmărește o politică de 

îmbunătățire continuă datorită dezvoltării 

tehnice. Prin urmare, ne rezervăm dreptul 

de a ne abate de la informațiile, descrierile 

și specificațiile din această publicație fără 

notificare. Malvern Instruments nu va 

răspunde pentru erorile conținute în acest 

document sau pentru pagube incidentale 
sau de consecință legate de furnizarea, 

performanța sau utilizarea acestui material. 

Brevete: 

Retroîmprăștiere neinvazivă (NIBS) 

US6016195, JP11051843, EP884580 

Electroforeza de înaltă și joasă frecvență (M3) 

EP1154266, JP04727064, US7217350 
 

Măsurători de dispersie a luminii folosind detecția simultană 

EP2235501, CN102066901, JP2011523451, 
US20090251696 

 

Determinarea potențialului de suprafață într-o 

celulă de imersie WO2012172330 
 

Malvern și sigla "hills" și Zetasizer, sunt 
mărci comerciale internaționale deținute de 
Malvern Instruments Ltd. 

 

MRK1839-03 

http://www.malvern.com/

