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Samenvatting 

Het belangrijkste doel van dit promotieonderzoek was het ontwikkelen van 

scheidingsmethoden voor de analyse van complexe mengsels van anionen. De 

eerste vier hoofdstukken gaan over de scheiding van gesulfoneerde lignines, met 

als belangrijkste doel de fysisch-chemische eigenschappen in verband te brengen 

met de geschiktheid voor formuleringen van landbouwchemicalieën. In al deze 

vier hoofdstukken is gebruik gemaakt van een verzameling gesulfoneerde 

lignines met verschillende geschiktheid voor de beoogde toepassing. Sommige 

gesulfoneerde lignines gaven aanleiding tot instabiele formuleringen; deze 

lignines werden aangeduid als “slecht” (“bad”). Andere lignines werden 

aangeduid met “goed” (“good”). In de laatste twee hoofdstukken zijn twee 

nieuwe benaderingen voor twee-dimensionale vloeistofchromatografie 

onderzocht. In deze hoofdstukken zijn organische zuren met een lage molmassa 

als modelstoffen gebruikt.  

 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de analysetechnieken die thans 

gebruikt worden voor gesulfoneerde lignines. Dit hoofdstuk omvat ook een korte 

inleiding tot de analytische scheidingsmethoden die in dit promotieonderzoek 

zijn gebruikt. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een twee-dimensionale 

vloeistofchromatografische methode voor de scheiding van gesulfoneerde 

lignines. In dit werk werd een ionpaarreagens gebruikt om retentie en scheiding 

te bewerkstelligen in de eerste dimensie (reversed-phase 

vloeistofchromatografie; RPLC) en om adsorptie in de tweede dimensie (size-

exclusion chromatografie; SEC) te minimaliseren. De ontwikkelde methodiek 

bleek beperkt bruikbaar, omdat de scheiding in beide dimensies vooral 
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gebaseerd was op de moleculaire grootte. Niettemin konden verschillen tussen 

“goede” en “slechte” gesulfoneerde lignines worden waargenomen. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een vergelijking gemaakt tussen twee technieken om de 

lading/grootte verhouding van gesulfoneerde lignines te bepalen. Zowel 

capillary electroforese met ultraviolet detectie (CE-UV) als een combinatie van 

een inductief gekoppeld plasma met massa spectrometrie (ICP-MS) bleken met 

succes te kunnen worden gebruikt voor de karakterisering van gesulfoneerde 

lignines. De resultaten die met de twee methoden werden verkregen bleken 

elkaar aan te vullen. Elementanalyse liet ook verschillen zien in de verhouding 

tussen natrium-tegenionen en het zwavelgehalte van “goede” en “slechte” 

lignines. Naast van CE-UV werd in dit onderzoek ook capillaire electrophorese 

met massaspectrometrische detection (CE-MS) bestudeerd. Deze techniek 

leverde aanzienlijke hoeveelheden gegevens op. Vanwege de complexiteit van 

de gesulfoneerde lignines bleek interpretatie daarvan moeilijk. De conclusie was 

dat CE-MS van gesulfoneerde lignines nader onzerzoek vereist. 

 

In hoofdstuk 4 wordt de koppeling van ionpaar (IP) RPLC en thermochemolyse 

– Gaschromatografie – massaspectrometrie (THM-GC-MS) geëvalueerd voor 

het onderzoeken van gesulfoneerde lignines. In hoofdstuk 2 is al geconcludeerd 

dat IP-RPLC gebruikt kan worden voor de analyse van gesulfoneerde lignines en 

dat de resulterende scheiding vooral gebaseerd is op moleculaire grootte. THM-

GC-MS kan op zichzelf gebruikt worden als een krachtige techniek voor de 

karakterisering van (gesulfoneerde) lignines. Een alomvattende 

(“comprehensive”) koppeling tussen de twee bovengenoemde technieken 

leverde veel meer informatie op dan verkregen kon worden uit de twee 

technieken afzonderlijk. Met dit gekoppelde systeem kon de samenstelling als 
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functie van de moleculaire grootte worden onderzocht. Voor de “goede” en 

“slechte” lignines werden verschillende massafragmenten verkregen, hetgeeen 

duidt op verschillen in chemische samenstelling. 

 

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling van een “alomvattende” (comprehensive) 

twee-dimensionale LC methode omschreven. Organische zuren met een lage 

molmassa werden als modelstoffen gebruikt. Een nieuwe benadering voor de 

koppeling van ionchromatografie (IC) en RPLC wordt beschreven, waarbij het 

pakkingsmateriaal van de reversed-phase kolom niet wordt beschadigd. Er 

wordt aangetoond dat dit ICRPLC systeem bij benadering orthogonaal is. 

Daarnaast blijkt het systeem robuust en bruikbaar voor de analyse van 

voedingsmiddelen en dranken. Bovendien is de apparatuur eenvoudig en zijn 

alle onderdelen en kolommen gemakkelijk te verkrijgen. 

 

In hoofdstuk 6 wordt een benadering voor comprehensive twee-dimensionale LC 

(IPRPLC) beschreven, waarin geen schakelkranen worden gebruikt. Het 

beginstatidum van deze ontwikkeling gaf veelbelovende resultaten. Deze 

benadering voor de modulering en koppeling bleek succesvol en de apparatuur 

was zeer flexibel. De modulatietijd en de meetomstandigheden voor de 

scheidingen in de eerste en tweede dimensie konden eenvoudig worden 

aangepast, zonder dat de apparatuur veranderd moest worden. 
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