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Samenvatting 
 

Gaschromatografie (GC) is één van de meest succesvolle scheidingstechnieken in 
de hedendaagse chemische analyse. De techniek dankt haar succes aan de zeer 

hoge efficiëntie, de uitstekende gevoeligheid en de goede betrouwbaarheid. 
Tegenwoordig is GC een gevestigde, volwassen analysemethode die routinematig 

wordt toegepast op een grote verscheidenheid aan monsters uit een al even breed 
bereik aan toepassingsgebieden. Met het steeds groeiende toepassingsbereik zijn 

ook de monsters steeds meer divers en complex geworden. Als gevolg hiervan is 
het belang van een goede monstervoorbewerking aanzienlijk toegenomen. 

Tegenwoordig is deze stap uit het analytisch protocol niet langer ondergeschikt aan 
de chromatografische scheiding, maar is duidelijk van even groot belang. Vaak is 

een zorgvuldige keuze en optimalisering van de monstervoorbewerking niet alleen 
wenselijk maar voor het verkrijgen van een goede performance en een afdoende 

lange-termijn stabiliteit van de methode zelfs essentieel. Diverse clean-up- en 
aanrijkingsmethoden zijn ontwikkeld om te helpen de strikte criteria voor wat 
betreft selectiviteit en gevoeligheid van de analytische procedure te behalen. 

Ongeveer twee decennia geleden werd een nieuwe techniek, de 
zogenaamde ‘comprehensive’ twee-dimensionale gaschromatografie (afgekort als 

GC×GC) geïntroduceerd, waarmee het toch al hoge oplossend vermogen van GC 
nog verder kon worden verbeterd. GC×GC is een zeer krachtige scheidingsmethode. 

Door het gebruik van twee onafhankelijke scheidingsstappen, die na elkaar 
uitgevoerd worden, levert de methode een ongeëvenaarde piekcapaciteit en een 

sterk verbeterde gevoeligheid. Na een zeer snelle initiële ontwikkeling zijn echter 
helaas nog slechts beperkte inspanningen gedaan om de mogelijkheden van de 

GC×GC instrumenten en kolomcombinaties maximaal te benutten. De standaard 
kolomcombinaties leveren weliswaar een uitstekend scheidend vermogen, maar 

een verdere winst is mogelijk door verdere optimalisering van de afmetingen en 
uitvoeringsvormen van de kolommen in de twee dimensies. 

Hoofdstuk een van dit proefschrift beschrijft de interacties tussen 
monstervoorbereiding, scheiding en detectie in het analytisch protocol. In plaats 
van los van elkaar staande stappen is dit veel meer een integrale keten van 
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handelingen. Dit hoofdstuk bespreekt hoe verbeteringen in één van de stappen van 
het analytisch protocol de eisen gesteld aan de overige twee stappen kunnen 

beïnvloeden. Het verkrijgen van een maximaal scheidend vermogen en een 
optimale gevoeligheid vereist een evenwichtige optimalisering van de drie stappen: 
optimaliseren van elk van de drie stappen in het protocol rekening houdend met de 

eisen, mogelijkheden en beperkingen van de andere twee. Het hoofdstuk beschrijft 
in het bijzonder ook de rol van GC en GC×GC voor applicaties waarin een hoge 

selectiviteit vereist is. De beperkte aandacht in recent onderzoek voor de 
technische vervolmaking van GC×GC wordt besproken. Daarnaast wordt het belang 

van een goede monstervoorbewerking benadrukt. Idealiter wordt deze stap van 
het analytisch protocol gebruikt om de "oninteressante" verbindingen zo vroeg 

mogelijk en zo compleet mogelijk te verwijderen. Dit kan gedaan worden door de 
verschillen in de fysisch-chemische eigenschappen van de te bepalen verbindingen 

enerzijds, en de storende componenten anderzijds te benutten. De voordelen en 
beperkingen van de meest toegepast strategieën ter verbetering van klassieke 

vloeistof/vloeistof extractie (LLE) worden beschreven. Geminiaturiseerde 
uitvoeringsvormen zijn aantrekkelijk vanuit het oogpunt van gebruikskosten, het 

gebruik van oplosmiddelen en het gemak van on-line koppeling met de GC. 
In hoofdstuk twee wordt de ontwikkeling van een geminiaturiseerd, 

continu LLE systeem beschreven. Het systeem is chip-gebaseerd en maakt gebruik 

van een gesegmenteerde stroming van een organische extractie fase en een te 
extraheren water fase. Het geheel wordt gebruikt voor de extractie van waterige 

monsters zoals drinkwater en oppervlaktewater maar ook urine. Voor de analyse 
van de verkregen extracten wordt GC gebruikt. Het gebruik van de 

geminiaturiseerde chip extractor elimineert de noodzaak voor handmatige 
extractie, reduceert het oplosmiddelverbruik en levert een uitstekende 

herhaalbaarheid binnen een experiment, alsook tussen diverse extractoren. Omdat 
de miniaturisering niet te ver is doorgevoerd worden de nadelen van te sterk 

geminiaturiseerde chips vermeden en wordt een eenvoudige en robuuste 
opstelling verkregen. Kwantitatieve extracties worden verkregen voor een breed 

scala van componenten met sterk uiteenlopende hydrophobiciteiten. Een breed 
bereik aan vloeistofdebieten en extractant/donor verhoudingen kan worden 

gebruikt met goede resultaten. De haalbaarheid van de methode werd aangetoond 
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middels de detectie van amfetamine in urine en de analyse van gechloreerde 
pesticiden en vluchtige aromatische verbindingen in watermonsters. 

In hoofdstuk drie wordt het gebruik beschreven van hydrofobe polymere 
monolieten gebaseerd op poly(buthylmethacrylate-co-ethylene dimethacrylate) 
(BMA-EDMA) en poly(styrene-divinylbenzene) (PS-DVB) als "selectieve 

oplosmiddel-doorlaat' in fasenscheiders voor het continue scheiden van een 
gesegmenteerde water/organisch oplosmiddel stroom. De bevochtigbaarheid en 

de porie-eigenschappen van de monoliet kunnen afgestemd worden op de te 
scheiden vloeistoffen door het aanpassen van de polymerisatie-omstandigheden. 

Bij juist gekozen condities wordt een monoliet bed verkregen met een hoge 
affiniteit en doorlaatbaarheid voor apolaire organische oplosmiddelen, terwijl de 

water-fase wordt afgestoten. De zo verkregen fasenscheider is eenvoudig en 
mechanisch sterk en geeft goede resultaten voor wat betreft de extraheerbaarheid 

en inertheid. De fasenscheider werd ook gekoppeld aan de microextractor 
ontwikkeld in hoofdstuk twee. Efficiënte fasenscheidingen werden verkregen voor 

verschillende organische oplosmiddelen bij een breed scala aan debieten en 
verhoudingen water-tot-organische fase. 

In hoofdstuk vier wordt aangetoond dat DVB-gebaseerde, macroporeuze 
polymere monolieten interessante kolom-typen kunnen zijn voor gebruik als 
tweede dimensie (2D) kolom in GC×GC. Een belangrijk voordeel van dit type 

kolommen is dat ze de problemen met de verschillende optimale kolomflows in de 
twee dimensies van de standaard GC×GC-kolom sets kunnen omzeilen. De 

samenstelling van het polymerisatiemengsel, de reactietijd en temperatuur zijn 
gevarieerd om de eigenschappen van de verkregen kolommen te optimaliseren. 

Monolieten bereid met langere polymerisatietijden vertoonden een hoge 
selectiviteit, maar helaas ook een laag schotelgetal en een verhoogde 

stromingsweerstand. Korte polymerisatietijden en hogere DVB gehalten 
resulteerden in meer open structuren met hogere schotelgetallen en leverden 

meer schotels per tijdseenheid. Helaas leverden deze korte monolithische 
kolommen onvoldoende schotels voor gebruik als 2D kolom in een GC×GC systeem, 

maar ze hebben wel een groot potentieel voor toepassing in snelle GC dankzij hun 
sterke retentie en goede selectiviteit. Piek capaciteiten tot 12 pieken in 4 seconden 

kunnen worden verkregen. Enkele voorbeelden van meer-dimensionale 
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scheidingen gerealiseerd met een GC×GC opstelling met monolithische 2D 
kolommen zijn getoond. Omdat de chromatografische eigenschappen 

onafhankelijk zijn van de diameter van de monolithische kolom is het mogelijk om 
een kolomflow te kiezen waarbij een gelijktijdige optimale werking van de beide 
dimensies in GC×GC kan worden verkregen. 

Hoofdstuk vijf laat zien dat het gebruik van meerdere parallelle 2D 
kolommen (MPK) een goede optie is om de onbalans in optimale gas flows tussen 

de beide dimensies in GC×GC op te lossen. Door het verdelen van de gasstroom 
over meerdere 2D kolommen zijn de lineaire gassnelheden in de twee dimensies 

beter in balans en wordt gelijktijdige optimale werking van beide dimensies 
mogelijk. Theoretische berekeningen en praktische evaluaties geven echter aan dat 

zelfs de kleinste tussen-kolom variabiliteit een nadelig effect heeft op de prestaties 
van de MPK. Bij de bereiding van de individuele capillaire kolommen moeten zeer 

hoge eisen gesteld worden aan de uniformiteit. Diverse GC×GC opstellingen 
gebruikmakend van twee of drie parallelle capillaire kolommen zijn succesvol 

geïnstalleerd en geëvalueerd. Modulatie werd uitgevoerd op de multi-2D kolom om 
zo eventuele verstoringen veroorzaakt door de koppelstukjes te voorkomen. De 

experimentele resultaten bevestigen dat de MPK systemen het mogelijk maken 
beide dimensies simultaan in het optimum te gebruiken. De twee-dimensionale 
scheidingen verkregen voor een aantal aardolieprodukten en een parfummonster 

tonen de geschiktheid van de methode in echte toepassingen aan. De vereiste 
instrumentatie is weliswaar complex, maar deze benadering is zeer wel bruikbaar 

als een maximaal oplossend vermogen nodig is. 
Hoofdstuk zes tenslotte gaat in op een alternatieve manier om beide 

dimensies van een GC×GC systeem tegelijkertijd in het optimum te kunnen 
bedrijven. Door installatie van een stromingsweerstand aan het einde van de 2D 

kolom kan de lineaire gassnelheid snelheid in de 2D gereduceerd worden waardoor 
de eerder genoemde onbalans in de optimale flows voor de twee dimensies 

gereduceerd wordt. Bij verhoogde 2D uitlaatdrukken liggen de optima van de beide 
kolommen dichter bij elkaar en worden de scheidingsefficienties van de kolommen 

beter benut, terwijl aan het modulatie criterium voldaan blijft worden. Model 
experimenten geven aan dat de zo verkregen van Deemter curven voor de 2D bij 

hoge snelheden relatief vlak worden, hetgeen resulteert in een gereduceerd verlies 
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aan efficiëntie bij verhoogde inlaatdruk. Dat deze modificatie ook in de praktijk een 
winst in oplossend vermogen kan leveren wordt geïllustreerd middels de analyse 

van een aantal aardolie-afgeleide monsters. De GC×GC scheidingen verkregen na 
installatie van de extra stromingsweerstand zijn beter dan die opgenomen onder 
standaard (open) uitlaatcondities. Helaas maakt de aanzienlijk langere analysetijd 

de toepassing van deze methode in de praktijk waarschijnlijk echter in veel gevallen 
onaantrekkelijk. 
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