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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift wordt de bereidingsmethode en de karakterisering van 

gepaktee en monolithische capillaire kolommen voor de hoge-druk 

vloeistofchromatografiee (HPLC) en capillaire electrochromatografie (CEC) 

besproken.. Een introductie wordt gegeven in hoofdstuk 1. Methodes die de 

prestatiess en limiteringen van kolommen toegepast in de LC beschrijven worden 

bediscussieerd.. Verder wordt de bestaande kolomtechnologie, zoals gepakte 

kolommen,, monolithische materialen en coatings voor open-kolom chromatografie 

(OTLC)) beschreven. Bovendien worden nieuwe trends in de LC, zoals 

miniaturiseringg en ultra-hoge-druk vloeistofchromatografie, toegelicht. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de invloed van de aspectratio, de verhouding van de 

kolomdiameterr en deeltjesdiameter, op kolomkarakteristieken, zoals de efficiëntie, 

dee retentiefactoren en de permeabiliteit van gepakte kolommen. Om de werkelijke 

efficiëntiee van verschillende kolommen te vergelijken werd er een methode 

gebruiktt om te corrigeren voor externe bandverbreding. Hoge efficiëntie werd 

verkregenn met gepakte capillaire kolommen met interne diameters van 150, 100, en 

755 jam, gepakt met 10-jam deeltjes. In tegenstelling tot eerder gepubliceerde 

rapportenn werd er geen significante verbetering in efficiëntie of permeabiliteit 

waargenomenn wanneer de aspectratio van de kolom werd verkleind. Onze 

resultatenn suggereren dat er geen significant wandeffect in deze kolommen bestaat. 

Mett het verkleinen van de aspectratio door het vergroten van de deeltjesgrootte, 

werdd er een verhoging van de efficiëntie waargenomen. De resultaten voor de 
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permeabiliteitt lieten echter zien dat dit effect evengoed kon zijn veroorzaakt door 

verschillenn in de kwaliteit van het pakken als door verschillen in de aspectratio. 

Inn hoofdstuk 3 wordt de bereiding en karakterisering van monolithische 

stationairee fasen beschreven. Monolithische stationaire fasen gebaseerd op 

methacrylaatt esters werden in-situ bereid in fused-silica kapillairen en in 

afzonderlijkee batches. De invloed van de samenstelling van het 

polymerisatiemengsell  op de morfologie werd bestudeerd met kwikintrusie 

porosimetrie,, scanning elektronenmicroscopie, en stikstofadsorptie metingen. Een 

hoge-dichtheidd poreus monolithische materiaal met een unimodale poriegrootte 

verdelingg werd bereid met 40% (w/w) monomeer en 60% (w/w) oplosmiddel in het 

mengsel.. Een lage-dichtheid materiaal bereid met een 20:80 ratio monomeren vs. 

porogeenn oplosmiddel vertoonde een bimodale poriegrootte verdeling. De 

karakteristiekekarakteristieke poriegrootte werd gevarieerd door de samenstelling van de 

porogenee oplosmiddelen te veranderen. Met een toenemende polariteit van het 

oplosmiddell  werden er grotere poriën en globules verkregen. De hoogste efficiëntie 

inn CEC werd verkregen met een monoliet met 600-nm poriën. Lage-dichtheid 

monolietenn gaven veel lagere A- en C-termen dan de hoge-dichtheid monolieten. 

Mett het optimale monolithische materiaal werd een minimale schotelhoogte van 5 

urnn gehaald. De lage-dichtheid monolieten leverden ook een betere prestatie in 

HPLCC en gaven een minimum schotelhoogte van 15 urn en een veel hogere 

permeabiliteitt dan werd verkregen met hoge-dichtheid materiaal. 

Eenn methode voor een allesomvattende karakterisering en vergelijking van 

kolommenn in de HPLC en CEC mode wordt voorgesteld in hoofdstuk 4. Met deze 

methodee worden kolomparameters zoals het aantal schotels, de eddy-diffusie en 

massa-uitwisselingsbijdragenn aan de bandverbreding, de permeabiliteit en de 

analysetijdd in één grafiek samengevoegd. Daaruit kan een afweging tussen de 

efficiëntiee en snelheid worden gemaakt. De chromatografische prestatie van silica 

enn polymeer monolithische kolommen wordt bediscussieerd en vergeleken met die 

vann gepakte kolommen. Ook wordt de mogelijkheden van ultra-hoge-druk 
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vloeistofchromatografiee in deze context beschouwd. In HPLC werden de beste 

resultatenn verkregen met silica monolieten; in CEC lieten de lage-dichtheid 

methacrylaatt monolieten de beste prestatie zien. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de bereiding van op methacrylaat-esters gebaseerde 

monolietenn en de karakterisering van de chromatografische eigenschappen met 

CEC.. Op methacrylaat-esters gebaseerde monolieten met quarternaire ammonium 

groepenn werden in-situ en afzonderlijk gemaakt, gebruikmakend van thermische 

initiatie.. Goede herhaalbaarheid in poriegroottes werd verkregen, zoals bleek uit 

kwikintrusiee porosimetrie. Een voldoende kolom-tot-kolom en meting-tot-meting 

herhaalbaarheidd werd verkregen voor de electro-osmotische mobiliteit, de 

retentieeigenschappenn (k waardes) en de kolomefficiëntie in de CEC. De 

retentieeigenschappenn verkregen op dit monolithisch materiaal zijn vergelijkbaar 

mett die van kolommen gepakt met C]8-gemodificeerde silica deeltjes. De electro-

osmotischee mobiliteit werd slechts marginaal beïnvloed door de mobiele fase 

parameters,, zoals de pH, de ionsterkte en het acetonitrilgehalte. 

Verschillendee photografting strategieën voor het functionaliseren van het 

oppervlakk van monolithische stationaire fasen worden beschreven in hoofdstuk 6. 

Eenn monolithische matrix werd gemaakt van poyl(methacrylaat-co-

ethyleendimethacrylaat)) met 1-decanol en cyclohexanol als porogene 

oplosmiddelen.. Positief en negatief geladen monomeren werden ge-photograft op 

dee monolithische matrix, waarmee controle over de richting van de electro-

osmotischee stroming (EOF) werd verkregen. De grootte van de EOF werd 

beïnvloedd door de concentratie van de monomeren in de graftoplossing te 

veranderenn en door de photografting tijd constant te houden. Met toenemende 

monomeerconcentratiee nam het aantal op de matrix aangebrachte ioniseerbare 

groepenn toe, wat resulteerde in een toename van de electro-osmotische mobiliteit. 

Ookk met toenemende photografting tijd en constante monomeer concentratie nam 

dee grootte van de EOF toe, totdat de matrix volledig was bedekt met geladen 

groepen. . 
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