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Samenvatting

Vloeistofchromatografie is waarschijnlijk de meest gebruikte techniek in de 

analytische chemie. Wereldwijd hebben de meeste analytische laboratoria wel een 

chromatografisch systeem en de middelen die in de chromatografie omgaan zijn enorm. 

Farmaceutische en biotech-industrie, milieu- en voedingsmiddelenanalyse zijn slechts 

enkele van de belangrijke voorbeelden waarbij vloeistofchromatografie een essentieel 

hulpmiddel is. Iedere kleine technologische verbetering van deze techniek heeft de 

potentie om enorme voordelen op te leveren met betrekking tot besparing middelen op 

een wereldwijde schaal. De inspanningen die worden geleverd om 

vloeistofchromatografie te verbeteren zijn zichtbaar bij een aantal van de veranderingen 

van deze techniek. Multidimensionale scheidingen om complexe matrices op te scheiden; 

de onwikkeling van monolithische stationaire fasen om de doorstroom van vloeistof door 

de chromatografische kolom te vergemakkelijken; de succesvolle introductievan UPLC 

die de chromatografische resolutie te verhoogt en het verbruik van oplosmiddelen en tijd 

te vermindert, zijn slechts enkele voorbeelden. (Ook is )Het voortdurende onderzoek naar 

het ontwikkelen van nieuwe, selectievere stationaire fasen is een onderdeel van hetzelfde 

scenario.

Een  van de nieuwe technologieën is het gebruik van perfect geordende 

chromatografische fasen die op microscopische schaal gefabriceerd zijnzijn in plaats van 

ongeordende pakkings materialen of monolieten. De belangrijkste voordelen hebben te 

maken met de grotere homogeniteit welke leiden tot hogere resolutie en minder 

weerstand tegen de doorstroming van vloeistof vergeleken met traditionele 

chromatografische systemen.  

Het belangrijkste doel van dit werk is het uitvoeren van een fundamenteel 

experimenteel onderzoek naar de mogelijkheid om druk-gedreven scheidingen uit te 

voeren in kanalen met gestructureerde micropilaren. 

In hoofdstuk 1 worden het concept en de mechanismen van vloeistofchromatografie 

geintroduceerd. In het kort wordt er een overzicht gegeven van de relatie tussen 

bandverbredingsfenomenen en het scheidingsvermogen van een chromatografisch 

systeem. De samenhang tussen de ruimtelijke homogeniteit en bandverbreding wordt 
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uitgelegd en de mogelijkheid om de homogeniteit van een chromatografische fase te 

vergroten via microfabricatie wordt beschreven. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van 

systemen voor scheidingen in de vloeistoffase die met behulp van chiptechnologie zijn 

gemaakt, waarbij de aanwezigheid van topografische structuren of chromatografische 

fasen essentieel waren voor de scheiding. Dit overzicht beperkt zich niet tot 

chromatografie maar behandelt ook scheidingen die op andere principes zijn gebaseerd .

In hoofdstuk 3 worden de metingen van bandverbreding van onvertraagde stoffen in 

een microkanaal gestructureerd met cylindrische pilaren besproken. De metingen werden 

uitgevoerd met silicium microchips. De grootte van de cylindrische structuren (5 en 10 

µm) en de totale porositeit (ruwweg 40%) waren vergelijkbaar met de overeenkomstige 

parameters van standaard gepakte kolommen. Door het vergelijken van bandverbreding 

van onvertraagde componenten in het met microtechnologie vervaardigde systeem en 

kolommen gepakt met niet-poreuze sferische deeltjes, wordt de substantiële vermindering 

van bandverbreding duidelijk bewezen. Hier werd ook het nadelige effect van 

bandverbreding, die ontstaat aan de zijwanden van de kanalen, waargenomen en 

beschreven.

In hoofdstuk 4 is de chromatografische permeabiliteit gemeten van met 

chiptechnologie vervaardigdekanalen, gestructureerd met niet-poreuze cylindrische en 

diamant-vormige micropilaren . De geteste kanalen hebben een verschillendeporositeit.

De superieure permeabiliteit van homogene met chiptechnologie vervaadigde structuren, 

vergeleken met gepakte of monolitische kolommen, kon proefondervindelijk worden 

vastgesteld. Extreem lage chromatografische permeabiliteitswaarden, ongeëvenaard door 

gepakte en monolitische kolommen, konden worden gemeten. Gebaseerd op de 

beschikbare gegevens is een aantal voorspellingen gedaan over de mogelijke prestaties 

die door micro-gestructureerde kanalen geleverd kunnen worden. 

Een normal phase scheiding in de perfect geordende kanalen wordt gerapporteerd in 

hoofdstuk 5. Het onbehandelde oppervlak van de (geoxideerde) silicium pilaren kon 

worden gebruikt als stationaire fase. De scheiding van drie fluorescerende verbindingen 

was extreem snel ondanks de lage retentiefactoren van de moleculen. De bandverbreding 
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waargenomen voor vertraagde verbindingen was vergelijkbaar met die van de 

onvertraagde component bij gemiddelde en lage vloeistofsnelheden. 




