PLATFORM

gebruikelijke on-linekolommen aldoorslag
plaatsvindt.Omviadetweedetechniek
verbindingen uiteengrotere hoeveelheid
water(5-10ml)teisolereniseensupra-preparatievekolomnodig.Nadeelhiervanisdatde
tegebruiken dimensies veeltegroot worden.
Omditprobleemoptelossenishettweedimensionalescheidingsapparaat ontwikkeld.
Deeerstedimensie isdievandestromingvan
demobielefase.Detweededimensiestaat
loodrecht hierop.Erwordteenbeweging
uitgevoerd,zodateenconstante verplaatsing
optreedt vanhetinjectiepunt tenopzichtevan
hetkolombed.Praktisch kanditprocesuitgevoerdwordendoorhetlatenroterenvaneen
tingvormigekolom,waarbij hetconstante
injectiepunt nietverplaatst.Detescheiden
verbindingen zullen inverschillende hoeken
bewegen,metalsgevolgdatdoordescheiding
dieoptreedtdeverbindingen iederopeen
vasteplaatsdekolomverlatenenopgevangen
kunnen worden voorverdereverwerking.
Wanneer wewateropeenandereplaats
kunnen lateneluerendandedoelcomponenten,kunnen wedezeuitwater isoleren.

Eencontinue,tweedimensionale
scneidings-enisolatktechnkk
voorpolairestoffeninwater
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WatertransportmaatschappijRijn-Kennemerland ÎVVRK) bewaakt ophetwaterwinstation inNieuwegein hetingenomen enuitgaande wateropverschillende manieren,ondermeerdezogeheten Early
Warning1).Naasteenaantal bio-alamienngssystcnienomvatditzoweleenautomatische screening
metbehulpvangaschromatografiegecombineerd metmassaspectrometric,alsstojgroepmetingdoor
vloeisto/chromatografie.Tochkunnen nietalleverbindingengemeten worden.Vooraldemeer
polaire,hydrofiele enionogeneverbindingen zijn etglastig teisoleren.Aangezien juistdergelijke
stoffen indetoegepastezuivering lastig zijn teverwijderen, iseenbetrouwbareenpraktisch hanteerbaremeetmethodevoordergelijke verbindingen vangrootbelang.Opbasisvaneeninhetverleden
gepubliceerde,voornamelijk theoretisch-chemische beschouwing- eneenlatereverwijzing^1isals
aanvulling opdebestaandescheidingsmethoden hetlucmabeschreventweedimensionalescheidingsapparaat ontwikkeld.
Deafgelopenjarenzijn deontwikkelingen
ophetgebiedvandescheidingvancomplexe
mengselsinwaterigematrixviadegas-en
vloeistofchromatografie en detectie/identificatievanindividuelestoffen (massaspectrometrie)ergsnelgegaan.Degevoeligheidvan
detectoren isenormvergroot;wekunnen nu
oppico-ofzelfs femtogramniveau meten.De
mogelijkheid omtecombineren isuitgebreid.
Ondanksaldezeontwikkelingen blijft het
noodzakelijk eenisolatie/concentratiestapuit
tevoerenomopeenlaagconcentratieniveau
inwatertekunnen meten.Onderisolatie
wordtinditkadereenscheidingtussenwater
endeteanalyseren verbindingen verstaan.
Klassiekemethodenzoals vloeistof/vloeistof
extractie,vriesdrogen enultrafiltratie zijn
hiervooraanwezig.Eénvandelaatsteontwikkelingenopditgebied isdevastefaseextractie.Dezekanzoweloff-line uitgevoerd worden
alsookon-linegecombineerd wordenmetéén
vanzojuistgenoemdetechnieken.
Zowelbijdescreeningalsbijdestofgroepmetingisiedersysteemon-linegekoppeld met
eenvastefaseextractiekolom.Bijdescreening
wordenorganische micro-verontreinigingen,
vooralapolaireenzwakpolaire verbindingen,
meteengehaltegroterdano.iug/Lgedetecteerd.Hetiseensemi-kwantitatieveanalyse,
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waarbij hetgevondengehalteisgerelateerd
aaneeninternestandaard.Bijdestofgroep
metingwordtgerichtgezochtnaareenaantal
bekendematigpolaire verbindingen.
Hetprincipe vanhet tweedimensionale
scheidingsapparaat iseencombinatievantwee
bekendetechnieken.Deeerstetechniek is de
vastefaseextractie,detweedeisdievande
regulierevloeistofchromatografischescheiding.
Bijdevastefaseextractie wordtwatermet
daarinorganischeverbindingen overdekolom
geleid.Deorganischeverbindingen inhet
waterwordenaandekolomgeadsorbeerdals
hetevenwicht aandekantvandestationaire
faseligt.Dezeverbindingen kunnendekolom
alseennauwebandverlatenalsdemobiele
fasewaterwordtverwisseld meteenorganisch
oplosmiddel.Opdezemanierkunnen hydrofobe,apolaireenzwakpolaire verbindingen
uitwaterwordengeïsoleerd.
Bijderegulierevloeistof chromatografischescheidingzorgtdemobielefaseervoordat
deverbindingen naintroductie dekolom
doorlopen enopverschillende tijdstippen de
kolomverlaten.Voordemeerpolaireverbindingen isdetechniekvandevastefaseniet
bruikbaar,omdat bij hetintroduceren vaneen
kleinehoeveelheid (kleinerdan 1 ml)bijde

Omvisueelaantetonendathettheoretischeprincipezoalshierboven isbeschreven
ookinderdaad werkt,werdeeneersteprototypeontwikkeld.Dezebestond uittwee
concentrischeglazenkolommen metverschillendediameter.Deruimtehiertussen wasvijf
millimeter enwerdgevuld metkolommateriaal.Doormiddelvaneenmotor werdende
kolommen langzaam rondgedraaid.Alstestmengselwerdeenoplossingvandriepolycyclischearomaten inmethanolgebruikt.Dit
mengsel werdopdekopvanhetbedgebracht
metbehulpvaneensyringepomp.Meteen
UV-lampwerdendeverbindingen zichtbaar

Scheidingpolycyclischearomatenopeenroterendekolom.
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fenol inj 500^1
waterpiek

vaatje t.o.v. injektiepunt(=vaatje 1)

A/b.:

Gesloten systeem van de tweedimensionale scheiding.

gemaakt.Defoto toont hetresultaatvanhet
experiment.Opdekolomzijnduidelijk drie
bandenzichtbaar.Ervindtzoalsverwacht
bandverbreding plaats.Ondanksdeprimitieve
opstellingisdezeechterzeeracceptabel.Dit
resultaatgeeft aandat tweedimensionale
scheidingpraktisch toepasbaaris.
InsamenwerkingmetdeinstrumentmakerijvandeVrijeUniversiteit inAmsterdamis
vervolgenseentweede,geslotensysteem
ontwikkeld. Hetprincipe vanhetapparaatis
gelijk aanheteerste.Nu kanechteronder
drukendaarmeesamenhangend onder
constantestroomsnelheid gewerktworden.
Omaantetonendatditapparaatgeschikt
isompolaireverbindingen uit waterteisoleren isfenol alsmodelverbindinggekozen.
Naast hetvaststellen vaneengeschiktkolommateriaaleneenmobielefase,datviaeen
gewoonvloeistofchromatografische systeem
kangebeuren,kenthet tweedimensionale
scheidingsapparaat eigenspecifieke parameters.Eenvoorwaardeisdatdetescheiden
verbindingen binnenéénrotatiedekolom
verlatenendepiekverbreding minimaalis.
Belangrijkeparameters hierbij zijn deflowvan
demobielefaseenderotatiesnelheid. Bij
verhogingvandeflowzaldepiekbreedre afnemen,terwijl bij verhogingvanderotatiesnelheiddepiekbreedtezaltoenemen.Bijverhogingvandeflowkanerookmeerwatermonstergeïnjecteerd worden.Hetapparaar heeft
30uitgangen.Onderelkeuitgang iseen vaatje
geplaatsteniniedervaatje ishetgehalteaan
fenol bepaald.Vaatjes waarinhetwater terecht
komtwordengemarkeerd door toevoegingvan
watervrij kopersulfaat (wit),datblauw kleurt
door reactiemetwater.Afbeelding 1 toonthet

Verdeling/enolenwateroverkolom.

resultaat vandescheidingvanfenol enwater.
Elkvaatje waarinwater isaangetoond heeft
eenzelfde fictiefoppervlak(inverband metde
groteovermaat tenopzichtevanfenol)gekregen.Circa90procent vanhetfenol isopgevangentussenvaatje 5en13.
Hettweedimensionale scheidingsapparaat
zorgtvooreenscheidingtussenwaterendete
isolerenverbinding(en).Deteinjecteren
hoeveelheidwateriskleintenopzichtevande
mobielefaseindefracties metdeteisoleren
verbindingmetalsgevolgdaterverdunning
optreedtinplaatsvanconcentratie.Daaromis
nadetweedimensionalescheidingeenaanvullendeconcentratiestap(bijvoorbeeld indampen)
nodig.Dezestapiseenvoudiger,doordathet
eluaatmetdedoelstoffen geenwatermeerbevat.
Fenolisineersteinstantiegekozenalstestverbinding.Viaeengewoonvloeistof-chromatografischesysteemisvastgestelddatnaast
fenolookondermeerhumuszuur,hetsterk
polairecaffeine ende bestrijdingsmiddelen
metalaxyl,metamitron, methomyl,oxamylen
amitroluithetwaterzijn teisoleren.Vooreen
oriënterendexperimentqua mogelijkheden
vanhettweedimensionale scheidingsapparaat
zijnvervolgensenkelevanbovengenoemde
verbindingen bekeken.Naadditievanfenol,
metalaxyl,metamitronencaffeine aanrespectievelijkleiding-,filtraar-enLekkanaalwater
werdendezeverbindingen overdetweedimensionalescheidingskolomgeleid.Devaatjes1
t/m 13 en26t/m30werdengemengd,ingedamprengeanalyseerd.Deteruggevonden
rendementenliggentussende50en70procent.
Hetblijkt datzelfshetbijzonder polaire
caffeine nogmetcirca50procent rendement
uitwatergeïsoleerd kanwordenendatde
bestrijdingsmiddelen metalaxyl/metamitron
rendementen vertonen diedievandeconventioneletechnieken benaderen.Omopeenzeer
laagniveau (Mg/l)tekunnen metenishet
noodzakelijk ommeerwatermonster in
bewerkingtenemen.Ombijvoorbeeld 100 ml
watermonster overdekolom telatenlopenis

bijeeninjectiesnelheid van200 ul/miniets
meerdanacht uur nodig.Debenodigdetijd is
echtergeenprobleem,omdat hetapparaat
zondertoezicht kandraaien.
Detegebruikenoplosmiddelen moeten
zeerzuiverzijn,geziendeconcentreringsstap
dienadescheidingnodigis:inhetbovenbeschrevenvoorbeeld levert 100 ml watermonstercirca3,5litereluaatop,dietotongeveer
éénmilliliter ingedamprmoetworden.
Hetonderzoek vanhet tweedimensionale
scheidingsapparaat isgerichtopdieverbindingen (metnamepolaire bestrijdingsmiddelen),waarvoornu(nog)geen,danwel
complexeenarbeidsinrensieve isolatiemethodesbestaan.Indebeginfase vanhet onderzoek
isaangetoond dathetprincipewerkt.De
eersteresultaten vaneenpraktischetoepassingzijn veelbelovend.Naast het onderzoek
naaruitbreidingvanhetaantaldoelstoffen is
hetooknoodzakelijk omverderonderzoekte
doennaar herconcentreringsmogelijkheden
enmogelijkheden omdedoelstoffen opeen
goedemanier tekunnenanalyseren.Hetvaststellenvandeconditieskanvooreengroot
gedeelteopeengewoonvloeistofchromatografische systeemgebeuren.
Detotnutoebereikteresultatenstaan beschreveninhetrapport'Nieuweisolatietechniek:
z-àimenswnakscheiding'datvoorbelangstellenden
opvraagbaarisbijdeWRKteNieuwegem«).
LITERATUUR
1)Stoks P. 11998). From river water to drinking water: On-line
systems in water quality control. Proceedings IWSAsymposium On-line monitoring in Amstetdam (in druk).
2)Calvin GiddingsJ. {1961).Theoretical bastsJot a continuous,
large-capacitygas chromatographic apparatus. Anal.
Chem. nr. 34, pag. 37-39.
3) Goto M. en S. Goto {1987).Continuous separation using an
annular Chromatograph with rotating inlet and outlet.
J. Chem. Eng. nr. 20, pag. 598-603.
4) De Groot R. en I. Huitema (2000). Nieuwe isolatietechniek:
2-dimensionalescheiding. Intern tapportWRK.

H20

25/26-2000

