'KIWAmacro-injectiesysteem maaktgaschromatografie beterengoedkoper

Samenvatting
In het KIWA laboratorium isenige jaren
geleden een macro-injectiesysteem
ontwikkeld voor capillaire gaschromatografiekolommen. Hiermee kunnen grote
hoeveelheden van een vloeistof (tot 200/xl)
geïnjecteerd worden. De analyseresultaten
en het analyse-instrumentarium winnen
dankzij deze injector duidelijk aan kwaliteit.
Gebleken isdat dit injectiesysteem ook te
gebruiken isvoor de analyse van luchtmonsters, voor het meten van vluchtige
stoffen in water en voor het onderzoek van
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hoogmoleculaire verbindingen zoals
kunststoffen en humusverbindingen.
Daarmee wordt het toepassingsgebied van
een gaschromatograaf sterk vergroot en kan
men meerdere monstertypen analyseren
zonder de chromatograaf aan te passen.
Mogelijkheden en beperkingen van
GC-injectoren
Voor de analyse van organische microverontreinigingen isgaschromatografie een
veel toegepaste techniek. Vooral de daarbij
gebruikte capillaire kolommen bieden
dankzij hun groot scheidend vermogen goede
mogelijkheden voor het onderzoek van vaak
zeer ingewikkelde mengsels van stoffen.
Er iseen voortdurende ontwikkeling in
injectie- en detectiesystemen. Daardoor
wordt het toepassingsgebied van de
gaschromatografie steeds groter. Behalve
vluchtige verbindingen (gassen, vloeistoffen
en vaste stoffen met een kookpunt beneden
300 ± C ) kunnen ook niet vluchtige stoffen
met behulp van gaschromatografie geanalyseerd worden. Daartoe worden de niet
vluchtige stoffen eerst zodanig veranderd dat
gaschromatografie wel mogelijk is.Dat kan
bijvoorbeeld door de stofte derivatiseren,
waardoor het kookpunt verlaagd wordt.
Ook ishet mogelijk hoogmoleculaire stoffen,
zoals polymère kunststoffen, eiwitten,
humusstoffen en bacteriematerialen door
middel van pyrolyse (thermisch afbreken in
afwezigheid van zuurstof) af te breken tot
kleinere fragmenten. De pyrolyseprodukten
kunnen daarna met de gaschromatograaf
geanalyseerd worden.
Voor ieder soort monster bestaat een
injectiesysteem of zal erwellicht één
ontwikkeld worden. Deze injectoren zijn
echter meestal dan ook maar voor één
bepaalde categorie van stoffen te gebruiken.
Dat betekent voor een laboratorium waar

verschillende typen van onderzoek worden
gedaan dat. ofwel verschillende gaschromatografen met specifieke inlaatsystemen. ofwel één gaschromatograaf met
meerdere verschillende injectiesystemen
beschikbaar moeten zijn (afb. 1).
Het eerste alternatiefis natuurlijk veel
duurder dan het tweede. Bovendien is het
moeilijk de analyseresultaten van de
verschillende meetopstellingen met elkaar te
vergelijken, omdat immers verschillende
kolommen en detectoren gebruikt zijn. elk
met hun specifieke eigenschappen.
Het tweede alternatief, één meetopstelling
met meerdere verschillende injectoren,
vraagt regelmatige aanpassing van de
capillaire kolom aan het voor een bepaalde
analyse gekozen injectiesysteem. Deze aanpassing kost tijd. Maar bovendien ontstaat
een grote kans op beschadiging van de dure
capillaire kolom. In de praktijk zal het er
vaak op neer komen dat slechts één
injectiesysteem gebruikt wordt, waardoor de
mogelijkheden van de gaschromatograaf
beperkt worden.

gaan met het draaggas naar de capillaire
kolom. Daar condenseren zijinhet begindeel
van de kolom.
Vervolgens worden deze verbindingen op de
gebruikelijke wijze geanalyseerd.
Tijdens deze injectieprocedure vindt een
omkering plaats van de stroomrichting van
het draaggas (afb. 2).Dit voorkomt dat er
oplosmiddel binnendringt in de capillaire
kolom. De levensduur van de kolom wordt
daardoor aanmerkelijk langer, aangezien de
aantasting van het kolommateriaal door
oplosmiddelen op deze wijze wordt
voorkomen.
De vóórkolom, een glazen buisje gevuld met
een adsorberend materiaal, past nauwkeurig
in de injector, maar kan gemakkelijk
uitgewisseld worden. (Pakkingringen of iets
dergelijks worden niet toegepast !).Juist deze
uitwisselbaarheid en de mogelijkheid om
verschillende adsorberende materialen te
kiezen, maken dit injectiesysteem eenvoudig
bruikbaar voor meerdere verschillende
toepassingen.

De bezwaren die aan beide genoemde
alternatieven kleven kunnen ondervangen
worden met een universeel injectiesysteem.
Daarmee kunnen zowel vluchtige stoffen als
niet vluchtige hoogmoleculaire verbindingen
geanalyseerd worden.

Vluchtige verbindingen inlucht, water[3] of
grond (aft>. 3)
De vóórkolom wordt gevuld met Tenax, een
kunsthars dat bij uitstek geschikt isvoor de
adsorptie van vluchtige organische stoffen.
Een luchtmonster kan door de Tenaxbuis
geleid worden. Ook kan een water- of
grondmonster uitgeblazen worden met
stikstof, die daarna door een Tenaxkolom
geleid wordt. De Tenaxkolom met de
daaraan geadsorbeerde organische stoffen
wordt vervolgens in het macro-injectiesysteem gebracht voor GC-analyse.

KIWA macro-injectiesysteemiszo'n
universeel injector
Het macro-injectiesysteem dat inhet KIWAlaboratorium isontwikkeld voorde injectie
van grote hoeveelheden van een extract op
een capillaire kolom, isook te gebruiken bij
de analyse van vluchtige en hoogmoleculaire
stoffen] 1,2].
De werking ervan iskort samengevat als
volgt: Na injectie van een oplossing wordt op
een vóórkolom het oplosmiddel gescheiden
van de daarin opgeloste verbindingen.
Na afblazen van het oplosmiddel wordt de
vóórkolom verwarmd en de capillaire kolom
gekoeld. De stoffen die aan de vóórkolom
geadsorbeerd waren komen daardoor vrij en

Matig vluchtige verbindingen ineenorganisch
oplosmiddel
Grote hoeveelheden van een extract (bijv.
100 ix\) kunnen geïnjecteerd worden in het
macro-injectiesysteem.
Het oplosmiddel wordt gescheiden van de
opgeloste stoffen op de vóórkolom die
bestaat uit een chromosorb die geactiveerd is
met Carbowax 20 M[2].De geadsorbeerde

Afb. I - Systemen voor gaschromatografische analyse.
A. driegescheiden meetopstellingen, elk met eigenspecifiek injectiesysteem;
B. één meetopstelling (kolom met detector) met driespecifieke injectiesvstemen. Afliankelijk vandeaard vanhet monster
wordt een geschikt injectiesysteem gekoppeld aandeanalytische kolom;
C. één meetopstelling met universeel injectiesysteem.
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Afb. 3 - Gasstripopslelling voor de isolatievan vluchtige
organische verbindingen uit waterof grond.
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Stromingsrichtingen van het draaggas
VK =voorkolom
AK = analytische kolom (capillair)
A= afsluiter

D= oplosmiddel
F =vlamdetector

Afb. 2 - Principe vandemacro-injectieop eencapillairekolom.
Fase l: Nainjectievaneenoplossingopdevoorkolom VKwordthetoplosmiddel doormiddelvan hetdraaggasHeliumvia
degeopende kraan A naardedefectorDgevoerd.De opgelostestoffen blijvenachterindevoorkolom. Deoverdruk vanhet
make-up gasindetector Fzorgt vooreengeringegasstroomdoor decapillairekolom naardetector l).
Fase 2: Nadat kraan A gesloteniswordtde voorkolom verwarmdendecapillairekolom gekoeld.Hetdraaggas Helium
voert de stoffen die vrijkomen vande voorkolom mee waarnadiestoffen condensereninhetbeginvandecapillairekolom.
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Invloed op de analyseresultaten
De toepassing van macro-injectie betekent
op diverse punten een duidelijke verbetering
van de analyseresultaten.
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stoffen worden daarna door middel van
thermische desorptie in de capillaire kolom
gebracht (afb. 4).
Hoogmoleculaire stoffen (afb. 5)
Kunststoffen en andere hoogmoleculaire
verbindingen zoalshumusstoffen, eiwitten en
dergelijke worden door middel van
Curiepunt-pyrolyse afgebroken tot laagkokende pyrolyseprodukten. Deze stoffen
worden geadsorbeerd aan een Tenaxkolom
die vervolgens in de macro-injector kan
worden geplaatst voor GC-MS-analyse[4].

Afb. 4 - KIWA-macro-in jectiesvsteem voor vloeistofinjectie.
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Afb. y - Curiepunt-pyrolyse van hoogmoleculaire
verbindingen.

ferrule

Grotere injectievolumina
Doordat de hoeveelheid geïnjecteerd
monster groter isdan bij de gangbare
injectietechnieken, namelijk 100à 200fx\in
plaats van 5/il, kunnen lagere concentraties
gemeten worden. Daarom kan men in veel
gevallen volstaan met een geringere voorconcentrering van het monster. De daarbij

no

optredende indampverliezen zijn dan ook
kleiner. Ook isbij de injectie van zo'n grote
hoeveelheid vloeistof de injectie-nauwkeurigheid groter.
Injectie van stoffen bijeen zo laag mogelijke
temperatuur
Wanneer de temperatuur van de vóórkolom
verhoogd wordt van kamertemperatuur tot
300 °C, zullen de geadsorbeerde stoffen in
volgorde van hun kookpunt in dampvorm
overgaan en met het draaggas meegevoerd
worden naar de gekoelde analytische kolom.
Dit betekent dat de stoffen niet blootgesteld
worden aan temperaturen die ver boven het
kookpunt liggen.
Hierdoor bestaat minder kans op thermische
ontleding.
Scheiding vanstoffen tengevolge van de
gekoelde injectie
De geadsorbeerde stoffen die uit de vóórkolom komen condenseren en/of adsorberen
aan het begin van de gekoelde capillaire
kolom en blijven immobiel zolang de
temperatuur laaggehouden wordt.Tussen de
verwarmde vóórkolom en het koudste deel
van de analytische kolom bestaat een
tcmperatuurgradiënt van + 300°C naar
-30 °C. De stoffen die de vóórkolom verlaten
zullen afhankelijk van hun kookpunten op
verschillende plaatsen overdiegradiënt inde
capillaire kolom gelocaliseerd zijn. Bij het
verhogen van de kolomtemperatuur tijdens
de gaschromatografische analyse zullen die
stoffen na elkaar in dampvorm overgaan en
door de kolom getransporteerd worden.
Doordat de laagst kokende verbindingen het
verst in de kolom zijn gecondenseerd en
bovendien daarna het eerst in dampvorm
overgaan, wordt bij deze wijze van injecteren
een extra scheiding gerealiseerd die niet
optreedt bij een zogenaamde momentane
injectie bij hoge temperatuur.
Betere kwantitatieve interpretatie
Bij de kwantitatieve interpretatie van een
gaschromatografische analyse moet rekening
gehouden worden met het feit dat in de
kolom adsorptie optreedt van stoffen,
waardoor slechts een deel van een
geïnjecteerde hoeveelheid van een verbinding
de detector bereikt. Dit adsorptie-effect is
vooral van grote invloed bij de meting van
zeer lage concentraties. Daarbij komt dat de
mate van adsorptie voor verschillende typen
van stoffen sterk kan verschillen [1].
Naarmate meer van een stof geïnjecteerd
wordt zal het detectorsignaal relatief
minder beïnvloed worden door het
adsorberend vermogen van de kolom.
Door toepassing van macro-injectie wordt
het adsorptie-effect teruggedrongen.
Hierdoor wordt de kwantitatieve meting
beter uitvoerbaar (afb. 6).
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Detectorsignaal = geïnjecteerd volume
- kolomadsorptie
+ injectiefout
+detectiefout
+ruis

Afb. f)- Invloed van tickolomadsorptie op het detectorsignaal.

Betekenis vanmacro-injectie voorhet
instrumentarium
Levensduur
Doordat geen of zeer weinig oplosmiddel
wordt geïnjecteerd in de capillaire kolom
treedt de zogenaamde kolom-'bleeding' veel
minder op. Deze bleeding, het verdampen
van de stationaire fase van de kolom, wordt
namelijk voor een groot deel veroorzaakt
door de injectie vanoplosmiddel.De capillaire
kolom gaat dan ook aanmerkelijk langer
mee, zodat retentietijden overeen langere
periode reproduceerbaar blijven. Wanneer
de gaschromatograaf isgekoppeld aan de
massaspectrometer, blijkt de levensduur van
de kathode van de ionenbron sterk verlengd
teworden. In het KIWA-laboratorium werkte
een GC-MS combinatie (MAT 112S) gedurende meerdere jaren zeer intensief zonder
dat de kathode vervangen moest worden
tengevolge van vervuilen of doorbranden.
Grotere inzetbaarheid
De universele toepasbaarheid vanhet macroinjectiesysteem heeft tot gevolg dat een
gaschromatograaf uitgerust met deze macroinjector, direct te gebruiken isvoor een zeer
breed scala van organische stoffen, zonder
dat tussentijds aanpassen van de apparatuur
nodig is.Dit kan aantrekkelijk zijn in die
gevallen waar een laboratorium slechts over
weinig gaschromatografen beschikt.
Vooral bij het gebruik van een GC/MS
combinatie —een voor ieder laboratorium
toch grote investering—betekent de macro-

injectie een duidelijke verhoging in analysecapaciteit en kwaliteit.
Installatiemogelijkheden en kosten
De macro-injector, zoals door het KIWA
ontwikkeld, kan in ieder type gaschromatograaf gemonteerd worden. Hij kan
in de plaats van of naast de in de
chromatograaf aanwezige injector(en)
aangebracht worden.
Het is niet aan te bevelen de macro-injector
in een bestaande injector in te bouwen of de
bestaande injector te modificeren, omdat de
constructie daarvoor niet geschikt is.
Vooral de grote warmte-inhoud van
GC-injectoren staat een goed functioneren
van de macro-injectie in de weg. De kosten
van de macro-injector zijn afhankelijk van de
wijze van uitvoering in de orde van grootte
van vierduizend tot vijftienduizend gulden.
Prijsbepalend ismet name het besturingssysteem, dat kan variëren van handbediening
met eenvoudige koeling tot een volledig
geautomatiseerd systeem.
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