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Samenvatting
De analytische chemie houdt zich onder andere bezig met het scheiden van mengsels

van stoffen waarna in het ideale geval de afzonderlijke componenten kunnen worden
gëıdentificeerd of gebruikt voor andere doeleinden, zoals de synthese van nieuwe verbindin-
gen. Het scheiden van mengsels wordt zelfs wel voor forensisch onderzoek gebruikt;
ik verwijs daarvoor graag naar de tv-serie CSI: New York. Soms zijn scheikundigen
gëınteresseerd in stoffen, die slechts in een heel kleine hoeveelheid aanwezig zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een grondwatermonster dat getest moet worden op de aanwezigheid van
schadelijke verontreinigingen. In zo’n geval moeten zo laag mogelijke concentraties van
deze verontreinigingen teruggevonden worden.

Het scheiden van mengsels gebeurt vaak met chromatografie. Een vloeistofchromato-
grafieopstelling bestaat uit een kolom gevuld met kleine vaste deeltjes (die de stationaire
fase vormen) waar een constante stroom van vloeistof doorheen loopt. Een mengsel wordt
op een bepaald moment op de kolom gebracht en door de vloeistofstroom langs de deeltjes
in de kolom geleid. Stoffen die zich graag hechten aan de stationaire fase zullen er langer
over doen om uiteindelijk het einde van de kolom te bereiken met de vloeistofstroom.

Het is belangrijk om te meten na hoeveel tijd de betreffende molekulen aan het einde
van de kolom zijn beland, zodat ze eventueel opgevangen kunnen worden voor verdere
analyses of verwerking. Om dat te kunnen bepalen, moet er een detector aan het eind van
de chromatografiekolom worden geplaatst. Molekulen, die opgelost zijn in de constante
vloeistofstroom, kunnen op verschillende manieren gedetecteerd worden. Een eenvoudige
en breed toepasbare manier is het meten van kleurveranderingen van de vloeistofstroom op
het moment dat ”gekleurde”molekulen in het mengsel langs de detector komen. Detectie
op deze manier wordt absorptiedetectie genoemd, omdat licht van een bepaalde kleur
wordt geabsorbeerd, hetgeen resulteert in een kleurverandering.

Tijdens het eerste gedeelte van mijn promotie-onderzoek heb ik me bezig gehouden
met het ontwikkelen van een nieuw soort absorptiedetector. Deze absorptiedetector maakt
gebruik van twee spiegels die recht tegenover elkaar staan en zo een optische trilholte of
cavity vormen. Als een lichtpuls op zo’n trilholte valt, zal slechts een heel klein deel
in de trilholte komen, het grootste deel wordt gereflecteerd. Vervolgens zal de lichtpuls
weerkaatsen tussen de spiegels, terwijl bij iedere spiegel er een klein beetje licht naar
buiten lekt. Gedurende de tijd dat de hoeveelheid opgeslagen licht heen en weer gaat in
de trilholte, wordt het licht dat aan de achterkant naar buiten lekt met een lichtgevoelige
detector gemeten. Aangezien er licht verloren gaat bij iedere reflectie in de trilholte, zal
deze hoeveelheid licht telkens afnemen totdat uiteindelijk de lichtintensiteit in de trilholte
is uitgedoofd. Dit lichtverval wordt een ring-down genoemd. De snelheid waarmee deze
afname plaatsvindt is afhankelijk van de kwaliteit van de spiegels: als de reflectiviteit hoog
is en er dus weinig naar buiten lekt per reflectie, zal dit verval langzaam gaan.

Als er in de trilholte echter molekulen aanwezig zijn die licht absorberen, zal het verval
worden versneld. Tijdens een meting, waarbij bijvoorbeeld tien keer per seconde een
lichtpuls op de trilholte valt en het lichtverval na iedere puls gemeten wordt, zal de snelheid
waarmee het licht vervalt toenemen zodra er zich absorberende molekulen in de trilholte
bevinden. Deze meettechniek, die cavity ring-down spectroscopie wordt genoemd, is erg
gevoelig: de lichtpuls kan in een fractie van een seconde vele duizenden keren weerkaatsen
tussen de spiegels voordat hij helemaal is uitgedoofd. De afstand, waarover absorptie
gemeten wordt, is daarmee duizenden malen groter geworden. Zelfs hele lage concentraties
van molekulen zijn daarom nog te meten met deze techniek.

Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik een gevoelige absorptiedetectie-methode, ge-
baseerd op cavity ring-down spectroscopie, ontwikkeld. Zo’n twintig jaar geleden, toen
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cavity ring-down spectroscopie nog maar net ontwikkeld was, werd deze vooral toegepast
voor absorptiemetingen aan gassen. In dat geval wordt de ruimte tussen de spiegels wordt
gevuld met een gas en er kan direct gemeten worden. Enkele jaren geleden is men be-
gonnen met het meten aan vloeistoffen, maar dit is technisch moeilijker te realiseren. Hoe
kan een trilholte het beste met een vloeistof gevuld worden? Is het beter om een cuvet
(een klein, rechthoekig buisje dat gevuld kan worden met vloeistof) tussen de spiegels te
zetten, zodat de spiegels niet te vervuild raken door het directe contact met vloeistof? In
dit proefschrift zijn mijn bevindingen met beide oplossingen beschreven, en het is gebleken
dat de cuvet de meest gebruiksvriendelijke oplossing is. Het is dan niet nodig na elke dag
meten de spiegels te reinigen en de trilholte opnieuw uit te lijnen. De beste CRDS metin-
gen bleken ongeveer 100 keer gevoeliger dan met absorptiedetectoren die op dit moment
gebruikt worden.

Het tweede deel van mijn promotie-onderzoek ging nog een stap verder. Er is gebruik
gemaakt van een opstelling, met in de trilholte nog een derde reflectie: een totale interne
reflectie. Totale interne reflectie is een verschijnsel dat kan optreden als licht op een
grensvlak tussen glas en lucht valt. Het glas was in mijn geval een prisma dat tussen
de twee spiegels geplaatst was. Als de hoek van inval op dit grensvlak groter wordt dan
een bepaalde hoek (de zogenaamde kritische hoek) zal al het licht worden gereflecteerd.
Tijdens deze reflectie is er echter een component van het licht dat enigszins, over een heel
kleine afstand, in de lucht boven het glasoppervlak doordringt. Het is mogelijk om alleen
deze component te gebruiken voor metingen. De lucht achter het glas moet dan vervangen
worden door een vloeistofstroom (de kritische hoek wordt in dat geval wel groter). In deze
vloeistofstroom kunnen absorberende molekulen gebracht worden. Omdat het licht dat
gebruikt wordt voor de metingen maar over zo’n korte afstand in de vloeistof doordringt,
worden alleen die molekulen die aan het oppervlak plakken, of daar erg dicht bij in de buurt
zijn, gemeten. Op deze manier kan dus onderscheid gemaakt worden tussen verschillende
soorten molekulen. Als molekulen aan het oppervlak binden, wordt veel lichtabsorptie
gemeten, terwijl de absorptie nihil is als ze niet binden aan het oppervlak. In dit geval
worden slechts enkele molekulen, die in de buurt van het oppervlak zijn, waargenomen.

Het is voor de methode-ontwikkeling nodig om te onderzoeken of de absorberende stof-
fen in de vloeistofstroom, die over het prisma geleid werd, niet al te veel bleven plakken,
zodat het prisma niet na iedere meting schoongemaakt moest worden. Dit bleek redelijk
eenvoudig te kunnen worden bëınvloed door het aanpassen van de snelheid van de vloeistof-
stroom en het kiezen van een geschikte vloeistof. Daarna werden de specifieke interacties
tussen bepaalde molekulen en het oppervlak bestudeerd. Op een ”kaal”glasoppervlak kan
gemeten worden welke molekulen gemakkelijk aan glas binden en welke niet, maar het
is uitdagend om ook interacties aan andere oppervlakten dan glas te onderzoeken. Er
zijn redelijk eenvoudige methodes om het glasoppervlak te bedekken met een laag van
bepaalde molekulen. Eerst werd onderzocht in hoeverre deze bedekking volledig was. Het
bleek dat één methode een prisma oplevert dat voor 100 % was bedekt met een enkele laag
molekulen, terwijl de bedekking in een andere methode niet meer dan 50 tot 75 % was.
Vervolgens werd de interactie van een bepaald eiwit met de verschillende lagen getest. Op
deze manier kon de goede gevoeligheid van cavity ring-down spectroscopie worden gebruikt
voor oppervlakte-specifieke absorptiemetingen.


