
VU Research Portal

Analysis of complex samples using multidimensional gas chromatography and
selective detection
Stee, L.L.P.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Stee, L. L. P. (2017). Analysis of complex samples using multidimensional gas chromatography and selective
detection. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/eaa62164-0f95-47b0-a039-c66af3d7955b


 

Samenvatting 
 
Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en praktische toepassing van verscheidene 

multidimensionele en gekoppelde technieken—alle gebaseerd op het gebruik van 

gaschromatografie (GC) als scheidingsmethode, en met de identificatie van onbekende 

verbindingen in complexe monsters als een belangrijk oogmerk. Bij het uitwerken van 

het programma nam—naast atoomemissie (AED)- en massaspectrometrische (MS) 

detectie—de efficiënte verwerking van de (vele) verkregen gegevens en het gebruik van 

tweedimensionele GC (GC×GC) een centrale plaats in. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het kort de ontwikkeling van de AED en verschillende soorten 

toepassingen (bijv. water, grond, lucht, voedsel en petrochemie) waarin de unieke 

eigenschappen van AED gekoppeld aan GC naar voren komen. In een (commerciële) 

detector wordt een helium plasma gebruikt, waarin de moleculen van de in een monster 

aanwezige verbindingen worden geatomiseerd, en de atomen vervolgens aangeslagen. 

Bij het terugvallen naar de grondtoestand wordt een voor ieder element karakteristieke 

straling uitgezonden; dit geeft AED detectie een zeer grote selectiviteit en de 

mogelijkheid om stofonafhankelijk te ijken. De belangrijkste conclusie is dat GC–AED 

uitermate geschikt is voor selectief screenen en het identificeren van onbekende 

verbindingen in complexe monsters. 

In Hoofdstuk 3 wordt de opzet van GC met simultane AED en MS (in dit proefschrift 

dikwijls vluchttijd MS, ToF-MS) detectie beschreven. De lengtes van de 

koppelingscapillairen en de plaatsing in de verhitte zones zijn zodanig berekend dat een 

eluerende piek tegelijkertijd door de AED en de MS gedetecteerd wordt gedurende het 

hele temperatuurprogramma. De analysestrategie wordt gedemonstreerd aan de hand van 

niet-doelstof analyse van rioolwater. Eén van de conclusies die uit de bestudering van de 

chloor-, totaal ion- (TIC) en geëxtraheerde ion chromatogrammen (EIC) kan worden 

getrokken is dat de exacte retentietijd-correlatie zoals verkregen met de gebruikte 

opstelling, essentieel is om de gebruikte strategie toe te passen. 

In Hoofdstuk 4 is de correlatie van AED en MS data toegepast op tweedimensionele GC 

data. In dit geval zijn de data opgenomen op twee aparte GC×GC systemen en 

gecorreleerd door middel van grafische manipulatie van de chromatogrammen. Een van 

de belangrijkste zaken die gedemonstreerd wordt is dat de AED, ondanks de lage 

acquisitiefrequentie, toch gebruikt kan worden voor detectie in GC×GC. Aan de hand 

van de analyse van een hoogzwavelige ruwe petrochemische olie wordt tevens 

aangetoond dat de grafische correlatiemethode uitstekende praktische resultaten 

oplevert. Een interessant voorbeeld was de detectie van een gehele klasse van N-
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houdende verbindingen, dimethylcarbazolen, waarbij de zeer precieze correlatie van de 

MS en AED gegevens van doorslaggevend belang bleek te zijn. 

In de onderzoeken beschreven in de Hoofdstukken 5–7 zijn verschillende van de eerder 

gebruikte technieken toegepast op de analyse van riool-, oppervlakte- en poriewater 

monsters. De aanleiding voor deze studies waren toxiciteitsonderzoeken door 

Rijkswaterstaat (voorheen onder de naam RIZA) in oppervlaktewater, een belangrijke 

bron voor drinkwater. De totale toxiciteit in bioassays met bijvoorbeeld Daphnia magna 

kon niet worden verklaard door de eigenschappen en concentraties van de in 

routineanalyes gevonden contaminanten. Eén hypothese is dat de toxiciteit wordt 

veroorzaakt door lipofiele verbindingen die kunnen bioaccumuleren in vetweefsel van 

organismen. Vanwege hun lage wateroplosbaarheid zijn deze stoffen echter meestal in 

zeer lage concentraties aanwezig in watermonsters en worden daarom niet gedetecteerd 

tijdens routineanalyses.  

De detectie en identificatie van bovengenoemde stoffen is in de huidige studies 

mogelijk gemaakt met behulp van biomimetische extractie. Ter bemonstering wordt een 

houder die gevuld is met, of bestaat uit, een vetachtig hydrofoob materiaal in water 

gehangen. Analoog aan wat gebeurt bij de bioaccumulatie in organismen zullen de 

hydrofobe verbindingen nu veel sterker vanuit het water naar de vette fase migreren dan 

meer hydrofiele analieten. De bemonsteringstijd varieert in de regel van een aantal dagen 

tot verscheidene weken; in veldstudies ontstaat dan een evenwicht in de 

concentratieverdeling tussen het water en de hydrofobe fase. In het laboratorium kan dit 

worden nagebootst als het volume van de hydrofobe fase veel kleiner is dan het 

watervolume. Naast de aanzienlijke verhoging van de concentraties van lipofiele 

verbindingen is de afwezigheid van biotransformatie een belangrijk voordeel. Diverse 

biomimetische samplers zijn geëvalueerd, zowel in het laboratorium als in het veld, en 

de resultaten zijn ook vergeleken met conventionele ‘volledige’ vaste-fase extractie 

(SPE). 

In conventionele extracten van poriewater uit een grote veldstudie zijn met GC–

AED/MS onder andere ftalaten, zwaardere koolwaterstoffen, polycyclische geurstoffen 

en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) aangetoond; de berekende 

bijdrage in de toxiciteit was echter verwaarloosbaar. Een andere veldstudie in rioolwater 

influent en effluent liet zien dat conventionele SPE en biomimetische extractie 

complementair zijn. Naast de semi-polaire verbindingen die met SPE werden gevonden, 

werden in het biomimetische extract een gehele reeks lipofiele geurstoffen, PAKs, 

ftalaten en andere klassen van verbindingen geïdentificeerd. Met GC–AED/MS werden 

er meer dan 20 gehalogeneerde verbindingen gedetecteerd. Een veldstudie in 

oppervlaktewater, waarin ongeveer 150 verbindingen werden geïdentificeerd, toonde 
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dezelfde complementariteit: veel lipofiele verbindingen zoals bijvoorbeeld PAKs worden 

alleen gevonden in de biomimetische extracten. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de analyse van vluchtige organische verbindingen in boven Kreta 

genomen luchtmonsters. Veldmetingen werden uitgevoerd met GC×GC–FID (vlam 

ionisatie detector); van dezelfde monsters werd ook een deel opgevangen op vaste-fase 

kolommetjes, die later in het laboratorium aan GC×GC–MS analyse werden 

onderworpen ten behoeve van identificatie. Aan de hand van MS bibliotheek data en 

retentie indices zijn 250 verbindingen geïdentificeerd, die daarna op basis van de FID 

data werden gekwantificeerd. Dit type luchtmonsters blijkt zeer complex te zijn, en het 

gebruik van GC×GC is absoluut noodzakelijk om tot betrouwbare resultaten te komen. 

Hoofdstuk 9 beschrijft verscheidene methoden voor geautomatiseerde piekherkenning 

in GC×GC—een herkenningsmethode die vooral nodig is bij de analyse van (grote) 

series complexe monsters, met name wanneer het opsporen van onbekende verbindingen 

een rol speelt. Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen methoden gebaseerd op de 

gebruikelijke 1D-integratie, en methoden die de data behandelen als echte 2D data. De 

principes van de diverse typen methode worden besproken, evenals de te volgen 

experimentele procedures en de eisen die moeten worden gesteld aan de input en output 

van de data. Bij dit alles speelt ook het soort analyse waaraan wordt gewerkt—bijv. 

doelstofanalyse of algemene screening—een duidelijke rol. Een aantal relevante 

toepassingen wordt kort besproken. De belangrijkste conclusie is dat voor algemeen 

gebruik alleen procedures waarvoor commerciële software beschikbaar is—zoals de 

watershed en de ChromaTOF methoden—aanbevolen kunnen worden. 

In Hoofdstuk 10 wordt een nieuwe, in-huis ontworpen methode voor piekherkenning 

beschreven. Een van de stappen in alle op 1D-analyse gebaseerde methoden is het bij 

elkaar voegen van de verschillende ‘peaklets’ die van één enkel analiet afkomstig zijn. 

De juiste vaststelling van de grenzen waarbinnen aan elkaar gerelateerde ‘peaklets’ 

kunnen voorkomen, kan dit proces nauwkeuriger laten verlopen. Op basis van 

eenvoudige thermodynamische vergelijkingen kan de tweedimensionele piekvorm—die 

varieert afhankelijk van de retentietijden—binnen relatief nauwe grenzen berekend 

worden. Vervolgens worden ‘peaklets’ binnen deze grenzen bij elkaar gevoegd op basis 

van MS bibliotheek identificatie. De methode, die wordt toegelicht aan de hand van 

voorbeelden, blijkt in staat een overzichtelijk en betrouwbaar beeld te geven van de—

soms grote aantallen—verbindingen aanwezig in complexe monsters. 

Hoofdstuk 11 behandelt een onderzoek naar de scheidingscapaciteit van vijf 

verschillende GC×GC-kolomcombinaties; zowel de scheiding van (een groot aantal) 

afzonderlijke componenten als die van klassen van verbindingen is bekeken. Voor de 

studie werden zo’n 150 analieten, behorend tot negen verschillende stofklassen, 
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uitgezocht. Bij een dergelijk groot aantal stofklassen blijkt ook in GC×GC geen enkele 

kolomcombinatie complete groepsscheidingen te kunnen bewerkstelligen. Anderzijds 

leveren de analyses wel een duidelijk beeld op van het gebruik van de 2D 

scheidingsruimte. Dit maakt het mogelijk snel en efficiënt een voorspelling te doen over 

de bij specifieke kolomcombinaties te verwachten kwaliteit van een scheiding.  

 


