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1 Filtratie en centrifugatie 
 

1.1 Definities 

De eenvoudigste scheidingsmethoden zijn de mechanische scheidingsmethoden. Hierbij kan er een 
scheiding worden uitgevoerd, zonder dat de te scheiden componenten van aggregatietoestand moeten 
veranderen (oplossen, verdampen), of zonder dat er chemische verschijnselen aan te pas komen 
(verdelingsevenwichten, interactie met mobiele of stationaire fasen, ....). De meest gebruikte 
mechanische scheidingsmethoden in het scheikundig laboratorium zijn filtratie, sedimentatie en 
centrifugatie. Mechanische scheidingsmethoden zijn van groot technisch belang en worden in de 
industrie heel veel toegepast. 
 
Een mengsel van een vaste stof en een vloeistof kan door filtratie worden gescheiden. Filtratie is een 
fysisch proces. Door de vloeistof te laten stromen door een poreus materiaal, aangeduid als de filter, 
wordt het merendeel van de vaste deeltjes aanwezig in de vloeistof opgevangen. Alleen de heldere 
vloeistof, het filtraat, passeert de filter. Het residu blijft op de filter liggen. Voorwaarde voor 
scheiding door filtratie is dat de vaste deeltjes niet te klein zijn, omdat ze anders door de poriën van de 
filter gaan. Tegenwoordig zijn er vele soorten filters beschikbaar. De keuze van de filter voor een 
bepaalde toepassing is afhankelijk van de afmetingen van de deeltjes die moeten gefiltreerd worden en 
ook van de chemische eigenschappen van de filter. Het is duidelijk dat het materiaal waaruit de filter 
gemaakt is, niet met de te filtreren vloeistof mag reageren.  
 
Wanneer kleine, vaste deeltjes in een vloeistof blijven zweven, spreekt men van een suspensie. De 
afzetting van deeltjes onder invloed van de zwaartekracht, noemt men sedimentatie. Sedimentatie kan 
ofwel door het zwaartekrachtveld van de aarde of ofwel door de centrifugaalkracht van een centrifuge 
veroorzaakt worden. Scheiding met behulp van een centrifuge is centrifugatie. Sedimentatie treedt 
enkel op als er een verschil in massadichtheid tussen de betreffende deeltjes en het omgevende medium 
bestaat. Terwijl sedimentatie van in vloeistoffen gesuspendeerde grote deeltjes over het algemeen geen 
problemen oplevert, treedt er bij heel kleine door de diffusie veroorzaakt door de Brownse beweging 
deeltjes geen afzetting op. Enkel in heel sterke zwaartekrachtvelden zullen deze deeltjes tot 
sedimentatie gedwongen worden. Decantatie is het afgieten van de heldere vloeistof boven een 
sediment. 
 
Zeven is het scheiden van korrelvormig vast materiaal volgens deeltjesgrootte met behulp van een 
zeef, d.i. een oppervlak voorzien van een groot aantal openingen met gelijke grootte. Scheiding met 
een zeef is nauw verwant met filtratie, maar bij filtratie houdt men alle vaste deeltjes op de filter tegen, 
zonder dat er een scheiding volgens deeltjesgrootte optreedt.  
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1.2 Filtratie 

 

1.2.1 Filtratiemethoden en soorten filters 

 
Er bestaan twee soorten filters: oppervlaktefilters en dieptefilters. Bij oppervlaktefilters is filtratie in 
essentie een uitsluitingsproces: deeltjes groter dan de filterporiën worden op het oppervlak van de filter 
tegengehouden. Kleinere deeltjes passeren door de filter. Voorbeelden van oppervlaktefilters zijn 
filtreerpapier, membranen en maaszeven. Oppervlaktefilters worden vooral gebruikt als men de vaste 
stof wil bewaren en men het filtraat niet verder gebruikt. Dieptefilters houden deeltjes tegen, zowel op 
hun oppervlak als doorheen de dikte van de filterlaag. Ze worden gebruikt als het filtraat van belang is, 
eerder dan de vaste stof. Een voorbeeld van een dieptefilter is een laag Celite (zie verder).  
 
In het laboratorium wordt filtratie vooral gebruikt om vaste onzuiverheden te scheiden van een 
vloeistof of om een vaste stof af te zonderen van een vloeistof waaruit deze vaste stof neergeslagen of 
gekristalliseerd is. Dit proces kan uitgevoerd worden met behulp van enkel de zwaartekracht 
(zwaartekrachtfiltratie), of het proces kan met behulp van vacuümtechnieken versneld worden 
(vacuümfiltratie). Bij vacuümfiltratie wordt de vloeistof niet alleen onderworpen aan de 
zwaartekracht, maar ook aan de luchtdruk. De keuze tussen zwaartekrachtfiltratie en vacuümfiltratie is 
afhankelijk van:  

(1) de aard van de neerslag (fijne neerslag, gelatineuze neerslag, ...) 
(2)  de tijd vereist voor de filtratie (snelle of trage filtratie), 
(3) de mate waarin het nodig is om alle neerslag te weerhouden, 
(4) de mate waarin de neerslag door het filtraat mag verontreinigd zijn. 

 
Papier is een belangrijk filtermedium. Er zijn verscheidene kwaliteiten van filtreerpapier beschikbaar. 
Meestal wordt filtreerpapier uit cellulose gemaakt. Selecteer de poreusheid naargelang het te filtreren 
product. Het komt erop aan om de poreusheid zodanig te kiezen dat de filtratiesnelheid hoog is, zonder 
dat er neerslag doorheen de filter gaat. Hoe hoger de poreusheid, hoe sneller men kan filtreren, maar 
ook hoe groter de deeltjes minimaal moeten zijn om te worden weerhouden. Grof filtreerpapier (grote 
poreusheid) noemt men snel filtreerpapier, en fijn filtreerpapier (lage poreusheid)  noemt men traag 
filtreerpapier. Snel filtreerpapier wordt voor gelatineuze neerslagen gebruikt, terwijl men traag 
filtreerpapier voor fijne kristallijne neerslagen gebruikt.  
 
Meer kwantitatief kan de filtratiesnelheid bepaald worden met de Herzberg-methode, waarbij de 
filtratiesnelheid wordt weergegeven als de doorloopsnelheid in seconden van 100 mL zuiver water 
(voorgefiltreerd), door een bruikbaar oppervlak van 10 cm2, met een hydrostatische drukhoogte van 10 
cm. Filtratiesnelheden van commercieel filtreerpapier zijn tussen 30 en 2700 s gelegen. 
 
Gewoon filtreerpapier laat na verbranding een aanzienlijke hoeveelheid as achter: een filtreerpapier 
met een diameter van 9 cm levert tot 1 mg as. Dit type van filtreerpapier is daarom ongeschikt voor 
gravimetrische analyse, waarbij het filtreerpapier moet verbrand worden en de neerslag gewogen 
worden. Gewoon filtreerpapier is wel bruikbaar voor synthetisch werk en voor niet-kwantitatieve 
scheidingen. Asvrij filtreerpapier is vervaardigd uit cellulosevezels die behandeld zijn met HCl en 
HF om alle metallische onzuiverheden en silica te verwijderen. Een ammoniakoplossing wordt dan 
gebruikt om de sporen zuur te neutraliseren. De resten aan ammoniumzouten in verscheidene types 
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filtreerpapier kunnen voldoende zijn om een invloed te hebben op de dosage van stikstof volgens de 
Kjehldahl-methode. Daarom is er speciaal asvrij filtreerpapier met laag stikstofgehalte verkrijgbaar. 
Asvrij papier met een diameter van 9 cm levert slechts ca. 0,05 mg as. Voor de meeste analytische 
toepassingen is deze hoeveelheid verwaarloosbaar. Alle typen filtreerpapier nemen vochtigheid uit de 
atmosfeer op, en asvrij papier vormt hierop geen uitzondering. Daarom is het noodzakelijk om het 
filtreerpapier te verbranden als men de massa van de neerslag op het filtreerpapier wil bepalen. Asvrij 
filtreerpapier is in verscheidene poreusheidsgraden beschikbaar. Gehard filtreerpapier is voor 
vacuümfiltraties ontwikkeld. Het heeft in natte toestand een grote sterkte, waardoor het minder snel zal 
scheuren dan gewoon filtreerpapier. Het is zowel verkrijgbaar in asvrije als in gewone kwaliteit. 
Glasvezelpapier bestaat uit zeer fijn borosilicaatglas en geeft een snelle filtratie in combinatie met een 
goede retentie van de neerslagdeeltjes. Het wordt gebruikt voor toepassingen waarbij het gewone 
filtreerpapier uit cellulose niet voldoende chemisch inert is. Voor filtratie van oplossingen bij zeer lage 
temperatuur kan in plaats van filtreerpapier een laag vast CO2 (droog ijs) worden gebruikt. 
 
Membraanfilters bestaan uit een dunne polymeerfilm met zeer fijne poriën. Deze bladen poreus 
materiaal zijn gemaakt uit biologisch inerte cellulose-esters of uit andere polymeren (PTFE, nylon). 
Deze filters zijn bijzonder in de zin dat ze uit een vloeistof of gas alle partikels en micro-organismen 
verwijderen die groter dan de filterporiën zijn. Wanneer de filter goed wordt gekozen, is het filtraat 
ultrazuiver en steriel. Membraanfilters zijn verkrijgbaar in een grote variëteit van verschillende 
poriëngroottes. Wanneer men een vloeistof door een Millipore® membraanfilter laat passeren, worden 
alle onzuiverheden groter dan de poriëngrootte op het oppervlak van de filter weerhouden. De 
onzuiverheden op het oppervlak van de filter kunnen dan geanalyseerd of geteld worden. Dit type van 
membraanfilter staat in contrast met dieptemembraanfilters, waarbij de onzuiverheden niet alleen op de 
oppervlakte, maar ook binnenin de filter worden weerhouden. Membraanfilters worden vooral gebruikt 
voor biochemische analyses en voor analyses in verband met milieuvervuiling. Membraanfilters 
worden in speciale filterhouders geplaatst. Voor analytische doeleinden worden deze filterhouders op 
een spuit geplaatst, die te filtreren oplossing bevat. Met behulp van deze spuit kan de vloeistof onder 
druk doorheen de filter worden geperst. 
 
Het filtreren van vaste stoffen kan uitgevoerd worden met trechters die met een gesinterde glasplaat 
(Eng.: fritted glass, sintered glass) uitgerust zijn. Gesinterd glas is verkrijgbaar in verschillende 
poreusheden. De poreusheden worden aangegeven door getallen van 0 (grofste filter) tot 5 (fijnste 
filter). Poreusheid 3 is geschikt voor neerslagen met een gemiddelde korrelgrootte (bijv. voor 
zilverchloride en het dimethylglyoximenikkel-complex) en poreusheid 4 is aangewezen voor fijne 
neerslagen (zoals bariumsulfaat). Bij geval van twijfel is het aan te raden om een filter met poreusheid 
4 te gebruiken. 
 
 
 

1.2.2 Zwaartekrachtfiltratie 

 
Bij zwaartekrachtfiltratie passeert het filtraat door de filter onder invloed van de zwaartekracht en van 
de capillaire kracht tussen de vloeistof en de steel van de trechter. De klassieke procedure maakt 
gebruik van een filtreerpapier en een kegelvormige trechter. De trechter is meestal uit glas 
vervaardigd, met een kegelhoek dichtbij 60 ° en met een lange steel. Zwaartekrachtfiltratie is traag, 
maar is te verkiezen boven vacuümfiltratie in het geval van gravimetrische analyse, omdat fijnere 
deeltjes beter worden vastgehouden en omdat er minder gevaar bestaat dat het filtreerpapier scheurt. 
Bovendien is zwaartekrachtfiltratie de beste methode voor het filtreren van een gelatineuze neerslag, 
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omdat deze gelatineuze neerslag de neiging heeft om de poriën van de filter te verstoppen, zeker als er 
nog een zuigkracht wordt aangewend zoals bij vacuümfiltratie. Het is aan te raden om de te filtreren 
oplossing met behulp van een bekerglas op de filter te gieten, omdat de tuit van het bekerglas toelaat 
om vloeistoffen zonder verlies over te gieten. Om snel te filteren moet afzetting van neerslag op het 
filtreerpapier tijdens het begin van de filtratie vermeden worden. Anders zet de fijne neerslag zich in de 
poriën van het filtreerpapier vast, waardoor de filtratie vertraagd wordt. Een optimale filtreersnelheid 
wordt verkregen door het filtreerpapier op de juiste wijze te vouwen en in de trechter te plaatsen.  
 
Voor analytische toepassingen wordt het filtreerpapier kegelvormig geplooid (fig. 1.1), terwijl voor 
preparatieve toepassingen een filter met accordeonplooien wordt gebruikt (fig. 1.2). Dit laatste type 
van filtreerpapier wordt plooifilter genoemd. Plooifilters kunnen zelf gevouwen worden, maar ze zijn 

ook commercieel verkrijgbaar. Door 
gebruik te maken van een plooifilter 
zal de filtratie versneld worden, 
omdat een zo groot mogelijke 
oppervlakte van het filtreerpapier aan 
de te filtreren vloeistof wordt 
blootgesteld. Het gebruik van een 
trechter met een lange steel is 
aangewezen, en de steel moet de rand 
raken van het bekerglas waarin het 

filtraat wordt opgevangen. Door de continue vloeistofstroom die op deze manier ontstaat wordt de 
capillaire werking optimaal benut en zal de filtratie sneller verlopen. Bovendien wordt er vermeden dat 
er door opspatten van de vloeistof filtraat verloren gaat. 
 
Als men een neerslag voor analyse filtreert, gebruikt men zoals boven beschreven een kegelvormig 
gevouwen filtreerpapier. Bij filtratie wordt eerst de bovenstaande vloeistof (of supernatans) 
gedecanteerd, terwijl de neerslag grotendeels onverstoord op de bodem van  het bekerglas wordt 
weerhouden. Deze procedure versnelt het filtratieproces, omdat het langer duurt vooraleer de kleinste 
deeltjes de poriën verstoppen. Een glazen roerstaaf wordt gebruikt om de gedecanteerde vloeistof op 
de filter te gieten (fig. 1.3). Op het einde van het decantatieproces worden de laatste vloeistofdruppels 
door de glazen staaf terug in het bekerglas gebracht. Vervolgens wordt wasvloeistof aan de neerslag 
toegevoegd en goed met de neerslag vermengd. Men laat de vaste stof bezinken en de bovenstaande 
vloeistof wordt op de filter gegoten. Verscheidene wasbeurten zijn noodzakelijk, afhankelijk van het 
type neerslag. De meeste wasbeurten worden uitgevoerd, voordat de neerslag zich op de filter bevindt. 
Dit resulteert in een grondiger gewassen neerslag en een snellere filtratie. Het grootste gedeelte van de 
neerslag wordt met behulp van een spuitfles met wasvloeistof op de filter gebracht. Evenals bij 
decantatie wordt een glasstaaf gebruikt om de vloeistofstroom naar de filter te richten. Vele neerslagen 
hebben de neiging om, tegen de zwaartekracht in, op het filtreerpapier naar boven te kruipen. Om te 
vermijden dat de neerslag over de rand van het filtreerpapier kruipt, mogen filters nooit voor meer dan 
drievierde van hun capaciteit gevuld zijn. Een gelatineuze neerslag moet gewassen worden voordat de 
neerslag droog wordt. Bij drogen zal de neerslag krimpen, waardoor er barsten in de neerslaglaag 
ontstaan. Verdere toevoeging van wasvloeistof heeft dan geen resultaat meer, omdat de wasvloeistof 
eenvoudigweg door de barsten wegloopt. In fig. 1.4 wordt een experimentele opstelling voor 
zwaartekrachtfiltratie weergegeven. 
 
Kleine hoeveelheden vloeistof kunnen met behulp van een pasteurpipet gefiltreerd worden. Hiervoor 
heeft men twee pasteurpipetten nodig. Duw een kleine prop watten of glaswol in de pipet, totdat de 
prop komt vast te zitten in de vernauwing van de pipet. Vul de filtreerpipet met een andere pipet en 

Fig. 1.1.  Kegelvormig geplooid filtreerpapier 
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vang het filtraat in een geschikte behouder op (fig. 1.5). Deze methode wordt vaak gebruikt bij het 
bereiden van oplossingen voor NMR-analyse. Het heldere filtraat wordt dan direct in een NMR-buisje 
opgevangen. Als kristallen uit een kleine hoeveelheid vloeistof moeten afgezonderd worden, kan de 
bovenstaande vloeistof ook door een pasteurpipet worden opgezogen, zonder dat de kristallen moeten 
gefiltreerd worden. 
 

 
Fig. 1.2. Vouwen van een plooifilter 
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Fig. 1.3. De juiste filtreertechniek 
 

 
 

Fig. 1.4. Opstelling voor zwaartekrachtfiltratie 
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Fig. 1.5. Filtratie met een pasteurpipet 
 

1.2.3 Vacuümfiltratie 

 
Vacuümfiltratie is heel geschikt om een filtratie snel te laten verlopen, maar het filtermedium moet de 
hele kleine deeltjes kunnen weerhouden, zonder vast te koeken. Gebruik vacuümfiltratie als de 
neerslag kristallijn is. Gebruik de methode niet voor het filtreren van een gelatineuze neerslag, omdat 
de colloïdale deeltjes in de poriën van de filter worden gezogen, waardoor de filter verstopt geraakt en 
geen vloeistof meer kan passeren. Vroeger werd het vacuüm meestal verkregen met een 
waterstraalpomp, maar tegenwoordig verkiest men een kleine membraanpomp (om waterverspilling en 
-verontreiniging te vermijden).  
 

 
Fig. 1.6.  büchnertrechter, afzuigfles en hirschtrechter 
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Voor vacuümfiltratie wordt vaak een büchnertrechter  gebruikt (fig. 1.6). Dit type van trechter is niet 
kegelvormig, maar heeft een platte geperforeerde bodem en is uit porselein vervaardigd. De trechter 
wordt op een afzuigfles geplaatst. Een afzuigfles (ook afzuigerlenmeyer of filtreerfles genoemd) is een 
dikwandige erlenmeyer met een zijarm voor verbinding naar de vacuümpomp. Om implosies te 
vermijden is het noodzakelijk dat de afzuigfles dikwandig is. Tussen de afzuigfles en de vacuümpomp 
wordt vaak een Woulf-fles als val gebruikt. De büchnertrechter wordt op de afzuigfles bevestigd met 
behulp van een doorboorde rubberen stop of met een conische rubberen dichtingsring. Een kleine 
afzuigfles moet steeds met een klem aan een statief vastgeklemd worden, om te vermijden dat de 
opstelling omvalt. Een filtreerpapier dat voldoende groot is om alle doorboringen te bedekken wordt op 
de vlakke bodem van de büchnertrechter gelegd, vochtig gemaakt met een solvent en door aanleggen 
van een licht vacuüm stevig tegen de bodem aangezogen. Het filtreerpapier mag niet te groot zijn: de 
diameter van het filtreerpapier moet kleiner dan de binnendiameter van de büchnertrechter zijn. Het 
filtreerpapier mag nooit tegen de wanden van de büchnertrechter worden omhooggeplooid. Een 
opstelling voor vacuümfiltratie is in fig. 1.7 weergegeven. 
 
Wanneer een büchnertrechter wordt gebruikt, laat men de neerslag eerst bezinken, en de vloeistof 
wordt gedecanteerd door deze met behulp van een glazen staaf in het midden van het filtreerpapier te 
gieten. Een laag vacuüm is noodzakelijk totdat er zich voldoende vaste stof op de filter heeft afgezet 
om een beschermlaag te vormen tegen het stuk zuigen van de filter. Als teveel vloeistof in één keer op 
de filter wordt gegoten, bestaat het gevaar dat het filtreerpapier gaat drijven, waardoor de neerslag 
doorheen de filter wordt gezogen. Deze methode is effectiever dan wanneer de suspensie op de filter 
wordt gegoten zonder dat men de neerslag eerst heeft laten bezinken. In dit geval zullen de fijne 
deeltjes de poriën van de filter verstoppen, zodat het filtreerproces trager verloopt. Vervolgens wordt 
het vacuüm verhoogd en de overige neerslag wordt op de filter gegoten. De neerslag kan gewassen 
worden door toevoeging van kleine hoeveelheden wasvloeistof over het oppervlak van de neerslag en 
door de wasvloeistof door middel van het vacuüm door de filter te zuigen.  Voor het wassen van de 
neerslag kan het oplosmiddel zelf als wasvloeistof worden gebruikt, op voorwaarde dat de kristallen of 
neerslag hierin slechts heel langzaam oplossen. Bij te sterke oplosbaarheid in water, kan men met een 
water:ethanol (1:1) mengsel wassen. Wanneer men resten water wil verwijderen, wast men met ethanol 
of aceton, gevolgd door diëthylether. In de regel mag men de bovenstaande vloeistof nooit laten 
weglopen, omdat de filtreerkoek anders voortijdig verdikt wordt en tenslotte scheuren zal vertonen. 
Hierdoor wordt een gelijkmatig wassen van de neerslag onmogelijk. Wanneer er toch scheuren zouden 
ontstaan, worden deze met een spatel dichtgemaakt. 
 
Büchnertrechters zijn niet voor gravimetrische analyse bruikbaar, omdat de neerslag niet kan 
gedroogd, gegloeid of gewogen worden. büchnertrechters zijn heel geschikt voor synthetisch werk. De 
neerslag kan gedroogd worden door lucht door de büchnertrechter te zuigen. De laatste sporen van 
water kunnen verwijderd worden door de neerslag te wassen met een geschikt oplosmiddel, dat 
vluchtig is en met water mengbaar is (bijv. aceton). Het drogen van de neerslag kan versneld worden 
door de neerslag met behulp van de vlakke zijde van een glazen stop aan te drukken. Vaak vormt de 
neerslag een koek op de büchnertrechter. De eenvoudigste manier om deze koek na filtratie te 
verwijderen is door de büchnertrechter op een groter filtreerpapier om te keren, waardoor de 
productkoek en filtreerpapier op dit grotere filtreerpapier terechtkomen. Eventueel kan de natte koek 
met behulp van een spatel van het vochtige filtreerpapier worden afgeschraapt, maar men moet er dan 
op letten dat er geen papiervezels van het filtreerpapier worden geschraapt. Een nadeel van een filter 
uit porselein is dat men moeilijk kan controleren of de filter na reiniging volledig zuiver is. 
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Fig. 1.7. Opstelling voor vacuümfiltratie 

 
 
 
Hirschtrechters worden gebruikt om kleine hoeveelheden neerslag af te zonderen. Het belangrijkste 
verschil met een büchnertrechter is dat de diameter van de bodem veel kleiner is en dat de trechter 
kegelvormig is (fig. 1.6). De hirschtrechter kan bestaan uit porselein, met een geperforeerde bodem 
waarop een klein filtreerpapiertje wordt gelegd, of uit glas met een gesinterde glazen bodem.  
Filtreerkroezen met een filter uit gesinterd glas (fig. 1.8) werden reeds hoger besproken. Als ze geen 
trechtersteel hebben, zijn ze onder de naam Gooch-filtreerkroezen bekend. Ze worden vooral gebruikt 
voor gravimetrische toepassingen, alhoewel ze ook bij synthetisch werk toepassing vinden. De 

filtreerkroes wordt met behulp van een rubberen 
dichtingsring op een afzuigfles geplaatst. Eventueel 
kan de filtreerkroes eerst bevestigd worden op een 
glazen tulp, die dan op de afzuigfles wordt 
gemonteerd. Filtreerkroezen hebben het voordeel dat 
de neerslag direct na drogen in de kroes kan 
gewogen worden. Filtreerkroezen uit 
borosilicaatglas mogen niet boven 200 °C verhit 
worden. 
 
Voor optimaal gebruik, moeten de gesinterde 
glasfilters in goede conditie bewaard worden. Een 
nieuwe glasfilter moet voor gebruik met een hete 
geconc. HCl-oplossing en daarna met water 
gewassen worden. Na gebruik is het nodig de 
glasfilters direct te reinigen. Neerslagen die de poriën 
van de filter verstoppen, kunnen chemisch 

verwijderd worden. Organisch materiaal kan vaak gemakkelijk verwijderd worden door de filter te 
spoelen met dichloormethaan. Hardnekkiger vuil moet verwijderd worden met koningswater 
(HCl:HNO3 in de verhouding 3:1) of nog beter met een mengsel geconc. waterstofsulfaat en 

 
Fig. 1.8. Filters met een gesinterde 

glasplaat 
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waterstofperoxide. Let wel op bij het gebruik van een H2SO4/H2O2 mengsel, omdat de methode bij 
onvoorzichtig gebruik zeer gevaarlijk kan zijn. Het mengsel is zeer krachtig en het wordt niet voor 
niets soms “piranha-oplossing” genoemd. Zuig nooit aceton tegelijkertijd met deze oplossing in een 
afzuigfles, want de oplossing kan exploderen met alle gevolgen van dien. Alhoewel de gesinterde 
glasfilters goed tegen zuren bestand zijn, worden ze door sterke basen aangetast. Basen maken de 
glassinter heel bros en lossen zelf na verloop van tijd de glassinter helemaal op. Reinig daarom nooit 
een gesinterde glasfilter met een basische oplossing. Vermijd om oplossingen met actieve kool door 
een gesinterde glasfilter te filtreren, tenzij een laag Celite wordt gebruikt (zie 1.2.4). Koolstof is zeer 
moeilijk van een glassinter te verwijderen. 
 
 

1.2.4 Filtreerhulpstoffen 

 
Tijdens filtratie kunnen gelatineuze, gomachtige, semi-colloïdale of extreem fijne neerslagen de poriën 
van de filter verstoppen, waarna niet meer verder kan gefiltreerd worden. Wanneer de neerslag niet 
verder gebruikt wordt en enkel het filtraat van belang is (als het gewenste product in het filtraat is 
opgelost), kan een filtreerhulpstof gebruikt worden. Filtreerhulpstoffen bemoeilijken de vorming van 
een ondoorlaatbare laag op de filter. Ze bestaan uit diatomeeënaarde (of Kieselguhr) en worden 
verkocht onder de merknamen Celite® of FilterAid®. Diatomeeënaarde bestaat uit de silicaatskeletten 
van fossiele ééncelligen. Celite is een extreem zuiver en inert materiaal, dat een poreuze koek op het 
filtermedium vormt. Bij gebruik wordt eerst met het solvent  en Celite een papje gemaakt en op het 
filtreerpapier in een büchnertrechter gegoten, ter vorming van een koek van 3 tot 4 mm dikte. De 
moeilijk te filtreren oplossing wordt dan door de Celite-koek gefiltreerd, waarbij de gelatineuze of fijn 
verdeelde neerslag in de koek wordt vastgehouden en het filtreerproces tegen een normale snelheid kan 
verlopen. Alhoewel Celite inert is, kan het niet gebruikt worden voor het filtreren van sterk alkalische 
oplossingen en van oplossingen die HF bevatten. Een toepassing van Celite is bijv. het filtreren van 
actieve koolstof uit een oplossing na het ontkleuren (zie hoofdstuk 2).  
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1.3 Centrifugatie 
 

1.3.1 Principes van centrifugatie 

 
Het principe van centrifugatie is dat de snelheid van het bezinken van een neerslag of de snelheid van 
de scheiding van twee niet-mengbare vloeistoffen heel sterk toeneemt door het aanleggen van een 
centrifugale kracht die de zwaartekracht tot vele duizenden malen kan overtreffen. In fig. 1.9 wordt het 
centrifugatieproces schematisch weergegeven. De kracht op de roterende deeltjes in een vloeistof 
wordt uitgedrukt in termen van de relatieve centrifugale kracht, wat een andere benaming is voor het 
“aantal g’s” (veelvouden van de zwaartekracht). De relatieve centrifugale kracht in centrifuges kan 
variëren tussen 10 en 750000 g. De kracht FC  uitgeoefend op de deeltjes is recht evenredig met de 
rotatiesnelheid, de rotatiestraal en de massa van de deeltjes: 
 
 

( ) rmFC
21 ωρυ−=         (1.1) 

 
Hierbij is m de massa van het deeltje, r is afstand van het deeltje tot de rotatie-as (rotatiestraal), ω is de 

rotatiesnelheid (in rad/s ), ω π
= ×

2
60

RPM  (RPM = aantal rotaties per minuut). De factor ( )1−υρ  is 

de buoyantiefactor. Deze factor bevat de massadichtheid van de vloeistof ρ (g/mL) en het specifieke 
volume van het deeltje υ (mL/g). De factor brengt de opwaartse druk op het deeltje in de vloeistof in 
rekening.  

 
Fig. 1.9. Centrifugatieproces 

 
 
Aangezien centrifuges een rotatiekop met een vaste straal hebben en aangezien de massa van de 
deeltjes onafhankelijk is van de gebruikte centrifuge, is de rotatiesnelheid de enig instelbare variabele 
bij het centrifugeproces. Dit betekent dat het aantal g’s uitgeoefend op de deeltjes kan gevarieerd 
worden door de rotatiesnelheid van de centrifugekop aan te passen.  
 
Niet alle deeltjes in een suspensie hebben dezelfde massa en de uitgeoefende kracht zal verschillend 
zijn voor de verschillende deeltjes. Hierdoor kan een suspensie door selectieve centrifugatie 
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gescheiden worden. Als de lichte deeltjes gewenst zijn, moet na centrifugatie de bovenstaande 
vloeistof (supernatans) met de zwevende of drijvende lichte deeltjes gedecanteerd worden. De zware 
deeltjes zullen op de bodem van de centrifugebuis afgezet zijn. 
 
 

1.3.2 Toepassingen en centrifugetypes 

 
Van grote betekenis is centrifugatie bij het versnellen van de sedimentatie van een suspensie van vaste 
deeltjes in een vloeistof, bijvoorbeeld voor het laten bezinken van fijne neerslagen bij gravimetrische 
analyses, of voor het helder maken van een troebele oplossing bij spectrofotometrie. Met een 
centrifuge kan men ook het ontmengen van twee- of meer niet-mengbare vloeistoffen versnellen, of een 
emulsie breken. Als men gebruik maakt van zgn. zware vloeistoffen, kan men twee vaste fasen met een 
centrifuge scheiden. Men verkiest centrifugatie boven filtratie wanneer de te filtreren oplossing te 
stroperig is of als de vaste stof gemakkelijk de poriën van de filter verstopt (bijv. afscheiden van 
suikerkristallen uit suikersiroop, of het zuiveren van smeerolie).  
 
Gewone tafelcentrifuges (Fig 1.10) kunnen krachten tussen 200 en 20000 g leveren. De meeste 
suspensies kunnen op deze manier van de vloeistof worden gescheiden. Ultracentrifuges kunnen tot 
70000 toeren per minuut bereiken, wat overeenkomt met een kracht van 750000 g. Deze 
ultracentrifuges moeten gekoeld worden omdat de roterende kop anders door de wrijving met de lucht 
warm loopt. De ultracentrifuge wordt vooral toegepast voor de scheiding van hoogmoleculaire 
biochemische verbindingen en voor de scheiding van bacteriofagen en virussen. Ultracentrifuges 
vinden ook toepassing bij de scheiding van isotopen in de gasfase (bijv. scheiding van 
uraniumisotopen onder de vorm van UF6). Voor het drogen van grotere hoeveelheden vaste stof wordt 

een zeefcentrifuge gebruikt. Deze 
bestaat uit een zeefachtige, doorboorde 
trommel, die bovenaan geopend is en die 
snel kan roteren. De trommel is omgeven 
door een mantel waarin de afgescheiden 
vloeistof verzameld wordt. De trommel 
bestaat gewoonlijk uit metaal. Men laat 
het te centrifugeren mengsel gelijkmatig 
in de langzaam roterende trommel 
binnenlopen, en men drijft dan langzaam 
de rotatiesnelheid tot de maximale 
waarde op. De neerslag kan daarna in de 
trommel gewassen worden en vervolgens 
door centrifugatie nog verder gedroogd 
worden. 
 
 
 

De centrifuge is een waardevol hulpmiddel wanneer een kristallijne neerslag van moederloog of 
wasvloeistof moet bevrijd worden. Als de centrifuge ronddraait tegen een hoeksnelheid van 14 rad s-1 
(onafhankelijk van de straal r), bereikt de hydrostatische druk een waarde van 1 atmosfeer. Dit houdt 
in dat centrifugeren van een stof in een behouder met een zeefbodem ongeveer dezelfde werking heeft 
als het afzuigen van een kristalbrij bij een onderdruk van 1 atmosfeer. Bij grotere 

 
 

Fig. 1.10. Tafelcentrifuge 
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centrifugeersnelheden zal een kristalbrij die met behulp van een membraanpomp op een 
büchnertrechter werd drooggezogen, toch nog beduidende hoeveelheden vloeistof verliezen.  
 
 
 
 
Procédure: gebruik van een centrifuge 
 
(1) Verdeel de te centrifugeren oplossing over een minimum aantal centrifugebuisjes. Gebruik een 
even aantal buisjes of vul een buisje met water als tegengewicht. Gebruik dus ook een met water 
gevuld buisje als tegengewicht als men slechts één buisje moet centrifugeren. Alle buisjes met 
vloeistof moeten dezelfde massa hebben. Deze voorzorgen vermijden vibraties die tot beschadiging 
van de centrifuge kan leiden. Gebruik steeds speciale centrifugebuisjes die aan de sterke centrifugale 
krachten kunnen weerstaan. Gebruik nooit gewone proefbuisjes in een hogesnelheidscentrifuge: de 
buisjes zullen breken. 
 
(2) Plaats de buisjes in de centrifuge, op gelijke afstand van elkaar. 
 
(3) Start de motor van de centrifuge en laat de centrifuge zo lang draaien als nodig is voor de beoogde 
toepassing (gewoonlijk 3 tot 5 minuten). Sluit steeds het deksel van de centrifuge voordat de motor 
wordt aangeschakeld en open het deksel niet voor de centrifuge stilstaat. Schakel steeds de centrifuge 
uit als er vibraties beginnen op te treden. De buisjes kunnen gebroken zijn of de centrifugekop kan uit 
balans zijn geraakt. 
 
(4) Schakel de motor uit en laat de centrifuge tot stilstand komen. Probeer niet om de centrifuge 
manueel te stoppen als deze op hoge snelheid roteert. Gebruik de rem als deze aanwezig is. 
 
(5) Als de vaste stof compact op de bodem van de centrifugebuis is afgezet, kan de vloeistof 
gemakkelijk van de vaste stof gedecanteerd worden. Een alternatieve oplossing, is het verwijderen van 
de vloeistof met een pasteurpipet.  
 
(6) Om de gecentrifugeerde neerslag te wassen, voeg voldoende water toe, meng goed en centrifugeer 
opnieuw. Doe het waswater weg. Verscheidene wasbeurten met een klein volume water zijn effectiever 
dan één wasbeurt met een groter volume water (vergelijk met extracties, besproken in hoofdstuk 3). 
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2   Kristallisatie 
 

2.1. Principe van kristallisatie 
 
Kristallisatie is een methode om vaste stoffen te zuiveren. Deze techniek berust op het verschil in 
oplosbaarheid van de bestanddelen van een mengsel in een bepaald oplosmiddel en op de verandering 
van de oplosbaarheid met de temperatuur. Kristallisatie wordt meestal uitgevoerd door een warme 
verzadigde oplossing van het ruwe product te bereiden, waaruit bij afkoelen het hoofdbestanddeel 
uitkristalliseert, terwijl de bijproducten grotendeels in oplossing blijven. Aangezien het product na een 
eerste kristallisatie meestal nog een deel van de bijproducten bevat, is het in de regel nodig het product 
enige keren te kristalliseren, eventueel uit verschillende oplosmiddelen. In plaats van kristallisatie 
wordt ook vaak de term herkristallisatie gebruikt. De zuiverheid van een vaste stof controleert men 
meestal door de bepaling van het smeltpunt. Verandert dit niet meer bij verdere kristallisaties, dan is de 
stof in de meeste gevallen zuiver (zie 2.11). 
 
Kristalliseren uit een warme verzadigde oplossing is alleen dan met succes uit te voeren, indien de 
oplosbaarheid van de te zuiveren verbinding in het oplosmiddel bij temperatuursverhoging sterk 
toeneemt. Het is wenselijk dat de oplosbaarheid van de verontreiniging in het oplosmiddel groot of 
zeer gering is. In het eerste geval blijft de onzuiverheid in oplossing, en in het tweede geval kan de 
onzuiverheid worden afgezonderd door de warme oplossing te filtreren. Men werkt bij voorkeur met 
een oplosmiddel waarvan het kookpunt beneden 100 °C ligt. Veel gebruikte oplosmiddelen voor 
kristallisatie (en de bijbehorende kookpunten) zijn in tabel 2.1 weergegeven. Het is ook belangrijk dat 
het oplosmiddel gemakkelijk van het gezuiverde materiaal kan verwijderd worden. Het oplosmiddel 
mag ook niet met het te zuiveren product reageren. Giftige en zeer brandbare solventen (zoals 
koolstofdisulfide) worden best vermeden. 
 
 

2.2. Keuze van het oplosmiddel 
 
Er bestaat een verband tussen het polair karakter van de op te lossen verbinding en het oplosmiddel. 
Polaire stoffen lossen beter op in polaire oplosmiddelen dan in apolaire oplosmiddelen. Apolaire 
stoffen lossen het beste op in apolaire oplosmiddelen. Een verbinding is des te beter oplosbaar 
naarmate het oplosmiddel in chemische en fysische eigenschappen grotere overeenkomst vertoont met 
de op te lossen stof. Stoffen met meerdere hydroxylgroepen zoals suikers zijn in het algemeen 
oplosbaar in water en in alcoholen, maar zijn daarentegen weinig of niet in diëthylether of tolueen 
oplosbaar. Koolwaterstoffen zijn meer oplosbaar in tolueen en in petroleumether dan in alcoholen. 
Zouten zijn in het algemeen goed oplosbaar in water, minder in alcoholen, aceton en dichloormethaan, 
en meestal niet in tolueen, diëthylether en petroleumether. Vele organische stoffen zijn goed oplosbaar 
in tolueen, dichloormethaan, aceton en diëthylether. Hogere leden uit een homologe reeks gelijken qua 
oplosbaarheid goed op de koolwaterstof waar ze van afgeleid zijn. Zo zullen 1-hexadecanol en 
hexadecaan een vergelijkbaar oplosbaarheidsgedrag vertonen.  
 
Op bovengenoemde regels over de oplosbaarheid zijn vele uitzonderingen bekend. Heeft men een te 
kristalliseren stof, waarvan men niets omtrent de oplosbaarheid weet, dan oriënteert men zich door 
voorafgaande testen in een reageerbuis welk oplosmiddel kan worden toegepast. Indien de 
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oplosbaarheid van een verbinding in een bepaald oplosmiddel te groot en in een ander - met het eerste 
volledig mengbaar - oplosmiddel te gering is om een kristallisatie met succes uit te voeren, dan 
gebruikt men veelal een mengsel van deze oplosmiddelen. Veel gebruikte mengsels zijn: ethanol, 
methanol, aceton of azijnzuur met water; diëthylether, aceton, dichloormethaan of tolueen met 
petroleumether; dichloormethaan met methanol. Een ethanol-water mengsel is nuttig omdat het 
mengsel zich bij hoge temperaturen gedraagt als een alcohol en bij lagere temperaturen als water. 
Daarom is het een goed oplosmiddel om stoffen op te lossen die oplosbaar zijn in alcohol maar 
onoplosbaar in water. Als het product oplosbaar is in alcohol, zullen bij gebruik van zuivere ethanol 
niet veel kristallen uit oplossing neerslaan. Als het product onoplosbaar in water is, kan dit product 
gewoonweg niet worden opgelost. Door gebruik te maken van een ethanol-water mengsel, kunnen de 
goede eigenschappen van beide oplosmiddelen worden gecombineerd.  
 

Tabel 2.1: Algemeen gebruikte solventen voor kristallisatie (en hun kookpunt) 
 
azijnzuur (118 °C) diëthylether (35 °C) nitrobenzeen (210 °C) 
aceton (56 °C) 1,4-dioxaan (101 °C) pentaan (36 °C) 
acetonitril (80 °C) DMF (76 °C/39 mm) petroleumether (mengsel) 
2-butanon (80 °C) DMSO (189 °C) pyridine (116 °C) 
chloorbenzeen (132 °C) ethanol (78 °C) THF (65 °C) 
chloroform ( 61 °C) ethylacetaat (78 °C) tolueen (110 °C) 
cyclohexaan (81 °C) heptaan (98 °C)  
dibutylether (141 °C) hexaan (69 °C)  
1,2-dichloorethaan (84 °C) koolstoftetrachloride (77 °C)  
dichloormethaan ( 41 °C) methanol (65 °C)  
 
CH3COOH  CH3CN   CH3OH   CH3CH2OH 
azijnzuur  acetonitril  methanol  ethanol 
 
CHCl3   CCl4  CH3CH2OCH2CH3 CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 
chloroform koolstoftetrachloride diëthylether   dibutylether 
 
CH2Cl2   CH3(CH2)3CH3  CH3(CH2)4CH3  CH3(CH2)5CH3 
dichloormethaan  pentaan   hexaan   heptaan 
 
CH2ClCH2Cl  (CH3)2C=O  (CH3)2S=O   
1,2-dichloorethaan aceton   DMSO   2-butanon 

 
 
 
 
 

ethylacetaat  DMF   cyclohexaan  1,4-dioxaan 
 

 
 
 

THF   pyridine   tolueen   nitrobenzeen 
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De meest algemene kristallisatiesolventen zijn aceton, chloroform, dichloormethaan, ethanol, 
methanol, ethylacetaat en diëthylether. Speciaal geschikt voor polaire verbindingen is acetonitril, 
terwijl voor zouten vaak water of ijsazijn (geconcentreerd azijnzuur) de voorkeur krijgen. IJsazijn is 
bovendien geschikt voor kristallisatie van vetzuren, en vreemd genoeg ook voor niet-polaire stoffen 
met een smeltpunt tussen 100 en 150 °C. Voor producten met een laag smeltpunt wordt diëthylether of 
dichloormethaan gebruikt, maar dan meestal niet als enkelvoudig solvent omwille van te grote 
oplossend vermogen. Ethanol heeft een hogere viscositeit dan methanol, waardoor kristallisatie in 
ethanol trager zal verlopen. Methanol is echter zeer giftig! Voordeel van ethanol en methanol (en ook 
isopropanol) is dat ze polaire gekleurde onzuiverheden in oplossing houden. 
 
Tetrahydrofuraan (THF) is een speciaal geval. Het is een uitstekend oplosmiddel voor polaire 
polyfunctionele verbindingen, vooral dan dicarbonzuren en ketozuren met een smeltpunt boven 150 
°C. De goede oplosbaarheid is te wijten aan solvatatie. THF is zelden als enkelvoudig solvent geschikt, 
en wordt meestal gebruikt als mengsel met tolueen of cyclohexaan. Aceton heeft eenzelfde werking als 
THF, maar wordt niet zo vaak gebruikt omwille van zijn reactiviteit met vele producten. Een veel beter 
solvent omwille van het hogere kookpunt is 2-butanon (ethylmethylketon), maar dan vooral als 
mengsel met andere solventen.  Ethylacetaat is een uitstekend solvent voor matig polaire verbindingen 
met een smeltpunt tussen 100 en 150 °C. Het moet vermeden worden bij esters, omwille van het gevaar 
voor transverestering. Pyridine, DMF (N,N-dimethylformamide), DMSO (dimethylsulfoxide), en 
nitromethaan zijn vaak een laatste toevlucht in het geval van onoplosbare stoffen met een hoog 
smeltpunt, om het even wat hun polariteit is. Tabel 2.2 geeft representatieve solventen voor 
verschillende klassen van verbindingen. 
 

Tabel 2.2. Representatieve solventen voor verschillende klassen organische verbindingen 
Relatieve 
polariteit 

Groep Algemene formule Representatieve 
oplosmiddelen 

niet-polair alkanen R-H petroleumether, hexaan 
 aromaten Ar-H tolueen 
 ethers R-O-R diëthylether 
 halogeenverbindingen R-X koolstoftetrachloride, 

chloroform 
 esters R-COOR ethylacetaat 
 aldehyden R-CHO aceton, 2-butanon 
 ketonen R-CO-R aceton, 2-butanon 
 aminen R-NH2 pyridine 
 alcoholen R-OH methanol, ethanol 
 amiden R-CONH2 DMF 
 carbonzuren R-COOH ethanol, azijnzuur 
polair water H-OH  
 



Kristallisatie 

 18

 

2.3 Oververzadiging 
 
Vele organische stoffen vormen gemakkelijk oververzadigde oplossingen. Bovendien kan de 
kristallisatiesnelheid binnen wijde grenzen variëren. In het algemeen wordt de kristallisatiesnelheid 
door de aanwezigheid van bijmengsels (en onzuiverheden) verminderd. Ook de oplosbaarheid kan 
sterk door de aanwezigheid van andere stoffen worden beïnvloed. Oververzadiging kan men soms 
opheffen door de glaswand onder het vloeistofoppervlak met een glasstaaf te krassen. In vele gevallen 
treedt dan kristallisatie aan het ruwe glasoppervlak op. Oververzadiging kan men ook opheffen door 
aan de afgekoelde oplossing enkele kristallen van de in de oplossing aanwezige stof toe te voegen 
(enten met kiemkristallen). Zijn geen entkristallen (of kiemkristallen) aanwezig en treedt na krassen 
geen kristallisatie op, dan kan men enkele zeer kleine stukjes vast CO2 (droog ijs) aan de oplossing 
toevoegen om de kristallisatie te induceren. De kristallisatie verloopt vaak zeer langzaam. Daarom laat 
men de kristallen in de aanwezigheid van de moederloog minstens enkele uren staan en filtreert men ze 
daarna af. Leiden de bovengenoemde methoden ter opheffing van de oververzadiging niet tot het 
gewenste resultaat, dan dient men de oplossing, waaruit de afzetting van kristallen wordt verwacht, in 
een afgesloten erlenmeyer enige dagen in een ijskast te laten staan. Eventueel kan de hoeveelheid 
solvent door gedeeltelijke verdamping van het solvent met een roterende vacuümverdamper worden 
verminderd. 
 
Het kristallisatievermogen loopt voor verschillende groepen van organische verbindingen sterk 
uiteen. Suikers kristalliseren zeer moeilijk en vormen vaak oververzadigde oplossingen (siroop). De 
verzadigde hogere vetzuren scheiden zich wel in kristallijne vorm af, maar ze zijn via kristallisatie zeer 
moeilijk te zuiveren door de vorming van mengkristallen. Aromatische koolwaterstoffen zoals 
naftaleen en anthraceen kristalliseren gemakkelijker dan de alifatische koolwaterstoffen. Verschillende 
bestanddelen van het te scheiden mengsel kunnen weinig in oplosbaarheid verschillen en daardoor 
tegelijkertijd uitkristalliseren. Ook kan een kleine hoeveelheid teer de kristalvorming of kristalgroei 
belemmeren. Indien mengkristallen worden gevormd, treden bij kristallisatie eveneens moeilijkheden 
op. Stoffen die niet in gekristalliseerde toestand uit een mengsel kunnen afgescheiden worden, kunnen 
in goed kristalliserende derivaten worden omgezet. Voorbeelden zijn zouten van carbonzuren en 
picraten van stikstofbasen. 
 
Als het te zuiveren product erg onzuiver is, is het aangewezen om een voorgaande zuivering uit te 
voeren met een andere techniek, zoals stoomdestillatie, Soxhlet-extractie of sublimatie (deze 
technieken worden verderop in detail besproken). Stoffen die een smeltpunt onder 70 °C hebben, 
kunnen moeilijk door kristallisatie gezuiverd worden. In dit geval kan men een verdunde oplossing 
maken in methanol, pentaan, aceton of diëthylether. De oplossingen worden afgekoeld tot -78° C in 
een droogijs-aceton mengsel. Er ontstaat een filtreerbaar papje, dat op een vooraf gekoelde 
büchnertrechter kan afgescheiden worden. Wanneer de oplosbaarheid weinig temperatuursafhankelijk 
is, kan soms isotherme kristallisatie worden gebruikt. Deze treedt op door gedeeltelijke verdamping 
van de verzadigde oplossing bij kamertemperatuur, door de oplossing onder verlaagde druk in een 
vacuümexsiccator te plaatsen, in de aanwezigheid van een stof die de solventdampen kan absorberen. 
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2.4 Praktische uitvoering van de kristallisatie en kristallisatietips 
 
De kristallisatieprocedure kan als volgt worden samengevat: 
(1) Selecteer het meest geschikte oplosmiddel (vooronderzoek). 
(2) Voeg het nodige volume van het oplosmiddel in de kolf (vul de kolf voor niet meer dan 2/3). Voeg 
eventueel enkele kooksteentjes toe. 
(3) Kook de oplossing (gebruik een refluxkoeler voor organische solventen). Voeg indien nodig meer 
oplosmiddel toe tot alle product oplost. Gebruik niet te veel oplosmiddel. 
(4) Als er onoplosbare onzuiverheden aanwezig zijn, filtreer dan de oplossing door een vooraf 
verwarmde filter. 
(5) Laat de oplossing afkoelen. Koel snel af om kleine kristallen te verkrijgen. Koel langzaam af voor 
grotere kristallen. Plaats de kolf eventueel in een ijsbad om kristallisatie te voltooien. 
(6) Filtreer de kristallen van de moederloog op een büchnertrechter af. Meer kristallen kunnen 
verkregen worden door verdamping of concentratie van de moederloog. Was de kristallen. 
(7) Droog de kristallen. 
 

2.4.1 Vooronderzoek. 

 
De keuze van het voor een kristallisatie te gebruiken oplosmiddel wordt gemaakt op basis van 
voorafgaande testen. Hiertoe brengt men 0,1 g van de gepoederde verbinding in een reageerbuis en 
voegt men met een druppelpipet onder omschudden 1 mL van het te onderzoeken oplosmiddel toe. 
Indien de verbinding reeds bij kamertemperatuur hierin oplost, is het oplosmiddel niet geschikt. Lost 
de verbinding niet op, verwarm dan tot het kookpunt (geen vlam gebruiken bij brandbare 
oplosmiddelen ! Gebruik bijv. een warmeluchtblazer). Lost de verbinding nog niet geheel op, voeg dan 
meer oplosmiddel in kleine hoeveelheden toe en verhit na iedere toevoeging tot de stof in zijn geheel is 
opgelost. Indien 0,1 g stof niet oplost in 4 mL warm oplosmiddel, dan is het oplosmiddel ongeschikt. 
De eventueel onoplosbare verontreinigingen worden warm afgefiltreerd en de verkregen warme 
heldere oplossing wordt afgekoeld door de reageerbuis in koud water te plaatsen. Kras indien nodig 
met een glazen staaf of voeg enige kristalletjes toe om de kristalvorming te bevorderen. Voer deze 
proef eveneens uit met andere oplosmiddelen en maak op grond van de verkregen resultaten een keuze 
voor het te gebruiken oplosmiddel.  
 
Het spreekt voor zich dat men dit vooronderzoek niet hoeft uit te voeren als men uit literatuurgegevens 
weet welk oplosmiddel geschikt is. Veel nuttige informatie omtrent oplosbaarheden kan men vinden in 
de volgende werken: 
 * CRC Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press, Bocca Raton, Florida) (de “bijbel”) 
 * Merck-Index 
 * W.L.F. Armarego, D.D. Perrin, Purification of Laboratory Chemicals, fourth edition  

  (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1996). 
Het is ook belangrijk om in deze werken de kleur van de verbinding op te zoeken. Een kleur in een 
verondersteld wit product wijst immers een onzuiverheid. Een foutieve kleur is eveneens een 
aanwijzing voor een onzuiverheid.  
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2.4.2 Uitvoering op grotere schaal. 

 
Nadat met voorafgaande proeven het meest geschikte oplosmiddel voor kristallisatie en tevens de 
benaderende verhoudingen van oplosmiddel en op te lossen stof zijn bepaald, kan nu de gehele 
hoeveelheid stof worden gekristalliseerd. Bij kristallisatie uit water gebruikt men een bekerglas of 
erlenmeyer. Bij kristallisatie uit een organisch oplosmiddel gebruikt men een erlenmeyer of een 
rondbodemkolf, beide voorzien van een terugvloeikoeler. In het bekerglas of de kolf brengt men de te 
kristalliseren stof, een kooksteentje en een hoeveelheid oplosmiddel, die juist niet voldoende is om alle 
stof bij kooktemperatuur op te lossen. Kies de grootte van de kolf in functie van de hoeveelheid te 
zuiveren product. Kies de kolf niet te klein, maar ook niet te groot. De kolf mag voor niet meer dan 
tweederde met solvent gevuld zijn. Voeg onder verwarming zoveel oplosmiddel toe tot de oplossing 
juist helder is. Eventueel onoplosbare verontreinigingen verwijdert men door de oplossing af te zuigen 
op een büchnertrechter of glasfilter. Om afkoeling van de oplossing en mogelijke kristallisatie tijdens 
deze bewerking te voorkomen, moet de filter voorverwarmd worden. Dit kan gebeuren door de filter 
voor gebruik in een droogstoof te verwarmen of door van te voren met warm oplosmiddel te spoelen. 
Ook kan de oplossing gefiltreerd worden doorheen een vouwfilter in een warmwatertrechter, die met 
stoom of warm water wordt verwarmd. 
 
 

2.4.3 Ontkleuringskool. 

 
Het ruwe product dat bij een reactie ontstaat is vaak met harsachtige producten verontreinigd. Dit is 
aan de donkere kleur van de oplossing te zien (vaak bruin of zwart). Een gekleurde oplossing kan men 
met behulp van actieve kool ontkleuren. Actieve kool (ontkleuringskool, Norit) bestaat uit ultrafijn 
verdeelde koolstof. Door de fijnheid van het poeder heeft actieve kool een groot adsorberend 
vermogen (groot specifiek oppervlak). Men voegt dan een geringe hoeveelheid actieve kool (maximaal 
1% van de te kristalliseren verbinding) toe aan de niet-kokende oplossing en men kookt vervolgens de 
oplossing gedurende 5 à 10 minuten. In de plaats van te koken kan men de oplossing met actieve kool 
ook gedurende enkele minuten schudden. Voorzichtig: als men actieve kool toevoegt aan een oplossing 
die op kooktemperatuur is, zal de uit de actieve kool ontwijkende lucht de oplossing doen 
overschuimen ! De donker gekleurde verontreinigingen worden door de actieve kool geadsorbeerd. 
Daarna wordt de oplossing warm door een plooifilter gefiltreerd. Was de actieve kool na met warm 
solvent. 
 
Let op dat men niet te veel actieve kool toevoegt, omdat anders niet alleen de onzuiverheden, maar ook 
het gewenste product wordt geadsorbeerd. In sommige gevallen worden niet de onzuiverheden, maar 
enkel het gewenste product geadsorbeerd. Trial-and-error moet dit uitmaken. Actieve kool is vuil om 
mee te werken, gebruik het dus niet onnodig. Als het gebruikte filtreerpapier niet fijn genoeg is, bestaat 
er gevaar dat een deel van de actieve kleur mee door de filter gaat. Dit zal aan uitgekristalliseerd 
product een grijze kleur geven. Daarom kan het aangewezen zijn om de actieve kool op een 
büchnertrechter door een laag filtreerhulpstof, zoals Celite (zie 1.2.4) af te filtreren. Eventueel kan 
Celite ook aan de oplossing worden toegevoegd en op een gewone plooifilter worden afgefiltreerd. Een 
oplossing op kamertemperatuur kan ook ontkleurd worden, door middel van een kolom met alumina. 
Gebruik een korte kolom gevuld met geactiveerde alumina. Giet de te ontkleuren oplossing op de top 
van de kolom en vang ontkleurde oplossing onderaan de kolom op. Als de oplossing niet ontkleurd 
wordt, is actieve kool noodzakelijk (of heeft men een gekleurde verbinding in handen). 
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2.4.4. Kristallisatie uit een mengsel van oplosmiddelen. 

Als men een verbinding kristalliseert uit een mengsel van oplosmiddelen, dan kan dat met dezelfde 
methode als beschreven voor een enkelvoudig oplosmiddel (door het product direct op te lossen in het 
mengsel). Maar in vele gevallen bestaat er een betere methode. Maak een vrij geconcentreerde warme 
en heldere oplossing (eventueel filtreren) van de te kristalliseren stof in het oplosmiddel waarin de stof 
goed oplosbaar is. Voeg aan deze oplossing onder roeren voorzichtig zoveel van het warme 
oplosmiddel toe, dat juist een lichte troebelheid ontstaat, die door toevoegen van een druppel van het 
goede oplosmiddel verdwijnt. Laat de oplossing vervolgens langzaam afkoelen. Let op bij gebruik van 
gemengde oplosmiddelen waarbij het kookpunt ver uit elkaar ligt, omdat het mengsel plots kan gaan 
koken. Een voorbeeld is als men water van 95 °C in contact brengt met methanol (kookpunt 65 °C). 
Daarom moet het goed solvent een lager kookpunt hebben dan het slechte solvent (dat men later 
toevoegt). 
 
 

2.4.5 Kristallisatie 

 
De in een erlenmeyer opgevangen warm gefiltreerde oplossing, waaruit zich de gewenste stof als 
kristallen moet afscheiden, laat men langzaam en rustig afkoelen. Sluit de erlenmeyer daarbij met een 
stop af om de verdamping van de oplossing te voorkomen en om zo de vorming van korsten te 
vermijden. Plaats de erlenmeyer niet op een koude ondergrond, maar op een isolerende mat. Voor 
waterige oplossingen kan men ook bekerglazen gebruiken. Als men de oplossing in een bekerglas laat 
afkoelen, dan dekt men dit met een horlogeglas af. Ter voorkoming van oververzadiging krast men zo 
nu en dan de glaswand onder het vloeistofoppervlak of voegt men aan de afgekoelde oplossing 
entkristallen toe. Zogenaamde kristalliseerschalen zijn voor het kristalliseren minder geschikt, omdat 
de oplossing neiging vertoont om over de wand te kruipen. 
 
Laat de oplossing langzaam afkoelen, omdat trage afkoeling tot betere kristallen leidt. Hoe beter de 
kristallen gevormd zijn, hoe minder onzuiverheden er ingesloten zullen zijn. Onder betere kristallen, 
verstaan we geen grotere kristallen, maar wel kristallen met minder defecten. Bij snelle kristalvorming 
bestaat ook het gevaar dat gedeelten van het moederloog als vloeistofinsluitsels in de kristallen worden 
ingesloten. Om de kristallisatie te vervolledigen kan de kolf in een ijswaterbad of koelkast worden 
geplaatst. In tegenstelling tot organische kristallen, is het voor anorganische verbindingen vaak 
wenselijk om snel af te koelen, zodat er kleinere kristallen ontstaan die minder moederloog ingesloten 
houden. Een anorganische stof kan tot kristallisatie gebracht worden door de oplossing onder schudden 
of roeren in een ijsbad te koelen. Daarna laat men de kristallen gedurende een tijd in de moederloog 
staan om deze compacter te laten worden. 
 
 

2.4.6 Ongewenste olievorming. 

 
In sommige gevallen ontstaan bij afkoelen geen kristallen, maar scheiden zich oliedruppeltjes af, die 
tot een olielaag samenvloeien. Bij verder afkoelen kan deze olielaag in zijn geheel vast worden. Door 
insluiting van de verontreinigingen tijdens het vast worden van de olie zal de zuiverheid van het 
product gering zijn. Olievorming komt vaak voor bij gebruik van een mengsel van oplosmiddelen, en 
zeker als de polariteit van de solventen sterk verschilt (bijv. bij een hexaan/chloroform-mengsel). Ook 
komt olievorming voor als het kookpunt van het oplosmiddel hoger is dan het smeltpunt van de 
verbinding.  
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Vormen zich tijdens het afkoelen oliedruppeltjes, dan verwarmt men de oplossing na toevoeging van 
wat extra oplosmiddel opnieuw en daarna laat men de oplossing uitkristalliseren. In de meeste gevallen 
ontstaan nu kristallen. Vormen zich opnieuw oliedruppeltjes, dan dient nog meer oplosmiddel te 
worden toegevoegd. Eventueel kan een ander solvent toegevoegd worden. Geeft deze 
verdunningsmethode geen bevredigende resultaten dan kan men de geconcentreerde warme oplossing 
onder goed roeren met een uitwendige ijskoeling (ijsbad) snel afkoelen. Indien de oliedruppeltjes nu 
vast worden voor zij samenvloeien, zal toch een redelijke zuivering hebben plaatsgevonden. Men kan 
ook verhinderen dat de oliedruppeltjes samenvloeien, door de oplossing te schudden als olievorming 
begint op te treden. Soms wordt de olie niet vast, hoe lang men ook wacht. Probeer dan een beetje van 
de olie te verwijderen met behulp van een pasteurpipet en breng dit op een horlogeglas. Voeg enkele 
druppels toe van een oplosmiddel waarin de verbinding niet oplosbaar is (vaak kan men hiervoor water 
gebruiken). Gebruik dan een afgeronde glasstaaf om de olie te tritureren met het oplosmiddel. 
Trituratie kan beschreven worden als het kloppen van een olie tot een vast product. Voeg de 
gevormde kristallen toe aan de rest van de olie. De kristallen kunnen dan optreden als entkristallen om 
de rest van de olie te laten vast worden. Het spreekt voor zich dat het uit de olie gevormde vaste 
product niet zuiver is, maar opnieuw door kristallisatie moet gezuiverd worden. 
 
 

2.4.7 Afzonderen van de kristallen 

 
De in oplossing gevormde kristallen zuigt men van de moederloog af door een büchnertrechter of een 
glasfilter die op een afzuigfles is geplaatst. De grootte van de te gebruiken filters wordt aangepast aan 
de hoeveelheid kristallen. Werkt men op zeer kleine schaal, dan gebruikt men een hirschtrechter of een 
kleine glasfilter met afzuigreageerbuis. Op de büchnertrechter brengt men een passend filtreerpapier 
(fig. 2.1). Men bevochtigt dit filtreerpapier met het oplosmiddel en zuigt het met een vacuümpomp 
vast. Dan giet men onder afzuigen zoveel mogelijk van de moederloog door de filter. Vervolgens 
verbreekt men de verbinding met de vacuümpomp en brengt men de kristallen en de rest van de 
moederloog op de filter, sluit men de pomp terug aan waarna zoveel mogelijk van de moederloog 
wordt afgezogen. De kristalmassa wordt met de vlakke kant van een glazen stop aangedrukt. 
Vervolgens wordt de geadsorbeerde moederloog door uitwassen verwijderd. Breng daartoe een weinig 
van het oplosmiddel op de filter nadat de verbinding met de pomp is verbroken, laat de vloeistof korte 
tijd met de kristallen in aanraking en zuig daarna snel af. Vooral bij het werken met vluchtige 
oplosmiddelen (diëthylether, methanol, ethanol, aceton, dichloormethaan, tolueen) dient men niet 
onnodig lucht door de filter te zuigen, omdat anders het oplosmiddel uit de aan de kristallen hechtende 
moederloog verdampt, waardoor de in de vloeistof aanwezige onzuiverheden zich op de kristallen 
afzetten.  
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Fig. 2.1: Filtreren van kristallen op een büchnertrechter 
 
 
Is de stof bij kamertemperatuur gemakkelijk in het oplosmiddel oplosbaar, dan dient dit wassolvent 
voor het wassen van de kristallijne neerslag in ijs of in een koudmakend mengsel te worden gekoeld. 
Heeft men zeer kleine hoeveelheden stof uit te wassen, dan druppelt men het oplosmiddel met behulp 
van een pasteurpipet op de kristallen. De na filtratie verkregen moederloog kan worden ingedampt om 
een tweede kristalfractie te winnen, die meestal echter minder zuiver is dan de eerste.  
 
In plaats van filtratie kan ook centrifugatie worden gebruikt om kristallen af te zonderen. Centrifugatie 
is vaak sneller, zeker als kleine kristalletjes aanwezig zijn. De methode wordt gebruikt om kristallen bij 
kristallisaties op microschaal af te zonderen (zie 2.6). 
 
 
 

2.4.8 Uitzouten 

 
Soms is het nodig om een organisch product te kristalliseren uit water. Op zichzelf is dat geen 
probleem, maar als het product een te hoge oplosbaarheid in water heeft, kan het moeilijk zijn om het 
product met een goed rendement te zuiveren. Een oplossing voor dit probleem is het toevoegen van een 
zoutoplossing (NaCl). In plaats van een zoutoplossing spreekt men soms ook over een pekeloplossing.  
Het opgeloste zout doet de ionische sterkte van de waterige oplossing stijgen. Hierdoor zal de 
oplosbaarheid van het organische product gevoelig dalen. Let op dat men de waterige oplossing niet 
met NaCl verzadigt, omdat anders het organische product door zoutkristallen wordt verontreinigd. In 
100 mL water lost bij kamertemperatuur ca. 36 g natriumchloride op. 
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2.4.9 Drogen van de kristallen 

 
Nadat de kristallen zijn uitgewassen, kan men lucht door de büchnertrechter zuigen om het 
oplosmiddel zoveel mogelijk te verwijderen. Daarna kan men het preparaat tussen filtreerpapier 
drogen. Deze methode is vaak tijdrovend en bovendien kan het preparaat met papiervezels 
verontreinigd worden. Voor het drogen van kristallen staan naargelang de vereiste omstandigheden, 
verscheidene methoden ter beschikking. 
 
 
(1) Droogstoof 
Stoffen met een hoog smeltpunt kan men sneller in een droogstoof drogen. Probeer echter eerst 
voorzichtig met een kleine hoeveelheid. Voor het verwijderen van de meeste organische solventen 
volstaat verwarming bij 50 °C gedurende één of twee uren. Als het preparaat gedurende de nacht bij 
deze temperatuur wordt gehouden zal zelfs water kunnen verwijderd worden, tenzij het water stevig als 
kristalwater wordt gebonden. Let op dat men de droogstoof niet op een te hoge temperatuur zet, om te 
vermijden dat de kristallen smelten. Een regel is dat de temperatuur in de droogstoof tenminste 20 °C 
lager moet zijn dan het smeltpunt van het product. 
 
(2) Vacuümexsiccator  
Een betere manier om kristallen te drogen is een vacuümexsiccator (fig. 2.2). Een exsiccator (in het 
Engels: desiccator) is een glazen container gevuld met een stof die water of het solvent absorbeert. Bij 
een vacuümexsiccator bevindt zich een kraan in het deksel (of in de zijwand) waarlangs de lucht uit de 
exsiccator kan verwijderd worden. De geslepen rand van de exsiccator wordt ingesmeerd met een dun 
laagje siliconenvet, dat door ronddraaien van het deksel gelijkmatig wordt verdeeld om een 
hermetische sluiting te verkrijgen. De exsiccator moet geopend worden door het deksel zijdelings te 
verschuiven, in plaats van te trachten om het deksel omhoog te trekken. Ook kan een vacuümexsiccator 
met een rubberen ring hermetisch worden gesloten. Het te drogen preparaat wordt in een bekerglas of 
porseleinen schaaltje, eventueel bedekt met een horlogeglas, op de geperforeerde porseleinen plaat in 
de exsiccator geplaatst.  
 
In de exsiccator wordt als droogmiddel, afhankelijk van de aard van de te drogen verbinding, 
calciumchloride, silicagel1, kaliumhydroxide, calciumoxide, geconcentreerd waterstofsulfaat2 of 
fosforpentoxide geplaatst. Indien noodzakelijk kunnen verschillende droogmiddelen tegelijkertijd in de 
exsiccator worden geplaatst. Water-, alcohol-, ether en acetondampen worden door bovengenoemde 
droogmiddelen opgenomen. Voor alcoholen is vooral CaCl2 geschikt. Dampen van chloroform, 
dichloormethaan, koolstoftetrachloride of tolueen worden door deze droogmiddelen echter niet 
opgenomen. Ter verwijdering van de resten van deze oplosmiddelen plaatst men een schaaltje met dun 
gesneden stukjes paraffine in de exsiccator om de genoemde dampen te absorberen. Zure dampen van 
azijnzuur kunnen door KOH worden geabsorbeerd. 
 

                                                           
1 Meestal wordt voor exsiccatoren silicagel met een vochtigheidsindicator gebruikt. Deze indicator 
bestaat uit een kobaltzout dat in droge vorm blauw is en roze in vochtige vorm. Wanneer de 
oorspronkelijk blauw gekleurde silicagel roze wordt, moet de silicagel geregenereerd worden. Dit kan 
gebeuren in een droogstoof bij 110-120 °C, of nog sneller door de silicagel gedurende enkele minuten 
in een microgolfoven te plaatsen. 
2 Als een oplossing van 18 g BaSO4 in 1 L geconcentreerd  waterstofsulfaat (zwavelzuur) wordt 
gebruikt, zal BaSO4 neerslaan als er voldoende water is geabsorbeerd om het droogproces niet langer 
effectief te maken.  
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Bij het evacueren kan de vacuümexsiccator 
voor de veiligheid in een metalen kooi worden 
geplaatst. Een implosie van de exsiccator zal 
dan geen schade veroorzaken. Deze kooi moet 
over de exsiccator blijven zolang deze onder 
vacuüm staat. Als alternatief kan de exsiccator 
men zelfklevende plasticfolie bekleed worden. 
Om een grotere droogcapaciteit en snelheid te 
verkrijgen, houdt men de exsiccator in een 
dynamisch vacuüm, wat wil zeggen dat men 
constant op de exsiccator blijft zuigen. Als 
men na het drogen het vacuüm wil opheffen, 
moet men ervoor zorgen dat men de kraan 
voor de luchttoevoer heel langzaam 
opendraait. Anders kan de binnenstromende 
lucht het gedroogde product doen verstuiven. 
Bij hygroscopische stoffen dient de lucht via 

een calciumchloridebuisje te worden toegelaten. Wanneer men een niet-vluchtig solvent zoals 
nitrobenzeen, xyleen of ijsazijn gebruikt, dan dienen de resten hiervan met een vluchtig oplosmiddel 
zoals diëthylether te worden weggewassen voor men het preparaat droogt. IJsazijn kan door 
kaliumhydroxide geabsorbeerd worden. 
Een gewone exsiccator (zonder vacuüm) wordt meestal enkel gebruikt om stoffen droog te bewaren of 
om een kroesje uit een oven te laten afkoelen. Let op als men een heet kroesje in een gewone 
exsiccator laat afkoelen. Bij afkoeling zal er zich in de exsiccator een onderdruk opbouwen, wat gevaar 
voor opstuiven van het product bij openen van de exsiccator met zich meebrengt. Een 
vacuümexsiccator kan niet gebruikt worden voor stoffen die gemakkelijk sublimeren. Voor het droog 
bewaren van grotere hoeveelheden product zijn tegenwoordig grotere droogkabinetten op de markt. 
Deze bestaan uit een kast met leggers, waarin zich onderaan een bak met silicagel bevindt.  
 
 
(3) Droogpistool  
Bij een groot aantal verbindingen is het water of het oplosmiddel zo stevig gebonden, dat dit in 
vacuüm bij gewone temperatuur niet kan worden verwijderd. Deze droogt men daarom in vacuüm bij 
verhoogde temperatuur in een zgn. droogpistool (ook Abderhalden-droogpistool genoemd). Een 
afbeelding van een droogpistool is in fig. 2.3 weergegeven. De verwarmingsvloeistof in de kolf wordt 
gekozen in functie van de vereiste temperatuur: aceton (56 °C), water (100 °C), tolueen (110 °C), ....  
Er bestaan ook droogpistolen waarbij de verwarming door een elektrische weerstand wordt verkregen.  
In de horizontale buis die op de droogkamer wordt geschoven bevindt zich een droogmiddel. Voor 
absorptie van water wordt fosforpentoxide gebruikt, voor zure dampen KOH-korrels of voor 
gechloreerde en aromatische organische solventen dunne reepjes paraffine. Het te drogen preparaat 
wordt in een porceleinen schuitje geplaatst en in de binnenste buis geschoven. Het droogpistool wordt 
op een vacuümpomp aangesloten en de vloeistof in de kolf wordt aan de kook gebracht. Opstijgende 
dampen zullen de binnenste buis omgeven en de droogkamer op de vereiste temperatuur brengen. De 
solventdampen condenseren vervolgens in de condensor en vloeien naar de kolf terug.  
 
 
 
 
 

Fig. 2.2: Vacuümexsiccator 
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(4) Vacuümoven 
Voor het drogen van grotere hoeveelheden product onder vacuüm en bij verhoogde temperatuur, is een 
vacuümoven de aangewezen oplossing. In feite is een vacuümoven een droogstoof die kan 
geëvacueerd worden. In de oven kan bijkomend een droogmiddel worden geplaatst.  
 

 
Fig. 2.3. Abderhalden-droogpistool 

 

2.5 Zuivering door neerslagvorming 
 
Een variatie op zuivering door gebruik van mengsel van oplosmiddelen is zuivering door 
neerslagvorming. Hierbij wordt het product neergeslagen in een microkristallijne vorm uit een 
oplossing in een bepaald oplosmiddel bij kamertemperatuur door toevoeging van een oplosmiddel 
waarin het product slecht oplosbaar is. Nadat een beetje van het tweede oplosmiddel werd toegevoegd, 
wordt de neerslag gefiltreerd. Aan het filtraat wordt opnieuw een beetje van het tweede oplosmiddel 
toegevoegd en het proces wordt herhaald. Dit verzekert dat tenminste bij de eerste of bij de laatste 
neerslagvorming product wordt neergeslagen dat zo weinig mogelijk van de onzuiverheden bevat. 
Deze methode wordt vaak toegepast voor de zuivering van zouten. Het eerste oplosmiddel is dan water 
en het tweede ethanol of aceton. De twee oplosmiddelen moeten wel onderling mengbaar zijn. Een 
nadeel van deze methode is dat er coprecipitatie van een onzuiverheid kan optreden. Een andere 
toepassing van deze techniek is de zuivering van hoogmoleculaire verbindingen (polymeren). 
 
Het kan nuttig zijn om bij de zuivering door neerslagvorming de verbinding eerst naar een afgeleide 
verbinding (derivaat) om te zetten. Zo kunnen wateronoplosbare carbonzuren opgelost worden in een 
waterige natriumhydroxide oplossing (omzetting tot het natriumzout), waarna de oplossing gefiltreerd 
wordt, en het zuur terug wordt neergeslagen door toevoeging van een sterk zuur (bijv. een HCl-
oplossing). Een gelijkaardige procedure kan gebruikt worden voor de zuivering van aminen. Het amine 
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wordt opgelost in een waterige HCl-oplossing en terug neergeslagen met een base (bijv. een NH3- of 
een NaOH-oplossing). Een andere methode bestaat erin om de te zuiveren verbinding neer te slaan als 
een afgeleide verbinding en deze afgeleide verbinding weer tot de oorspronkelijke verbinding om te 
zetten. Een voorbeeld is eveneens de zuivering van aminen. Het amine wordt eerst opgelost in 
diëthylether en neergeslagen als het hydrochloride door een stroom van HCl-gas door de 
etheroplossing te leiden. De neerslag wordt gefiltreerd en terug naar het amine omgezet door 
toevoeging van een NaOH-oplossing. 
 
 
 

2.6 Kristallisatie op microschaal 
 
Kristalliseren op microschaal  (minder dan 200 mg) kan op dezelfde manier uitgevoerd worden als een 

gewone kristallisatie, met dien verstande dat 
kleinere kolfjes worden gebruikt. Het is heel 
belangrijk om sporen van onoplosbaar materiaal 
te verwijderen en om verontreinigingen door 
stofdeeltjes en vezels filtreerpapier te vermijden. 
Als de gevormde kristallen voldoende compact 
zijn, kan de kristallisatieoplossing met een 
pasteurpipet verwijderd worden. Dit heeft als 
voordeel dat er geen verliezen van het product 
op de filter optreden.  
 
 
Het toestel afgebeeld in fig. 2.4 is handig voor 
kristallisaties op kleine schaal (5-200 mg). Plaats 
het te zuiveren staal in de bol en was met een 
paar druppels solvent. De procedure is als volgt: 

(1) Verhit de bol in een olie- of waterbad zodat het solvent refluxeert tot het niveau van de gesinterde 
glasschijf. Voeg in kleine porties meer solvent toe tot alle product is opgelost. 

(2) Haal het apparaat uit het verwarmingsbad, wrijf de bol af om olieresten of water te verwijderen, en 
filtreer de warme oplossing snel door de gesinterde glasschijf in een proper opvangkolfje. Het 
filtreren kan versneld worden door een stroom stikstofgas bovenin het apparaat te blazen. Filtreren 
onder druk heeft als voordeel dat ongewenste kristallisatie op de gesinterde glasschijf vermeden 
wordt (omdat de filtratie sneller verloopt). De hete oplossing kan in een kleine rondbodemkolf of 
erlenmeyer opgevangen worden.  

 
 
Voor hoeveelheden kleiner dan 100 mg (10-100 mg), kan de oplossing beter in een Craig-buis (fig. 
2.5) opgevangen worden. De Craig-buis geeft een beter rendement omdat de kristallen van de 
moederloog kunnen afgescheiden worden zonder filtratie (juist zoals bij het gebruik van een 
pasteurpipet).  
(1) Filtreer de hete oplossing in een Craig-buis met geschikte afmetingen en dek de buis af met 

aluminiumfolie terwijl de kristallisatie plaatsvindt. De Craig-buis kan tijdens de kristallisatie in 
een erlenmeyer worden geplaatst.  

(2) Wanneer de verbinding volledig is uitgekristalliseerd, plaats dan het goed aansluitende glazen 
staafje (dit staafje kan ook uit teflon vervaardigd zijn) in de Craig-buis en maak het staafje stevig 

 
Fig. 2.4: Apparaat voor kristallisatie 

op microschaal 
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vast met een stukje ijzerdraad of een elastiek. Plaats het geheel omgekeerd in een centrifugebuis 
en centrifugeer gedurende een paar minuten. Vergeet niet een tweede centrifugebuis met water als 
tegengewicht in de centrifuge te gebruiken. 

(3) Na centrifugatie zal het moederloog in de centrifugebuis gedreven zijn. Verwijder de Craig-buis 
uit de centrifugebuis, verwijder het glazen staafje en klop tegen de Craig-buis zodat de kristallen 
op de bodem vallen. Droog de kristallen in vacuüm. 

(4) Indien noodzakelijk kan het product een tweede keer in dezelfde buis gekristalliseerd worden, 
door de bovenstaande procedure te herhalen. De kristallen kunnen in de Craig-buis opgelost 
worden in een minimum hoeveelheid heet solvent. De hals van de buis zal als koeler optreden. Om 
verliezen te vermijden mag de buis niet voor meer dan een derde met solvent gevuld zijn. Met de 
Craig-buis kan een kristallisatie verscheidene malen herhaald worden zonder dat er 
transferverliezen optreden. 

 

 
 

2.7 Kristallisatie uit de smelt 
 
Een vaste stof smelt wanneer de thermische beweging van de moleculen of ionen sterker is dan de 
krachten die de moleculen of ionen in het kristalrooster samenhouden. Aangezien onzuiverheden de 
kristalstructuur verzwakken, zullen onzuiverheden het smeltpunt verlagen (of het vriespunt bij 
vloeistoffen). Wanneer een onzuivere stof wordt gesmolten en langzaam wordt afgekoeld, zullen de 
eerste kristallen die zich afzetten meestal minder onzuiverheden bevatten. Eventueel kan nabij het 
stolpunt wat zuiver vast product worden toegevoegd om onderkoeling te vermijden. De techniek van 
fractionele kristallisatie uit de smelt kan als zuiveringsmethode gebruikt worden voor vaste stoffen 
die een niet te hoog smeltpunt hebben, of voor vloeistoffen met een niet te laag smeltpunt. Soms 
verschillen de smeltpunten van stoffen veel meer dan hun kookpunten, zodat fractionele kristallisatie 
uit de smelt voordelen kan opleveren ten opzichte van fractionele destillatie, zeker als ultrazuivere 
producten verlangd worden. 
 
De methode van fractionele kristallisatie uit de smelt werkt het best als de stoffen reeds vrij zuiver zijn. 
Het is dus een finale zuiveringsstap. De zuivering wordt uitgevoerd door de te zuiveren stof in een 
cilindrische behouder te smelten en deze behouder langzaam in een koelbad te laten zakken 

Fig. 2.5(b) Craig-buis na centrifugatie  
Fig. 2.5(a) Craig-buis voor centrifugatie 
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(kolomkristallisatie). De temperatuur van het koelbad moet juist onder het smeltpunt van de te 
zuiveren stof gelegen zijn. Voor temperaturen tussen 0 en 100 °C kan een thermostatisch waterbad 
gebruikt worden. Voor lagere temperaturen kunnen speciale koudmakende mengsel worden gebruikt. 
Het koelproces wordt stopgezet wanneer een deel van de oplossing vast is geworden. De vloeibare fase 
wordt afgegoten. Kolomkristallisatie kan gebruikt worden voor het zuiveren van o.a. benzoëzuur, 
vetzuren, alcoholen met lange alkylketens (bijv. stearylalcohol), fluoreen, fenantreen, bifenyl, terfenyl, 
dibenzyl, fenol, benzofenon, 2,4-dinitrotolueen. 
 

  benzoëzuur  fenol  fluoreen    fenantreen 
 

 
 bifenyl    terfenyl     dibenzyl 

 benzofenon  2,4-dinitrotolueen   
 stearylalcohol 
 
 
 

2.8 Zonesmeltzuivering 
 
Zonesmeltzuivering (Eng.: zone melting of zone refining) is gebaseerd op fractionele kristallisatie uit 
de smelt en is toepasbaar op alle kristallijne producten die verschillen vertonen voor de oplosbaarheid 
van de onzuiverheden in de vaste toestand en in de smelt. Het toestel voor zonesmeltzuivering bestaat 
in essentie uit een cilindrische buis gevuld met het te zuiveren product en een verwarmingsring die zich 
langzaam over de cilinder verplaatst. De verwarmingsring zorgt voor een smalle gesmolten zone. In het 
te zuiveren product heeft men dan aan de ene zijde van de verwarmingspiraal een contactoppervlak 
tussen het laagsmeltende onzuivere product en een vloeibare fase, terwijl men aan de andere zijde een 
contactoppervlak heeft tussen de vloeibare fase en het gekristalliseerde zuivere product, dat nu een 
hoger smeltpunt heeft. De onzuiverheden lossen beter op in de smelt dan in het vaste product, zodat de 
concentratie aan onzuiverheden in de smelt toeneemt naarmate de verwarmingsspiraal zich verder 
verplaatst. Aan het uiteinde van de cilinder worden uiteindelijk de onzuiverheden vast, en dit deel van 
het product wordt verwijderd. Naarmate de concentratie aan onzuiverheden in de smelt toeneemt, zal 
ook het gekristalliseerde product geleidelijk minder zuiver worden. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn 
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om verscheidene zonesmeltcycli achter elkaar uit te voeren om een product met de gewenste 
zuiverheid te verkrijgen.  
 
De methode is het meest geschikt voor stoffen die reeds vrij zuiver zijn. In elk geval moet de 
gesmolten zone zich traag doorheen het te zuiveren product verplaatsen, om ervoor te zorgen dat de 
onzuiverheden zich door diffusie of door convectie kunnen verwijderen van de zone waar het product 
terug vast wordt.  
 
Zonesmeltzuivering vindt commerciële toepassingen voor de bereiding van metalen (zoals silicium en 
germanium) met een extreem hoge zuiverheid (gehalte aan onzuiverheden kan tot 10-9 ppm dalen !). 
Ook voor het zuiveren van organische producten wordt deze methode toegepast, vooral voor de 
bereiding van ultrapure producten. Producten die op deze manier gezuiverd werden zijn anthraceen en 
benzoëzuur. 
 
 
 

2.9 Gefractioneerde kristallisatie 
 
Wanneer een mengsel van twee verbindingen die slechts weinig verschil in oplosbaarheid vertonen, 
moeten gescheiden worden door kristallisatie, kan het aangewezen zijn om gefractioneerde 
kristallisatie toe te passen. Een typisch voorbeeld is de scheiding van de optische isomeren van een 
zuur, door het zuur om te zetten tot een zout met een optisch actief amine gevolgd door een scheiding 
van de gevormde diastereoisomeren. 
 
Men vertrekt van een oplossing L0, die gedeeltelijk tot kristallisatie wordt gebracht, waarbij kristallen 
K1 ontstaan (van de minst oplosbare component) en men een moederloog L1 (met de meest oplosbare 
component) overhoudt. De kristallen K1 worden opnieuw opgelost en gedeeltelijk tot kristallisatie 
gebracht, waarbij kristallen K2 en een oplossing L2 verkregen wordt. Door verder uitkristalliseren van 
oplossing L1 verkrijgt men kristallen K’2 en moederloog L’2. De kristallen K’2 worden in moederloog 
L2 terug opgelost en oplossing L2 laat men verder uitkristalliseren. Op deze manier wordt een 
kristallisatieschema opgesteld (fig. 2.6) dat toelaat om een mengsel te scheiden in fracties met een lage 
oplosbaarheid, een matige oplosbaarheid en een hoge oplosbaarheid. Deze fracties kunnen op hun 
beurt weer gebruikt worden voor nieuwe gefractioneerde kristallisaties. 
 
Het aantal kristallisatiestappen is afhankelijk van de complexheid van het mengsel. Het spreekt voor 
zich dat er meer stappen vereist zijn naarmate er meer componenten in het mengsel aanwezig zijn en 
naarmate de oplosbaarheid van de componenten dichter bij elkaar ligt. Voor het scheiden van twee 
diastereoisomeren zijn er minder stappen vereist dan wanneer een mengsel van lanthanidenzouten 
(lanthaniden zijn de elementen La, Ce-Lu) moet gescheiden worden. In de vorige eeuw waren meer 
dan 10000 kristallisatiestappen noodzakelijk voor het scheiden van sommige van deze elementen ! 
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Fig. 2.6. Schema voor fractionele kristallisatie 
 
 
In tegenstelling tot gefractioneerde destillatie, kan gefractioneerde kristallisatie niet geautomatiseerd 
worden. De procedure is erg tijdrovend, maar kan versneld worden door toevoeging aan de oplossing 
van een kleine hoeveelheid van het zuivere product ter vorming van kristalkiemen. Bij voorkeur wordt 
een kiem van het minst oplosbare product genomen. Voor gefractioneerde kristallisatie moet een zuiver 
solvent worden gebruikt, en geen mengsel van solventen. De samenstelling van het solvent zal immers 
veranderen als er solvent wordt weggenomen en toegevoegd. Hierdoor zal ook de oplosbaarheid van 
de producten veranderen.  
 
 
 

*2.10 Kristalgroei van monokristallen voor X-stralendiffractie 
 
X-stralendiffractie op monokristallen is een heel krachtige techniek voor de structurele karakterisering 
van nieuwe verbindingen. De structuur van een verbinding kan om de volgende redenen gewenst zijn: 

(1) Identificatie van een onbekende verbinding. Alhoewel structuurbepaling met X-
stralenkristallografie voor relatief eenvoudige verbindingen tegenwoordig een 
routinetechniek is geworden, blijft de methode nog steeds tijds- en kostenintensief. Het is 
daarom beter om eerst meer conventionele technieken zoals IR, NMR en elementanalyse 
te gebruiken. Zelfs wanneer de exacte samenstelling van de verbinding niet gekend is, 
kan het voor de kristallograaf behulpzaam zijn te weten welke elementen aanwezig zijn 
en of de verbinding al dan niet optisch actief is; 

(2) Bepaling van nauwkeurige interatomaire afstanden en hoeken. Voor gewone 
organische verbindingen zonder elementen zwaarder dan chloor, kunnen bindingslengten 
bepaald worden met een accuraatheid van 0,005 Å, en de hoeken met een 
nauwkeurigheid van 0,5° of beter. Aangezien X-stralen door elektronen worden 
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verstrooid, is het onmogelijk om heel lichte atomen nauwkeurig te lokaliseren. Daarom 
zijn de waterstofposities vrij onnauwkeurig in organische structuren te bepalen (de 
accuraatheid van C-H bindingen is 0,02 Å of minder). In de aanwezigheid van zware 
metaalionen kan het zelfs onmogelijk worden om de waterstofatomen in de structuur te 
lokaliseren. 

(3) Bepaling van de absolute configuratie van een chirale verbinding. De bepaling 
van de absolute configuratie steunt op het meten van kleine intensiteitsverschillen tussen 
verwante paren van reflecties. Deze intensiteitsverschillen zijn des te groter naarmate er 
zwaardere elementen aanwezig zijn, en naarmate de golflengte van de X-stralen groter 
wordt (Cu straling van 1,54 Å is beter dan Mo-straling van 0,71Å). 

 
De methoden voor het verkrijgen van monokristallen met een voldoende kwaliteit voor X-
stralendiffractie verschillen van de methoden die voor kristallisatie worden toegepast. Vooral de 
kwaliteit en de afmetingen van de kristallen zijn van belang. De dimensies van de kristallen moeten 0,2 
tot 0,3 mm bedragen in tenminste twee van de drie dimensies. Weinig diffractometers zijn geschikt 
voor kristallen groter dan 0,7 mm, omdat het moeilijk is om een uniforme X-stralenbundel van meer 
dan 0,8 mm te verkrijgen en het is van essentieel belang dat het gehele kristal in de bundel blijft. 
Naaldvormige en plaatvormige kristallen zijn vaak problematisch voor X-stralendiffractie (te grote 
verschillen in absorptie volgens de korte en lange kristalas), terwijl voor kristallisatie dit helemaal geen 
probleem vormt. Als zware atomen aanwezig zijn, kan een kristal van 0,03 mm nog groot genoeg zijn. 
Dikwijls wordt beweerd dat het verkrijgen van geschikte kristallen voor X-stralendiffractie meer een 
kunst dan een wetenschap is. Het is heel moeilijk om de geschikte methode te geven, maar we kunnen 
wel een aantal methoden vermelden die vaak tot goede resultaten leiden. Een goede algemene 
referentie is het artikel “Crystal Growing”, geschreven door Peter G. Jones en gepubliceerd in 
Chemistry in Britain 17 (1981) 222-225.  
 
 

2.10.1 Trage verdamping 

Wanneer de verbinding stabiel in lucht is en men een geschikt solventmengsel heeft gevonden, lost 
men het product in een vluchtig solvent op en brengt men een kleine hoeveelheid van de oplossing 
over naar een rondbodemkolfje van 5 tot 10 mL. Men voegt daarna, zonder kristallisatie te induceren, 
het minder vluchtige solvent toe waarin de verbinding minder oplosbaar is. Men sluit het kolfje met 
parafilm af en doorprik de parafilm een paar keer met een naald. De vluchtige solventcomponent zal 
traag verdampen, waarbij de concentratie aan de opgeloste stof toeneemt en tegelijkertijd de 
oplosbaarheid afneemt. De optimale concentratie om goede kristallen te vormen moet door trial-and-
error bepaald worden. De methode werkt het beste als er genoeg product beschikbaar is om tenminste 
enkele mL solvent te verzadigen. Voor luchtgevoelige verbindingen kan dit proces uitgevoerd worden 
in een stikstofatmosfeer door de oplossing in een kleine Schlenk-fles te plaatsen en dan een stroom 
stikstof over de vloeistof te laten stromen. 
 
 

2.10.2 Trage afkoeling 

Deze methode werkt goed voor producten die slechts matig oplosbaar zijn en voor oplosmiddelen met 
een kookpunt lager dan 100 °C. De werkwijze is gelijklopend met deze beschreven voor kristallisatie, 
maar nu laat men de kolf met oplossing afkoelen in een dewar gevuld met heet water. De temperatuur 
van het water moet beneden het kookpunt van het solvent gelegen zijn. Het water niveau moet hoger 
staan dan het niveau van de oplossing in het kolfje. De dewar wordt met aluminiumfolie afgesloten en 
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men laat de oplossing gedurende een week staan. In plaats van afkoeling is een dewar kan ook een 
thermostatisch bad met programmeerbare temperatuurregeling gebruikt worden. Dit heeft tot voordeel 
dat de afkoeling lineair verloopt waardoor er minder kiemen, maar grotere kristallen ontstaan. 
 
 

2.10.3 Dampdiffusie 

Dampdiffusie kan gebruikt worden als slechts enkele milligrammen product beschikbaar zijn. Men 
bereidt een oplossing van het product in solvent S1 en de oplossing wordt in een proefbuis geplaatst. 
Een laag van een tweede solvent S2 wordt in een bekerglas gebracht. Solvent S2 wordt zodanig gekozen 
dat wanneer het met S1 vermengd wordt, het product minder oplosbaar wordt. De proefbuis met S1 
wordt dan in het bekerglas geplaatst en het bekerglas wordt met behulp van aluminiumfolie hermetisch 
afgesloten. Kristallen worden gevormd door de trage diffusie van S2 in de proefbuis en van S1 uit de 
proefbuis. Wanneer S2 vluchtiger is dan S1 zal het solventniveau in de proefbuis stijgen, waardoor de 
vorming van microkristallijne korsten op de wanden van de proefbuis vermeden worden. Het proces 
kan enkele dagen duren. Het voordeel van dampdiffusie is dat meerdere proefbuisjes in één enkele 
beker kunnen geplaatst worden. 
 
 

2.10.4 Vloeistofdiffusie 

Deze methode kan gebruikt worden voor kleine hoeveelheden (enkele milligrammen) van lucht- en 
vochtigheidsgevoelige producten. Men lost het product in solvent S1 op en men brengt de oplossing in 
een proefbuis. Men druppelt solvent S2 traag in de proefbuis, zodat S1 en S2 discrete lagen vormen. Dit 
zal enkel succesvol zijn als de relatieve dichtheid van S2 kleiner is dan die van S1 en als de solventlaag 
zorgvuldig wordt aangebracht. De twee solventen moeten bovendien met elkaar mengbaar zijn. 
Solvent S2 kan toegevoegd worden door gebruik te maken van een spuit. De verhouding van de 
hoeveelheden S1:S2 moet tussen 1:4 en 1:5 bedragen. De oplossing van het product in S1 moet 
voldoende geconcentreerd zijn, zodat er onmiddellijk een troebelheid op het contactoppervlak gevormd 
wordt. Hoe smaller de proefbuis is, hoe beter. NMR-buisjes met een inhoud van 5 mL zijn heel 
geschikt. Een goede combinatie van solventen is dichloormethaan (S1) en diëthylether (S2), op 
voorwaarde dat het product in diëthylether onoplosbaar is. Andere solventcombinaties (S1/S2) zijn 
water/aceton, chloroform/ cyclohexaan, dichloormethaan/cyclohexaan en mierenzuur/diisopropylether.  
Als de twee solventen in elkaar diffunderen, worden kristallen op het contactoppervlak gevormd. 
Vloeistofdiffusie wordt als de beste methode voor het verkrijgen van monokristallen voor X-
stralenstudies beschouwd. De methode is bovendien vrij snel (minder dan 24 uren). Als er binnen de 
24 uren geen kristallen worden gevormd, moet men proberen te werken met een meer geconcentreerde 
oplossing van het product.  
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*2.11 Smeltpuntbepaling 
 
Het smeltpunt van een verbinding is het temperatuurgebied (eerder dan een welbepaalde temperatuur) 
waarbij de vaste stof overgaat naar de vloeibare fase. Of anders gezegd, het smeltpunt is het 
temperatuurgebied tussen de temperatuur waarbij de eerste kristallen juist beginnen te smelten en de 
temperatuur waarbij de laatste kristallen juist verdwijnen. Men spreekt daarom ook over een 
smeltgebied of smelttraject. Omdat dit proces vaak door ontbinding vergezeld wordt, is het mogelijk 
dat deze waarde geen evenwichtstemperatuur is, maar enkel de temperatuur voor overgang van de 
vaste naar de vloeibare fase. Soms kan een stof krimpen of zacht worden voordat het smeltpunt is 
bereikt. Andere verbindingen laten solvatatiemoleculen los. Ook kan verkleuring bij verhitting 
optreden. Een stof smelt niet voordat de verbinding tot een vloeistof wordt omgezet, dit wil zeggen dat 
de eerste druppel vloeistof moet zichtbaar zijn. Voor een zuivere stof is het smeltgebied over het 
algemeen kleiner dan 2 °C. Een breed smeltgebied duidt op de aanwezigheid van onzuiverheden. 
Extreem zuivere stoffen hebben een smeltgebied tussen 0,1 en 0,3 °C.  Het smeltpunt van het 
merendeel van de organische verbindingen is gelegen tussen 50 en 300 °C.  
 
 

 
Fig. 2.7.  Vullen van een smeltpuntcapillair 

 
De bepaling van het smeltpunt is een eenvoudige en snelle methode die de gebruiker een eerste 
aanwijzing over de zuiverheid van een chemische verbinding geeft. Dit komt omdat kleine 
hoeveelheden onzuiverheid het smeltpunt zullen beïnvloeden, of tenminste het smelttraject aanzienlijk 
zullen vergroten. Het oplossen van een verbinding in residueel of ingesloten kristallisatiesolvent zal 



Kristallisatie 

 35

ook tot een breed smeltgebied aanleiding geven. Bij mengsels van twee of meer verbindingen is het 
smeltpunt meestal lager dan het smeltpunt van de zuivere verbindingen. Dit verschijnsel kan gebruikt 
worden voor identificatie en zuiverheidsbepaling van een verbinding. Als men vindt dat het smeltpunt 
van een onbekende verbinding X 140 °C is en men dit smeltpunt in tabellen opzoekt, zal men vaak 
meer dan 10 verbindingen met hetzelfde smeltpunt tegenkomen. De bepaling van het mengsmeltpunt 
kan dit probleem oplossen. Als het smeltpunt van X met een andere verbinding wordt bepaald, zal men 
een verlaging van het smeltpunt vinden, tenzij de bijgemengde verbinding met X identiek is. 
 
 
Het smeltpunt wordt meestal bepaald in smeltpuntcapillairen. Dit zijn dunne glazen buisjes, die 
onderaan afgesloten zijn. De smeltpuntcapillairen kunnen ook gemaakt worden uit open capillaire 
buisjes, door deze aan één zijde dicht te smelten. Dit dichtsmelten kan uitgevoerd worden door het 
uiteinde van het glazen buisje even tegen de rand van de vlam van een bunsenbrander (kleine blauwe 
vlam) te houden. Het is niet nodig om het capillair te roteren. Het smeltpuntcapillair wordt tot een 
hoogte van 3 à 4 mm gevuld met de stof waarvan men het smeltpunt wil bepalen. Poeder het product 
eerst fijn en schraap het op een hoopje. Druk het open einde van het smeltpuntcapillair hierin. Klop het 
capillair met het gesloten uiteinde tegen een harde ondergrond of laat het capillair naar beneden vallen 
in een glazen buis met een diameter van ca. 12 mm en een lengte van ca. 50 cm, en die verticaal wordt 
geplaatst. Als het capillair de bodem raakt, wordt het product aan het gesloten einde samengepakt. 
Herhaal de procedure tot er genoeg product in het smeltpuntcapillair zit (fig. 2.7).  
 
Het eenvoudigste apparaat voor de bepaling van het smeltpunt is de Thiele-buis (fig. 2.8). In een 
Thiele-buis wordt hete olie (paraffine-olie) gebruikt om de warmte via convectie gelijkmatig naar het 
product in het smeltpuntcapillair te transfereren. De olie wordt in de zijarm van de Thiele-buis met 
behulp van een bunsenbrander verwarmd en zet uit. De hete olie stijgt in de zijarm omhoog en 
verwarmt het staal en de thermometer. De olie koelt af, zakt naar de bodem van de Thiele-buis en 
wordt terug door de brander verhit. Deze cyclus gebeurt automatisch zolang de zijarm verwarmd 
wordt. Het smeltpuntcapillair wordt met behulp van een elastiekje of een rubberen ringetje aan de 
thermometer bevestigd. Het te smelten product moet zich ter hoogte van het midden van het 
kwikreservoir van de thermometer bevinden. De thermometer kan met behulp van een wasknijper in de 
Thiele-buis worden opgehangen. Als men het smeltpunt van het staal niet kent, moet de olie vrij snel 
verhitten tegen ca. 10 °C per minuut om een ruwe benadering van het smeltpunt te verkrijgen. 
Vervolgens bevestigt men een nieuw smeltpuntcapillair met product aan de thermometer en bepaalt 
men het smeltpunt nauwkeuriger. Hiertoe verhit men de olie eerst vrij snel tot 5 à 10 °C beneden het 
smeltpunt en men verwarmt dan de olie tegen 1 à 2 °C per minuut. Men bepaalt de temperatuur waarbij 
de eerste kristallen smelten en de temperatuur waarbij de laatste kristallen verdwenen zijn. Het 
smeltpunt kan met een derde meting gecontroleerd worden.  
 
Een elektrisch smeltpuntapparaat (fig. 2.9) is veel handiger dan een Thiele-buis. Er zijn 
verscheidene types op de markt. De nieuwste typen gebruiken geen kwikthermometer, maar een 
elektronische thermometer, zodat de temperatuur direct op een display kan afgelezen worden. Het 
smeltpuntcapillair wordt geplaatst in een verticaal gat geboord in een metalen blok (meestal uit 
aluminium vervaardigd), die elektrisch wordt verhit. In horizontale richting is een gat tot in het hart 
van de metalen blok geboord. Dit gat is afgesloten met glasplaatjes. De kamer waarin het 
smeltpuntcapillair staat wordt met een lampje verlicht. Het smelten van de stof wordt meestal via een 
vergrootglas geobserveerd. De toestellen hebben de mogelijkheid om verschillende opwarmsnelheden 
in te stellen. Ofwel kan de temperatuur snel verhoogd worden tot een vijftal graden beneden het 
verwachte smeltpunt en dan tegen een constante snelheid van 1° C verder verhit worden. Door een 
eenvoudige druk op een toets kan het smeltpunt in het geheugen van het toestel worden opgeslagen, 
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zodat de gemeten waarden later kunnen genoteerd worden. Vaak kunnen in deze apparaten meerdere 
capillairen naast elkaar geplaatst worden, zodat het smeltpunt van verscheidene stoffen met elkaar 
kunnen vergeleken worden. Dit is vooral belangrijk voor identificatie van verbindingen. Twee 
verschillende stoffen kunnen éénzelfde smeltpunt hebben.  

 
 

Fig. 2.8. Thiele-buis 
 
 
Men kan ook het smeltpunt bepalen via een (polarisatie)microscoop met verwarmingstafel (Kofler-
methode). Enkele kristalletjes worden tussen een draag- en dekglaasje gebracht en via de 
verwarmingstafel van de microscoop verhit. Het smelten van anisotrope kristallen kan het beste 
worden waargenomen tussen gekruiste polarisatoren, omdat bij het smelten de polarisatiekleuren 
verdwijnen. De smelt is immers isotroop. Omdat de kristallen op het draagglaasje meestal van elkaar 
gescheiden zijn, zijn de gesmolten kristallen normaliter niet in contact met de niet gesmolten kristallen. 
Daarom is het via de microscoop moeilijker om het smeltgebied te bepalen. 
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Fig. 2.9. Elektrisch smeltpuntapparaat 
 
 
De thermometer die gebruikt wordt voor de bepaling van het smeltpunt moet altijd geijkt worden door 
bepaling van het smeltpunt van verscheidene zuivere verbindingen. Smeltpuntstandaarden (en 
smeltpunten in °C) zijn: p-dichloorbenzeen (53), vanilline (83), m-dinitrobenzeen (90) benzoëzuur 
(121), ureum (132), salicylzuur (157), anthraceen (216), caffeïne (237) en anthraquinon (286). De 
waargenomen smeltpunten van de standaardverbindingen worden uitgezet in functie van de correcte 
waarden, en men trekt een recht door de meetpunten. Aan de hand van deze ijkrechte kunnen dan later 
de waargenomen smeltpunten van de onbekenden gecorrigeerd worden. Merk op dat 
smeltpuntstandaarden moeten bewaard worden in een exsiccator met droogmiddel. 
 
 
De eerste aanwijzing dat het staal op het punt staat te smelten is gewoonlijk een contractie van het 
volume van het staal. Dit kan aanleiding geven tot het van de wanden van het capillair wegtrekken van 
de stof, alhoewel er op dit stadium nog geen vloeistof zichtbaar is. Dit fenomeen staat als sintering 
bekend. De eerste druppel vloeistof zal zichtbaar worden op enkele graden boven het sinterpunt, en dit 
wordt als het begin van het smeltproces beschouwd. Het einde van het smeltproces wordt genomen als 
het punt waarbij de laatste kristallen verdwijnen. De twee afleeswaarden geven het smeltgebied of 
smelttraject. 
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Tijdens de bepaling van het smeltpunt neemt de temperatuur van de oven met een lineaire snelheid toe 
(0,1 tot 20 °C min-1). Wanneer de oven het smeltpunt van het staal bereikt, begint het smeltproces. Om 
het staal volledig te smelten moet er een bepaalde hoeveelheid warmte aan het staal worden 
toegevoegd (smeltwarmte). Daarom vindt het smelten van het staal niet op één welbepaald ogenblik 
plaats, maar duurt een tijdje. Wanneer deze tijd voorbij is, is het staal vloeibaar, en kan de gesmolten 
toestand automatisch worden herkend. Ondertussen is de oventemperatuur verder toegenomen en 
bevindt zich boven het smeltpunt van het staal. Om de correcte smelttemperatuur weer te geven moet 
een thermodynamische correctie op de waargenomen temperatuur worden toegepast. Deze correctie is 
afhankelijk van de opwarmsnelheid. Hoe trager de opwarmsnelheid van de oven, hoe kleiner de 
vereiste correctie zal zijn. De thermodynamische correctie is recht evenredig met de vierkantswortel 
van de opwarmsnelheid: 
 

 rK -tuur en tempera waargenomratuur smelttempe = ,   (2.1) 

 
r is de opwarmsnelheid van de oven (in °C min-1) en K is een constante. K is theoretisch afhankelijk 
van de smeltenthalpie van het staal, de thermische geleidbaarheid van het staal, de staalbereiding (vast 
of los gepakt in het capillair) en de geometrie van de oven. In goede benadering , is K enkel van de 
oven afhankelijk. In de praktijk kan de noodzaak voor een bepaling van K vermeden worden door het 
opstellen van een ijkcurve met verschillende smeltstandaarden (voor dezelfde opwarmsnelheid als 
waarbij het staal onderzocht wordt). Gecorrigeerde smeltpunten kunnen dan direct uit de ijkcurve 
worden afgelezen. Vaak is het niet nodig om het smeltpunt te corrigeren, omdat de afwijkingen meestal 
klein zijn bij lage opwarmsnelheden (1 °C min-1). Wanneer het smeltpunt direct met het 
smeltpunttoestel wordt bepaald zonder gebruik te maken van de ijkcurve, spreekt men over een niet-
gecorrigeerd smeltpunt.  
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3    Extractie 
 
 

3.1 Definitie en overzicht van extractiemethoden  

 
Opgeloste stoffen hebben verschillende oplosbaarheden in verschillende oplosmiddelen en het proces 
waarbij men selectief een opgeloste stof uit een mengsel verwijdert met behulp van een oplosmiddel, 
noemt men extractie. De te extraheren stof kan zowel in een vloeistof als in een vaste stof aanwezig 
zijn. Het solvent dat voor het extractieproces gebruikt wordt, kan water zijn, of een oplosmiddel dat 
met water mengbaar is, of een oplosmiddel dat niet met water mengbaar is. Extractie wordt vooral 
toegepast, indien men een organische verbinding uit een waterige oplossing, uit een suspensie of uit 
een mengsel van vaste stoffen wil isoleren. Ook kan men selectief een bepaalde verbinding uit de 
organische fase verwijderen. Als de extractie wordt uitgevoerd in een tweefasesysteem, bestaande uit 
twee onderling niet-mengbare vloeibare fasen, spreekt men over vloeistof-vloeistofextractie of 
solvent-solventextractie. 
 
Een extractie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest geschikte methode is 
afhankelijk van het te extraheren product en van het extractiesolvent.  
Voor de extractie van vloeistoffen past men solvent-solventextractie met een scheitrechter toe als de 
te extraheren verbinding in het extractiesolvent goed oplosbaar is. Extractie met een scheitrechter 
noemt men ook uitschudden. Als het te extraheren product slechts weinig in het extractiesolvent 
oplosbaar is, gebruikt men solvent-solventextractie met een perforator. Deze methode is ook als 
continue extractie bekend. Voor industriële toepassingen maakt men gebruik van 
tegenstroomextractie.  
Voor de extractie van vaste stoffen worden twee verschillende methoden gebruikt. Als de te extraheren 
componenten in het extractiesolvent goed oplosbaar zijn, is het vaak voldoende om de fijngemalen 
vaste stof met het gekozen extractiesolvent te mengen, en dan het mengsel gedurende een bepaalde tijd 
aan de kook te houden of gedurende een langere tijd op kamertemperatuur te roeren, en tenslotte af te 
filteren. Als componenten die niet gemakkelijk oplosbaar zijn, moeten gescheiden worden van 
onoplosbare vaste verbindingen, dan kan een extractietoestel worden gebruikt om de vereiste 
hoeveelheid extractiesolvent tot een minimum te herleiden. Een voorbeeld is vaste-stof 
vloeistofextractie met behulp van een Soxhlet-extractor. 
 
De preparatieve wijze van solvent-solventextractie (uitschudden) is nog steeds heel populair in 
organische syntheselaboratoria. Voor industriële toepassingen werden continue extractieprocessen 
ontwikkeld. Het gebruikt van dynamische eerder dan statische methoden heeft geleid tot de 
ontwikkeling van tegenstroomextractiesystemen. Tijdens en na WO II werden 
solventextractiesystemen op het punt gesteld om zeldzame aarden en transuranen te scheiden. Solvent-
solventextractie was de te verkiezen methode totdat efficiëntere scheidingsmethoden zoals 
chromatografie in de 1950’s en 1960’s beschikbaar werden. Vandaag speelt solvent-solventextractie 
een minder belangrijke rol in de analytische chemie, omdat de methode tijdrovend is. Solvent-
solventextractie is wel een efficiënte methode voor de aanrijking van spoorhoeveelheden van 
metaalionen uit waterige oplossingen naar organische oplosmiddelen (zoals CCl4) door gebruik te 
maken van organische liganden HA die hydrofobe metaalchelaatcomplexen MAn vormen. Ook vindt 
extractie toepassing om interfererende deeltjes uit een analytisch staal te verwijderen. 
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3.2 Theoretische begrippen 
 
Twee termen worden gebruikt om de verdeling van een opgeloste stof tussen twee niet-mengbare 
solventen te beschrijven: de verdelingscoëfficiënt en de verdelingsverhouding. Het is belangrijk om 
een duidelijk onderscheid tussen deze twee termen te maken. 
 
De verdelingscoëfficiënt Kd is een evenwichtsconstante die de verdeling van een opgeloste stof tussen 
twee niet-mengbare solventen beschrijft. Bijvoorbeeld, wanneer een waterige oplossing van een 
organische opgeloste stof A wordt uitgeschud met een organisch solvent zoals diëthylether, wordt er 
snel een evenwicht ingesteld dat beschreven wordt door de vergelijking: 
 

orgaq AA ←→ ,        (3.1) 

 
waarbij aq en org naar de waterige en de organische fase refereren. In het ideale geval is de 
verhouding van de activiteiten van A in de twee fasen constant en onafhankelijk van de totale 
hoeveelheid van A. Bij een gegeven temperatuur hebben we: 
 

[ ]
[ ]aq

org
d A

A
K = ,        (3.2) 

 
waarbij de evenwichtsconstante Kd de verdelingscoëfficiënt is. De termen tussen vierkante haakjes zijn 
strikt genomen de activiteiten van A in de twee solventen, maar dikwijls kunnen zonder al te grote fout 
de molaire concentraties worden gebruikt. Veelal is Kd bij benadering gelijk aan de verhoudingen van 
de oplosbaarheden van A in de twee solventen. Wanneer de opgeloste stof in de twee solventen in 
verschillende aggregatievormen voorkomt (bijv. als een dimeer), wordt het evenwicht gegeven door de 
vergelijking 
 

orgxaqy yAxA ,, ←→ ,       (3.3) 

 
en de verdelingscoëfficiënt neemt de vorm aan 
 

[ ]
[ ]xaqy

y
orgx

d
A

A
K

,

,= ,        (3.4) 

 
 
De verdelingsverhouding D van een opgeloste stof wordt gedefinieerd als de verhouding van de 
analytische concentraties van de opgeloste stof in de twee niet-mengbare solventen. De analytische 
concentratie is de totale concentratie van de opgeloste stof, wat ook de  vorm is waarin de opgeloste 
stof in de solventen voorkomt. Voor eenvoudige systemen is de verdelingsverhouding gelijk aan de 
verdelingscoëfficiënt. Voor complexe systemen verschillen deze grootheden van elkaar. Bijvoorbeeld, 
voor de verdeling van een carbonzuur HA tussen water en diëthylether kunnen we schrijven 
 

D
c
c
org

aq
= ,        (3.5) 
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waarbij corg en caq de molaire analytische concentraties van HA in de twee fasen zijn. In waterig milieu, 
is de analytische concentratie van het zuur gelijk aan de som van de evenwichtsconcentraties van het 
zwakke zuur en zijn geconjugeerde base: 
 

[ ] [ ]aqaqaq AHAc −+= .       (3.6) 

 
In tegenstelling tot in water, treedt er geen beduidende dissociatie van het zuur op in de niet-polaire 
organische laag, zodat de analytische en evenwichtsconcentraties van HA in de organische laag 
identiek zijn. We kunnen schrijven 
 

[ ]orgorg HAc = .        (3.7) 

 
Wanneer we deze twee laatste vergelijkingen in (3.5) invullen, verkrijgen we 
 

[ ]
[ ] [ ]aqaq

org

AHA
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D

−+
= .       (3.8) 

 
Om het verband te zoeken tussen D en Kd voor het deeltje HA, vullen we de uitdrukking voor de 
dissociatieconstante van HA in deze vergelijking in  
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waarbij KA de zuurdissociatieconstante van HA is. Voorop brengen van de factor [ ]aqHA leidt tot  
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Als we de verhouding van de evenwichtsconcentraties van HA vervangen door Kd en de termen 
herschikken, vinden we 
 

[ ]
[ ] aq
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A

d

c
c

OHK
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=
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3

3 .      (3.11) 

 
Deze vergelijking kan gebruikt worden voor het berekenen van de mate waarin HA bij een 
verschillende pH uit een waterige oplossing wordt geëxtraheerd. In een gegeven solvent-
solventextractiesysteem dat HA bevat met een verdelingsdelingscoëfficiënt Kd is de 
verdelingsverhouding D sterk afhankelijk van de pH van de waterige oplossing (voor pH > pKA). 
 
Voor een dibasisch zuur met zuurdissociatieconstanten K1 en K2 kan men de volgende vergelijking 
afleiden: 
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D d .      (3.12) 

 
 
Merk het verschil op tussen de verdelingscoëfficiënt Kd en de verdelingsverhouding D. In sommige 
handboeken wordt een andere nomenclatuur gebruikt. Hierbij noemt men Kd de partitiecoëfficiënt en 
D de verdelingscoëfficiënt. Controleer daarom steeds wat in een welbepaalde context onder de 
verdelingscoëfficiënt wordt verstaan. 
 
 
Voorbeeld: pH-afhankelijkheid van D voor benzoëzuur 
Voor benzoëzuur is de zuurdissociatieconstante KA = 6,30×10-5 mol L-1, en is de verdelingscoëfficiënt 
KD = 720 voor extractie van water naar diëthylether. De pH afhankelijkheid van D kan berekend 
worden door de waarden voor KA en KD in vgl. 3.11 in te vullen: 
 

pH D  pH D 
0 720  8 0,114 
1 720  9 0,0114 
2 715  10 0,00114 
3 667  11 0,000114 
4 442  12 0,0000114 
5 98,6  13 0,00000114 
6 11,3  14 0,000000114 
7 1,14    

 
 
Hieruit volgt dat in basisch milieu praktisch alle benzoëzuur in de waterige fase aanwezig is (onder de 
vorm van benzoaat), terwijl de organische fase praktisch vrij van benzoëzuur is. 
We nemen hierbij aan dat er geen ander evenwicht tussenbeide komt. Zo is bekend dat benzoëzuur in 
apolaire organische solventen dimeren vormt, en in feite moeten de evenwichten ook de 
dimeervorming in rekening brengen. Dit zal tot een toename van D leiden, maar de algemene relatie 
tussen D en pH zal niet veranderen (vooral omdat dimeervorming enkel in de organische fase 
significant is). 
 
 
De verdelingscoëfficiënt en de verdelingsverhouding kunnen gebruikt worden om de meest efficiënte 
wijze van extractie te vinden. Onderstel dat we een stof B uit een waterige oplossing naar een 
organisch solvent willen extraheren. In Vaq mL water is a0 mmol B opgelost, en de waterige laag wordt 
geëxtraheerd met Vorg mL diëthylether. Bij evenwicht, blijven a1 mmol B achter in de waterige fase en 
a0-a1 mmol werden naar de organische fase getransfereerd. De analytische concentratie van B in elke 
fase is 
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1= ,        (3.13) 
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We weten dat de uitdrukking voor de verdelingsverhouding wordt gegeven door 
 

D
c
c
org

aq
= ,        (3.15) 

 
zodat we na invullen van caq1 en corg1 in vgl. (3.6) en na herschikking vinden 
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Om dezelfde redenen is het aantal mmol a2 dat in de waterige laag achterblijft na een tweede extractie 
met een identiek volume Vorg van het organische solvent 
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Wanneer we in deze uitdrukking a1 vervangen door het rechterlid in vgl. (3.15) en vinden we 
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Na n extracties, wordt het aantal mmol B dat in de waterige fase achterblijft gegeven door  
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Vergelijking (3.19) kan herschreven worden in termen van de initiële en finale analytische 
concentraties van B in de waterige fase door gebruik te maken van de verbanden 
 

( ) aqnaqn Vca = ,        (3.20) 

 

( )a c Vaq aq0 0
= ,        (3.21) 

 

waarbij ( )caq n
 de analytische concentratie van B in de waterige fase na n extracties is. Wanneer we 

deze twee verbanden in vergelijking (3.19) invullen, vinden we 
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Door gebruik te maken van deze vergelijking kunnen we aan de hand van een voorbeeld aantonen dat 
een efficiëntere extractie wordt verkregen met verscheidene kleine volumes organisch solvent dan met 
één enkel groot volume. Zo bedraagt de verdelingscoëfficiënt van I2 tussen CCl4 en H2O 85. Wanneer 
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we 50 mL van een waterige 0,001 M oplossing van I2 extraheren met één portie van 50 mL CCl4, is de 
concentratie aan I2 in de waterige fase na extractie: 
 

( )c Maq 1

1
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0 001 116 10=

× +
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× = × −, , . 

 
Daarentegen zal de concentratie van I2 in de waterige fase na twee extracties met 25 mL CCl4 gegeven 
worden door 
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en na vijf extracties met 10 mL CCl4 
 

( )c Maq 5
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De toename in efficiëntie bij meervoudige extracties neemt snel af als het aantal extracties toeneemt. 
Het heeft geen nut om het extractiesolvent in meer dan vijf porties te verdelen. Voor de meeste 
praktische toepassingen is drie extracties meestal voldoende. 
 
Wanneer een oplossing twee opgeloste stoffen A en B bevat, zal onder de gunstige voorwaarde van 
volledige extractie van A, toch een deel van B worden geëxtraheerd. De scheiding van A en B zal des te 
beter zijn, naarmate de scheidingsfactor β meer van 1 afwijkt. De scheidingsfactor β staat als volgt in 
verband met de individuele verdelingsverhoudingen: 
 

β =
D
D

A

B
.        (3.23) 

 
Als DA = 10 en DB = 0,1 , zal één enkele extractie 90,9 % van A en 9,1 % van B verwijderen 
(verhouding 10:1). Een tweede extractie van dezelfde waterige fase brengt de totale geëxtraheerde 
hoeveelheid van A op 99,2 %, maar verhoogt de totale geëxtraheerde hoeveelheid van B tot 17,4 % 
(verhouding 5,7:1). Een meer volledige extractie van A heeft dus een verhoogde verontreiniging met B 
tot gevolg. Het is duidelijk dat wanneer één van de verdelingsverhoudingen heel groot is en de andere 
heel klein, dat een bijna volledige scheiding snel en gemakkelijk kan worden verkregen.  
 
Alhoewel Kd en D nuttige grootheden zijn om te weten hoe een bepaalde verbinding zich tussen twee 
fasen verdeelt, zijn we echter meer geïnteresseerd in hoeveel product er nu onder de gegeven 
omstandigheden van de ene fase naar de andere wordt geëxtraheerd. Dit kan weergegeven worden door 
het extractiepercentage E: 
 

 100
fasen beidein  aanwezigproduct  dhoeveelhei totale

product rdgeëxtrahee dhoeveelhei
×=E .   (3.24) 

 
E (uitgedrukt in %) is afhankelijk van Kd of D, maar ook van de relatieve volumes van de twee fasen. 
De afhankelijkheid van E ten opzichte van D kan als volgt worden aangetoond: 
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( ) 121 xVVxD =−         (3.26) 

 

122 xVDxVDV =−        (3.27) 
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Hierbij is 
 x: fractionele hoeveelheid van de geëxtraheerde vaste stof 
 V1: volume van de fase waarin de vaste stof voor extractie is opgelost 
 V2: volumen van de vaste fase waarin de stof na extractie is opgelost 
 
Als V1 = V2, wordt vgl. (3.30) herleid tot 
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De relatie tussen E en D kan grafisch worden weergegeven met behulp van de functie y = 100x/(1+x). 
Dit is een belangrijke relatie, omdat deze aantoont dat voor verdelingsverhoudingen D groter dan 100 
de extractie praktisch volledig is. Bijgevolg, als men een deeltje kwantitatief uit de oplossing wil 
extraheren, kan men een grote variatie in D tolereren zonder dat de resolutie hierdoor wordt beïnvloed 
(i.e. zolang D maar groter dan 100 is). 
Het is moeilijk om D met een grote nauwkeurigheid te bepalen. Zelfs spreidingen van meer dan 50% 
komen voor naargelang de meetmethode. Dit is te wijten aan het feit dat men vaak een verhouding 
maakt van een grote en een zeer kleine term. Een kleine fout op de bepaling van de kleine term heeft 
grote invloed op de gevonden waarde voor D. 
 

3.3 Uitschudden 
 
Een opgeloste stof kan in vele niet-mengbare solventen oplosbaar zijn. Wanneer een oplossing van 
deze opgeloste stof in één van twee niet-mengbare solventen heftig wordt geschud met het andere niet-
mengbare solvent, zal de opgeloste stof verdeeld worden tussen de twee solventen op zulke manier dat 
de verhouding van de concentraties (in mol per liter) van de opgeloste stof in de twee solventen 
constant is (bij een welbepaalde temperatuur). Deze verhouding wordt de verdelingscoëfficiënt 
genoemd (zie 3.2). De verdelingscoëfficiënt is in eerste benadering onafhankelijk van de volumes van 
de twee solventen en van de totale concentratie van de opgeloste stof.  
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Fig. 3.1. Voorbeelden van scheitrechters 
 

 
 
Fig. 3.2. Onderlinge positie van de verschillende onderdelen van een teflonkraan in een scheitrechter 

 
 
 
Dit type van extractie noemt men uitschudden. Bij uitschudden wordt de opgeloste stof van het ene 
solvent naar het andere overgebracht. De methode kan gebruikt worden om reactieproducten van 
reagentia en nevenproducten te scheiden, of om verbindingen uit een mengsel af te zonderen. 
Uitschudden gebeurt met behulp van een scheitrechter. Enkele typen van scheitrechters zijn in fig. 3.1 
weergegeven. Bij gebruik van scheitrechters met een glazen kraan, mag geen vet worden gebruikt om 
de kranen te smeren. Dit vet contamineert het extractiesolvent en is moeilijk te verwijderen, zeker als 
de hoeveelheden van de te extraheren stof klein zijn. In plaats daarvan moet glazen kraan met een 
weinig van één van de extractiesolventen gesmeerd worden. Nog beter is het om scheitrechters met 
kranen uit teflon te gebruiken. Teflonkranen zijn echter wel duurder dan glazen kranen. De juiste wijze 
om de verschillende delen van een teflonkraan te monteren, is in fig. 3.2 weergegeven. De 
scheitrechter wordt bovenaan afgesloten door een geslepen glazen stop (of een plastic stop). Gebruik 
geen vet om de glazen stop te smeren, om verontreiniging van het product in de scheitrechter te 
vermijden. Om te beletten dat de glazen stop vast komt te zitten, kan men evenals voor de kraan de 
stop met een weinig solvent bevochtigen. 
 
 
 
Het is noodzakelijk om twee niet-mengbare solventen te gebruiken. Na het schudden moeten de twee 
solventen zich in twee afzonderlijke lagen afscheiden. Mengbare solventen kunnen om die reden niet 
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worden gebruikt. Het meest gebruikte extractiesolvent is diëthylether, CH3CH2OCH2CH3 (meestal 
kortweg ether genoemd), om de volgende redenen:  

(1) Ether kan gemakkelijk van de opgeloste stof verwijderd worden omwille van zijn hoge 
vluchtigheid (kookpunt 35 °C). 

(2) Ether is goedkoop. 
(3) Ether heeft een uitstekend oplossingsvermogen voor vele organische stoffen. 

 
Ether heeft echter ook nadelen:  

(1) Ether is giftig (werkt als narcoticum). 
(2) Etherdampen vatten heel gemakkelijk vuur. 
(3) Ether heeft een vrij hoge oplosbaarheid in water (ca. 1,5 %). 
(4) Ether kan omwille van zijn hoge vluchtigheid moeilijk worden gerecupereerd. 
(5) Door de eventuele aanwezigheid van peroxiden bestaat de kans voor explosies. De veiligheid 

bij het gebruik van diëthylether kan verhoogd worden door het aantonen en verwijderen van 
alle peroxiden die zich vormen.  

 
Ethers (en vooral diisopropylether) vormen peroxiden wanneer men ze lang bewaart (zeker in 
aanwezigheid van luchtzuurstof en zonlicht). Deze peroxiden kunnen hevige explosies veroorzaken. 
Test daarom steeds ether op de aanwezigheid van peroxiden vooraleer ether te destilleren, hetzij om 
ether te zuiveren, hetzij om een etheroplossing te concentreren. Bij destillatie bestaat het gevaar dat de 
peroxiden tot boven een gevaarlijke concentratie in de destillatiekolf worden aangerijkt. Peroxiden 
kunnen op de volgende manier aangetoond worden: 

(1) Bereid een verse 10% oplossing van KI in azijnzuur (100 mg KI/mL). 
(2) Voeg 1 mL van de etheroplossing toe aan de testoplossing. 
(3) Een gele kleur wijst op een lage peroxideconcentratie, een bruine kleur is een aanwijzing voor 

een hoge peroxideconcentratie.  
 
Er bestaan verscheidene methoden om peroxiden uit ether te verwijderen:  

(1) Laat ether passeren door een kolom met geactiveerd alumina. 
(2) Bewaar ether boven geactiveerd alumina.  
(3) Schud de ether met een geconcentreerde FeCl2 oplossing (100 g FeCl2 + 42 mL geconc. HCl 

+ 85 mL water). 
 
Andere niet met water mengbare oplosmiddelen die als extractiesolvent kunnen gebruikt worden zijn: 
aniline (aminobenzeen), benzeen, 2-butanol, 2-butanon (ethylmethylketon), chloroform, cyclohexaan, 
cyclohexanol, cyclohexanon, dichloormethaan (DCM, methyleenchloride) diisopropylether, 
ethylacetaat , koolstoftetrachloride (tetrachloorkoolstof), petroleumether en tolueen. Sommige 
extractiesolventen zijn lichter dan water, andere zijn zwaarder (Tabel 3.1). De eigenschappen van een 
aantal extractievloeistoffen is in Tabel 3.2 samengevat 
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Tabel 3.1: Relatieve dichtheid van extractiesolventen t.o.v. water 

 
lichter dan water zwaarder dan water 
diëthylether dichloormethaan 
benzeen chloroform 
tolueen koolstoftetrachloride 
petroleumether  
hexaan  

 
 
Een organisch oplosmiddel kan met een waterige oplossing gewassen worden om de volgende redenen: 

(1) Verwijdering van zuren uit met water niet-mengbare oplosmiddelen door wassen met een 
waterige oplossing van KOH, NaOH, Na2CO3 of NaHCO3. 

(2) Verwijdering van fenolen uit organische oplosmiddelen door wassen met waterige 
oplossingen van NaOH of KOH. 

(3) Verwijdering van organische basen door wassen met een verdunde waterige oplossing van 
HCl of H2SO4. 

(4) Verwijdering van alcoholen, ethers en onverzadigde koolwaterstoffen van verzadigde 
koolwaterstoffen en alkylhalogeniden door wassen met een koude geconcentreerde H2SO4 
oplossing. 

 
Het verschil tussen uitschudden en wassen is in de praktijk klein. De term “wassen” wordt meestal 
gebruikt als het gaat over het verwijderen van een opgeloste onzuiverheid, terwijl men over 
“uitschudden” spreekt als de gewenste verbinding wordt geëxtraheerd. 
 
 
 

Tabel 3.2: Karakteristieke eigenschappen van extractiesolventen gebruikt voor de extractie van 
waterige oplossingen 

 
Extractievloeistof Eigenschappen 
diëthylether is over het algemeen een goed oplosmiddel; absorbeert 1,5 %water; vertoont 

een sterke neiging om peroxiden te vormen 
dichloormethaan vertoont  sterke neiging om emulsies te vormen; gemakkelijk te drogen 
petroleumether gemakkelijk te drogen; slecht solvent voor polaire verbindingen 
tolueen vertoont neiging om emulsies te vormen 
ethylacetaat goed voor polaire verbindingen; absorbeert grote hoeveelheden water 
2-butanol goed voor sterk polaire verbindingen; gemakkelijk te drogen 
koolstoftetrachloride goed solvent voor apolaire verbindingen; gemakkelijk te drogen; 

kankerverwekkend 
chloroform gemakkelijk te drogen; vertoont neiging om emulsies te vormen; 

kankerverwekkend 
diisopropylether sterke neiging om peroxiden te vormen 
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3.4 Praktische uitvoering van een extractie door uitschudden  
 
 
Procedure: 
De volgende stappen kunnen onderscheiden worden bij het uitvoeren van een extractie door 
uitschudden (figuren. 3.3-3.4): 
(1) Hang de scheitrechter op in een ijzeren ring (vaak voorzien van beschermrubber). 
(2) Verwijder de stop. 
(3) Controleer of de kraan gesloten is. 
(4) Voeg de te extraheren oplossing toe. De scheitrechter mag niet meer dan halfvol zijn. Voeg het 

extractiesolvent toe. Een gelijk volume is meestal voldoende. Door de vorm van de scheitrechter 
zullen deze twee volumes niet even groot lijken. 

(5) Sluit de scheitrechter met een stop af. 
(6) Verwijder de scheitrechter uit de ijzeren ring. Houd de stop en de kraan zachtjes vast. Tijdens de 

volgende stappen kan er zich een overdruk in de scheitrechter opbouwen en hierdoor kan het 
product uit de scheitrechter geblazen worden. 

(7) Keer de scheitrechter om. Wacht tot de vloeistof van de kraan is weggevloeid, en open de kraan 
voorzichtig. De overdruk verdwijnt. Deze overdruk is te wijten aan de hoge dampspanning van 
sommige oplosmiddelen of aan gassen die gevormd worden door een reactie tijdens het mengen. 
Gassen worden vooral gevormd tijdens het extraheren of wassen met NaHCO3 (vorming van 
CO2).  

(8) Sluit de kraan. 
(9) Schud de scheitrechter zachtjes, keer de scheitrechter om en open de kraan opnieuw. 
(10) Herhaal stappen (8) en (9) totdat geen gassen meer ontwijken. 
(11) Als tijdens het zacht schudden van de scheitrechter een emulsie wordt gevormd (te herkennen aan 

het troebel worden van de oplossing en het ontbreken van een duidelijke scheidingslaag), mag de 
scheitrechter niet heftig geschud worden. De extractie moet in dat geval uitgevoerd worden door 
de scheitrechter 30 à 100 maal voorzichtig heen en weer te draaien. Indien er zich geen emulsie 
vormt, schudt men de scheitrechter ongeveer 10 maal heel hevig, om een goede verdeling van de 
opgeloste stof tussen de twee solventen te verkrijgen. 

(12) Plaats de scheitrechter terug in de ijzeren ring. 
(13) Verwijder de glazen stop. Anders is het onmogelijk om de scheitrechter te laten leegvloeien. 
(14) Open de kraan en laat de onderste laag in een kolf vloeien. 
(15) Sluit de kraan, draai de scheitrechter een aantal maal en controleer of er zich nog meer van de 

onderste laag vormt. Zo ja, vang deze laag op. 
(16) Laat de overblijvende laag in een andere kolf vloeien. 
 
Om één van de twee lagen opnieuw te extraheren, giet de betreffende laag terug in de scheitrechter en 
voeg nieuw extractiesolvent toe. Herhaal de procedure vanaf stap 5. De boven beschreven procedure 
beschrijft het extractieproces. Het wassen van een laag gebeurt op een analoge wijze. 
 
 

BELANGRIJK !!!!!!!! 
Gooi NOOIT, maar dan ook NOOIT om het even welke laag weg, vooraleer je absoluut zeker 
bent, dat je deze laag niet langer meer nodig hebt. Het product kan immers niet meer uit de 

afvalbus gerecupereerd worden. 
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Fig. 3.3. Scheitrechter opgehangen in een metalen ring 
 

 
 

Fig. 3.4. Uitschudden met behulp van een scheitrechter 
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Extractietips: 
(1) Verscheidene extracties met een kleiner volume zijn beter dan één enkele extractie met een groot 

volume extractiesolvent. Meestal volstaat het om een laag drie maal te wassen of te extraheren.  
(2) De verschillende lagen mogen gecombineerd worden als ze éénzelfde product bevatten. 
(3) Als de bovenste laag in de scheitrechter moet geëxtraheerd worden, is het niet nodig om deze 

telkens uit de scheitrechter te laten vloeien. Laat de onderste laag wegvloeien en voeg nieuw 
extractiesolvent toe. 

(4) Soms is het moeilijk om te zien welke laag de waterige laag is. Bij toevoeging van water aan de 
scheitrechter, zal de waterlaag aan volume toenemen. Alternatief kan men 2 à 4 druppels uit elke 
laag verwijderen en aan een proefbuis met 1 mL water toevoegen. Schud de proefbuis. Als er twee 
lagen ontstaan, is de toegedruppelde laag niet afkomstig van de waterige laag. Eventueel kan men 
in plaats van twee lagen ook een troebele vloeistof (emulsie) verkrijgen (zie tip 6). 

(5) Als men een organische laag met water moet wassen, en wanneer de opgeloste stof gedeeltelijk in 
water oplosbaar is, gebruik dan een verzadigde NaCl-oplossing (pekeloplossing). De 
oplosbaarheid van het organische product in water zal verminderen. Door de gecombineerde 
organische lagen te wassen met een pekeloplossing, zal de oplosbaarheid van water in de 
organische laag ook dalen. Wassen met een pekeloplossing is een manier om de organische laag 
preliminair te drogen, zonder gebruik te maken van een droogmiddel. 

(6) Emulsievorming is problematisch bij extractie, omdat er geen twee duidelijk gescheiden lagen 
vormen. Een emulsie bestaat uit colloïdale druppels van water in de organische laag, of 
omgekeerd. Sommige extractiesolventen vertonen een sterkere neiging tot emulsievorming dan 
andere. Zo zal dichloormethaan eerder dan diëthylether emulsies vormen. De situatie komt ook 
voor als de opgeloste stof optreedt als een detergent of een zeep, of als de opgeloste stof 
gomachtig of viskeus is. Het uitschudden van alkalische oplossingen, of het te hevig schudden van 
de scheitrechter, kan tot emulsievorming leiden. Eens een emulsie gevormd is, kan het heel lang 
duren voor de twee lagen scheiden. Voor het breken van een emulsie bestaan geen vaste regels en 
het breken van emulsies wordt vaak als een kunst beschouwd. Soms is het voldoende om de 
emulsie gedurende een langere tijd te laten staan (als men genoeg geduld heeft). Ook kan het 
toevoeging van een elektrolietoplossing (een waterige oplossing van een zout zoals NaCl of 
Na2SO4, een sterk zuur of een sterke base) werkzaam zijn. Let op bij het toevoegen van basen of 
zuren, omdat het te extraheren product hierdoor kan vernietigd worden. Andere oplossingen zijn 
o.a.: meer toevoegen van één van de twee solventen; de emulsie met een glazen staaf roeren, de 
emulsie filtreren (bij voorkeur door een Celite-laag), de emulsie centrifugeren, de emulsie in een 
diepvriezer plaatsen,... Als de emulsie te wijten is aan een te klein verschil in dichtheid tussen de 
waterige en organische fase, kan de emulsie worden gebroken door toevoeging van een solvent 
met een hoge massadichtheid (bijv. koolstoftetrachloride) als de organische laag een hogere 
dichtheid heeft dan de waterige laag. Als de organische laag een lagere dichtheid heeft dan water, 
kan men een solvent met een lage massadichtheid toevoegen (bijv. pentaan). 

(7) Wanneer men vast NaCl aan de oplossing in de scheitrechter toevoegt, let dan op dat de kraan niet 
verstopt geraakt. Gebruik voor dezelfde reden geen droogmiddelen in de scheitrechter. 

(8)  Soms slaat een stof neer op de scheiding tussen de twee solventlagen. Dit product kan meestal 
terug opgelost worden door toevoeging van één van de twee solventen. 

(9) Wanneer een extractie wordt uitgevoerd als deel van het opwerken van een reactie en waarbij het 
organische product in de waterige fase wordt geëxtraheerd, is het belangrijk dat voor extractie de 
wateroplosbare organische solventen met een rotavap worden verwijderd. Het betreft THF, DMF, 
DMSO, ethyleenglycol, ethanol en methanol. Hoogkokende solventen zoals DMF, DMSO en 
ethyleenglycol zijn niet éénvoudig te verwijderen, gebruik daarom een zo hoog mogelijk vacuüm. 
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(10) Waterige alkalische oplossingen van organische zuren (of zure oplossingen van organische basen) 
hebben de neiging om neutrale organische stoffen op te lossen. Zulke oplossingen moeten met 
ether teruggeëxtraheerd worden en de extractievloeistof moet bij de rest van de organische laag 
gevoegd worden. 

 
 

3.5 Extractie van organische stoffen op basis van zuur-base-eigenschappen 
 
De te extraheren verbindingen kunnen in vier verschillende klassen onderverdeeld worden: 
 
klasse 1: sterke organische zuren (carbonzuren) 
Extraheer sterke organische zuren met een verzadigde oplossing van NaHCO3. De zwakke base zet het 
sterke zuur om tot het overeenkomstige natriumzout dat oplost in de NaHCO3-oplossing. Bij de reactie 
komt er CO2 vrij, waardoor er zich een overdruk in de scheitrechter opbouwt. Hierdoor kan de stop van 
de scheitrechter worden weggeblazen. Keer de scheitrechter om en open de kraan om de overdruk op te 
heffen. Om het organisch zuur te regenereren, voeg HCl-oplossing toe tot de extractieoplossing zuur is 
(controle met een pH-papiertje; breng een druppel van de oplossing met een glazen staaf op het pH-
papiertje). Voer het aanzuren uit in een groot bekerglas, om te vermijden dat product tijdens de 
schuimvorming verloren gaat. Als het zuur een te verwijderen onzuiverheid is, kan men de NaHCO3 
oplossing na het wassen weggieten. 
 
 
klasse 2: zwakke organische zuren (fenolen) 
Extraheer zwakke organische zuren met een waterige 10% NaOH-oplossing. De sterke base is nodig 
om het zwakke zuur te deprotoneren en in het overeenkomstige natriumzout om te zetten. Het 
natriumzout lost op in de NaOH-oplossing. Het zwakke zuur kan geregenereerd worden door 
toevoeging van een HCl-oplossing totdat de oplossing zuur is (controle met een pH-papiertje). Als het 
zwakke zuur een te verwijderen onzuiverheid is, kan de NaOH-laag na het wassen worden 
weggegoten. 
 
 
klasse 3: organische basen (aminen) 
Extraheer een organische base met een waterige 10% HCl-oplossing. Het sterke zuur zet de base om in 
het corresponderende hydrochloridezout. Het hydrochloride is oplosbaar in de HCl-oplossing. Om de 
base te regenereren, voeg een waterige ammoniak-oplossing toe totdat de extractie-oplossing basisch is 
(controle met een pH-papiertje). Als de organische base een te verwijderen onzuiverheid is, kan de 
HCl-oplossing na het wassen worden weggegoten. 
 
 
klasse 4: neutrale organische stoffen 
Na extractie van de sterke en zwakke organische zuren en de organische basen, blijven er in de 
organische laag enkel neutrale stoffen achter. Na verwijdering van het organisch solvent kan men de 
neutrale organische stof afzonderen. Als er meer dan één neutrale stof aanwezig is, moet men een niet-
mengbaar solvent vinden waarin enkel de gewenste neutrale stof oplost. Meestal zal de scheiding niet 
volledig zijn. 
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We hebben weliswaar vermeld hoe we organische zuren en basen uit de extractievloeistof kunnen 
regenereren, maar vaak is nog een bijkomende stap vereist om het gezuiverde product in de gewenste 
vorm te verkrijgen: 
 
(1) Als het geregenereerde materiaal oplosbaar is in de waterige extractievloeistof, moet men een 

terug-extractie uitvoeren. Zoek hiervoor een solvent waarin het product oplost, maar dat niet 
mengbaar met water is. Dit solvent moet een laag kookpunt hebben (< 100 °C) omdat het 
gemakkelijk te verwijderen moet zijn. Diëthylether is meestal de beste keuze. Extraheer 
vervolgens het product uit de waterige fase terug naar de organische fase. Droog de organische 
laag met een geschikt droogmiddel. Tenslotte kan het organische solvent verwijderd worden (bijv. 
met een rotavap). Na het verwijderen van het solvent, kan het nog noodzakelijk zijn om het 
product verder door herkristallisatie te zuiveren (herkristallisatie wordt in hoofdstuk 2 besproken). 

(2) Als het geregenereerde materiaal onoplosbaar is in de waterige fase en het een vaste stof is, 
kunnen de kristallen op een büchnertrechter worden afgefiltreerd. Eventueel kunnen de kristallen 
verder door herkristallisatie worden gezuiverd. 

(3) Als het geregenereerde materiaal onoplosbaar is in de waterige fase en het een vloeistof is, kan het 
met behulp van een scheitrechter van de waterige laag worden afgescheiden. Droog vervolgens het 
vloeibare product en zuiver het product door destillatie. Een alternatieve mogelijkheid is het 
afzonderen van het product door terug-extractie, zoals beschreven onder (1). Dit heeft als voordeel 
dat het rendement hoger zal zijn, doordat het product dat opgelost is in de waterige laag ook 
geëxtraheerd wordt. Droog de extractie-oplossing en verwijder het solvent. Zuiver de vloeistof 
eventueel verder door destillatie. 

 
 
 
 
Voorbeeld van een selectieve extractie 
Scheiding een mengsel van het sterk zure benzoëzuur, het zwak zure fenol , het basische  p-toluïdine 
(4-methylaniline) en  het neutrale anisol (methoxybenzeen) via extractie: 

(1) Los het mengsel in diëthylether op. 
(2) Extraheer de etheroplossing met een 10% HCl-oplossing. De basische verbinding p-toluïdine 

wordt in het hydrochloridezout omgezet en lost in de 10% HCl-oplossing op. De base wordt 
door de zure oplossing geëxtraheerd. Was de waterige laag met ether, en voeg de ether bij de 
rest van de organische laag. Houd de waterige laag opzij. 

(3) Extraheer vervolgens de etheroplossing met een verzadigde NaHCO3-oplossing. Let op voor 
schuimvorming door het vrijkomend CO2. Laat tijdig de druk van de scheitrechter af. De 
zwak basische NaHCO3-oplossing zet het benzoëzuur om tot het overeenkomstige 
natriumzout. Het natriumzout lost op in de NaHCO3-oplossing. Was de waterige laag met 
ether, en voeg de ether bij de rest van de organische laag. Houd de waterige laag opzij. 

(4) Extraheer de etheroplossing met een 10 % NaOH-oplossing. Fenol wordt hierbij omgezet tot 
het overeenkomstige natriumzout dat in de NaOH-oplossing oplost. Was de waterige laag met 
ether, en voeg de ether bij de rest van de organische laag. Houd de waterige laag opzij. Indien 
men stap (4) voor stap (3) zou uitgevoerd hebben, zouden zowel benzoëzuur als fenol naar de 
waterige laag geëxtraheerd zijn. 

(5) In de etherlaag blijft enkel het neutrale anisol over. De etherlaag kan in een kolf worden 
opgevangen. 

 
De vier stoffen zijn nu weliswaar gescheiden, maar ze moeten nog geregenereerd worden. de basische 
stof, p-toluïdine kan geregenereerd worden door toevoeging van een ammoniakoplossing totdat de 
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oplossing basisch wordt (testen met een pH-papiertje). Zowel benzoëzuur als fenol kunnen terug 
verkregen worden door de betreffende oplossingen aan te zuren met een verdund HCl tot de oplossing 
zuur wordt (testen met een pH-papiertje). De neutrale stof anisol kan eenvoudigweg worden 
teruggewonnen door verdamping van de ether.  
 
Na afscheiding op een büchnertrechter moet het benzoëzuur nog geherkristalliseerd worden, om goede 
kristallen te verkrijgen. Dit is eveneens het geval voor p-toluïdine. Fenol is oplosbaar in water. 
Extraheer daarom de waterlaag met de geregenereerde fenol opnieuw met ether (terug-extractie) en 
verdamp de ether. Anisol is een vloeistof. De anisol die door verdamping van de ether werd 
teruggewonnen, is verontreinigd door de drie andere producten die in het mengsel aanwezig waren. De 
anisol moet daarom nog door destillatie gezuiverd worden. 
 
 
Fenolen kunnen dus via extractie van carbonzuren worden gescheiden. Alhoewel zowel fenolen als 
carbonzuren zuur zijn, zijn carbonzuren ongeveer 105 maal zuurder dan fenolen. NaOH is een 
voldoende sterke base om een fenol te deprotoneren, terwijl NaHCO3 te zwak is. Fenolen worden niet 
door NaHCO3 omgezet tot het corresponderende natriumzout, terwijl dit voor carbonzuren wel het 
geval is. Door gebruik te maken van een NaHCO3-oplossing zullen carbonzuren selectief naar de 
waterige laag worden geëxtraheerd, terwijl de fenolen in de organische laag achterblijven. Een NaOH-
oplossing zal zowel fenolen als carbonzuren tot hun natriumzout omzetten. Door extractie met een 
NaOH-oplossing worden fenolen en carbonzuren naar de organische laag geëxtraheerd. 
 
 

3.6 Scheiding van metaalionen door extractie 
 
Voor het scheiden van metaalionen is extractie vaak meer aangewezen dan klassieke scheiding door 
neerslagvorming (zie hoofdstuk 10), omdat het instellen van het evenwicht en de scheiding van de 
fasen in een scheitrechter sneller verloopt en gemakkelijker is uit te voeren dan het vormen, het 
affiltreren en het wassen van de neerslag. Bovendien worden problemen van coprecipatie vermeden. 
Tenslotte is extractie heel geschikt voor het isoleren van een deeltje dat slechts  in spoorhoeveelheden 
aanwezig is. 
 
 

3.6.1 Factoren die solventextractie beïnvloeden 

 
Het is algemeen geweten dat gehydrateerde anorganische zouten beter oplosbaar zijn in water dan in 
organische solventen zoals chloroform of benzeen, terwijl organische verbindingen beter oplosbaar 
zijn in organische solventen dan in water, tenzij deze organische verbindingen een voldoende aantal 
hydrofiele groepen (zoals hydroxylgroepen) bevatten. Bij de solventextractie van metalen zijn we 
geïnteresseerd in methoden waarbij de wateroplosbaarheid van de anorganische kationen wordt 
gemaskeerd door interactie met de geschikte (meestal organische) reagentia. Deze reagentia vormen 
complexen met de gehydrateerde metaalionen. Bij complexvorming worden de watermoleculen die het 
ionen hydrateren, verwijderd, waardoor de wateroplosbaarheid van de metaalionen drastisch daalt.  
 
Men verwacht dat ionische complexen of gehydrateerde metaalionen niet vanuit een waterige 
oplossing naar een organische laag kunnen geëxtraheerd worden, omwille van het grote verlies aan 
elektrostatische solvatie-energie die in dit geval zou optreden. De meest voor de hand liggende manier 
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op een wateroplosbaar deeltje te extraheren, is neutralisatie van de elektrische lading geassocieerd met 
dit deeltje. Neutralisatie kan gebeuren door vorming van een neutraal metaalchelaatcomplex of 
door ion-associatie. Hoe groter en meer hydrofoob het gevormde moleculair deeltje is, des te 
gemakkelijker de extractie verloopt.  
 
Bij vorming van chelaatcomplexen wordt het centraal metaalion gecoördineerd met een 
polyfunctionele organische base, ter vorming van een stabiele ringverbinding. De stabiliteit van de 
gevormde chelaatcomplexen neemt in het algemeen toe met de basesterkte van het chelerend reagens. 
De meest stabiele ringen zijn vijf- en zesringen, omdat er bij deze ringen de minste spanning aanwezig 
is. De functionele groepen van het ligand moeten zodanig gepositioneerd zijn dat ze de vorming van 
een stabiele ring toelaten. De ion-associatie wordt in paragraaf 3.6.5 besproken. 
 
 
 

3.6.2 Effect van pH en reagensconcentratie op de verdelingsverhoudingen 

 
Vele organische complexvormende reagentia zijn zwakke zuren en reageren met metaalionen ter 
vorming van elektrisch neutrale complexen, die heel goed oplosbaar zijn in organische solventen zoals 
ethers, ketonen, koolwaterstoffen en gechloreerde koolwaterstoffen (met inbegrip van chloroform en 
koolstoftetrachloride). De verdelingsverhoudingen voor zulke reagentia variëren sterk van kation tot 
kation, en kunnen geregeld worden door verandering van de pH van de waterige oplossing en door 
aanpassing van de concentratie van de extractiereagentia. 
 
Bij het beschrijven van het proces van extractie van een kation uit een gebufferde waterige oplossing 
naar een organisch solvent, moeten verschillende typen van deeltjes en evenwichten beschouwd 
worden. Deeltjes die in het extractieproces voorkomen zijn het niet-gedissocieerde ligand HL, de 
geconjugeerde base L-, het metaal-ligand complex MLn, het metaal-ion M n +  en gehydrateerde protonen 
H3O+ (Figuur 3.5): 
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De organische complexvormende reagentia, evenals de neutrale metaalcomplexen zijn meestal heel 
goed oplosbaar in organische solventen, zodat de verdelingscoëfficiënten Kd1 en Kd2 in het algemeen 
een grote numerische waarde hebben. Bovendien is de concentratie van M n +  in de apolaire organische 
fase praktisch gelijk aan nul. De selectiviteit van het extractiereagens wordt bepaald door de relatieve 
groottes van de vormingsconstanten Kf voor de verschillende metaalionen. Uit vergelijking (3.33) is af 
te leiden dat de concentratie van het actieve reagens L- pH-afhankelijk is. Door regeling van de pH, kan 
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men de concentratie van L- regelen en dus bepalen welke kationen zullen geëxtraheerd worden en 
welke niet. 
 
Om een uitdrukking af te leiden die de hoeveelheid geëxtraheerd kation in verband brengt met de pH 
van de waterige oplossing en met de concentratie van het complexvormend reagens, gebruiken we de 
verdelingscoëfficiënt van het systeem dat in fig. 3.5 wordt weergegeven: 
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waarbij corg en caq de molaire analytische concentraties van M n +  in de organische en waterige fasen 

voorstellen. Gewoonlijk is de veronderstelling geldig dat [ ] [ ]+<< n
aqaqn MML ,  omdat (1) het elektrisch 

neutrale complex MLn in het algemeen slechts heel weinig in water oplosbaar is en (2) het deel dat wel 
oplosbaar is, grotendeels gedissocieerd is.  
 

 
 
Fig. 3.5. Evenwichten bij de extractie van het kation M n +  vanuit een waterige oplossing naar een niet-

mengbare organische fase die de organische complexvormer HL bevat. 
 
 
Als cL de oorspronkelijke molaire concentratie van HL in de organische fase is, vereist de massabalans 
dat 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]orgnaqnaqaqorgL MLnMLnLHLHLc ,, ++++= − .   (3.37) 

 
Het rechterlid in vgl. (3.37) geeft alle mogelijke vormen weer  waarin ligand L in het systeem kan 
voorkomen. Meestal worden extracties uitgevoerd met een zo grote overmaat aan het extractiereagens 
HL dat de concentratie aan HL in de organische laag veel groter is dan de concentraties van andere 
deeltjes die L bevatten. Daarom kan de massabalans weergegeven in vgl. (3.37), vereenvoudigd 
worden tot: 
 

[ ]orgL HLc ≈ .        (3.38) 
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Om te komen tot een uitdrukking die D in verband brengt met een originele concentratie van het 
complexvormend reagens en met de pH van de waterige oplossing, vermenigvuldigen we 
vergelijkingen (3.38) en (3.35) met elkaar. Na herrangschikking leidt dit tot  
 

[ ] [ ][ ]naq
n
aqdforgn LMKKML −+= 2, .      (3.39) 

 
Invullen van vergelijking (3.39) in (3.33) geeft, 
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Door vergelijking (3.33) door (3.32) te delen, kunnen we [ ]−
aqL  uitdrukken in termen van [ ]+OH 3  en 

[ ]orgHL : 
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Invullen van vergelijking (3.38) in vergelijking (3.41) geeft de gewenste uitdrukking: 
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De vier evenwichtsconstanten kunnen tot één enkele evenwichtsconstante Kex gecombineerd worden: 
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De verdelingsverhouding D onafhankelijk is van de totale hoeveelheid van het metaal in de twee fasen, 
maar afhankelijk van zowel de concentratie van HL in de organische fase en van de 
protonenconcentratie in de waterige fase. 
 
 
 

3.6.3 Voorbeelden van complexvormende extractiereagentia 

 
3.6.3.1 Acetylaceton (2,4-pentaandion) 

 
Acetylaceton (acac) is een kleurloze vloeistof met kookpunt bij 139 °C, en de relatieve massadichtheid 
is 0,976 bij 25 °C. Het product is weinig oplosbaar in water (0,17g/mL bij 25 °C), maar goed oplosbaar 
in vele organische solventen. Extracties worden meestal uitgevoerd met zuiver acetylaceton. Soms 
worden oplossingen in chloroform, koolstoftetrachloride, benzeen of tolueen toegepast. De oplossing is 

CH3 C CH2

O

C CH3

O



Extractie 

 58

stabiel en onbeperkt houdbaar. Acetylaceton  is een β-diketon en vormt chelaatcomplexen met meer 
dan 60 verschillende metalen. De gevormde chelaten (acetylacetonaten) zijn heel goed oplosbaar in 
organische solventen, zodat acetylaceton een nuttig reagens is voor extracties op zowel macro- als op 
microschaal.  De selectiviteit van acetylaceton kan verbeterd worden door EDTA als een maskerend 
reagens te gebruiken. Een interessante toepassing is de scheiding van nikkel en kobalt. Co(II) noch 
Ni(II) vormen extraheerbare complexen, maar het Co(III) complex is extraheerbaar. Extractie van 
kobalt is daarom mogelijk na oxidatie van Co(II) tot Co(III). 
 
 
3.6.3.2 Thenoyltrifluoroaceton (TTA) 
 

 
Thenoyltrifluoroaceton is een kristallijne vaste stof, met een smeltpunt tussen 42,5 en 43,2 °C. De 
verbinding is evenals acetylaceton een β-diketon. Extracties worden meestal uitgevoerd met 0,1 tot 
0,5M oplossingen in tolueen. Het extractiereagens wordt vooral toegepast voor extracties van zware 
metalen, zoals elementen uit de actinidenreeks. 
 
 
3.6.3.3  8-Hydroxyquinoline (oxine, 8-quinolinol) 
 

 
8-Hydroxyquinoline is een witte kristallijne stof met een smeltpunt van 74-76 °C. Het wordt meestal 
toegepast onder de vorm van een oplossing in chloroform. De oplossing in chloroform is gevoelig voor 
licht en moet in donkere flessen worden bewaard, bij voorkeur in een koelkast. 8-Hydroxyquinoline 
vormt complexen met vele metalen, maar is niet erg selectief. De chelaatcomplexen met de twee- en 
driewaardige metaalionen hebben als brutoformules M(C9H6NO)2 en M(C9H6NO)3. De selectiviteit kan 
verbeterd worden door de pH te regelen en door gebruik te maken van maskerende stoffen (zoals 
EDTA). De complexen van 8-hydroquinoline met Al en Zn fluoresceren. De complexvorming met 8-
hydroxyquinoline is pH-afhankelijk. 
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3.6.3.4 Difenylthiocarbazon (dithizon) 

Dithizon is een paarszwarte kristallijne verbinding die ontbindt bij temperaturen boven 165 °C. Het 
reagens is oplosbaar in organische solventen en onoplosbaar in waterige oplossingen, behalve in een 
ammoniak-oplossing. Dithizon wordt bijna uitsluitend toegepast in chloroform of in 
koolstoftetrachloride. Dithizon is gevoelig voor oxidatie. Als een voorzorgsmaatregel moet dithizon 
voor gebruik gezuiverd worden door de chloroformoplossing te filtreren en vervolgens te extraheren 
met een ammoniak-oplossing. Dithizon in de waterige fase wordt neergeslagen door aanzuren met een 
HCl-oplossing. Het gedroogde reagens moet in een goed afgesloten, donkere fles bewaard worden. 
Metaalcomplexen met dithizon kunnen zowel onder zure als onder basische omstandigheden gevormd 
worden. Dithizon vormt sterk gekleurde chelaatcomplexen met Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, In, Ni, 
Pb, Pd, Pt, Te en Zn. De sterk gekleurde complexen worden in spectrofotometrische analyse toegepast 
worden. 
 
 
3.6.3.5 N-Nitrosofenylhydroxylamine (cupferron) 
 

 
Cupferron is een witte kristallijne vaste stof met smeltpunt 163-164 °C, en wordt voor analytische 
toepassingen meestal onder de vorm van het ammoniumzout gebruikt. Het reagens is oplosbaar in 
ethanol en water, en wordt als een waterige oplossing (ca. 6%) gebruikt. Het werd oorspronkelijk 
ontwikkeld als specifiek neerslagreagens voor koper en ijzer (vandaar de benaming). De 
metaalcupferraten zijn oplosbaar in ether of in chloroform. Oplossingen van dit reagens moeten koel 
worden bewaard. Extracties worden het beste met de koude oplossing uitgevoerd om ontbinding van 
de metaalcomplexen te vermijden. Chloroform is het te verkiezen solvent voor extractie van de 
neergeslagen metaalcomplexen.  
 
 
3.6.3.6  tri-n-butylfosfaat 

 
Tri-n-butylfosfaat is een kleurloze vloeistof die tussen 154 en 157 °C kookt bij een druk van 10 mm 
Hg. Het reagens is oplosbaar in de meeste organische solventen en het wordt vaak gebruikt voor 
extracties met benzeen, tolueen of xyleen als solvent. Het is slechts weinig oplosbaar in water. In 
sommige gevallen wordt het ook als solvent gebruikt. Het reagens extraheert metaalionen uit sterk zure 
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oplossingen. Het wordt gebruikt voor de extractie van metaalthiocyanaatcomplexen of van nitraten uit 
een HNO3-oplossing (bijv. cerium, uranium en thallium). 
 
 

3.6.4 Extractie van metaalchloriden 

 
Een groot aantal metaalchloriden kan vanuit een 6M HCl oplossing naar diëthylether geëxtraheerd 
worden (Tabel 3.3). Van even groot belang is dat een groot aantal metaalionen onder dezelfde 
omstandigheden niet of slechts in zeer beperkte mate naar de etherlaag overgaan. Bijgevolg kan een 
groot aantal scheidingen succesvol uitgevoerd worden. Eén van de belangrijkste voorbeelden is de 
scheiding van Fe(III)  (voor 99% geëxtraheerd ) van vele andere metalen. Op deze wijze is het 
mogelijk om het grootste deel van het ijzer via extractie te verwijderen uit staal en ijzererts vooraleer er 
een analyse wordt uitgevoerd op spoorelementen zoals chroom, aluminium, titaan en nikkel. Het 
geëxtraheerde deeltje is het ionenpaar H3O+FeCl4

-. Het percentage van het ijzer dat naar de organische 
fase wordt overgebracht is afhankelijk van de HCl concentratie in de waterige fase. Zo zal weinig ijzer 
worden verwijderd uit oplossingen met een concentratie lager dan 3M en hoger dan 9M aan HCl. Het 
is ook mogelijk om ijzer uit een waterige HCl oplossing met isobutylmethylketon te extraheren. 
Voordelen van dit solvent is dat de verdelingsverhouding voor extractie van ijzer gunstiger is en dat 
het solvent minder brandbaar dan diëthylether is. 
 

Tabel 3.3: Extractie van metaalchloriden uit een 6M HCl oplossing met diëthylether 
Percentage geëxtraheerd Element en oxidatietoestand 
90-100 Fe(III), Sb(V), Ga(III), Ti(III), Au(III) 
50-90 Mo(VI), As(III), Ge(IV) 
1-50 Te(IV), Sn(II), Sn(IV), Ir(IV), Sb(III) 
<1 en > 0 As(V), Cu(II), In(III), Hg(II), Pt(IV), Se(IV), V(V), V(IV), Zn(II) 
≈ 0 Al(III), Ag(I), Bi(III), Cd(II), Cr(III), Co(II), Be(II), Fe(II), Pb(II), Mn(II), 

Ni(II), Os(VIII), Pd(II), Rh(III), Th(IV), Ti(IV), W(VI), Zr(IV) 

 

3.6.5 Ion- associatiecomplexen 

 
Een alternatieve methode voor de vorming van neutrale metaalcomplexen voor solventextractie is deze 
waarbij het deeltje dat men wil extraheren associeert met tegengesteld geladen ionen ter vorming van 
neutrale extraheerbare complexen. Zulke complexen noemt men ion-associatiecomplexen. Zeker in 
het geval van solventen met een lage diëlektrische constante, kunnen zulke complexen bij toenemende 
concentratie aggregaten vormen die groter dan eenvoudige ionparen zijn.  
 
Een eerste type van ion-associatiecomplexen wordt gevormd met een organisch reagens dat grote 
organische ionen levert zoals tetrafenylarsonium, (C6H5)4As+, tetrabutylammonium, (n-C4H9)4N+, of 
cetyltrimethylammonium, C16H33N+(CH3)3. Deze ionen vormen aggregaten met ionen die de geschikte 
tegengestelde lading dragen, zoals ReO4

-. Deze grote kationen hebben geen primaire hydratatiemantel 
en veroorzaken een verstoring van de waterstofbruggebonden waterstructuur. Hoe groter het kation is, 
des te sterker het neutrale complex de neiging zal hebben om naar de organische fase over te gaan. 
Deze extractiesystemen missen echter specificiteit, omdat alle éénwaardige anionen zullen 
geëxtraheerd worden. Daarentegen zullen meerwaardige anionen veel moeilijker geëxtraheerd worden, 
omwille van de hogere hydratatie-energie. Op deze manier is het mogelijk om MnO4

-, ReO4
- en TcO4

- 
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van CrO4
2-, MoO4

2-, WO4
2-, HgCl4

2- en FeCl4
- af te scheiden. Een volumineus anion is (C6H5)4B-. 

Hiermee kan bijvoorbeeld Cs+ afgescheiden worden. 
 
Een tweede type van ion-associatiecomplexen zijn kationische en anionische chelaatcomplexen van een 
metaalion. Chelerende reagentia met twee ongeladen donoratomen, zoals 1,10-fenantroline, vormen 

kationische chelaatcomplexen die heel groot en koolwaterstofachtig 
zijn. Zo wordt tris(fenantroline) ijzer(II)perchloraat  vrij 
gemakkelijk naar chloroform geëxtraheerd. Als in plaats van 
perchloraat, ClO4

-, grote anionen zoals alkylsulfonaten worden 
gebruikt, zal de extractie praktisch compleet zijn.  
 
Een derde type van complexen zijn deze waarbij de 
solventmoleculen direct bij de vorming van een ion-

associatiecomplex betrokken zijn.  De meeste solventen die zich op deze manier gedragen (zoals 
ethers, esters, ketonen en alcoholen), hebben zuurstofdonoratomen. Bovendien is de mogelijkheid tot 
coördinatie van het solvent van vitaal belang. De gecoördineerde solventmoleculen vergemakkelijken 
de extractie van zouten zoals chloriden en nitraten, door de grootte van het kation te doen toenemen en 
door het kation een meer hydrofoob karakter te geven.  
 
 

3.7 Continue extractie van vloeistoffen (perforatie van vloeistoffen) 
 
Indien een stof in water beter oplosbaar is dan in organische oplosmiddelen zou men een groot aantal 
malen moeten uitschudden om de stof volledig aan de waterige oplossing te onttrekken. In zo een geval 
voert men een continue extractie met een perforator uit (fig. 3.5).  
 
Hierin wordt de waterige oplossing continu met het oplosmiddel geëxtraheerd. Is de extractievloeistof 
lichter dan het water dan gebruikt men opstelling (a), voor extractievloeistoffen zwaarder dan water 
gebruikt men opstelling (b). De extractievloeistof wordt in een rondbodemkolf tot koken verhit. Het 
zich in de koeler vormende condensaat valt nu direct door de te extraheren waterige oplossing (b) of 
wordt via een glazen trechter met een lange steel door de te extraheren oplossing geleid (a) en komt 
daarna weer in de rondbodemkolf uit. Een continue extractie heeft als voordeel ten opzichte van 
uitschudden dat er veel minder extractievloeistof vereist is.  
De volledigheid van een extractie kan gevolgd worden door de brekingsindex van de vloeistof in de 
rondbodemkolf te controleren. Als de extractie (bijna) volledig is, verandert de brekingsindex niet 
meer. Vaak zal men echter uit ervaring weten wanneer men de extractie kan stopzetten. 
 

NN
 

1,10-fenantroline 
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Fig. 3.5:  Continue extractie van vloeistoffen: (a) extractievloeistof lichter dan water,   

(b) extractievloeistof zwaarder dan water. 
 

 

 

3.8 Extractie van vaste stoffen 

 
Voor de continue extractie van vaste stoffen (ook van plantaardig en dierlijk materiaal) wordt een 
Soxhlet-apparaat gebruikt (fig. 3.6). Het te extraheren materiaal wordt in een stevige papieren huls in 
het Soxhlet-apparaat gebracht. Als extractiesolvent kan elk geschikt oplosmiddel gebruikt worden, en 
het oplosmiddel kan al dan niet met water mengbaar zijn. Het extractiesolvent wordt in de 
rondbodemkolf aan de kook gebracht. Het zich in de koeler vormende condensaat  valt in de papieren 
huls, waar de oplosbare stoffen worden geëxtraheerd.  De extractorruimte wordt gevuld tot de 
sifonarm bereikt wordt en vervolgens treedt de hevel in werking. Hierdoor wordt de in de extractor 
verzamelde vloeistof naar de rondbodemkolf teruggevoerd. De extractor kan dan terug met solvent 
gevuld worden en het extractieproces herhaalt zich. De capaciteit van een Soxhlet-apparaat wordt 
weergegeven in termen van het volume dat door sifonwerking wordt geledigd. Dit volume kan variëren 
tussen 5 mL en 5 L. 
De temperatuur waarbij de extractie in de Soxhlet-extractor plaatsvindt is ongeveer gelijk aan het 
kookpunt van het extractiesolvent. Een vuistregel uit de chemische kinetica zegt dat de reactiesnelheid 
praktisch verdubbelt als de temperatuur waarbij de reactie wordt uitgevoerd met 10 °C wordt 
verhoogd. Dit betekent dat de extractietijd kan verkort worden door de extractie bij hoge temperatuur 
uit te voeren (door te werken met solventen met een hoog kookpunt. Voor solventen met een kookpunt 
tussen 70 en 150 °C is het aangewezen dat de extractor met een verwarmingslint bijkomend te 
verwarmen. 
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Fig. 3.6. Soxhlet-apparaat voor continue extractie van vaste stoffen 

 
 
 
 
De voordelen van Soxhlet-extractie zijn: 
(a) De extractie van het staal wordt steeds met zuiver solvent uitgevoerd (omdat het solvent door 

destillatie bij het staal wordt gebracht). 
(b) De extractie wordt bij verhoogde temperatuur uitgevoerd (bij het kookpunt van het 

extractiesolvent), waardoor de extractie sneller verloopt. 
(c) De extractie kan continu worden uitgevoerd, zonder dat de aandacht van de operator vereist is. 
Een nadeel is dat de opgeloste stof continu wordt verhit. Dit kan thermische ontbinding veroorzaken. 
Men kan thermische ontbinding grotendeels vermijden door te werken met een solvent met lager 
kookpunt, bijv. dichloormethaan of diëthylether. De extractiesnelheid zal dan wel dalen. 
Typische toepassingen van Soxhlet-extractie zijn de extractie van vetten uit voedingsproducten en 
extractie van textielkleurstoffen. 
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4    Destillatie en sublimatie 
 
 

4.1 Principes van destillatie en dampevenwichten 
 
Eén van de meest gebruikte methoden voor de zuivering van organische vloeistoffen of vaste stoffen 
met laag smeltpunt is gefractioneerde destillatie bij atmosferische of bij verlaagde druk. Bij de 
zuivering door destillatie wordt de verbinding in dampvorm gebracht en de gevormde damp wordt 
daarna op een andere plaats gecondenseerd. Een vloeistof kookt wanneer de dampspanning gelijk is 
aan de uitwendige druk op het vloeistofoppervlak. De temperatuur waarbij de dampspanning gelijk is 
aan de standaard atmosfeerdruk (760 mm Hg of 101350 Pa) noemt men het normaal kookpunt. Het 
kookpunt van een verbinding bij atmosferische druk is hoger dan het kookpunt bij verminderde druk. 
Verlaging van de uitwendige druk boven de vloeistof verlaagt het kookpunt. Verbindingen die bij 
verhoogde temperatuur snel ontleden, worden bij voorkeur gezuiverd door destillatie onder 
verminderde druk (ook vacuümdestillatie genoemd).  
 
Voor de meeste verbindingen kunnen kookpunt en dampspanning met elkaar in verband gebracht 
worden door een vergelijking van de vorm: 
 

log p
T

= +A B ,        (4.1) 

 
waarbij p de druk is, T de temperatuur, en A en B zijn constanten. Wanneer het kookpunt op twee 
verschillende drukken bekend is, kan het kookpunt bij een andere druk worden berekend uitgaande van 
een grafiek van log p in functie van 1/T. Voor organische moleculen die niet sterk geassocieerd zijn, 
kan vergelijking (4.1) worden geschreven onder de vorm: 
 

log , ,p
T
T

k= −8 586 5 703 ,       (4.2) 

 
waarbij Tk het kookpunt is (in K) bij atmosfeerdruk (760 mm Hg). Bijvoorbeeld 2,4-diaminotolueen 
heeft een kookpunt van 292 °C (565 K) bij 760 mm Hg, en een berekend kookpunt van 147 °C (420 K) 
bij 8 mm Hg. De experimentele waarde is 148-150 °C (421-423 K). Voor zelfassociërende moleculen 
zijn de voorspelde kookpunten lager dan de experimentele. Bijvoorbeeld, glycerol heeft een kookpunt 
van 290 °C  (563 K) bij 760 mm Hg en een berekend kookpunt van 168 °C (441 K) bij 8 mm Hg. Het 
experimenteel kookpunt bij 8 mm Hg is 182 °C (455 K).  
 
Voor de bepaling van het kookpunt bij verlaagde druk van een verbinding waarvan het kookpunt bij 
atmosfeerdruk is gekend, kan een speciaal soort grafiek worden gebruikt: het nomogram (fig. 4.1). 
Het nomogram kan ook gebruikt worden om te bepalen bij welke druk men moet werken om een 
verbinding bij een bepaalde temperatuur over te destilleren.  
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Fig. 4.1. Nomogram 
 
 
Voorbeeld: Gebruik van een nomogram (fig. 4.2) 
Onderstel dat een vloeistof een kookpunt heeft van 195 °C bij een druk van 760 mm Hg. Wat is het 
kookpunt van de verbinding bij 25 mm Hg ? 
a. Zoek het kookpunt bij 760 mm Hg (195 °C) op lijn B (midden op het nomogram). 
b. Zoek de werkdruk (25 mm Hg) op lijn C (rechtse lijn op het nomogram). 
c. Trek een rechte lijn door de twee gevonden punten en bepaal het snijpunt met lijn A (linkse lijn in 

het nomogram): dit is het gezochte kookpunt, 95 °C in dit geval. Onthoud dat dit slechts een 
benaderend kookpunt is, en dat er afwijkingen kunnen waargenomen worden. 

 
Als we van een verbinding het kookpunt kennen bij een druk die niet gelijk is aan 760 mm Hg en we 
willen het kookpunt kennen bij een andere verlaagde druk, is dit ook met een nomogram mogelijk. In 
dit geval moeten we eerst het kookpunt bij 760 mm Hg bepalen en dan verder werken zoals in het 
bovenstaande voorbeeld (fig. 4.3). 
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Fig. 4.2. Gebruik van een nomogram 

 
 

 
Fig. 4.3. Gebruik van een nomogram (deel 2) 
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Fig. 4.4. Fasediagram 

 
 
De scheiding van een homogeen vloeistofmengsel door destillatie berust op het verschil in vluchtigheid 
van de bestanddelen. Dit laat zich voor een mengsel van twee verbindingen A en B eenvoudig 
illustreren met een diagram, waarin het verband wordt gegeven tussen de temperatuur en de 
concentraties in de vloeistof- en in de dampfase voor een bepaalde totaaldruk (fig. 4.4). De kookpunten 
van de zuivere stoffen zijn (A) en (B). De curve AFCB geeft de kookpunten aan voor vloeibare 
mengsels van A en B (kookpuntslijn). De curve AEB geeft de samenstelling van de damp, die met de 
vloeistof bij een gegeven temperatuur in evenwicht is (dauwpuntslijn). Bij verwarming van een 
vloeistofmengsel C zal dit bij temperatuur D beginnen te koken. De damp die ontstaat heeft de 
samenstelling E en bevat meer van de meest vluchtige component dan de kokende vloeistof D. Koelt 
men deze damp af, dan verkrijgt men een destillaat F, waarin de concentratie van de meest vluchtige 
component groter is dan in het oorspronkelijke vloeistofmengsel C. De samenstelling van de kokende 
vloeistof zal tijdens de destillatie veranderen, hetgeen met een stijging van het kookpunt en een 
geleidelijke verandering van de samenstelling van de coëxisterende damp gepaard zal gaan. Bijgevolg 
kan men het destillaat in verschillende fracties opvangen en op deze wijze het meer vluchtige 
bestanddeel van het minder vluchtige scheiden. Het resultaat dat men met zulke gefractioneerde 
destillatie kan bereiken, hangt af van het verschil in de kookpunten van de bestanddelen. Als dit 
verschil slechts enkele graden Celsius bedraagt, dan is een scheiding door destillatie enkel met behulp 
van zeer werkzame destillatiekolommen mogelijk. 
 



Destillatie en sublimatie 

 68

 
Kwantitatief kan men het destillatieproces beschreven door middel van de wet van Raoult, die zegt dat 
bij een gegeven temperatuur de dampspanning van component A boven een mengsels van componten 
A en B gelijk is aan het product van de molfractie van A in het mengsel en de dampspanning van zuiver 
A bij die temperatuur: 
 

P X PA A A= 0 ,        (4.3) 

 

waarbij PA de partiële druk is van component A, XA is de molfractie van A in het mengsel en PA
0 is de 

dampspanning van zuiver A. Ook voor component B geldt via de wet van Raoult: 
 

P X PB B B= 0 .        (4.4) 

 
De totale dampspanning boven de oplossing wordt gegeven door de som van de partieeldrukken: 
 

P P Ptotaal A B= +         (4.5) 

 
 
 
 
Voorbeeld: scheiding van een mengsel van cyclohexaan en tolueen (fig. 4.5) 
Zuiver cyclohexaan heeft een kookpunt van 81 °C en zuiver tolueen heeft een kookpunt van 111 °C. 
Een mengsel van 25 mol% cyclohexaan en 75 mol% tolueen heeft een kookpunt van 100 °C, zoals 
aangegeven in fig. 4.5 door A. Bij deze temperatuur heeft cyclohexaan een dampspanning van 433 mm 
Hg en tolueen heeft een dampspanning van 327 mm Hg. Aangezien het mengsel zich bij het kookpunt 
bevindt, is de som van deze twee partiële drukken gelijk aan 760 mm Hg. Als een beetje van de damp 
in evenwicht met het kokend mengsel zou gecondenseerd en geanalyseerd worden, zou men vinden dat 
dit bestaat uit 433:760 of 57 mol% cyclohexaan (B). Dit is de beste scheiding die kan verkregen 
worden door een eenvoudige destillatie van dit mengsel. Als het eenvoudige destillatieproces wordt 
verdergezet, zal het kookpunt van het mengsel geleidelijk stijgen tot 111 °C volgens de kooklijn 
uitgaande van A. De samenstelling van de damp wordt rijker aan tolueen, als het kookpunt naar 111 °C 
stijgt. Om zuivere cyclohexaan te verkrijgen zou een groot aantal eenvoudige destillatiestappen 
noodzakelijk zijn. De damp met samenstelling B condenseert en levert een kleine hoeveelheid vloeistof 
met samenstelling C. Deze vloeistof heeft een kookpunt van 90 °C en kan geherdestilleerd worden, 
waarbij de damp 85 mol% cyclohexaan zal bevatten (D). Deze damp kan gecondenseerd worden tot 
een vloeistof met samenstelling E. Vloeistof E kan verder gedestilleerd worden tot een damp met 
samenstelling F, enz.. Deze herhaalde destillaties zouden erg tijdrovend zijn, maar gelukkig kunnen 
deze stappen eenvoudig gecombineerd worden door gebruik te maken van een fractioneerkolom.  
 
Het kookpunt van een mengsel ligt in het algemeen tussen het kookpunt van de zuivere componenten. 
Daarnaast is ook een aantal mengsels van stoffen bekend met een kookpuntsminimum (fig. 4.6) . 
Hierbij ligt het kookpunt van een aantal mengverhoudingen lager dan het kookpunt van de 
laagstkokende component. Evenzeer zijn  er voorbeelden bekend van mengsels met een 
kookpuntsmaximum (fig. 4.7). De samenstelling van een mengsel waarbij het kookpunt minimaal of 
maximaal is, noemt men de azeotropische samenstelling. Bij deze samenstelling heeft de damp 
dezelfde samenstelling als de kokende vloeistof. Dergelijke mengsels kan men door destillatie niet 
verder scheiden. Azeotropen volgen de wet van Raoult niet. 
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Fig. 4.5. Fasediagram van het binaire systeem cyclohexaan-benzeen 
 
 
Voorbeeld: ethanol-water mengsel 
Omwille van de moleculaire interacties, kookt een mengsel van 95,5 gew.% ethanol en 4,5 gew.% 
water beneden (78,15 °C) het kookpunt van zuivere ethanol (78,3 °C). Dit heeft tot gevolg dat zuivere 
ethanol niet kan worden verkregen uit een mengsel van 75% water en 25 % ethanol, hoe efficiënt het 
destillatieproces ook is. 95% ethanol is een azeotroop en destilleert bij een constante temperatuur, 
zonder verandering van samenstelling. Absolute ethanol (100 % ethanol) moet bereid worden door het 
water chemisch te verwijderen (bijv. met CaO), of door het water te verwijderen door gebruik te 
maken van een ternaire azeotroop (bij mengsel bestaande uit drie componenten). Een azeotroop 
mengsel van 32,4 % ethanol en 67,6 % benzeen (kookpunt 80,1 °C) kookt bij 68,2 °C. Een ternaire 
azeotroop met kookpunt 64,9 °C bevat 74,1 % benzeen, 18,5 % ethanol en 7,4 % water. Absolute 
ethanol voor laboratoriumdoeleinden wordt verkregen door benzeen toe te voegen aan 95 % ethanol en 
door verwijdering van het water via de vluchtige benzeen-water-ethanol azeotroop. 
 
Een zuivere vloeistof heeft een constant kookpunt. Een verandering in kookpunt gedurende de 
destillatie is een aanwijzing voor de aanwezigheid van een onzuiverheid. Het omgekeerde is echter niet 
altijd waar: een constant kookpunt betekent niet noodzakelijk dat de vloeistof uit slechts één 
component bestaat. Bijvoorbeeld, twee mengbare vloeistoffen met een gelijkaardige chemische 
structuur en die elke afzonderlijk bij éénzelfde temperatuur koken, geven ook mengsels met bijna 
hetzelfde kookpunt. Ook azeotropen hebben een constant kookpunt, dat zowel hoger als lager kan zijn 
dan de kookpunten van de samenstellende componenten. Bij de aanwezigheid van niet-vluchtige 
opgeloste stoffen, blijft de temperatuur van de dampfase constant. Wanneer een oplossing van suiker in 
water wordt gedestilleerd, zal de kooktemperatuur zoals aangegeven door een thermometer die in de 
dampfase is geplaatst, gedurende de gehele destillatie 100 °C bedragen (bij 760 mm Hg), terwijl het 
kookpunt van de suikeroplossing in het begin een weinig boven 100 °C gelegen is, terwijl deze 
kooktemperatuur gedurende het verloop van de destillatie continu zal stijgen. De dampspanning van de 
waterige oplossing is immers afhankelijk van het aantal moleculen water aanwezig in een gegeven 
volume. Als de concentratie aan niet-vluchtige suikermoleculen stijgt en de concentratie aan water 
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daalt, zal de dampspanning bij een gegeven temperatuur dalen en is een hogere temperatuur vereist om 
de oplossing te laten koken. Suikermoleculen kunnen echter de oplossing niet verlaten, en de druppels 
water aan het kwikreservoir van de thermometer is zuiver water in evenwicht met zuivere waterdamp.  
 

 
Fig. 4.6. Azeotroop met kookpuntsminimum 

 

 
Fig. 4.7. Azeotroop met kookpuntsmaximum 

 
 
 
Tot nu toe hebben wij mengsels van vloeistoffen besproken die in alle verhoudingen mengbaar zijn. 
Destilleert men een mengsel van twee vloeistoffen die praktisch niet met elkaar mengbaar zijn, dan is 
het kookpunt van zo een mengsel lager dan van de laagstkokende component. Dit is als volgt te 
verstaan: beschouwen we een mengsel van twee vloeistoffen, die in elkaar volkomen onoplosbaar zijn, 
dan zal volgens de wet van Dalton de dampspanning van dit systeem gelijk zijn aan de som van de 
dampspanningen, die elk van de twee componenten zouden hebben als ze elk afzonderlijk in die ruimte 
zouden aanwezig zijn. Als de vloeistoffen samen koken, is de totale dampspanning gelijk aan de 
atmosferische druk. De partiële dampdruk van elk van de componenten is bij die temperatuur echter 
lager dan het kookpunt van de meest vluchtige vloeistof. Zo destilleert een mengsel van chloorbenzeen 
(kookpunt 132 °C) en water (kookpunt 100 °C) reeds bij 91 °C over. Het destillaat bevat eveneens, 
hoewel in geringe mate, de minst vluchtige component. Zijn de twee vloeistoffen gedeeltelijk in elkaar 
oplosbaar dan zal ook het kookpunt van het mengsel van de beide vloeistoflagen ook nog beneden het 
kookpunt van ieder der componenten liggen, echter op voorwaarde dat de wederzijdse oplosbaarheid 
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gering is. Een toepassing van het destilleren van onderling niet- of weinig mengbare stoffen is de 
stoomdestillatie. 
 
Een begrip dat men vaak ontmoet in teksten over destillatie is theoretische plaat of theoretische 
schotel. Deze termen zijn afgeleid van een speciale destillatiekolom die vaak werd gebruikt bij vroeger 
werk over de theorie van destillatie: de bubbelschotelkolom (fig. 4.8). Elke plaat of schotel treedt  als 
een destillatiekolf op, en op elke fysische plaat wordt een eenvoudige destillatie uitgevoerd. Om het 
aantal platen (scheidingsstappen of destillaties) van een bubbelschotelkolom te kennen, is het 
voldoende om het aantal bubbelschotels te tellen. De fractioneerkolommen (al dan niet gevuld met een 
vulmateriaal) die tegenwoordig worden gebruikt, hebben geen discrete platen. De vraag waar een plaat 
eindigt en de volgende begint, is zinloos. Nochtans wordt er met een fractioneerkolom een betere 
scheiding verkregen dan wanneer geen kolom gebruikt wordt. Het is alsof men een 
bubbelschotelkolom gebruikt. Als de gebruikte destillatiekolom een mengsel even goed scheidt als met 
een bubbelschotelkolom met twee platen, zegt men dat de fractioneerkolom twee theoretische platen of 
twee theoretische schotels heeft. De bespreking van de bepaling van het aantal theotische platen voor 
een fractioneerkolom valt buiten het bestek van deze cursus. Wanneer men het aantal theoretische 
platen van een kolom deelt door de lengte van de fractioneerkolom, krijgt men een andere 
veelgebruikte grootheid: hoogte-equivalent van een theoretische plaat (HETP). Het kleiner de 
HETP-waarde is, hoe efficiënter de kolom is. Er zijn dan immers meer theoretische platen voor 
éénzelfde lengte van de kolom. De terminologie van theoretische platen en schotels, wordt niet alleen 
bij destillatie gebruikt, maar ook bij chromatografie (zie hoofdstuk 5). 
 

 
 

Fig. 4.8. Bubbelschotelkolom 
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4.2 Destillatie onder atmosfeerdruk 
 
Wanneer alle onzuiverheden niet-vluchtig zijn, is eenvoudige destillatie een geschikte 
scheidingsmethode. Een typische opstelling voor de zuivering van vloeistoffen door eenvoudige 
destillatie bij atmosfeerdruk is gegeven in fig. 4.9. De destillatiekolf kan bestaan uit een 
rondbodemkolf met de geschikte grootte, alhoewel voor het destilleren van kleine hoeveelheden 
vloeistof (tussen 5 en 25 mL) beter een peervormige destillatiekolf  wordt gebruikt. De destilllatiekolf 
mag voor niet meer dan de helft met de te destilleren vloeistof gevuld worden. Als de destillatiekolf 
minder dan 1/3 vol is, blijft te veel product in de kolf achter. Als de kolf voor meer dan de helft gevuld 
is, bestaat het gevaar dat bij het koken niet-gedestilleerde vloeistof wordt omhooggestoten en in de 
koeler terecht komt. Op de destillatiekolf wordt een destillatieopzetstuk geplaatst, dat aansluiting  tot 
de koeler geeft. Bovenop het destillatieopzetstuk bevindt zich een doorboorde schroefstop, waardoor 
de thermometer kan gestoken worden. Het reservoir van de thermometer moet zich juist beneden het 
niveau van de zijbuis bevinden, zodat het kwikreservoir zich volledig in de damp bevindt. De damp 
komt in de koeler (of condensor) terecht, waar de damp tot vloeistof condenseert. Na de koeler 
bevindt zich een snavelvormige verlengbuis (snavelbuis). Het opvangstuk mondt uit in een 
opvangkolf. 
 

 
 

Fig. 4.9. Eenvoudige destillatie-opstelling 
 
 
Men onderscheidt de volgende types van koelers (fig. 4.10): 

(1) liebigkoeler: een binnenste glasbuis is omgeven door een glazen mantel, waardoor men water 
laat circuleren. Het koelwater wordt onderaan de koeler binnengeleid en het water verlaat de 
koeler bovenaan. Dit noemt men het tegenstroomprincipe. De liebigkoeler is het meest 
gebruikte type van koeler. 

(2) luchtkoeler: bestaat uit een glasbuis zoals het binnenste deel van een liebigkoeler. Wordt 
gebruikt voor vloeistoffen met een kookpunt boven 150 °C. 
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(3) bolkoeler: heeft het uitzicht van een liebigkoeler, maar de binnenste buis heeft bolvormige 
uitstulpingen voor een groter condenserend oppervlak. Een bolkoeler wordt vooral gebruikt 
voor refluxopstellingen. 

(4) spiraalkoeler: een open buis waarbij zich binnenin een glazen spiraal bevindt waardoor water 
circuleert. De buis is soms ook door een uitwendige koelmantel omringd. 

(5) koeler met dubbel koeloppervlak: bestaat uit een glazen buis met een inwendige koelbuis en 
een uitwendige koelmantel. Door beide circuleert koelwater. Nuttig voor vloeistoffen met een 
kookpunt lager dan 40 °C. 

(6) West-koeler: lijkt op een liebigkoeler, maar de uitwendige watermantel is smaller. Het 
koelwater stroomt sneller, waardoor de warmteoverdracht efficiënter verloopt dan bij de 
liebigkoeler. 

(7) “koude vinger” koeler: bestaat uit een glazen mantel waarin zich binnenin een buis bevindt 
die onderaan afgesloten is. Deze buis wordt met een mengsel droogijs-aceton of met vloeibare 
stikstof gevuld. Gebruikt voor vloeistoffen met een laag kookpunt. 

 
Fig.4.10. Koelers: (a) liebigkoeler; (b) bolkoeler;(c) spiraalkoeler; (d) koeler met dubbel 

koeloppervlak; (e) luchtkoeler. 
 
 
Om oververhitting van de vloeistof in de destillatiekolf te vermijden (te wijten aan de afwezigheid van 
zeer kleine luchtbelletjes of andere geschikte kiemen voor de vorming van dampbellen), kunnen de 
volgende maatregels worden genomen:  

(1) De destillatiekolf wordt gelijkmatig verhit over een groot gedeelte van zijn oppervlak, hetzij 
door gebruik te maken van een elektrische verwarmingsmantel, hetzij door gedeeltelijke 
immersie van de destillatiekolf in een water- of oliebad met een temperatuur die een weinig 
hoger is dan het kookpunt van de te destilleren vloeistof. 

(2) Voordat men de kolf begint te verwarmen, voegt men kooksteentjes toe aan de vloeistof. 
Deze kooksteentjes fungeren als bron voor kleine luchtbelletjes. Als kooksteentjes worden 
gebruikt: stukjes ongeglazuurd aardewerk of porcelein, puimsteen, teflon, diatomeeënaarde, 
carborundum of platinadraad. Voeg nooit kooksteentjes toe aan een vloeistof die reeds op 
kooktemperatuur is, omdat anders de vloeistof plots kan opschuimen. 

(3) Een trage stroom van en inert gas (Ar, N2 of He) kan door de vloeistof worden geleid.  



Destillatie en sublimatie 

 74

(4) De vloeistof in de destillatiekolf kan mechanisch worden geroerd (bijv. met een magnetisch 
roerstaafje).  

 
 
*Procedure voor destillatie: 

(1) Giet de vloeistof met een trechter in de destillatiekolf. 
(2) Voeg een paar kooksteenjes toe. 
(3) Bevestig de thermometer en sluit de koeler met opvangkolf aan. 
(4) Open de waterkraan voor waterkoeling van de koeler. 
(5) Begin langzaam te verwarmen totdat de vloeistof rustig begint te koken en de vloeistof tegen 

een snelheid van ongeveer 1-3 druppels per seconde in de opvangkolf druppelt. Als het 
destillaat tegen te kleine snelheid overkomt, is dit tijdverlies. Verwarm in dat geval sterker. 
Voor gefractioneerde destillatie, zal de destillatiesnelheid kleiner zijn (ca. 10 druppels per 
minuut). Bij te grote destillatiesnelheid kan geen evenwicht worden ingesteld en de scheiding 
zal slecht zijn. 

(6) Vang het destillaat in de opvangkolf op. 
(7) Zet de destillatie verder totdat er slechts een klein residu overblijft. Destilleer de 

destillatiekolf niet droog.  
 
Naast de elementaire  veiligheidsregels voor het werken in een laboratorium, kunnen we nog enkele 
veiligheidstips geven, die specifiek voor de destillatie van organische vloeistoffen toepasbaar zijn: 

(1) Verhit nooit een gesloten systeem. 
(2) Onthoud dat de meeste organische solventen zeer brandbaar zijn. Gebruik daarom het liefst 

geen open vlammen (bunsenbrander) om de vloeistof tot koken te brengen. Let ook op met 
oververhitte verwarmingsplaten of elektrische vonken (van bijv. elektrische schakelaars). 

(3) Kook de destillatiekolf nooit droog. Het residu kan ontbinden, vlam vatten of zelf exploderen. 
(4) Wees er bewust van dat ethers door peroxiden kunnen verontreinigd zijn. Peroxiden kunnen 

exploderen. Verwijder peroxiden vooraleer de destillatie uit te voeren. Het aantonen van 
peroxiden gebeurt door toevoeging van 1 mL van de etheroplossing aan 1 mL van een 10 % 
oplossing van natriumjodide in azijnzuur. Een gele kleur duidt op de aanwezigheid van lagere 
concentraties van peroxiden, terwijl een bruine kleur duidt op hoge concentraties. Peroxiden 
kunnen verwijderd worden door de etheroplossing te schudden met een geconcentreerde 
waterige oplossing van Fe(II)sulfaat (zie ook hoofdstuk 3 over extractie). 

(5) Destilleer nooit thermisch onstabiele stoffen, zoals aziden. 
 
 

4.3 Gefractioneerde destillatie onder atmosfeerdruk 
 
Een gewone destillatie is niet geschikt voor het scheiden van vloeistoffen waarvan het kookpunt 
minder dan 25 °C uit elkaar ligt. Daarvoor gebruikt men gefractioneerde destillatie. Het 
destillatietoestel voor gefractioneerde destillatie bestaat uit een destillatiekolf die van een verticale 
fractioneerkolom voorzien is (fig. 4.11). De fractioneerkolom wordt tussen de destillatiekolf en de 
koeler geplaatst. In de fractioneerkolom wordt de scheiding van het meer vluchtige bestanddeel van het 
minder vluchtige bestanddeel, die reeds in de kolf begonnen was, voortgezet. Bij een eenvoudige 
destillatie stroomt een groot gedeelte van de damp rechtstreeks in de koeler, maar bij gefractioneerde 
destillatie condenseert een kleine hoeveelheid van het minder vluchtige bestanddeel in de 
fractioneerkolom en stroomt terug naar de kolf. Deze fractioneerkolom kan leeg zijn, of gevuld zijn 
met een geschikt materiaal zoals glasparels of (roestvrije) staalwol. De top van de kolom wordt 
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verbonden met een koeler die naar een opvangkolf leidt. Het reservoir van de thermometer bevindt 
zich ook hier in de dampfase juist beneden de plaats waar de kolom met de koeler verbonden is.  
 
De destillatiekolf wordt geleidelijk verhit, totdat de vloeistof begint te koken. De dampen stijgen op in 
de kolom, waar ze initieel zullen condenseren. De gecondenseerde vloeistof druppelt terug in de 
destillatiekolom. De resulterende warmteoverdracht doet de kolom langzaam opwarmen, waardoor het 
damp-vloeistoffront geleidelijk stijgt, met aanrijking van de meest vluchtige component. Door deze 
fractionering zal de damp die het eerst de koeler bereikt en daar condenseert, bijna uitsluitend bestaan 
uit de component met het laagste kookpunt. Deze voorwaarde blijft behouden totdat al het laagkokende 
product is overgedestilleerd. Op dat moment stopt het destillatieproces totdat de kolomtemperatuur 
hoog genoeg wordt om de volgende component te doen overdestilleren. Het onderbreken van het 
destillatieproces kan ook waargenomen worden door een tijdelijke daling van de temperatuur, zoals 
aangegeven door de thermometer.  
 
 

 
 

Fig. 4.11. Opstelling voor gefractioneerde destillatie 
 
In een fractioneerkolom wordt een vrij groot volume vloeistof weerhouden. Daarom mag men de 
destillatie niet met een te klein volume uitvoeren, omdat men anders geen product na destillatie 
overhoudt. Eventueel kan dit product uit de kolom worden gehaald, door middel van een zgn. 
duwsolvent. Dit is een vloeistof met een heel hoog kookpunt in vergelijking met het product dat in de 
kolom is achtergebleven. Na destillatie wordt dit aan de destillatiekolf toegevoegd. De destillatiekolf 
wordt dan opnieuw verhit. Als het duwsolvent in de kolom terecht komt, zal het de kolomvulling 
verwarmen, waardoor er meer van het verlangde product uit de kolom komt. Het opvangen van het 
product wordt gestopt als het kookpunt sterk begint te stijgen. Een goed duwsolvent voor vloeistoffen 
met een kookpunt beneden 100 °C is p-xyleen (kookpunt 138,5 °C). Let op dat het duwsolvent geen 
azeotroop met het product vormt. 
 
Om een maximale scheiden met gefractioneerde destillatie te verkrijgen, moet men de volgende punten 
in acht nemen: 
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(1) Om ervoor te zorgen dat de vulling van de fractioneerkolom met vloeistof bevochtigd is, laat 
men de kolom gedurende een tijd onder reflux werken, zonder dat er destillaat wordt afgetapt 
(= totale reflux). 

(2) De refluxverhouding moet hoog zijn, zodat het destillatieproces traag verloopt, met een 
minimale verstoring van het evenwicht in de kolom. De refluxverhouding wordt gedefinieerd 
als de verhouding van het aantal druppels die terug in de destillatiekolf vallen, tot het aantal 
druppels die als destillaat worden afgetapt. 

(3) De holdup van de kolom (= de hoeveelheid vloeistof die bij destillatie in de kolom wordt 
weerhouden) mag niet meer dan tien percent bedragen van het volume van om het even welke 
te scheiden component. 

(4) Warmteverliezen van de kolom moeten vermeden worden. Maar als de kolom wordt verhit 
om warmteverliezen te beperken, mag de temperatuur van de verwarmingsmantel niet hoger 
worden dan deze van het destillaat in de kolom. 

(5) De warmtetoevoer naar de destillatiekolf moet constant zijn. 
(6) Bij gefractioneerde destillatie onder verminderde druk is een nauwkeurige regeling van de 

druk noodzakelijk om te vermijden dat het destillatieproces onderbroken wordt of juist veel te 
snel verloopt. Een constante druk kan met behulp van een manostaat verkregen worden. 

 
De meest gebruikte fractioneerkolom is de vigreuxkolom (vigreuxopzet of spijkeropzet) (fig. 4.12). 
Een vigreux-kolom van 50 cm kan gebruikt worden worden voor het scheiden van componenten 
waarvoor de kookpunten 30 tot 40 °C verschillen. Een groot voordeel van de vigreuxkolom is de 
kleine holdup, en het feit dat de destillatie snel kan worden uitgevoerd zonder grote verandering van de 
HETP (hoogte-equivalent van een theoretische plaat). Omwille van de lage holdup, kan de 
vigreuxkolom gebruikt worden voor semi-microdestillaties. Een nadeel van de vigreuxkolom is de 
relatief grote HETP-waarde, gewoonlijk ongeveer 10 cm. Voor scheidingen van componenten waarvan 
de kookpunten 10 tot 30 °C uit elkaar liggen, kan een vulkolom worden gebruikt. Als vulmateriaal zijn 
glazen parels of glazen ringen aangewezen. Voor een hoge efficiëntie kan (roestvrije) staalwol worden 
gebruikt. 
 

Fig. 4.12: vigreuxopzet 
 
Met elke kolom is het noodzakelijk om een groot gedeelte van de gecondenseerde vloeistof terug te 
laten vloeien om evenwicht te bewaren. Een goede vuistregel is dat de refluxverhouding ongeveer moet 
gelijk zijn aan het totaal aantal theoretische platen bij totale reflux. Bijvoorbeeld voor een 
vigreuxkolom van 30 cm met drie theoretische platen, moet de refluxverhouding 3:1 bedragen. Dit wil 
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zeggen dat voor elk deel condensaat dat afgetapt wordt, er drie delen moeten terugvloeien. Men kan 
bovenop de fractioneerkolom een fractioneerkop plaatsen (fig. 4.13). Deze destilleerkop laat toe om 
alle vloeistof die bovenin de kolom destilleert volledig in de kolom te laten terugvloeien (totale reflux) 
of om via een klep het destillaat druppelsgewijze naar de opvangkolf te laten vloeien. De klep wordt 
met een elektromagneet gestuurd. Efficiënte kolommen uitgerust met een destilleerkop laten toe om 
mengsels te scheiden waarbij de kookpunten van de componenten slechts 1 of 2 °C verschillen. 
 

 
Fig. 4.13: Fractioneerkop 

 
 
 

4.4 Destillatie onder verminderde druk (vacuümdestillatie) 
 
Vele organische stoffen ontleden indien zij gedurende enige tijd op de temperatuur van hun kookpunt 
bij atmosferische druk worden verhit. Met deze vloeistoffen voert men een destillatie onder 
verminderde druk uit en daardoor bij een lager kookpunt uit (= vacuümdestillatie). 
Vacuümdestillatie vindt vooral toepassing voor verbindingen met een kookpunt boven 150 °C bij 
atmosfeerdruk. Een opstelling voor vacuümdestillatie wordt in fig. 4.14 weergegeven. 
 
Bij vacuümdestillatie maakt men meestal gebruik van een peervormige kolf (claisenkolf) met een 
zijarm voorzien van een vigreuxopzet. De thermometer bevindt zich bovenaan de vigreuxopzet, met 
het kwikreservoir ter hoogte van de aansluiting naar de koeler. Om stoten van de vloeistof te vermijden 
laat men een zeer fijne stroom luchtbelletjes via een glascapillair door de vloeistof borrelen. De stroom 
luchtbelletjes geeft hetzelfde resultaat als kooksteentjes. Gewone kooksteentjes zijn nutteloos voor een 
vacuümdestillatie, omdat alle luchtbelletjes in de kooksteentjes snel door het vacuüm uit de capillaire 
holten worden gezogen. Het glascapillair moet heel fijn zijn, om te vermijden dat er een te groot 
drukverlies optreedt. Voor verbindingen die in lucht ontbinden, kan men stikstof of een ander inert gas 
door de capillair leiden. In plaats van een glascapillair kan men ook een magnetisch roerstaafje 
gebruiken. Voor een claisenkolf moet het roerstaafje een V-vorm hebben, of moet men in plaats van 
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een claisenkolf een rondbodemkolf gebruiken. Let op: begin eerst te roeren, breng dan de opstelling 
onder vacuüm en begin dan pas te verwarmen.  
 
 

 
Fig. 4.14. Opstelling voor vacuümdestillatie 

A: claisenkolf; B: luchtinlaat glascapillair; C: glascapillair; D: regelschroef luchtinlaat; 
 E: verbinding naar vacuümpomp 

 
 
Het is bij vacuümdestillatie belangrijk dat de verwarming nauwkeurig kan geregeld worden. 
Verwarming kan gebeuren met een water- of oliebad, dat op een heftafel (labjack) wordt geplaatst, 
zodat indien gewenst de verwarming van de destilleerkolf direct kan uitgeschakeld worden, door de 
heftafel naar beneden te draaien. Voor een regelmatige verhitting plaatst men de claisenkolf zo ver in 
een olie- of waterbad, dat de te destilleren vloeistof geheel door het verhittingsbad wordt omgeven. 
Verwarming van de destilleerkolf kan ook gebeuren met een bunsenbrander, of beter met een hete-
luchtpistool (lijkt op een haardroger). Indien men al begint te verwarmen vooraleer men de opstelling 
onder vacuüm brengt, bestaat het gevaar dat eventueel aanwezige laagkokende verbindingen naar de 
opvangkolf worden overgeblazen. Als men in het mengsel een laagkokende component aanwezig is, 
kan men deze eerst bij atmosfeerdruk overdestilleren, voordat men vacuüm zuigt. In dit geval laat men 
na destillatie op atmosfeerdruk de destillatiekolf afkoelen. 
 
Als vacuümbron werd vroeger veel een waterstraalpomp gebruikt (fig. 4.15). Waterstraalpompen 
mogen niet meer toegepast worden, omdat ze zeer veel water verspillen en omdat er gevaar bestaat van 
contaminatie van het afvalwater. Ze waren vroeger heel populair, omdat de pomp zelf heel goedkoop 
is, eenvoudig in gebruik is en weinig onderhoud vergt. De waterstraalpomp werkt volgens het principe 
van Bernouilli, dat zegt dat als de snelheid van een vloeistofstroom (of gasstroom) wordt verhoogd, de 
laterale druk ten opzichte van de vloeistofstroom wordt verminderd. Dit resulteert in een partieel 
vacuüm veroorzaakt door de waterstroom. De laagste druk die kan bereikt worden met een 
waterstraalpomp is theoretisch gelijk aan de dampspanning van water. De dampspanning van water is 
afhankelijk van de watertemperatuur. Voor een watertemperatuur tussen 10 en 15 °C is de 
dampspanning gelijk aan ca. 10 mm Hg. Het is noodzakelijk om een val te plaatsen tussen de 
waterstraalpomp en de destillatieopstelling. De waterdruk kan immers plots dalen, waardoor de druk in 
de opstelling lager kan worden dan de druk van de waterstraalpomp. In dat geval kan water in de 
opstelling worden gezogen. Dit gevaar treedt vooral op als de waterkraan wordt dichtgedraaid terwijl 
het toestel nog onder vacuüm is. Het is daarom heel belangrijk om bij gebruik van een waterstraalpomp 
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de verbinding met de waterstraalpomp wordt verbroken vooraleer de waterkraan wordt dichtgedraaid. 
Nieuwere types waterstraalpompen hebben een terugslagklep om te vermijden dat water in de 
opstelling wordt gezogen. Beter dan een waterstraalpomp is een mechanische vacuümpomp. Plaats 
steeds een koelval tussen de destillatieopstelling en de vacuümpomp, om te vermijden dat er 
solventdampen in de pomp terecht komen. Smeer alle slijpstukken van de destillatieopstelling met 
vacuümvet, omdat de slijpstukken onder vacuüm gemakkelijk vastgekit geraken. 
 
Als opvangkolven mag men geen erlenmeyers op platbodemkolven gebruiken, omdat deze bij het 
evacueren niet aan de druk van de buitendruk kunnen weerstaan. Tijdens een vacuümdestillatie is het 
niet ongewoon om een zuivere verbinding op te vangen over een temperatuursgebied van 10 tot 20 °C. 
Dit is te wijten aan drukschommelingen tijdens de destillatie.  
 

 
 

Fig. 4.15. Waterstraalpomp 
 
 
Het nadeel van de hierboven besproken vacuümdestillatieopstelling is de aanwezigheid van slechts één 
opvangkolf, zodat de destillatie moet onderbroken worden indien meer dan één fractie moet worden 
opgevangen. Wil men een gefractioneerde destillatie onder verminderde druk uitvoeren, dan vervangt 
men de verlengbuis door een zgn. spin, waaraan verschillende opvangkolfjes kunnen bevestigd 
worden (fig. 4.16). Deze spin kan tijdens de destillatie worden gedraaid, zodat de verschillende fracties 
elk afzonderlijk kunnen opgevangen worden. Dikwijls gebruikt men in plaats van een spin een zgn. 
driehoek van Perkin (fig. 4.17). Hierbij kan men de opvangkolf tijdens de destillatie wisselen. Bij het 
begin van de destillatie staan kranen (a), (b) en (c) open. De eerste fracties komen dan via (d) en (c) in 
de opvangkolf. Zo gauw als de volgende fractie overkomt, wordt kraan (c) gesloten. De tweede fractie 
verzamelt zich dan in (d). Daarna wordt door de driewegkraan (b) te draaien lucht in de opvangkolf 
toegelaten. De opvangkolf wordt nu verwisseld. Vervolgens wordt de nieuwe opvangkolf, nadat eerst 
kraan (a) is gesloten, geëvacueerd door de driewegkraan (b) in de juiste stand te draaien. Tenslotte 
worden kranen (a) en (c) geopend, waardoor de begintoestand opnieuw is ontstaan.  
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Fig. 4.16. Spin-opvangkolf voor vacuümdestillatie 

 

 
 

Fig. 4.17. Driehoek van Perkin 
 
 
Bij destillatie van stoffen met een smeltpunt boven kamertemperatuur, kan de koeler verstopt geraken. 
Voor destillatie van zulke verbindingen gebruikt men soms een zgn. worstkolf (fig. 4.18). De opwaarts 
gebogen wijde buis doet dienst als opvangkolf en kan zonodig met een vochtige doek of met water 
worden gekoeld. Vooraleer de hoofdfractie op te vangen, moet de voorfractie worden verwijderd, bijv. 
door de gebogen buis met een hete-luchtpistool te verwarmen en de destilleerkolf zo ver te draaien dat 
de voorfractie in het tussenstuk (a) loopt. Na beëindiging van de destillatie verwijdert men eerst het 
tussenstuk (a). Daarna wordt het in de gebogen buis aanwezige product na smelten overgebracht in een 
mortier, waarin het na kristallisatie wordt fijngepoederd. 
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Fig. 4.18. Destillatie-opstelling met worstkolf 
 
 
 

4.5 Stoomdestillatie 
 
Stoomdestillatie wordt gebruikt voor de afscheiding en zuivering van oliën en andere vloeibare 
verbindingen die bij alle temperaturen onoplosbaar of slechts heel weinig oplosbaar zijn in water (fig. 
4.19). Verbindingen die een hoger kookpunt dan water hebben, kunnen dan met waterdamp 
overgedreven worden. De te isoleren stof hoeft geen vloeistof te zijn bij kamertemperatuur (bijv. 
caffeïne, een vaste stof, kan door stoomdestillatie uit groene theebladeren worden geïsoleerd). 
Voorwaarde is wel dat de verbinding een redelijke dampspanning heeft bij 100 °C (tenminste 5-10 mm 
Hg). Stoomdestillatie wordt vooral toegepast bij de afzondering van natuurproducten. Stoomdestillatie 
is ook een nuttig hulpmiddel om uit een reactiemengsel een vluchtige stof af te zonderen, als in dit 
reactiemengsel anorganische zouten, teerachtige bestanddelen of harsen voorkomen. Soms kan 
destillatie met stoom goede diensten bewijzen voor de scheiding van nauw verwante stoffen, waarvan 
de ene wel en de andere niet vluchtig met waterdamp is, zoals bijv. o- en p-nitrofenol. De methode is 
toepasbaar als gewone destillatie niet kan gebruikt worden omdat de stof bij de vereiste hoge 
temperaturen voor destillatie ontbindt, of omdat de stof bij vacuümdestillatie te erg opspat.  
 
De destillatie met stoom berust op de ervaring dat stoffen, die bij 100 °C een voldoende dampspanning 
hebben, maar waarvan het kookpunt veel hoger ligt dan 100 °C, door inblazen van van stoom bij 100 
°C vervluchtigd worden. De damp van de organische verbinding wordt samen met de waterdamp 
gecondenseerd. Als de stof in water weinig oplosbaar is, dan scheidt zich het condensaat af. Is de stof 
merkbaar oplosbaar in water, dan moet het waterige destillaat met een geschikt organisch oplosmiddel 
worden uitgeschud. Door de verbinding te verhitten in aanwezigheid van stoom, zal de verbinding bij 
een lager temperatuur koken. Omdat water en de organische stof niet mengen, gedragen ze zich 
onafhankelijk van elkaar, ook wat hun bijdrage van hun partiële dampdrukken  tot de totale druk 
betreft. Wanneer de som van de twee partiële drukken gelijk aan de atmosfeerdruk is, zal het mengsel 
koken. De dampspanning van een organische olie is veel kleiner dan de atmosfeerdruk en kleiner dan 
de dampspanning van water. De organische olie zal met water codestilleren bij een veel lagere 
temperatuur dan het kookpunt van de olie. Bij stoomdestillatie wordt de destillatie uitgevoerd bij een 
temperatuur die lager is dan het kookpunt van elk van de twee samenstellende componenten. Dit is in 
tegenstellling met gewone of gefractioneerde destillatie, waarbij het kookpunt van het mengsel gelegen 
is tussen de kookpunten van de twee samenstellende componenten. Tijdens de stoomdestillatie blijft 
het kookpunt constant zolang er voldoende hoeveelheden organisch product of water aanwezig zijn.  
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Fig. 4.19. Opstelling voor stoomdestillatie 
 
 
 

4.5.1 Uitwendige stoomdestillatie 

 
Stoom kan verkregen worden door een uitwendige stoomgenerator. In de meest eenvoudige 
opstelling is dit een kolf water die door een bunsenbrander of een verwarmingsmantel verhit wordt 
(fig. 4.20). In sommige laboratoria is een stoomleiding beschikbaar. Als destillatiekolf kan men een 
tweehalskolf gebruiken. Via de zijdelingse opening wordt de stoomtoevoer aangesloten. Om te 
vermijden dat opspattend water in de koeler geraakt, wordt een spatbol tussen de destillatiekolf en de 
koeler geplaatst. Laat stoom in de destillatiekolf stromen, met de stoominlaat beneden het 
vloeistofniveau in de kolf. Eventueel kan de destillatiekolf zelf voorzichtig verhit worden. Om de 
vermijden dat gecondenseerde stoom de destillatiekolf vult, plaatst men meestal een stoomval tussen 
de stoomgenerator en de destillatiekolf (fig. 4.21). Deze stoomval kan periodiek tijdens de destillatie 
geledigd worden. Blijf stoom door de destillatiekolf leiden totdat er geen zichtbare hoeveelheden 
wateronoplosbaar materiaal gevormd worden in het condensaat. Om de stoomdestillatie te stoppen, 
onderbreekt men de stoomtoevoer en laat men de opstelling afkoelen.  
 
Stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig. In tegenstelling tot andere types van 
destillatie mag een stoomdestillatie zo snel mogelijk uitgevoerd worden, zolang de koeler maar in staat 
is om alle stoom te condenseren. Soms kan het mogelijk zijn om twee koelers in serie achter elkaar te 
koppelen om een voldoende effectieve koeling te krijgen. Wanneer het product in de koeler 
uitkristalliseert, kan het de koelbuis afsluiten. Door de oplopende stoomdruk kan de destillatie 
opstelling exploderen. Let op.  
 
Als kristallisatie zou optreden, sluit dan de toevoer van koelwater af en laat het koelwater uit de koeler 
stromen. De kristallen zullen opnieuw smelten en naar de opvangkolf stromen. Wanneer de koelerbuis 
terug vrij is, kan men opnieuw koelwater in de koeler laten stromen.  
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Fig. 4.20. Stoomgenerator 

 
 

 
 

Fig. 4.21. Stoomval 
 
Wanneer men met een uitwendige stoomgenerator werkt, mag men de stoomtoevoer niet onderbreken 
door de verwarming uit te schakelen. Immers door de onderdruk die ontstaat bij het condenseren van 
de stoom in de generator, kan de destillatiekolf worden leeggezogen. Onderbreek daarom de 
stoomtoevoerleiding, of draai de afvoer van de stoomval open. 
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4.5.2 Inwendige stoomdestillatie 

 
Bij een inwendige stoomdestillatie wordt water direct aan de destillatiekolf toegevoegd. Bij verhitting 
wordt dit water tot stoom omgezet en vormt op deze manier een inwendige stoombron. Men voegt 
ongeveer drie maal zoveel water als product toe aan de kolf, erop lettend dat de destillatiekolf niet 
meer dan voor de helft gevuld wordt. Alhoewel deze methode de meest eenvoudige vorm van 
stoomdestillatie is, wordt ze niet vaak toegepast. Immers, dikwijls moet opnieuw (heet) water 
toegevoegd worden vooral de stoomdestillatie compleet is. Ze is enkel van praktische toepassing voor 
destillatie van producten met een kookpunt lager dan dat van water, of indien slechts een kleine 
hoeveelheid product moet gedestilleerd worden. 
 
 
 

4.5.3 Stoomdestillatie met oververhitte stoom 

 
Door oververhitte stoom te gebruiken kan men de verhoudingsgewijze de component met de lage 
dampspanning doen toenemen in het destillaat. Tegelijkertijd kan men de hoeveelheid stoom die 
condenseert in de destillatiekolf verminderen. De methode wordt ook gebruikt voor verbindingen die 
heel weinig vluchtig zijn. Oververhitte stoom wordt verkregen door de de stoom in de toevoerleiding 
bijkomend te verhitten (fig. 4.22). De stoom passeert een conisch opgewonden koperen buis, die met 
een gasbrander of een verwarmingslint wordt verhit. De destillatiekolf wordt door een 
verwarmingsmantel boven 100 °C verhit. 

 
 

Fig. 4.22. Stoomdestillatie met oververhitte stoom 
 
 
 
 
 



Destillatie en sublimatie 

 85

In de synthetische organische chemie wordt stoomdestillatie als zuiveringsmethode toegepast in de 
volgende gevallen: 

(1) scheiding van het reactieproduct van niet-vluchtige teerachtige substanties die als bijproduct 
in vele reacties worden gevormd; 

(2) afzondering van het reactieproduct uit waterige mengsels met opgeloste anorganische zouten;  
(3) scheiding van vluchtige reactieproducten van verbindingen die niet vluchtig zijn in stoom; 
(4) in die gevallen waar andere scheidingsmethoden tot moeilijkheden kunnen leiden (bijv. te 

sterke emulsievorming bij extractie).  
 
Stoomdestillatie laat toe om moleculen met één functionele groep te scheiden van deze met twee of 
meerdere functionele groepen. Enkel de verbinding met één functionele groep zal vluchtig zijn bij 
stoomdestillatie. De functionele groepen hoeven niet hetzelfde te zijn. Op deze manier zijn scheidingen 
mogelijk van (a) azijnzuur en oxaalzuur, (b) ethanol en ethyleenglycol, (c) benzoëzuur en ftaalzuur. 
Het eerst genoemde product kan telkens door stoomdestillatie worden verwijderd, en het tweede blijft 
als residu in de kolf achter. Een uitzondering op deze regel van niet-vluchtigheid van polyfunctionele 
verbindingen, komen voor bij bepaalde ortho-gesubstitueerde aromatische verbindingen. Zo zijn ortho-
nitrofenol en salicylaldehyde vluchtig bij stoomdestillatie. De verklaring is het verlies van polair 
karakter door de vorming van intramoleculaire waterstofbruggen. Hierdoor associëren deze 
verbindingen niet met water en zijn daardoor redelijk vluchtig. Op deze manier kunnen ortho- en 
paranitrofenol van elkaar gescheiden worden. Dit mengsel wordt gevormd bij de nitrering van fenol.  
 
Een nuttige toepassing van stoomdestillatie wordt gebruikt bij reacties die uitgevoerd zijn in solventen 
als N,N-dimethylformamide (DMF) en dimethylsulfoxide (DMSO). DMF en DMSO zijn goede 
solventen voor vele reacties. Omwille van hun hoog kookpunt (samen met andere eigenschappen), zijn 
deze solventen heel moeilijk van het reactiemengsel te verwijderen. DMF noch DMSO zijn vluchtig bij 
stoomdestillatie. Het reactiemengsel wordt eerst met water verdund en de producten en niet-
gereageerde startproducten kunnen door stoomdestilatie verwijderd worden. Ook solventresten van 
nitrobenzeen kunnen op deze manier verwijderd worden. 
 
 

4.6 Droge destillatie 

Droge destillatie is de verhitting van een substantie (meestal hout of steenkool) zonder oplosmiddel 
met de bedoeling deze substantie te ontbinden en de daarbij optredende ontbindingsproducten (oliën, 
teer, ...) te condenseren. De destillaten worden daarop volgend nog door gefractioneerde destillatie 
verder gescheiden. 
 
 
 

4.7 Moleculaire destillatie 
 
Wanneer een verbinding een erg hoog kookpunt heeft of onstabiel is bij verwarming, zal gewone 
destillatie en zelfs vacuümdestillatie leiden tot een te grote mate van ontbinding van het product. Als 
het zou mogelijk zijn om het proces van hercondensatie uit te schakelen en enkel verdamping te 
verkrijgen, zou de destillatie zelfs bij een lage temperatuur tegen een aanvaardbare snelheid kunnen 
uitgevoerd worden. Op dit principe is moleculaire destillatie (of hoog-vacuümdestillatie) gebaseerd. 
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Bij moleculaire destillatie is de permanente gasdruk zo laag (< 0,001 mm Hg) dat deze gasdruk weinig 
invloed heeft op de destillatiesnelheid. De destillatiesnelheid wordt bij zulke lage drukken bepaald 
door de snelheid waartegen de damp van de te destilleren vloeistof doorheen de ruimte tussen tussen 
destillatiekolf en condensor kan vloeien onder de drijvende kracht van zijn eigen 
verzadigingsdampspanning. Als de afstand tussen het vloeistofoppervlak van de verdampende vloeistof 
en de condensor kleiner is dan de gemiddelde vrije weglengte van een molecule uit de dampfase bij de 
heersende restdruk, dan zullen moleculen die het vloeistofoppervlak verlaten niet naar het oppervlak 
terugkeren maar de condensor bereiken en terug gecondenseerd worden. 
 
De gemiddelde vrije weglengte van luchtmoleculen bij variërende drukken is als volgt: 
 
druk (mm Hg) 1,0 0,1 0,01 0,001 
Gemiddelde vrije 
weglengte (cm) 

0,0056 0,0562 0,562 5,62 

 
De gemiddelde vrije weglengte van grote organische moleculen is korter. Daarom moet de condensor 
dicht bij het vloeistofoppervlak gelegen zijn. De daling van het kookpunt onder hoog vacuüm is 
drasting, een daling van 200 à 300 °C kan voorkomen, zodat zelfs vloeistoffen met een heel hoog 
kookpunt bij vrij lage temperaturen kunnen gedestilleerd worden. 
 
De lage druk vereist voor moleculaire destillatie wordt in het laboratorium meestal bereikt met een 
kwikdiffusiepomp, die “gebackt” wordt door een goede mechanische pomp die in staat is om de druk 
beneden 0,1 mm Hg te reduceren. De diffusiepomp werkt volgens eenzelfde principe als een 
waterstraalpomp. Kwik wordt aan de kook gebracht en men laat de kwikdamp door een straalpijp 
passeren. Op deze wijze neemt de kwikdamp sommige gasmoleculen uit het systeem mee, die 
vervolgens door de mechanische pomp verwijderd worden. De kwikdamp wordt gecondenseerd en 
terug naar de kookkolf geleid.  
 
De destillatie van kleine hoeveelheden van een viskeuze olie kan uitgevoerd worden met een toestel 
voor vacuümsublimatie (zie onder punt 4.14). Grotere hoeveelheden vloeistof kunnen gedestilleerd 
worden met behulp van een Wheaton-Hickman-kolf (fig. 4.23). Ook een kugelrohrdestillatietoestel 
(zie onder 4.8) kan gebruikt worden voor moleculaire destillatie).  

 
 

Fig. 4.23. Wheaton-Hickman-kolf 
 
 
Moleculaire destillatie heeft een bijzondere eigenschap in vergelijking met andere destillatiemethoden: 
voor de scheiding zijn niet alleen verschillen in dampspanning van belang, maar ook verschillen in 
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molecuulmassa. Daarom kunnen met deze methode stoffen gescheiden worden die een identieke 
dampspanning hebben, op voorwaarde dat er verschillen in molecuulmassa bestaan.  
 
 

4.8 Kugelrohrdestillatie 
 
Kugelrohrdestillatie (Duits: Kugel = bol; Rohr = buis) wordt gebruikt om vloeistoffen en vaste 
stoffen met een laag smeltpunt af te scheiden van polymeren en teerachtige producten. Ook kan de 
methode gebruikt worden voor sublimatie en voor het afdampen van solventen. 
Kugelrohrdestillatietoestellen zijn commercieel verkrijgbaar bij Aldrich en bij Büchi. Het toestel van 
Büchi (fig. 4.24) bestaat uit: (i) een horizontaal verschuifbare glazen oven, (ii) een destillatietoestel 
bestaande uit een aantal glazen bollen (ca. 4-5 cm diameter) die met elkaar verbonden zijn via 
slijpstukken aan iedere pool van de bol, (iii) een motor om de bollen te roteren. De glazen oven bestaat 
in essentie uit twee glazen buizen, waarbij één buis binnen de andere is geplaatst. De verhitting van de 
buizen wordt uitgevoerd door een transparante, halfgeleiderlaag die op de binnenste buis is afgezet. 
Via contactringen wordt de verwarmingslaag met de stroombron verbonden. Met dit toestel kunnen 
heel kleine hoeveelheden gedestilleerd worden (< 100 mg) en het is werkzaam bij een hoog vacuüm.  
 

 
Fig. 4.24: Kugelrohr-destillatie 

 
Een eenvoudige destillatie met de Kugelrohr wordt als volgt uitgevoerd: 

(1) Plaats het staal in de bol op het uiteinde met behulp van een pasteurpipet. Indien noodzakelijk, 
was het staal met een weinig solvent tot in de bol en verdamp het solvent onder verminderde 
druk.  

(2) Voeg twee bijkomende bollen toe en verbindt het geheel met de buis van de motor.  
(3) Plaats de bollen in de oven en sluit de oven zachtjes via een iristype sluitstuk rond de 

verbindingsslijpstukken. 
(4) Roteer de bollen, om opspatten van het product te vermijden en om de destillatie te versnellen. 
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(5) Breng de bollen geleidelijk onder vacuüm om opschuimen te vermijden en verhoog de 
temperatuur tot de destillatie begint (meestal aangeduid door nevelvorming in de bol met het 
product. Pas de temperatuur aan zodat de destillatie tegen een constante snelheid verloopt. 

(6) Wanneer de destillatie beëindigd is, laat men de bollen onder een inerte atmosfeer afkoelen. 
Vervolgens verwijdert men de bollen uit de oven en recupereert men het destillaat. Men kan 
het destillaat met behulp van solvent uit de opvangbol spoelen, of laten uitvloeien door de bol 
voldoende lang in een verticale stand boven een flesje of kolfje te plaatsen. 

 
Fractionele destillatie van verbindingen met 20-30 °C verschil in kookpunt kan worden uitgevoerd 
door twee van de drie bollen in de oven te plaatsen, waarbij de meest vluchtige verbinding in deze bol 
condenseert. Vervolgens kan men de volgende bol uit de oven halen en hierin de volgende fractie 
opvangen. Als men meer dan twee fracties wenst op te vangen, moet men meer dan drie bollen 
gebruiken. 
 

 
 

Fig. 4.25. Hickman-destillatieopstellingen 
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4.9 Microschaaldestillatie 
 
Wanneer men slechts 1 à 2 mL oplossing te destilleren heeft, kan men het beste een Hickman-
destillatieopzet gebruiken (fig. 4.25). Een destillatie met een Hickman-destillatieopzetstuk wordt als 
volgt uitgevoerd: 
(1) Plaats een zandbad op een magnetische roer/verwarmingsplaat. Men kan een thermometer in het 

zand steken om een idee te hebben van de temperatuur van het zand.  
(2) Plaats het te destilleren staal in een kegelvormig kolfje. Let op dat het kolfje voor niet meer dan de 

helft gevuld is, maar ook voor niet minder dan éénderde. 
(3) Voeg een roervaantje toe (V-vormig roerstaafje) en duw het kolfje in het zand. 
(4) Plaats de Hickmandestilleeropzet op het kolfje en klem het opzetstuk vast.  Bovenop het opzetstuk 

kan eventueel nog een luchtkoeler worden geplaatst. 
(5) Verwarm het zandbad. De vloeistof zal verdampen en op de glaswanden van het opzetstuk 

condenseren. De gecondenseerde vloeistof kan niet terugvloeien naar het kolfje, maar komt terecht 
in de cirkelvormige opvanggoot aan de zijkant van de Hickmandestilleeropzet.  

(6) Het destillaat kan men behulp van een pasteurpipet worden opgezogen. 
 
 

4.10 Isotherme destillatie 
 
De methode van isotherme destillatie (ook isopiestische destillatie genoemd) is nuttig voor de 
bereiding van metaalvrije oplossingen van vluchtige zuren en basen, voor gebruik in spooranalyse van 
metalen. De procedure houdt in dat twee bekers in een desiccator worden geplaatst. De ene beker is 
gevuld met gedestilleerd water en de andere met een oplossing van het te zuiveren product. De 
desiccator (zonder droogmiddel !) wordt afgesloten en men laat deze gedurende enkele dagen bij 
kamertemperatuur staan. De vluchtige componenten verdelen zich over de twee bekers, terwijl de niet-
vluchtige onzuiverheden in de oorspronkelijke beker achterblijven. Deze methode kan metaalvrije 
oplossingen van ammoniak, waterstofchloride en waterstoffluoride leveren.  
 
 
 

4.11 Reflux 
 
Refluxeren is nauw verwant met destilleren. Een refluxopstelling wordt niet gebruikt om een mengsel 
te scheiden, maar om een reactie uit te voeren in een solvent bij een temperatuur boven 
kamertemperatuur. Zeker 80% van alle reacties in organische synthese vereisen een refluxopstelling. 
Een refluxopstelling worden ook gebruikt voor het oplossen van een vaste stof in een organisch solvent 
bij herkristallisatie. Bij een refluxopstelling wordt het solvent aan de kook gebracht, maar de 
solventdampen worden gecondenseerd zodat al het solvent terug in de reactiekolf vloeit. De 
refluxtemperatuur ligt dichtbij het kookpunt van het solvent.  
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Fig. 4.26 Refluxopstelling 

 
*De volgende stappen worden uitgevoerd bij het opstarten van een refluxopstelling (fig. 4.26): 
(1) Plaats de reagentia in een rondbodemkolf. De kolf moet groot genoeg zijn om zowel de 

reagentia als voldoende solvent te bevatten om de reagentia op te lossen, met dien verstande 
dat de kolf niet meer dan voor de helft mag gevuld zijn. 

(2) Het solvent moet zodanig gekozen worden dat de reagentia bij de kooktemperatuur van het 
solvent opgelost worden, dat het solvent niet reageert met de reagentia (soms is het solvent 
echter een reagens) en dat de refluxtemperatuur voldoende hoog is zodat de reactie binnen een 
redelijke tijd kan uitgevoerd worden. 

(3) Los de reagentia op in het solvent. 
(4) Plaats de koeler op de kolf en laat water door de koeler stromen (water onderaan inleiden). 

Alhoewel een gewone liebigkoeler als koeler voor een refluxopstelling kan worden gebruikt, 
verdient de meer efficiënte bolkoeler echter de voorkeur. Om te vermijden dat vocht in de 
opstelling terecht komt, kan bovenop de koeler een droogbuis gevuld met calciumchloride 
worden geplaatst. Aan de in- en uitgang van de droogbuis bevindt zich een prop glaswol of 
katoenen watten. 

(5) Plaats een geschikte verwarmingsbron onder de kolf: een verwarmingsmantel, water- of 
oliebad. Regel de verwarming zodanig dat het solventfront niet hoger komt dan halfweg de 
koeler. Eens dat het reactiemengsel rustig refluxeert, vereist een refluxopstelling geen verder 
aandacht. Wanneer men een reflux gedurende de nacht uitvoert, is het belangrijk erop te letten 
dat de rubberen slangen met klemringen vastgezet zijn, om te vermijden dat ze er bij een 
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drukstijging van de kraan of van de koeler zouden worden afgeblazen (met 
overstromingsgevaar tot gevolg). 

(6) Wanneer de reactietijd verlopen is, schakel de de verwarming uit, laat de opstelling afkoelen 
en haal ze uit elkaar. 

 

 
 

Fig. 4.27. Roterende vacuümverdamper (rotavap) 

 
 

4.12 Verdamping van solventen 
 
Een roterende vacuümverdamper (rotavap) maakt een snelle verdamping van solventen en 
concentratie van oplossingen mogelijk (fig. 4.27). Een rotavap wordt veel gebruikt voor het 
verwijderen van het solvent na kolomchromatografie en extracties. De kolf met de vloeistof roteert 
terwijl het systeem onder vacuüm is. Hierdoor ontstaat er een solventfilm op de wand van de kolf. De 
solventfilm vormt een groot oppervlak waar verdamping kan plaatsvinden. Het solvent wordt onder 
vacuüm verwijderd en wordt door een koeler gecondenseerd en in een opvangkolf opgevangen voor 
hergebruik of om in een afvalbus te gieten. Door het roteren van de oplossing wordt ook oververhitting 
en stoten van de vloeistof vermeden. Als warmtebron wordt meestal een waterbad of een oliebad 
gebruikt. Als solventen met een laag kookpunt moeten verdampt worden, zoals dichloormethaan of 
diëthylether, is het niet noodzakelijk om bij verlaagde druk te werken. Een waterbad bij 60 °C volstaat 
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in dit geval. Om de gevolgen van een eventuele implosie te beperken, wordt het glaswerk van een 
rotavap soms met een plastic film bekleed. 
 
Om te vermijden dat er toevallig vloeistof opspat en in de koeler terechtkomt, kan men een spatbol 
tussen de koeler en de kolf plaatsen (fig. 4.28). Let er steeds op dat de spatbol proper is voordat men 
vloeistof begint af te dampen. De kolf wordt op de spatbol vastgeklemd met behulp van een plastic 
klem, de zgn. Keck-klem. 
 

 
 

Fig. 4.28. Spatbollen voor een rotavap 
 
 
Sommige solventen zoals dichloormethaan of diëthylether zijn zo vluchtig dat ze uit de opvangkolf 
verdampen. Dit kan waargenomen worden door vorming van een ijslaag op de opvangkolf. 
Verdamping is te vermijden door de opvangkolf in een koudmakend mengsel te plaatsen, of te werken 
met een koeler van het “koude vinger”-type (gekoeld in een mengsel van droog ijs en aceton). 
 
 
 

4.13 Indampen van een analytisch staal 
 
Het is bij een chemische analyse vaak noodzakelijk om het volume van een oplossing te verminderen 
zonder verlies van een niet-vluchtige opgeloste stof. De oplossing wordt in een bekerglas geplaatst en 
het bekerglas wordt met een horlogeglas bedekt. Om het ontsnappen van de solventdampen te 
vergemakkelijken, kunnen glazen dragers tussen het horlogeglas en het bekerglas worden geplaatst. 
Het bekerglas wordt op een verwarmingsplaat of met een bunsenbrander op een draadnet verhit. In 
plaats van te verwarmen in een bekerglas, kan ook een indampschaal worden gebruikt. 
 
Het is dikwijls moeilijk om de verdamping te controleren, omwille van de neiging van sommige 
oplossingen om plaatselijk oververhit te geraken. Deze oververhitting veroorzaakt stoten van de 
vloeistof, wat tot gedeeltelijk verlies van de oplossing kan leiden. Oververhitting kan vermeden 
worden door zachtjes te verhitten. Ook kunnen kooksteentjes worden toegevoegd. Voor analytische 
oplossingen gebruikt men best kooksteentjes uit teflon, om contaminatie van de oplossing te 
vermijden. 
 
Soms kunnen ongewenste deeltjes door verhitting worden geëlimineerd. Zo kunnen chloride- en 
nitraat-ionen worden verwijderd door waterstofsulfaat aan de oplossing toe te voegen en door de 
oplossing te verhitten totdat er dikke witte dampen van zwaveltrioxide ontwijken (werken in een 
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trekkast !). Ammoniumchloride kan verwijderd worden door geconcentreerd waterstofnitraat aan de 
oplossing toe te voegen en het volume van de oplossing tot een klein volume te reduceren. Onder deze 
omstandigheden wordt het ammonium-ion snel door verhitting geoxideerd.  
 
 
 

Belangrijk 
Heet glaswerk heeft hetzelfde uitzicht als koud glaswerk !!! 

Dit leert men snel door ervaring. 
 
 
 

4.14 Sublimatie 
 
De techniek van sublimatie is erg met destillatie verwant. Bij sublimatie gaat een stof direct over van 
de vaste toestand naar de gasfase, zonder te smelten. Bij het sublimatiepunt is de dampspanning van 
een vaste stof gelijk aan de omgevingsdruk. Condensatie van de damp geeft een gezuiverd vast 
product, op voorwaarde dat de onzuiverheden weinig vluchtig zijn. De gecondenseerde bestanddelen 
worden “sublimaat” genoemd. Sublimatie is een geschikte methode voor het zuiveren van relatief 
vluchtige organische of anorganische stoffen, op een schaal van enkele milligrammen tot tientallen 
grammen.  
 
Sublimatie kan bij atmosfeerdruk worden uitgevoerd worden, maar meestal werkt men bij verlaagde 
druk, om de verdamping te versnellen (vacuümsublimatie). De zuivering van een verbinding door 
sublimatie is slechts mogelijk bij temperaturen onder het tripelpunt, vandaar dat de sublimatie van de 
meeste verbindingen onder verminderde druk moet gebeuren. Men kan sublimatie ook versnellen door 
in plaats van te werken in een vacuüm, een inert gas over het staal te leiden. 
 

 
 ferroceen    kamfer 
 
Slechts weinig vaste verbindingen sublimeren gemakkelijk, omdat de meeste vaste verbindingen een 
zeer lage dampspanning hebben. Nochtans hebben sommige verbindingen een ongewoon hoge 
dampspanning, omdat hun moleculaire structuur ervoor zorgt dat er tamelijk zwakke intermoleculaire 
krachten heersen tussen de moleculen in de vaste toestand. De belangrijkste factor die bijdraagt tot 
zwakke intermoleculaire krachten is de vorm van de moleculen. Vele verbindingen die gemakkelijk 
sublimeren hebben een sferische of cylindrische vorm. Typische voorbeelden van stoffen die door 
sublimatie kunnen gezuiverd worden zijn kamfer, jood en ferroceen. Producten die door sublimatie 
worden gezuiverd moeten relatief vrij van solvent en andere vluchtige bestanddelen zijn. 
 
De voordelen van sublimatie als zuiverings- en scheidingstechniek zijn: 

(1) Er is geen solvent vereist. 
(2) Sublimatie is sneller dan kristallisatie. 

Fe

O

CH3CH3

CH3
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(3) Vluchtige onzuiverheden kunnen van een niet-vluchtig product door sublimatie verwijderd 
worden. 

(4) Door sublimatie kunnen hydratiewater of solvatiemoleculen verwijderd worden. 
(5) Niet-vluchtige of weinig vluchtige vaste stoffen kunnen van meer vluchtige gescheiden 

worden. 
(6) Door vacuümsublimatie kunnen thermisch weinig stabiele producten gezuiverd worden. 
(7) Omdat er weinig handelingen zijn waarbij product moet getransfereerd worden, wordt het 

verlies aan product beperkt. 
Een nadeel van sublimatie als zuiveringsmethode is dat sublimatie niet zo selectief als herkristallisatie 
is, omdat de dampspanningen van sublimeerbare producten heel dicht bij elkaar kunnen liggen.  
 
 

 
 

Fig. 4.29. Eenvoudige opstelling voor sublimatie 
 
 
De eenvoudigste opstelling voor sublimatie bij atmosfeerdruk van stalen tussen 10 en 25 g bestaat uit 
een porseleinen indampschaal bedekt met een geperforeerd filtreerpapier. Boven het geperforeerde 
filtreerpapier wordt een horlogeglas geplaatst met de bolle zijde naar onder. Het te zuiveren product 
wordt in de porseleinen schaal geplaatst en de schaal wordt zachtjes verhit in een trekkast door middel 
van een kleine bunsenvlam of door middel van een zandbad. Het sublimaat zet zich af op het 
horlogeglas en het geperforeerde filtreerpapier verhindert dat het sublimaat op het residu terugvalt. Het 
horlogeglas kan koel gehouden worden door het te bedekken met enkele velletjes vochtig filtreerpapier 
en door dit filtreerpapier geregeld te bevochtigen.  
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Grotere hoeveelheden product kunnen gesublimeerd worden door de porseleinen schaal te bedekken 
met een omgekeerde trechter uit glas (in plaats van het horlogeglas), waarbij de steel met behulp van 
een prop glaswol afgedicht is. De trechter kan met een watermantel gekoeld worden. Nog een andere 
opstelling is deze waarbij het vaste product op de bodem van een bekerglas wordt gebracht. Bovenop 
het bekerglas wordt een porseleinen schaaltje met ijs geplaatst (fig. 4.29). 
 

 
Fig. 4.30.  Sublimatietoestellen van het “koude vinger”-type. Linksonder wordt de koude vinger in 

detail weergegeven. 
 

 

Vacuümsublimatie wordt meestal uitgevoerd in een speciaal ontworpen sublimatietoestel 
(sublimator). Deze bestaat uit een evacueerbare langwerpige glazen behouder, die binnenin voorzien 
is van een “koude vinger” (fig. 4.30). De procedure gaat als volgt: 

(1) Als het ruwe product een vaste stof is, moet het eerst fijngemalen worden, vooraleer het in de 
sublimator wordt geplaatst. Als het ruwe product wasvormig of olieachtig is, moet het met een 
kleine hoeveelheid solvent in de buis gewassen worden, waarna het solvent met behulp van 
een rotavap wordt verwijderd.  

(2) Sluit de glazen buis af met de koude vinger en let erop dat de koude vinger niet in contact 
komt met het ruwe product op de bodem van de buis. Er moet een afstand van ca. 1 cm 
overblijven tussen de vaste stof en de koude vinger. 

(3) Breng het sublimatietoestel langzaam onder vacuüm, er zorg voor dragend dat de vaste stof 
niet gaat opspetteren. Vul de koude vinger met een koelvloeistof (bijv. een vast CO2: aceton 
mengsel). Verhit de basis van de sublimator. Het verhitten kan het best in een oliebad 
uitgevoerd worden. 

(4) Een fijne nevel van gesublimeerd materiaal op de koude vinger duidt erop dat het 
sublimatieproces gestart is. De temperatuur moet dan zo constant mogelijk worden gehouden, 
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totdat de zuivering voltooid is. Als een algemene regel kan men stellen dat de temperatuur bij 
sublimatie 30 °C onder het smeltpunt moet blijven. Verwarm nooit tot boven het smeltpunt. 

(5) Wanneer de sublimatie voltooid is, moet men de verhitting stoppen en heel voorzichtig lucht 
in het sublimatietoestel toelaten. Verwijder de koude vinger heel voorzichtig en krab het 
gesublimeerde product met een microspatel van de koude vinger. Het kan behulpzaam zijn om 
na het openen van het sublimatietoestel de koude vinger op een stuk aluminiumfolie te 
plaatsen, om het verlies aan gezuiverd product te beperken. Stap (5) is de meest cruciale, 
omdat de gesublimeerde stof vaak slechts heel weinig hecht aan de koude vinger, zodat 
gevaar bestaat dat het product van de koude vinger valt. Als voorzorgsmaatregel kan het ruwe 
product door een prop glaswol afgedekt worden. 
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5   Principes van chromatografie 

 

5.1 Definitie van chromatografie 
 
Chromatografische technieken behoren tot de krachtigste technieken die ter beschikking van een 
scheikundige staan voor de scheiding en dosage van componenten in een complex mengsel. 
Chromatografie wordt vaak toegepast om mengsels te scheiden die veel componenten bevatten en/of 
waarvan de componenten slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn In combinatie met 
infraroodspectroscopie en massaspectrometrie is het mogelijk om met chromatografische technieken 
verbindingen te identificeren. Chromatografische technieken worden ook vaak gebruikt voor de 
zuivering van verbindingen bij organische synthese, zeker als de verbindingen bijv. bij destillatie 
zouden ontbinden. 
 
Chromatografie is een fysische scheidingsmethode waarbij de te scheiden componenten worden 
verdeeld tussen twee fasen, waarvan één fase stationair is terwijl de andere in een bepaalde richting 
beweegt.  
 
Er zijn veel chromatografische systemen en deze kunnen op verschillende wijzen worden ingedeeld. 
Men kan kijken naar het fysicochemisch proces waarop de scheiding is gebaseerd, of naar de manier 
waarop de scheiding wordt uitgevoerd. De verschillende vormen van chromatografie ontlenen hun 
definities aan de fysische aard van de mobiele en de stationaire fase. Bij gaschromatografie is de 
mobiele fase een gas, terwijl bij vloeistofchromatografie de mobiele fase een vloeistof is. Bovendien 
kan de stationaire fase een vloeistof of een vaste stof zijn. Hierdoor bestaan er we twee vormen van 
gaschromatografie: gas-vloeistofchromatografie en gas-vastchromatografie. We hebben eveneens 
twee vormen van vloeistofchromatografie: vloeistof-vloeistofchromatografie en vloeistof-
vastchromatografie.  
Vloeistof-vloeistofchromatografie is ook bekend onder de benaming partitiechromatografie en 
vloeistof-vastchromatografie onder de benaming adsorptiechromatografie. 
 
Daarnaast zijn er een aantal onderverdelingen van chromatografie, die op de fysische vorm van het 
chromatografisch systeem gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld, bij kolomchromatografie bevindt het 
fasesysteem zich in een cilindrische kolom, terwijl het fasesysteem bij dunne-laagchromatografie 
(TLC) een vlakke plaat is. Het is vermeldenswaard dat vloeistofchromatografie zowel in kolommen als 
op vlakke oppervlakken kan uitgevoerd worden, terwijl gaschromatografie tot kolommen beperkt is. 
 
 

5.2. Historiek van chromatografie 
 
Kolomchromatografie als een scheidingstechniek werd voor het eerst gebruikt door de Russische 
plantkundige Mikhail Tswett in 1906. Door gebruik te maken van een kolom gevuld met fijnkorrelig 
calciumcarbonaat was hij in staat om gekleurde bladpigmenten af te zonderen en te scheiden. De 
individuele pigmenten doorliepen de kolom tegen verschillende snelheden en werden van elkaar 
gescheiden. Hierbij waren de  gescheiden pigmenten duidelijk als gekleurde banden waar te nemen. 
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Tswett introduceerde ook de benaming chromatografie, afgeleid van de Griekse woorden chroma 
(“kleur”) en graphein (“schrijven”). 
 
De volgende belangrijke stap in de historiek van de chromatografie was de ontwikkeling van vloeistof-
vloeistofchromatografie door A.J.P. Martin en R.L.M. Synge in 1941. In plaats van een vaste 
adsorberende stof, gebruikten zij een stationaire vloeibare fase uitgespreid over het oppervlak van een 
inerte drager en niet mengbaar met de mobiele fase. De componenten in het mengsel verdeelden 
zichzelf tussen de twee vloeibare fasen volgens hun oplosbaarheden. Voor hun werk kregen Martin en 
Synge de Nobelprijs scheikunde in 1952. Er dient opgemerkt te worden dat tussen 1937 en 1972 niet 
minder dan 12 Nobelprijzen werden toegekend aan wetenschappelijk onderzoek waarbij 
chromatografie een cruciale rol speelde. 
 
Gaschromatografie (GC) werd voor het eerst beschreven in 1952 door Martin en James, en werd vanaf 
het begin van de jaren ’60 de meest gesofisticeerde en meest gebruikte chromatografische techniek, 
vooral voor het scheiden van gassen en voor vluchtige vloeistoffen en vluchtige vaste stoffen.  
 
Vrij recent kreeg men opnieuw interesse in vloeistofchromatografie in gesloten kolommen, omwille 
van de beschikbaarheid van nieuwe instrumentatie, nieuwe stationaire fasen en een beter begrip van de 
theorie van chromatografie. HPLC (high-performance liquid chromatography) heeft zich snel 
ontwikkeld tot een techniek die bijna evenveel gebruikt wordt als gaschromatografie, en die geschikt is 
voor de scheiding van niet-vluchtige en van thermisch onstabiele verbindingen. 
 
 
 

5.3 Moleculaire krachten werkzaam bij chromatografische scheidingen 
 
Een opgeloste stof wordt tussen twee fasen verdeeld als het resultaat van de moleculaire krachten die 
bestaan tussen de opgeloste moleculen en de moleculen van de twee fasen. Hoe sterker de moleculaire 
krachten zijn tussen de opgeloste moleculen en de stationaire fase, des te beter worden de opgeloste 
moleculen door de stationaire fase weerhouden. Omgekeerd zullen de opgeloste moleculen des te 
sneller door een kolom passeren naarmate de moleculaire krachten tussen de opgeloste moleculen en 
deze van de mobiele fase sterker worden. De moleculaire krachten die de opgeloste moleculen 
weerhouden, kunnen tot vier basistypen teruggebracht worden: ionische krachten, polaire krachten, 
dispersieve krachten en chemische krachten. In feite moeten we nog een vijfde type beschouwen, de 
waterstofbrugvorming, maar deze kan als een sterke polaire kracht worden geklasseerd. 
 

5.3.1 Ionische interacties 

 
Ionische interacties komen voort uit de permanente elektrische ladingen die moleculen bezitten als ze 
onder de vorm van ionen voorkomen. Zulke interacties worden uitgebuit in 
ionenwisselingschromatografie (zie hoofdstuk 9). Om een anionisch materiaal te weerhouden in een 
chromatografisch systeem, moet de stationaire fase kationen bevatten. Daarentegen, voor het 
weerhouden van kationisch materiaal, moet de stationaire fase anionen bevatten.  
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5.3.2 Polaire interacties 

 
De polaire interacties tussen moleculen vinden hun oorsprong in permanente of geïnduceerde dipolen 
in de moleculen, en zijn niet het resultaat van netto elektrische ladingen zoals in het geval van ionische 
interacties. Alcoholen, ketonen en aldehyden zijn voorbeelden van polaire moleculen met een 
permanent dipoolmoment. Aromatische koolwaterstoffen zoals benzeen en tolueen zijn voorbeelden 
van aromatische moleculen zonder permanent dipoolmoment. Wanneer een molecule met een 
permanent dipoolmoment een polariseerbaar molecule nadert, zal het veld van de permanente dipool 
een dipoolmoment in het polariseerbaar molecule induceren, en bijgevolg kan er een elektrische 
interactie tussen de twee moleculen plaatsvinden. Hieruit volgt dat om selectief een polaire verbinding 
te weerhouden, de stationaire fase ook polair moet zijn (bijv. hydroxylgroepen bevattend). Als de te 
scheiden componenten sterk polair zijn, kan een polariseerbare verbinding zoals een aromatische 
koolwaterstof een geschikte stationaire fase zijn. Om de polaire selectiviteit van de stationaire fase heel 
manifest te maken, moet van een niet-polaire mobiele fase gebruik gemaakt worden. 
 
 

5.3.3 Dispersieve interacties 

 
Dispersieve interacties zijn moeilijker te beschrijven. Alhoewel ze elektrisch van aard zijn, zijn ze het 
resultaat van fluctuerende ladingen, eerder dan van permanente elektrische ladingen op de moleculen. 
Voorbeelden van zuivere dispersieve krachten zijn de moleculaire krachten die tussen moleculen van 
koolwaterstoffen bestaan. n-Hexaan is geen gas omwille van het collectief effect van de dispersieve 
krachten die de moleculen als een vloeistof samenhouden. Om moleculen selectief door dispersieve 
krachten te weerhouden, mag de stationaire geen polaire of ionische verbindingen bevatten, maar enkel 
materialen van het koolwaterstoftype. Om de dispersieve selectiviteit te laten domineren in de 
stationaire fase, moet de mobiele fase polair en significant minder dispersief zijn. 
 

5.3.4 Chemische krachten 

 
Chemische krachten zijn normalerwijze onomkeerbaar van aard, en bijgevolg zal de 
verdelingscoëfficiënt van de opgeloste stof ten opzichte van de stationaire fase, die de moleculen 
chemisch bindt, oneindig groot zijn. Bij affiniteitchromatografie wordt gebruikt gemaakt van 
chemische krachten bij het scheidingsproces. De stationaire fase wordt hier zodanig gekozen dat deze 
chemisch zal reageren met juist één component van het te scheiden mengsel, waardoor deze component 
selectief van de andere aanwezige stoffen wordt geëxtraheerd. 
 
Het komt slechts zelden voor dat de interacties uit slechts één type bestaan. Polaire interacties zijn 
altijd vergezeld door dispersieve interacties, en ionische interacties komen meestal samen voor met 
polaire en dispersieve interacties. Niet enkel de grootte van de kracht tussen de opgeloste moleculen en 
de stationaire fase bepalen de mate waarin de moleculen worden weerhouden. Ook de hoeveelheid van 
de stationaire fase aanwezig in het systeem is van belang, en ook de toegankelijkheid van de stationaire 
fase voor de opgeloste moleculen. Als de stationaire fase een poreuze vaste stof is, kunnen opgeloste 
moleculen gemakkelijker in de poriën binnendringen en interageren met meer stationaire fase dan de 
grotere moleculen, die gedeeltelijk worden uitgesloten.  

5.4 Ontwikkeling van een chromatogram 
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De meest gebruikte ontwikkelmethode in kolomchromatografie is de elutietechniek. In deze techniek 
wordt het staal opgelost in een mobiele fase en op de top van de kolom gebracht. Door gebruik te 
maken van de mobiele fase, wordt elutie uitgevoerd totdat de componenten in het mengsel gescheiden 
zijn en aan het uiteinde van de kolom worden gedetecteerd. Figuur 5.1 verduidelijkt het principe van 
elutiechromatografie.  
 

 
Fig. 5.1. Principe van elutiechromatografie (scheiding van een mengsel met componenten A en B) 

 
 
Eens dat het staal op de kolom is gebracht, verdelen de componenten van het mengsel zich tussen de 
mobiele en de stationaire fase. Als de mobiele fase dan continu wordt toegevoegd onder de vorm van 
het eluens of de elutievloeistof (= de vloeistof die op de top van de kolom wordt gegoten), verdelen de 
verbindingen zich tussen de nieuwe mobiele fase en de stationaire fase. Omdat de opgeloste stof zich 
enkel kan voortbewegen in de mobiele fase, is de gemiddelde snelheid waartegen een opgeloste stof 
doorheen de kolom migreert afhankelijk van de tijdsfractie dat deze moleculen zich in de mobiele fase 
bevinden. De scheiding is gebaseerd op de eigenschap dat bepaalde verbindingen steviger door de 
stationaire fase worden weerhouden dan andere. Hoe steviger een verbinding door de stationaire fase 
wordt weerhouden, hoe langer dat het duurt dat deze verbinding de kolom kan verlaten. De vloeistof 
die uit de kolom vloeit noemt men het eluaat. In het ideale geval, zullen de verschillen in 
migratiesnelheid ervoor zorgen dat de componenten in een mengsel langsheen de kolom in banden of 
zones gescheiden worden. De afzondering van de gescheiden componenten wordt verwezenlijkt door 
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voldoende mobiele fase doorheen de kolom te laten lopen zodat de individuele fracties uit de kolom 
vloeien, waar ze kunnen worden opgevangen. 
 
Wanneer het detectorsignaal grafisch wordt uitgezet in functie van de elutietijd of het elutievolume, 
verkrijgt men een chromatogram. De positie van de pieken (retentietijd of retentievolume) kan 
gebruikt worden voor de identificatie van de componenten in het staal. De oppervlakte onder de pieken 
geeft een kwantitatieve maat voor de hoeveelheid van elke component. Wanneer men de zones met de 
verbindingen door heen de kolom volgt, dan ziet men dat de banden meer gescheiden worden naarmate 
ze verder de kolom doorlopen. Tegelijkertijd verbreden echter ook de banden. De scheiding van 
verbindingen in een chromatogram kan verbeterd worden door de migratiesnelheden van de banden 
door de kolom selectief te veranderen en door de bandverbreding zo klein mogelijk te houden. Het is 
belangrijk om de factoren te kennen die invloed hebben op de migratiesnelheid en op de 
bandverbreding. 
 
 
 

5.5. Migratiesnelheden van opgeloste stoffen 
 
De efficiëntie van een chromatografische kolom voor het scheiden van twee opgeloste stoffen is 
gedeeltelijk afhankelijk van de relatieve snelheden waartegen de twee deeltjes geëlueerd worden. Deze 
migratiesnelheden hangen op hun beurt af van de verdelingscoëfficiënten (of 
verdelingsverhoudingen) van de opgeloste stoffen tussen de twee fasen. 
 

5.5.1 Verdelingscoëfficiënt in chromatografie 

 
De verdelingscoëfficiënt is een evenwichtsconstante die de verdeling van een opgeloste tussen de 
mobiele en de stationaire fase beschrijft: 
 

( ) ( )stationairAmobielA ←→ ,      (5.1) 

 
Bij een gegeven temperatuur hebben we: 
 

M

S

c
c

K = ,        (5.2) 

 
waarbij de evenwichtsconstante K de verdelingscoëfficiënt van stof A is, cS is de molaire analytische 
concentratie van de opgeloste stof in de stationaire fase en cM is de molaire analytische concentratie 
van de opgeloste stof in de mobiele fase. In het ideale geval is de verdelingscoëfficiënt constant over 
een groot concentratieinterval, zodat hier cS recht evenredig met cM is. Bij hoge concentraties aan de 
opgeloste stoffen, worden echter grote afwijkingen van deze lineariteit waargenomen. De meeste 
chromatografische scheidingen worden uitgevoerd in omstandigheden waarbij vergelijking 5.2 wel 
geldig is.  

5.5.2 Retentietijden 
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Het nulpunt op de tijdsas van een chromatogram correspondeert met het ogenblik waarop het staal in 
een kolom wordt geïnjecteerd en de elutie wordt gestart. Een eerste piek in het chromatogram wordt 
gevonden bij tijd tM  (hold-up tijd of dode tijd) Deze piek is afkomstig van deeltjes die niet door de 
kolom worden weerhouden. De migratiesnelheid van deze deeltjes is gelijk aan de gemiddelde 
migratiesnelheid van de moleculen van de mobiele fase. Alle volgende pieken in het chromatogram 
behoren toe aan deeltjes die een zekere interactie met de stationaire fase ondergaan, zodat ze selectief 
vertraagd worden. De totale retentietijd tR is de tijd die een opgelost deeltje nodig heeft om de 
detector op het einde van de kolom te bereiken, of m.a.w. de retentietijd is de tijd die een deeltje nodig 
heeft om de kolom te doorlopen (fig. 5.2).  
 
De totale retentietijd wordt ook wel bruto-retentietijd genoemd. Het verschil tussen de totale 
retentietijd en de dode tijd wordt de aangepaste retentietijd of netto-retentietijd t’R: 
 

MRR ttt −=' .        (5.3) 

 
In plaats van in tijdseenheden kan de retentie in volumes worden uitgedrukt. Het retentievolume is het 
aantal mL dat nodig is om de component te elueren. 
 
De gemiddelde lineaire migratiesnelheid van een opgeloste stof, v , is 
 

Rt
Lv = ,         (5.4) 

 
waarbij L de lengte van de kolomvulling is. Op analoge wijze, wordt de gemiddelde lineaire 
migratiesnelheid (of stroomsnelheid) van de moleculen van de mobiele fase, u , gegeven door: 
 

Mt
Lu = ,        (5.5) 

 

 
Fig. 5.2.  Bepaling van de retentietijd 

 
Tijdens het chromatografieproces beweegt de component voortdurend heen en weer tussen de mobiele 
en de stationaire fase. In de mobiele fase is de migratiesnelheid gelijk aan die van het eluens. Tijdens 
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het verblijf in de stationaire fase is de migratiesnelheid nul. Een molecule dat zich 40% van de tijd in 
de mobiele fase bevindt, wordt 40% van de tijd meegevoerd en migreert 60% van de tijd niet. De 
gemiddelde migratiesnelheid is in dat geval gelijk aan 40% van de migratiesnelheid van de mobiele 
fase. De kans om een bepaald molecule in de mobiele fase aan te treffen is ook 40%.  
 
 

5.5.3 Relatie tussen retentietijd en verdelingscoëfficiënt 

 
Om de retentietijd van een opgeloste stof met de verdelingscoëfficiënt in verband te brengen, drukken 
we de migratiesnelheid van de opgeloste stof uit als een fractie van de migratiesnelheid van de mobiele 
fase: 
 

.doorbrengt fase mobiele dein  stof opgeloste de die ctie  tijdsfra×= uv   (5.6) 

 
Deze fractie is gelijk aan het gemiddelde aantal mol van de opgeloste stof in de mobiele fase op om het 
even welk ogenblik, gedeeld door het totale aantal van de opgeloste stof in de kolom: 
 

stof opgeloste mol aantal totaal
fase mobiele dein  stof opgeloste de van mol

×= uv ,    (5.7) 
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1 ,     (5.8) 

 
waarbij cM en cS de molaire analytische concentraties zijn van de opgeloste stof in resp. de mobiele en 
de stationaire fase, en VM en VS zijn de totale volumes van de mobiele en de stationaire fases op de 
kolom. Wanneer we vgl. (5.2) in (5.8) invullen, vinden we een uitdrukking voor de migratiesnelheid 
van de opgeloste stof als een functie van de verdelingscoëfficiënt en als een functie van de volumes 
van de stationaire en mobiele fasen: 
 

M

S

V
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K
uv

+
×=

1

1 .       (5.9) 

 

5.5.4 Capaciteitsfactor 

 
De capaciteitsfactor is een belangrijke parameter die veel gebruikt wordt om de migratiesnelheid van 
een opgeloste stof doorheen een kolom te beschrijven. Het is de verhouding van de hoeveelheid 
component in de stationaire fase en de hoeveelheid component in de mobiele fase. Voor een opgeloste 
stof A, wordt de capaciteitsfactor k’A gedefinieerd als: 
 

M

S
AA V

V
Kk =' ,        (5.10)  
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waarbij KA de verdelingscoëfficiënt voor deeltje A is. Voor een bepaald scheidingssysteem ligt de 
verhouding Vs/VM vast en mag als een constante worden beschouwd. Wanneer we vgl. (5.10) in vgl. 
(5.9) invullen, vinden we: 
 

Ak
uv

'1
1

+
×= .        (5.11) 

 
Om aan te tonen hoe k’A  uit een chromatogram kan worden afgeleid, vullen we vergelijkingen (5.4) en 
(5.5) in vgl. (5.11) in: 
 

AMR kt
L
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L
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1

+
×= .       (5.12) 

 
Na herschikking, vinden we 
 

M

MR
A t

tt
k

−
=' .        (5.13) 

 
De grootheden tM en tR kunnen gemakkelijk uit een chromatogram worden afgeleid. Wanneer de 
capaciteitsfactor veel kleiner dan 1 is, verloopt elutie zo snel dat een accurate bepaling van de 
retentietijden moeilijk is. Wanneer de capaciteitsfactor groter dan 20 à 30 is, worden de elutietijden 
veel te lang. In het ideale geval worden chromatografische scheidingen uitgevoerd onder 
omstandigheden waarbij de capaciteitsfactoren voor de opgeloste stoffen in een mengsel tussen 1 en 5 
gelegen zijn.  
 
Merk op dat de capaciteitsfactor een verhouding van hoeveelheden is, terwijl de 
verdelingscoëfficiënt een verhouding van concentraties is.  
 
 
 

5.5.5 Selectiviteitsfactor 

 
De selectiviteitsfactor (of scheidingsfactor) α van een kolom voor twee deeltjes A en B wordt 
gedefinieerd als 
 

A

B

K
K

=α ,        (5.14) 

 
waarbij KB de verdelingscoëfficiënt is van het sterker door de stationaire fase weerhouden deeltje B en 
KA is de constante voor het deeltje A dat minder sterk door de stationaire fase wordt weerhouden. Per 
definitie, is α  steeds groter dan 1. Wanneer we vgl. (5.10) en de analoge vergelijking voor deeltje B in 
vergelijking (5.14) invullen, vinden we na herschikking een verband tussen de selectiviteitsfactor voor 
de twee opgeloste deeltjes en hun capaciteitsfactor: 
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B

k
k

'
'

=α ,        (5.15) 
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waarbij k’B en k’A de capaciteitsfactoren van resp. B en A zijn. Substitutie van vgl. (5.13) voor de twee 
opgeloste stoffen in vgl. (5.15), geeft een uitdrukking die toelaat om α uit een experimenteel 
chromatogram af te leiden: 
 

( )
( ) MAR

MBR

tt
tt

−

−
=α .        (5.16) 

 
De selectiviteitsfactor is een maat voor de scheiding van twee deeltjes op een chromatografisch 
systeem. Hoe meer α van 1 afwijkt, hoe gemakkelijker de twee deeltjes kunnen gescheiden worden. 
 
 
 
 

*5.6 Vorm van chromatografische banden en bandverbreding 
 

5.6.1 Vorm van chromatografische banden 

 
De pieken in een typisch chromatogram of het concentratieprofiel van banden in een kolom hebben 
dezelfde vorm als een Gauss-curve. In de foutentheorie wordt de vorm van de Gauss-curve verklaard 
door aan te nemen dat de onzekerheid verbonden met een enkelvoudige meting de som is van een groot 
aantal kleine, individueel ondetecteerbare en willekeurig optredende onzekerheden, die elk een gelijke 
kans hebben om een positief of een negatief teken te hebben. De meest voorkomend geval is dat deze 
onzekerheden elkaar opheffen, wat leidt tot de gemiddelde waarde. De kans is kleiner dat de 
individuele onzekerheden leiden tot een resultaat dat groter of kleiner dan de gemiddelde waarde is. 
Dit leidt tot een symmetrische verdeling van de data rond de gemiddelde waarde. Op dezelfde manier 
kan de typische Gauss-vorm van een chromatografische band toegeschreven worden aan de random 
bewegingen van de ontelbare deeltjes van de opgeloste stof, wanneer de chromatografische band 
doorheen de kolom verschuift.  
 
Een molecule van de opgeloste stof ondergaat een zeer groot aantal transfers tussen de stationaire en de 
mobiele fase tijdens het doorlopen van de kolom. De verblijfstijd in elke fase is erg onregelmatig. 
Transfer van de ene fase naar de andere vereist energie, en het molecule moet deze energie uit zijn 
omgeving onttrekken. De verblijfstijd in een bepaalde fase kan van heel korte duur zijn, maar kan in 
andere gevallen ook relatief lang duren. Merk op dat een molecule zich enkel door de kolom kan 
verplaatsen als het molecule zich in de mobiele fase bevindt. Bijgevolg kunnen bepaalde moleculen 
snel vooruitkomen omdat ze toevallig voor het grootste deel van de tijd in de mobiele fase worden 
ingesloten, terwijl andere moleculen traag door de kolom kunnen trekken omdat ze voor langer dan de 
gemiddelde tijd door de stationaire fase worden vastgehouden. Het resultaat van deze willekeurige 
individuele processen is een symmetrische verdeling van de snelheden rond een gemiddelde waarde. 
Deze gemiddelde waarde geeft het gedrag van een gemiddeld deeltje weer.  
 
De bandbreedte neemt toe als de band doorheen de kolom trekt, omdat meer tijd beschikbaar is 
waarover spreiding kan optreden. De breedte van de chromatografische band staat in rechtstreeks 
verband met de retentietijd van de opgeloste moleculen in de kolom, en is omgekeerd evenredig met de 
stroomsnelheid van de mobiele fase. 
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5.6.2 Methoden voor het beschrijven van de efficiëntie van een chromatografische kolom 

 
Volgens de klassieke chromatografische theorie, kan de efficiëntie van een chromatografische kolom  
door twee parameters beschreven worden: (1) aantal theoretische platen N en (2) plaathoogte H 
(ook genoemd hoogte-equivalent van een theoretische plaat, HETP). Deze twee parameters kunnen 
met elkaar in verband gebracht worden: 
 

H
LN = ,        (5.17) 

 
waarbij L de lengte is van de kolomvulling (meestal uitgedrukt in cm). De efficiëntie van een 
chromatografische kolom neemt toe als het aantal theoretische platen groter wordt, of als de 
plaathoogte kleiner wordt. De efficiëntie van een kolom kan enorm verschillen, afhankelijk van het 
type van stationaire en mobiele fase. De efficiëntie in termen van aantal theoretische platen kan 
variëren tussen enkele honderden tot vele honderdduizenden. De plaathoogte kan variëren tussen 
enkele tienden tot een duizendste van een cm, of zelfs minder. Een kleine plaathoogte geeft smalle 
pieken, wat leidt tot een betere scheiding. 
 
De plaathoogte H is de evenredigheidsfactor tussen de variantie σ2 (σ is standaarddeviatie) van de 
chromatografische band en de afstand x die de band heeft afgelegd: 
 

Hx=2σ ,         (5.18) 
 
of 
 

x
H

2σ
= .         (5.19) 

 
Bij een Gauss-curve is de totale breedte bij halve hoogte gelijk aan 4σ. 
Het aantal theoretische platen van een kolom N kan bepaald worden via de formule: 

2
2/1

255,5
w

t
N R= ,        (5.20) 

 
waarbij tR de retentietijd is, en w1/2 de breedte van de chromatografische band op halve hoogte. 
 
In plaats van de breedte van de piek op halve hoogte, kan ook de totale breedte van de piek bij de 
basislijn worden gemeten. Het aantal theoretische platen wordt dan gegeven door: 
 

 2

216
w

tN R= .        (5.21) 
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5.6.3 van Deemter vergelijking 

 
De plaathoogte H is recht evenredig met de variantie van een chromatografische band: hoe kleiner de 
plaathoogte, hoe smaller de band. De van Deemter vergelijking vat de effecten samen die in de kolom 
(dus met uitsluiting van het injectiesysteem en de detector) bijdragen tot de plaathoogte: 
 

uC
u
BAH ++= ,       (5.22)  

waarbij u de gemiddelde lineaire stroomsnelheid van de mobiele fase is, en waarbij A, B en C 
constanten zijn. Er zijn bandverbredingsmechanismen die recht evenredig met de stroomsnelheid zijn, 
omgekeerd evenredig en onafhankelijk van de stroomsnelheid.  
 

 
Fig. 5.3: Verschillende trajecten afgelegd door de opgeloste moleculen 

 
Als H in functie van u  wordt uitgezet, verkrijgt men een hyperboolvormige curve, die een minimum 
vertoont. Het minimum komt overeen met de optimale gemiddelde lineaire stroomsnelheid, dit is de 
elutiesnelheid waarbij de kolom het efficiëntste functioneert. Omwille van de samendrukbaarheid van 
het draaggas, is bij gaschromatografie u  niet constant over de gehele lengte van de kolom, en 
bijgevolg kan slechts een klein deel van de kolom bij GC met de maximale efficiëntie werken. 
 
De constante A geeft de bijdrage te wijten aan verschillen in trajecten gevolgd door de 
componentmoleculen tussen de stationaire fase in de kolom (Fig. 5.3). Men spreekt over eddy-diffusie 
of convectieve dispersie. Verschillende componentmoleculen leggen verschillende wegen af als ze een 
kolom met lengte L doorlopen. Deze wegen verschillen niet alleen van elkaar in lengte, maar ook in 
diameter. Dit houdt in dat de stroomsnelheden in de kanalen verschillen. De moleculen leggen niet 
alleen verschillende afstanden af, maar ze reizen ook met verschillende snelheden. Daardoor neemt het 
onderlinge verschil in verblijfstijd toe, en met een bandverbreding tot gevolg. De vaste partikels van de 
stationaire fase veroorzaken daarenboven ook turbulentie in de mobiele fase, wat leidt tot menging en 
dispersie van de componentmoleculen. De turbulentie-effecten zijn eveneens in de constante A 
opgenomen. Om de efficiëntie van een kolomscheiding te vergroten, moet A zo klein mogelijk zijn. De 
waarde van A kan verkleind worden door te werken met een fijne kolomvulling (met uniforme 
deeltjesgrootte), of door de diameter van de kolom te verkleinen. Voor een capillaire kolom, zonder 
kolomvulling is A gelijk aan nul. 
 
De term B/ u  is afkomstig van de longitudinale diffusie, wat betekent dat de opgeloste moleculen zich 
uitspreiden in de lengterichting van de kolom, vooral door diffusie van de mobiele fase.  De diffusie 
wordt beschreven door de wet van Fick. Moleculen gedispergeerd in een vloeibare of gasvormige 
mobiele fase zijn in random beweging en diffunderen in alle richtingen onafhankelijk van de 
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stroomrichting. De voor- en achterwaartse diffusie zal bijdragen tot het vooroplopen en achterblijven 
van moleculen in de band, en dus tot bandverbreding leiden. De variantie te wijten aan diffusie is: 
 

u
LDm22 =σ ,        (5.23) 

 
waarbij Dm de diffusiecoëfficiënt van de opgeloste stof in de mobiele fase is, en L is de lengte van de 
kolom. L/ u  is de tijd die voor een opgelost molecule nodig is om de kolom te doorlopen. Hoe sneller 
de lineaire stroomsnelheid u is, hoe minder tijd een opgelost molecule in de kolom verblijft, en hoe 
kleiner de longitudinale diffusie zal zijn. Omdat de longitudinale diffusie in een gas veel sneller is dan 
de diffusie in een vloeistof, is de optimale stroomsnelheid van de mobiele fase bij gaschromatografie 
van veel groter belang dan bij vloeistofchromatografie. De diffusie kan beperkt worden door te werken 
met een zwaarder draaggas, zoals stikstof in plaats van helium of waterstof. 
 
De term C u  is afkomstig van de eindige tijd vereist voor de opgeloste stof om een evenwicht in te 
stellen tussen de mobiele en de stationaire fase. Alhoewel sommige opgeloste moleculen door de 
stationaire fase worden vastgehouden, zal het overige deel in de mobiele fase zich verder bewegen, wat 
resulteert in een spreiding van de zone waarin zich de opgeloste stof bevindt. De term Cu wordt ook 
wel de massatransfer term genoemd: 
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= ,       (5.24) 

 
waarbij Ds de diffusiecoëfficiënt is van de opgeloste stof in de stationaire fase, k’ is de capaciteitsfactor 
en d is de dikte van de stationaire fase. Hoe lager de lineaire stroomsnelheid is, hoe beter het evenwicht 
zich kan instellen en des te minder bandverbreding er optreedt. De massatransfer term kan ook 
verminderd worden door de korrelgrootte of de dikte  van de stationaire fase te verkleinen, evenals 
door toename van de temperatuur. Hierdoor kan de diffusiecoëfficiënt van de oploste stof in de 
stationaire fase vergroot worden. Bij gaschromatografie dragen laagviskeuze stationaire fasen bij tot 
een kleine C-term.  

5.7 Resolutie (of oplossend vermogen) 
 
Een goede chromatografische scheiding wordt beoordeeld aan de hand van de resolutie tussen de 
pieken, dit wil zeggen dat aangrenzende pieken voldoende geresolveerd zijn zodat een accurate 
bepaling van de oppervlakten onder de pieken mogelijk is (fig. 5.4). Hiervoor is het nodig dat er een 
basislijnscheiding tussen de pieken aanwezig is en dat er geen co-elutie of overlap van de staart van de 
ene piek met het begin van de volgende piek voorkomt. Omdat chromatografische pieken de vorm van 
een Gauss-curve hebben, zal er steeds een overlap, hoe klein ook, optreden. In het ideale geval moeten 
twee pieken A en B 6σ (3σA + 3 σB) van elkaar gescheiden zijn, wat wil zeggen dat de overlap minder 
dan 0,3% bedraagt. Immers, 99,7% van een Gauss-verdeling is tussen ±3σ gelegen. In de praktijk 
wordt de resolutie RS bepaald door het verschil in retentietijd voor A en B te vergelijken met de halve 
breedte van de pieken, omdat 95,5% van de Gauss-verdeling tussen ±2σ gelegen is, zodat voor een 
2,3% overlap de scheiding minstens 2σA + 2σB of ≈ 4σB moet bedragen, dit is de piekbreedte van de 
breedste piek op halve hoogte (w1/2 = 4σ): 
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waarbij tRB en tRA de retentietijden voor resp. A en B zijn, Δt is het verschil in retentietijd, en w1/2B is de 
breedte van piek B op halve hoogte. Uit de waarde van RS kan berekend worden in hoeverre de pieken 
elkaar overlappen. Voor een goede scheiding moet RS tussen 1,2 en 1,5 gelegen zijn, wat overeenkomt 
met een piekoverlap van ca. 1% (±2,5σ) en 0,3% (±3σ). RS = 1 correspondeert met een piekoverlap 
van ca. 2,3% (±2σ), en RS = 0,75 met een overlap van 6,5% (±1,5σ). RS waarden groter dan 1,8 duiden 
op een te goede scheiding, wat tot te lange analysetijden kan leiden, en tot een te grote bandverbreding 
van later eluerende pieken. 
 
Een nuttige vergelijking brengt de chromatografische resolutie van een kolom in verband met het 
aantal theoretische platen, en met de capaciteits- en selectiviteitsfactoren van een paar van opgeloste 
deeltjes in de kolom: 
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met N het aantal theoretische platen, k’B is de capaciteitsfactor van het traagste deeltje en α is de 
selectiviteitsfactor. Deze vergelijking is van belang voor het ontwerp van een kolom, om een gewenste 
scheiding te verkrijgen met een minimale kolomlengte en analysetijd. De resolutie is een functie van de 
vierkantswortel van N, zodat grote veranderingen in N vereist zijn om een merkbaar effect te 
verkrijgen. Voor een gegeven kolomlengte kan het aantal platen verhoogd worden, door de plaathoogte 
te verkleinen. De plaathoogte kan geminimaliseerd worden door (a) een kleine deeltjesgrootte of dunne 
filmdikte van de coating van de vloeibare stationaire fase; (b) een homogene pakking van de stationaire 
fase door gebruik te maken van pakkingsmateriaal met een kleine deeltjesgrootteverdeling; (c) een 
kleinere kolomdiameter; (d) een grote diffusiecoëfficiënt in de mobiele fase. Bij gaschromatografie 
kunnen de diffusiesnelheden aanzienlijk worden verminderd door bij lage kolomtemperaturen te 
werken.  
Er dient opgemerkt te worden dat niet alleen de resolutie van belang is bij optimalisatie van de 
voorwaarden om de kolom te elueren, maar dat ook de analysetijd een belangrijke factor is. Als men 
bij chromatografie aan schaalvergroting wil doen, dan moet men de diameter van de kolom vergroten, 
eerder dan de kolom langer te maken. Men moet ervoor zorgen dat de lineaire stroomsnelheid hetzelfde 
blijft (er is een groter volume mobiele fase vereist). 
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Fig. 5.4. Resolutie van chromatografische pieken 
 
De selectiviteitsfactor α kan beïnvloed worden door de keuze van een verschillend type van 
moleculaire interactie, dus door verandering van de stationaire fase. De capaciteitsfactor k’ kan 
veranderd worden door temperatuurvariatie bij GC, en door verandering van de samenstelling van de 
mobiele fase bij LC. 
 
 
Wanneer de resolutie gekend is, kan het aantal theoretische platen berekend worden, uitgaande van de 
selectiviteitsfactor, en van de capaciteitsfactor van bestanddeel B: 
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6    Vloeistofchromatografie 
 
 

6.1 Inleiding 
 
Bij vloeistofchromatografie (LC) is de mobiele fase een vloeistof. Vloeistofchromatografie is de 
oudste vorm van chromatografie en werd in 1906 door M. Tswett geïntroduceerd (zie hoofdstuk 5). Na 
de uitvinding door Tswett duurde het echter nog lang voordat vloeistofchromatografie algemeen als 
analytische techniek werd toegepast. Tot het einde van de jaren ’60 blijft vloeistofchromatografie 
(onder de vorm van kolomchromatografie) bijna uitsluitend beperkt als hulpmiddel bij organische 
synthese voor de scheiding van complexe reactiemengsels. Pas na 1970 kwam er een grote doorbraak. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we drie vormen van vloeistofchromatografie: dunne-laagchromatografie 
(TLC), papierchromatografie en kolomchromatografie. Deze methoden zijn heel eenvoudig wat 
apparatuur betreft. TLC en papierchromatografie zijn vormen van planaire chromatografie, wat wil 
zeggen dat de stationaire fase de vorm van een vlakke laag heeft. Terwijl TLC een vorm van 
adsorptiechromatografie is, is papierchromatografie een vorm van partitiechromatografie. Bij 
kolomchromatografie bevindt de stationaire fase zich in een open kolom. De mobiele fase beweegt zich 
onder de invloed van de zwaartekracht door de kolom. Kolomchromatografie is een vorm van 
adsorptiechromatografie. Kolomchromatografie wordt niet zozeer als een analytische techniek 
gebruikt, maar wel als een scheidingsmethode van chemische syntheses. Uit de 
vloeistofchromatografie met een open kolom heeft zich sinds het einde van de jaren ‘60 HPLC (high 
performance liquid chromatography) ontwikkeld. Deze techniek gebruikt gesloten kolommen onder 
hoge druk, en is tegenwoordig de meest toegepaste chromatografische techniek. Moderne HPLC wordt 
besproken in hoofdstuk 8. Vloeistofchromatografie met behulp van ionenwisselaars komt aan bod in 
hoofdstuk 9. 
 
 
 

6.2 Dunne-laagchromatografie (TLC) 
 

6.2.1 Principes van TLC en plaattypes 

 
Dunne-laagchromatografie (TLC; thin-layer chromatography) is een snelle methode voor de 
scheiding van mengsels, met hoge resolutie, maar is enkel op kleine schaal uit te voeren. TLC wordt 
voornamelijk gebruikt voor (1) analyse van de productzuiverheid; (2) het volgen van het verloop van 
reacties; (3) identificatie van verbindingen (door vergelijking met referentiestoffen); (4) soms voor de 
afzondering van kleine hoeveelheden zuiver product.  
 
Meestal maakt men bij TLC gebruik van een dunne laag (< 0,5 mm) van fijn verdeeld silicagel met 10-
15% calciumsulfaat als bindstof op een glasplaat (of op plastic). Commercieel verkrijgbare TLC-platen 
zijn hard genoeg om er met een potlood op te schrijven, zonder dat de silicalaag wordt beschadigd. De 
platen worden meestal verkocht met een afmeting 20 op 20 cm. Deze platen kunnen met een 
glassnijder op de gewenste grootte worden gesneden (bijv. 3 op 10 cm). Plasticplaten kunnen met een 



Vloeistofchromatografie 

 112

schaar worden gesneden. Platen met een plastic drager zijn goedkoper dan platen met een glazen 
drager, maar glazen platen geven een betere resolutie en zijn robuuster tijdens het zichtbaar maken van 
de vlekken. Commerciële platen vereisen meestal geen activering of bijzondere 
bewaaromstandigheden. Eventueel kunnen de platen geactiveerd worden door verhitting in een oven 
bij 120 °C of hoger. Geactiveerde platen worden het best in een droogkast bewaard. In plaats van 
silicagel op een glasdrager, wordt ook alumina op een aluminiumdrager gebruikt. Meestal worden 
silicaplaten gebruikt. Silica is een weinig zuur en is geschikt voor een heel breed gamma van 
producten. Alumina is een weinig basisch en wordt vooral gebruikt voor basische verbindingen, die 
geen goede scheiding op silicaplaten geven.  
 
Het uitvoeren van een TLC-analyse is eenvoudig: (1) het staalmengsel wordt als een kleine vlek (spot) 
op een uiteinde van de plaat aangebracht; (2) de TLC-plaat wordt in een gesloten elutiekamer geplaatst 
met een laag solvent op de bodem. Het solvent wordt via capillaire werking door de laag opgezogen; 
(3) Wanneer het solvent tot bijna bovenaan de plaat is opgestegen, wordt de plaat uit de elutiekamer 
gehaald en gedroogd; (4) de verkregen scheiding wordt bekeken. Als de bestanddelen van het staal niet 
intrinsiek gekleurd zijn, moet de plaat op één of andere manier behandeld worden om de vlekken 
zichtbaar te maken. Elk van deze punten zal meer in detail worden besproken. 
 
 

6.2.2 Stapsgewijze instructies voor TLC 

 

6.2.2.1 Op de TLC-plaat brengen van het staal 

 
Het staal wordt eerst in oplossing gebracht. Methanol is een standaardsolvent voor TLC. Een 
concentratie van 1-2% is meestal voldoende. Ook dichloormethaan of diëthylether worden vaak als 
solvent gebruikt. In feite kan elk solvent dat het staal volledig oplost en snel verdampt, gebruikt 
worden. Duid met een potlood een kruis op 1 cm van de onderkant van de TLC-plaat aan waar elke 
spot op de plaat moet gezet worden. Plaats de verschillende spots op minstens 1 cm van elkaar. Maak 
gebruik van tot capillairen uitgetrokken smeltpuntbuisjes om de plaat te spotten (fig. 6.1). Dompel het 
uiteinde van de capillair voorzichtig in de oplossing van het staal. Door capillaire opzuigkracht wordt 
ca. 1 μL in het capillair gezogen. Raak vervolgens met de punt van het capillair het potloodkruisje op 
de plaat aan. Zorg ervoor dat de spot een diameter kleiner dan 3-4 mm heeft. Grotere spots zorgen voor 
een slechte resolutie bij elutie. Eventueel kan men een tweede maal op dezelfde plaats spotten om meer 
product op de plaat te brengen. Laat de plaat drogen of versnel het droogproces door middel van een 
warmeluchtblazer, totdat de vochtige plek van het solvent verdwenen is. De TLC-plaat is nu klaar voor 
elutie. Als men meerdere spots op éénzelfde plaat aanbrengt, gebruik dan een nieuw capillair voor elke 
spot. Raak de silica- of aluminalaag niet met de vingers aan.  
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Fig. 6.1. Spotten van een TLC-plaat 
 
 

6.2.2.2 Keuze van het solvent voor elutie 

 
Het kiezen van het solvent gebeurt vaak via trial-and-error. Solventen kunnen snel op de hieronder 
beschreven manier gescreend worden. Breng een spot van het staal verscheidene keren op een plaat 
aan, zoals beschreven onder (6.2.2.1). Dompel een capillair diep in het solvent, zodat 5-10 μL solvent 
worden opgezogen. Breng het uiteinde van het capillair aan op het midden van de spot met staal. Laat 
het solvent over de plaat vloeien totdat er een spot met een diameter van ca. 1 cm wordt gevormd. 
Droog het solvent af en bekijk het patroon om te beoordelen of de resolutie al dan niet goed is. Uit fig. 
6.2 kunnen we besluiten dat chloroform een veelbelovend solvent is om de scheiding uit te voeren. 
Hexaan verplaatst geen enkele component, terwijl de verplaatsing bij gebruik van methanol te snel 
gebeurt.  
 

 
 

Fig. 6.2. Solventkeuze met TLC (links: hexaan; midden: chloroform; rechts: methanol) 
 
 
Mengsels van solventen zijn dikwijls nuttig om de resolutie te optimaliseren. De meeste van deze 
solventmengsels zijn gebaseerd op een apolair solvent zoals hexaan of petroleumether, waaraan een 
polair solvent wordt toegevoegd totdat het mengsel de gewenste polariteit heeft. Als polair solvent 
wordt vaak ethylacetaat gebruikt. Wanneer ethylacetaatmengsels niet polair genoeg zijn, kan methanol 
of ethanol worden toegevoegd. Chloroform/methanol mengsels zijn geschikt voor 
polyhydroxyverbindingen. De polariteit van solventen wordt typisch uitgedrukt in een elutrope reeks, 
waarin de solventen worden gerangschikt volgens hun toenemende polariteit als uitgedrukt door hun 
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diëlektrische constante (zie verder). Men moet een solvent of een solventmengsel kiezen met een zo 
laag mogelijke polariteit, maar waarmee nog een goede scheiding kan worden verkregen. Men vermijdt 
best het gebruik van mengsels van meer dan twee solventen, omdat zulke complexe mengsels dikwijls 
een temperatuurafhankelijk gedrag vertonen. De zuiverheid van de solventen is van een veel groter 
belang bij TLC dan bij andere vormen van vloeistofchromatografie, omwille van de kleine 
hoeveelheden product die gebruikt worden. 
 
 
 
 

6.2.2.3 Elutie van de TLC-plaat 

 
Plaats een 0,5 cm diepe laag solvent op de bodem van de elutiekamer. Als elutiekamer kunnen we een 
bekerglas gebruiken dat met een horlogeglas wordt afgedekt, of een commercieel verkrijgbare 
elutiekamer (vooral geschikt voor grotere platen). Plaats een filtreerpapier tegen de wand van de 
elutiekamer. De grootte van het filtreerpapier moet zodanig zijn dat tenminste de helft van de wand van 
de elutiekamer bedekt is. Via het filtreerpapier wordt solvent opgezogen, en dit zorgt voor een betere 
verzadiging met solvent van de ruimte binnen de elutiekamer. Plaats de TLC-plaat voorzichtig in het 
solvent. Let erop dat er niet teveel solvent in de elutiekamer aanwezig is, zodat het solvent tot onder de 
spots blijft. Anders zal de spot gewoonweg in het solvent oplossen. Plaats het deksel op de 
elutiekamer. Door capillaire werking kruipt het solvent via de plaat omhoog, waardoor ook de 
producten uit het mengsel van de spot opgelost geraken (fig. 6.3). Door verschillen in interacties met 
de silica van de plaat en met het solvent, zal niet elke component met dezelfde snelheid naar boven 
kruipen, waardoor scheiding optreedt. Laat de elutie voortduren totdat het solventfront tot 1-2 cm van 
de bovenrand van de plaat is gekomen (bij gebruik van een 10 cm plaat). Als platen groter dan 10 cm 
worden gebruikt, wordt de plaat uit het solvent gehaald als het solventfront 10-15 cm hoog gestegen is. 
Verwijder de plaat uit de elutiekamer, schud de overmaat solvent van de onderkant van de plaat af en 
duid het solventfront met een potlood aan. Droog de plaat in een stroom warme lucht om het solvent te 
verwijderen. 
 

 
 

Fig. 6.3 Elutie van de TLC-plaat 
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6.2.2.4 Evaluatie van de ontwikkelde plaat 

 
Als de gechromatografeerde producten gekleurd zijn, zijn de spots visueel waar te nemen. Als de 
producten echter kleurloos zijn, moeten ze op één of andere manier zichtbaar gemaakt worden. 
Producten die UV-licht absorberen (zoals aromatische verbindingen) kunnen met behulp van een 
kortgolvige UV-lamp (254 nm) waargenomen worden. Bij sommige typen van TLC-platen worden een 
kleine hoeveelheid van een geelgroen fluorescerende stof bijgevoegd. UV-absorberende stoffen zullen 
zichtbaar zijn in UV-licht als donkere vlekken op een geelgroene achtergrond. De spots zijn donker 
omdat de opgeloste stof ofwel de UV-straling absorbeert ofwel omdat de fluorescentie gequenchd 
wordt. Duid de spots aan met een potlood. Wees voorzichtig bij gebruik van een kortgolvige UV-lamp, 
want UV-licht is schadelijk voor de ogen. Kijk daarom NOOIT rechtstreeks in de lamp en draag steeds 
een glazen veiligheidsbril (glas absorbeert kortgolvige UV-straling). Draag ook steeds handschoenen 
als men de plaat onder de lamp houdt, omdat UV-licht eveneens de huid verbrandt. De UV-test wordt 
meestal in een speciale UV-box uitgevoerd. Schakel de UV-lamp steeds uit na gebruik, omdat de UV-
filter een beperkte levensduur heeft en duur is. 
 
Een andere methode om spots zichtbaar te maken bestaat erin om de ontwikkelde plaat gedurende 
enkele minuten te plaatsen in een gesloten bokaal waarin zich enkele joodkristallen bevinden (fig. 6.4). 
De jooddamp zal door het product geadsorbeerd worden. Er ontstaan dan bruine vlekken. Duid deze 
vlekken met een potlood aan, omdat ze niet permanent zijn (jood verdampt terug). Niet alle spots zijn 
zichtbaar. Als er geen bruine spot aanwezig is, betekent dit nog niet dat er op die plaats geen product 
aanwezig is. Jood is vooral goed om onverzadigde verbindingen zichtbaar te maken, omdat deze met 
jood reageren. Ook kan een waterige oplossing van ammoniumsulfaat over de plaat verneveld worden, 
waarna de plaat met de spots naar boven op een verwarmingsplaat sterk verhit worden. Door de 
verhitting ontstaat H2SO4, dat organische producten ontbindt. Hierdoor ontstaan permanente zwarte 
vlekken. H2SO4 kan rechtstreeks op de plaat verstoven worden, maar H2SO4 is erg viskeus.  

 
 

Fig. 6.4 Ontwikkeling van een TLC-plaat met jodiumdamp 
 
Tenslotte kunnen de spots nog met verscheidene chemicaliën worden behandeld om ze zichtbaar te 
maken. Deze visualisatiereagentia hebben het voordeel dat ze vaak spots geven met verschillende 
kleuren. Ze hebben het nadeel dat ze destructief werken. Een overzicht van visualisatiereagentia en hun 
gebruik wordt in Tabel 6.1 gegeven.  
 
 
 
 

Tabel 6.1: Visualisatiereagentia voor TLC 
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Reagens Gebruik/opmerkingen 
vaniline goed algemeen reagens, geeft een heel gamma kleuren 
PMA goed algemeen reagens, geeft blauwgroene spots 
anisaldehyde goed algemeen reagens, geeft een heel gamma kleuren 
cerium(IV)sulfaat vrij algemeen reagens, geeft een heel gamma kleuren 
DNP vooral voor aldehyden en ketonen, geeft oranje spots 
permanganaat vooral voor onverzadigde verbindingen en alcoholen, geeft gele spots 
 
*De recepten voor deze reagentia zijn: 
Vaniline:   vaniline (6g) in ethanol (250 mL) + geconc. H2SO4 (2,5 mL) 
PMA:    fosfomolybdeenzuur (phosphomolybdic acid) (12g) in ethanol (250 mL) 
Anisaldehyde:  anisaldehyde (6g) in ethanol (250 mL) + geconc. H2SO4 (2,5 mL) 
Cerium(IV)sulfaat: 15% waterige H2SO4 oplossing, verzadigd met Ce(IV)sulfaat 
DNP:   2,4-dinitrofenolhydrazine (12g) + geconc. H2SO4 (60 mL) + water (80 mL) 

 + ethanol (200 mL) 
Permanganaat:  KMnO4 (3g) + K2CO3 (20g) + 5% waterige NaOH oplossing (5 mL) +  

water (300 mL) 
 
De visualisatiereagentia worden toegepast door de TLC plaat na verdamping van het solvent  snel in 
een oplossing van het reagens te dompelen. Gebruik hiervoor een pincet. Houd de plaat op een kant op 
een stuk absorberend papier om de overmaat aan reagens op te slorpen. Verwarm de plaat met een 
warmeluchtpistool of op een verwarmingsplaat, totdat de spots zichtbaar worden. Als DNP of 
permanganaat worden gebruikt, hoeft er meestal niet verwarmd te worden. Aangezien deze methode 
destructief is, wordt ze meestal als laatste toegepast. Soms zijn de spots beter zichtbaar vanaf de 
glaskant van de silicaplaat. 
 
 
 

6.2.2.5 Weergave van de resultaten 

 
De resultaten van het chromatogram kunnen weergegeven worden door een schets te maken van het 
ontwikkelde plaat met de verschillende spots. Ook de Rf  waarde (retardatiefactor) van de spots kan 
weergegeven worden (fig. 6.5). De Rf waarde is de verhouding tussen de afstand van de oorsprong die 
het midden van de spot en de afstand van de oorsprong die het solvent heeft afgelegd. 
 

R f =
afstand afgelegd door de verbinding

afstand afgelegd door het solvent
.     (6.1) 

 
Rf waarden zijn gelegen tussen 0 en 1. De Rf waarde is karakteristiek voor een verbinding onder een 
gegeven aantal omstandigheden, en wordt normaal tot op ± 0,01 weergegeven. De Rf waarde is 
moeilijker te reproduceren bij TLC dan bij kolomchromatografie. Rf waarden worden beïnvloed door : 
(1) de aard van de adsorberende laag (chemische natuur, korrelgrootte, oppervlakte en bindstof); (2) de 
aard van de mobiele fase (zuiverheid, mengprecisie, vochtigheidsgehalte en vluchtigheid); (3) de 
activiteit van de adsorberende laag, de laagdikte en de uniformiteit van de laagdikte; (4) temperatuur; 
(5) de hoeveelheid gebruikt staal; (6) het dampspanningsevenwicht tussen de plaat en de atmosfeer in 
de elutiekamer. Omwille van de moeilijkheden om de Rf waarde accuraat te reproduceren, plaatst men 
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soms een standaardverbinding op dezelfde plaat als de onbekende. Hierdoor worden de effecten van de 
variatie van de ontwikkelomstandigheden uitgeschakeld.  
 

 
 

Fig. 6.5 Bepaling van de Rf-waarde (Rf = a/b) 
 
 
Een staal dat twee spots op een TLC-plaat geeft is zeker onzuiver, maar als een staal slechts één spot 
geeft is dat nog geen bewijs voor homogeniteit: er kunnen immers twee producten aanwezig zijn met 
praktisch dezelfde Rf-waarde. Waarneming van één spot in verschillende solventen heeft een veel 
sterkere bewijskracht voor homogeniteit. Het is onwaarschijnlijk dat twee producten onderling 
dezelfde Rf-waarden hebben in om het even welk solvent. Rf-waarden kleiner dan 0,10 en groter dan 
0,90 zijn minder overtuigend als bewijs van zuiverheid dan minder extreme waarden. 
 
Volgende patronen kunnen waargenomen worden bij een ontwikkelde TLC-plaat 
(a) Fig. 6.6 

 
 
Een normaal TLC-patroon. Een goed ontwikkeld chromatogram. Hoe groter de Rf waarde is, des te 
ovaler de spot wordt. 
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(b) Fig. 6.7 

 
 
Het solvent is niet polair genoeg. Al het product blijft bij de oorsprong. Er is geen resolutie. 
 
(c) Fig. 6.8 

 
 
Het solvent is te polair. Al het product bevindt zich bij het solventfront. Er is geen resolutie. 
 
 
(d) Fig. 6.9 

 
 
Staartvorming. Mogelijke oorzaken zijn: (i) vele overlappende spots; (ii) de verbinding ontbindt op 
de plaat; (iii) staal is opgelost in een polair solvent, maar de plaat wordt met een apolair solvent 
geëlueerd; (iv) de verbinding komt in meer dan één vorm voor; (vi) te veel product op de plaat 
gebracht. 
 
(e) Fig. 6.10 

 
 
Aanwezigheid van een platte spot. Dit wijst op een vals solventfront, te wijten aan een preferentiële 
adsorptie van het meer polaire solvent uit een mengsel. Komt vaak voor als water één van de 
solventcomponenten is. De afgeplatte spot kan bestaan uit een mengsel van producten. Probeer in dit 
geval een verschillend solventsysteem uit. 
 
 
 

6.2.3 Preparatieve TLC 
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Tot voor kort werd preparatieve TLC veel gebruikt voor de scheiding van kleine hoeveelheden van een 
mengsel van verbindingen met gelijkaardige polariteit. Tegenwoordig is deze techniek grotendeels 
verdrongen door preparatieve HPLC. Preparatieve TLC-platen met een dikke laag silica of alumina 
worden niet meer toegepast (de zgn. dikke-laagchromatografie), maar sommige chemici gebruiken 
nog grote analytische TLC-platen (20 × 10 cm) voor preparatieve scheidingen. Tot 10 mg product kan 
op zulke plaat gescheiden worden. Het product wordt nu niet als een spot op de plaat gebracht, maar 
als een lijn over de hele basis van de plaat. Er is veel ervaring vereist om het product volgens een 
rechte, dunne lijn op de TLC-plaat te brengen. Telkens een lijn getrokken is, laat men het solvent 
opdrogen en trekt men een nieuwe lijn boven de vorige, totdat alle product op de plaat is gebracht. 
Nadat de plaat geëlueerd is, worden de ontwikkelde lijnen visueel of onder een UV-lamp bekeken. Het 
is heel moeilijk om preparatieve TLC uit te voeren op verbindingen die niet gekleurd zijn of die niet 
UV-actief zijn. Elk band wordt afzonderlijk met een scalpel of mes afgeschraapt en in een afzonderlijk 
kolfje opgevangen. Het product wordt dan in een solvent als dichloormethaan opgelost en gefiltreerd 
door een pasteurpipet met katoenen plug, om de silica of alumina af te scheiden. 
 
 
 

6.2.4 Meervoudige elutie 

Soms kan het nuttig zijn om eenzelfde TLC-plaat meermaals te elueren om zo dicht bij elkaar liggende 
spots beter te scheiden. In praktijk wordt dit uitgevoerd door de TLC-plaat uit de ontwikkelkamer te 
halen, het solvent te laten verdampen en door vervolgens de plaat opnieuw te laten elueren als de eerste 
keer. Een TLC-plaat n-keer ontwikkelen heeft hetzelfde effect als een TLC-plaat met n-keer de lengte 
van de oorspronkelijke plaat te gebruiken. 
 
 
 

6.2.5 Elutie van zure en basische verbindingen 

Zure en basische verbindingen vormen vaak streepvormige spots. Men kan echter goede ronde spots 
verkrijgen door voor zure verbindingen een klein beetje azijnzuur aan het solvent toe te voegen, en 
triethylamine voor basische verbindingen. 
 
 

6.2.6 Elutie van zuurgevoelige verbindingen 

Aangezien silicaplaten lichtjes zuur zijn kunnen zuurgevoelige verbindingen ontbinden op een 
silicaplaat. Dit kan men oplossen door een beetje triethylamine aan het elutiesolvent toe te voegen, 
zodat de zure sites van het silica worden geneutraliseerd. Eventueel kan een aluminaplaat worden 
gebruikt, maar deze geven meestal een slechtere resolutie en bovendien is alumina soms te basisch. 
 
 

6.2.7 Controle op ontbinding van verbindingen 

Sommige organische stoffen ontbinden gedeeltelijk op silica. Wanneer men vermoedt dat er ontbinding 
optreedt, kan dit gecontroleerd worden door een 2D-plaat te elueren. Dit kan gedaan worden door een 
vierkante plaat te snijden (5 op 5 cm) en door een spot van het staal aan te brengen op de 
linkerbenedenhoek van de plaat (op 0,5 cm van de onderkant). De plaat wordt dan op de gewone 
manier geëlueerd, zodat er links een verticale lijn van spots ontstaat. De plaat wordt dan uit de 
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ontwikkeltank gehaald en men laat het solvent verdampen. De plaat wordt dan terug in de elutiekamer 
geplaatst, zodat de lijn meetspots zich nu onderaan bevindt, en de plaat wordt opnieuw geëlueerd. Als 
er geen ontbinding optreedt, zullen de spots nu een diagonaal over de plaat vormen. Als er echter 
ontbinding optreedt, zullen de ontbindingsproducten spots vormen die niet op deze diagonaal liggen 
(fig. 6.11). De ontbindingstest is nuttig om uit te voeren, voordat men een product met 
kolomchromatografie gaat scheiden en men voor ontbinding vreest. 
 

 
Fig. 6.11 Detectie van productontbinding op TLC-plaat 

 
 

6.2.8 Kwantitatieve TLC 

 
TLC kan als een kwantitatieve analysemethode gebruikt worden. Hierbij is het heel belangrijk dat de 
omstandigheden waarin de chromatografische scheiding wordt uitgevoerd, gestandaardiseerd worden. 
Het staal en de standaarden moet op met vergelijkbare concentraties en spotgroottes op de plaat 
worden aangebracht. De solventen moeten op dezelfde manier bereid worden en de ontwikkelkamer 
moet op dezelfde manier tot evenwicht worden gebracht. De visualisatiereagentia moeten op een 
reproduceerbare manier op de plaat aangebracht worden. Na ontwikkeling van het chromatogram, kan 
het gescheiden product op de plaat zelf worden gemeten of van de plaat worden verwijderd en op een 
andere manier gemeten worden. De volgende technieken worden gebruikt: (1) Visuele vergelijking van 
de spots. De stalen en de referentie-oplossingen met gekende concentratie worden op dezelfde plaat 
geëlueerd en de relatieve oppervlakken van de onbekenden en de standaarden worden visueel geschat; 
(2) Fysische metingen van gekleurde spots. Transmissie of reflectantie van de spots kan met een 
spectrofotometer worden opgemeten. Fluorescentiemetingen kunnen met een spectrofluorimeter 
uitgevoerd worden; (3) Radioactieve metingen. Als radioactieve stalen worden geëlueerd, kan men de 
radioactiviteit van de spots met een teller registeren; (4) Meting van de oppervlakte van de spots. De 
oppervlakte van de spots is evenredig met de hoeveelheid product. De oppervlakte van de spot kan 
worden gemeten door transparant grafiekpapier over de spots te leggen en het aantal bedekte 
vierkanten te tellen. Standaarden worden op dezelfde manier geëlueerd en men verkrijgt een ijkrechte 
waarbij massa in functie van de oppervlakte uitgezet wordt; (5) Verwijdering van de spot. De spot kan 
verwijderd worden door deze van de plaat te schrapen. De geadsorbeerde stof wordt van de drager 
geëxtraheerd en dan verder behandeld zoals een andere analytische staaloplossing. 
 

6.3 Papierchromatografie 
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Papierchromatografie is een techniek die fysisch op TLC gelijkt, maar het is een afzonderlijk type 
van vloeistofchromatografie waarbij de stationaire fase water is dat op cellulosevezels (bijv. van 
filtreerpapier) is geabsorbeerd. De methode is dus een vorm van vloeistof/vloeistof chromatografie, 
terwijl TLC een vorm is van vloeistof/vaste-stof chromatografie. Het filtreerpapier doet dienst als 
drager voor de stationaire fase. Het filtreerpapier wordt voor gebruik in een ruimte met een 
gecontroleerde vochtigheidsgraad bewaard. De hoeveelheid water die op de cellulosevezels wordt 
geadsorbeerd bepaalt immers de scheidingskarakteristieken. De poreusheid van het filtreerpapier 
bepaalt de snelheid waarmee het papier geëlueerd wordt. Papier met een lage poreusheid geeft een 
trage snelheid aan de mobiele fase, maar zorgt voor een goede resolutie. Omgekeerd zal poreus papier 
een snelle elutie van het chromatogram toelaten, maar dit gaat ten koste van de resolutie. Dik papier 
heeft een grotere capaciteit voor het staal en kan voor preparatieve doeleinden worden gebruikt. De 
mobiele fase wordt evenals bij TLC in een ontwikkelkamer geplaatst.  
 
De meest gebruikte methode van elutie is deze waarbij het solvent opstijgt (fig. 6.12). Een strook 
filtreerpapier wordt via een haakje in de afgesloten ontwikkelkamer opgehangen, waarbij de onderkant 
van het papier juist contact met het elutiesolvent maakt. Het te chromatograferen product wordt op 
dezelfde manier op het papier gebracht als bij TLC, met dit verschil dat de spots nu best een tweetal cm 
uit elkaar staan. De stroken papier mogen zo groot zijn dat het filtreerpapier cylindervormig 
omgeplooid in de ontwikkelkamer kan worden geplaatst. Het is eveneens belangrijk dat bij het begin 
van de elutie de spots zich boven het elutiesolvent bevinden. Juist zoals bij TLC zal het solvent door 
capillaire kracht opgezogen worden. De verdere behandeling van het chromatogram, evenals het 
zichtbaar maken van de spots, is analoog met wat bij TLC beschreven is.  
Papierchromatografie kan ook zodanig uitgevoerd worden dat het solventfront van boven naar beneden 
trekt (Fig. 6.12). In dit geval maakt de bovenkant van het filtreerpapier contact met een trog waarin 
zich het elutiesolvent bevindt. Ook hier trekt het solvent naar beneden door capillaire werking. Het 
voordeel is dat bij neergaand solvent langere chromatogrammen kunnen gebruikt worden dan bij 
opstijgend solvent, wat tot een betere resolutie leidt. Bij opstijgend solvent is de lengte van het 
chromatogram beperkt tot ca. 20 cm door de zwaartekrachtwerking. Elutietijden kunnen uren tot een 
dag bedragen, afhankelijk van het solventsysteem en het type papier.  
Een meer efficiënte scheiding wordt verkregen wanneer het gedroogde geëlueerde papier een tweede 
keer wordt geëlueerd, maar nu volgens een richting die 90° verschilt van de oorspronkelijke 
elutierichting. Deze methode noemt men 2D papierchromatografie.  
Bij circulaire papierchromatografie wordt de strook filtreerpapier vervangen door een rond 
filtreerpapier. Het filtreerpapier wordt tussen twee glazen platen geplaatst. De bovenste plaat heeft een 
gat in het centrum en dit gat valt samen met het centrum van het filtreerpapier. Een geconcentreerde 
oplossing van het te chromatograferen mengsel in het elutiesolvent wordt via dit gat op het 
filtreerpapier gebracht. Het mengsel wordt dan radiaal door het elutiesolvent gescheiden.  
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Fig. 6.12: Papierchromatografie 
A: opwaarts solventfront; B: neerwaarts solventfront 

 
 
Bij omgekeerde-fase papierchromatografie wordt het filtreerpapier grondig gedroogd en 
geïmpregneerd met een apolair solvent. Water en andere polaire solventen kunnen nu als mobiele fase 
worden gebruikt. Deze methode wordt toegepast voor moeilijk te resolveren mengsels zoals steroïden 
en hoog-moleculaire vetzuren. Tenslotte kan cellulosepoeder ook in een kolom worden gebracht, maar 
deze methode sluit eerder bij kolomchromatografie dan bij TLC aan. 
 
Papierchromatografie is bijna volledig verdrongen door dunne-laagchromatografie. Het wordt nog wel 
gebruikt voor demonstratieve doeleinden, bijv. voor de scheiding van plantaardige kleurstofmengsels. 
Met papierchromatografie kunnen zeer kleine hoeveelheden stof (ca. 10-5 g) worden gescheiden en 
geanalyseerd. Een voordeel ten opzichte van TLC, is dat papierchromatografie beter geschikt is voor 
de scheiding van polaire en wateroplosbare verbindingen. De methode is bovendien goedkoper dan 
TLC.  
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6.4 Kolomchromatografie 
 

6.4.1 Principes van kolomchromatografie 

 
Terwijl TLC vooral gebruikt wordt voor analyse van mengsels, vindt kolomchromatografie 
(vloeistofchromatografie in een open kolom) vooral toepassing voor de preparatieve scheiding van 
componenten uit een reactiemengsel. De twee belangrijkste voordelen van kolomchromatografie over 
andere scheidingsmethoden is dat de zuivering met eenvoudige apparatuur kan uitgevoerd worden en 
voor de scheiding van kleine hoeveelheden geschikt is. De scheiding uitgevoerd door chromatografie is 
in het algemeen beter dan wat met een enkelvoudige kristallisatie bereikbaar is, de apparatuur is 
eenvoudiger dan bij gefractioneerde destillatie en tegelijkertijd kunnen veel kleinere hoeveelheden 
product worden gebruikt. De methode kan ook toegepast worden voor hittegevoelige producten en 
voor verbindingen die een zeer hoog kookpunt hebben.  
 

 
Fig. 6.13 Kolommen voor vloeistofchromatografie 

 
Kolomchromatografie heeft echter ook nadelen. Een belangrijk nadeel is dat de beste experimentele 
parameters (stationaire en mobiele fase) empirisch moeten bepaald worden, zodat verscheidene initiële 
pogingen vereist zijn vooraleer de bulk van het product kan gezuiverd worden. Chromatografie is ook 
niet geschikt om grote hoeveelheden product te zuiveren, omdat de meeste kolommen met een 
redelijke afmeting slechts een lage capaciteit hebben. De methode vereist ook vrij grote hoeveelheden 
(gezuiverd) solvent, zodat chromatografie niet goedkoop is. Bovendien moet een groot aantal fracties 
verzameld worden, die later ook nog moeten verdampt worden. Als geen automatische 
fractieverzamelaar wordt gebruikt, is chromatografie tijdrovend en vergt constante aandacht van de 
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operator. In sommige gevallen kan de stationaire fase een reactie katalyseren bij één of meer van de te 
scheiden componenten, zoals cis-trans isomerizatie, hydrolyse van esters en gelijkaardige reacties. 
 
 

6.4.2 Apparatuur 

Kolomchromatografie wordt uitgevoerd met een lange glasbuis (kolom), met 1-5 cm diameter en 10-
100 cm lengte (afwijkende afmetingen worden ook gebruikt) (Fig. 6.13). Deze kolommen kunnen 25-
400g van de stationaire fase bevatten. Bovenaan de kolom bevindt zich vaak een reservoir voor de 
elutievloeistof. Onderaan de kolom wordt de stationaire fase weerhouden door een schijf uit gesinterd 
glas (poreusheid 0-2). In plaats van een gesinterde glasschijf kan ook een prop glaswol worden 
gebruikt. De kolom bevat onderaan ook een kraan, waardoor de doorstroomsnelheid van de 
elutievloeistof kan geregeld worden.  
 
 

6.4.3 Stationaire fasen voor adsorptie-kolomchromatografie 

6.4.3.1 Silicagel 

Een veel gebruikte stationaire fase is silicagel (SiO2⋅xH2O), dat bereid wordt door toevoeging van een 
HCl-oplossing aan een oplossing van natriummetasilicaat (Na2SiO3). In het begin wordt kiezelzuur vrij 
gezet, maar dit begint snel met zichzelf te condenseren ter vorming van dimeren, trimeren en tenslotte 
polymeervormig kiezelzuur. Het polymeer blijft groeien tot op een bepaald ogenblik de oplossing een 
gel begint te vormen. Als het resultaat van dit proces worden silicageldeeltjes gevormd, en de diameter 
van deze deeltjes kan variëren van minder dan een nanometer tot honderden nanometers. De grootte 
van deze primaire deeltjes hangt onder andere af van de temperatuur en de pH van de oplossing op het 
ogenblik van de gelvorming. Aan de vorming van deze primaire deeltjes dankt silicagel zijn hoge 
poreusheid en zijn groot specifiek oppervlak, die zo belangrijk zijn voor zijn gebruik als stationaire 
fase in vloeistofchromatografie. Nadat de gel een vaste stof is geworden, laat men de silicagel een paar 
dagen staan, waardoor de condensatie tussen de primaire deeltjes zich verder zet, en de gel krimpt en 
water uitdrijft. De stevige gel die uiteindelijk wordt gevormd wordt hydrogel genoemd. De hydrogel 
wordt gedurende enkele uren bij 120 °C verhit, en het resulterende product is de xerogel. Deze xerogel 
is het materiaal dat gebruikt wordt voor vloeistofchromatografie, na tot de gewenste afmetingen 
gemalen en gezeefd te zijn.  
 
De actieve adsorptiesites zijn Si-O-H (silanol) groepen aan het oppervlak, die water uit de lucht 
kunnen absorberen waardoor ze langzaam gedesactiveerd worden (Fig. 6.14). Silicagel kan geactiveerd 
worden door het te verhitten tot 200 °C, waardoor water wordt uitgedreven. Hogere temperaturen 
(∼400 °C) kunnen een irreversibele deshydratatie veroorzaken, evenals verlies aan specifieke 
oppervlak. Silicagel is licht zuur en interageert sterk met basische verbindingen. Het oppervlakte kan 
chemisch gemodificeerd worden om de interactie met opgeloste stoffen te veranderen. 
Voorzichtig: stofvormig silicagel is zeer giftig bij inademing (veroorzaakt silicose of stoflong). Voer 
daarom alle handelingen met silicagel onder een goed werkende trekkast uit of draag een stofmasker.  
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Fig. 6.14: Silicagel 
 
 

6.4.3.2 Alumina 

Alumina (Al2O3⋅xH2O) is een andere veel gebruikte stationaire fase. De korrelgrootte van de 
commercieel verkrijgbare kwaliteit varieert tussen 50 en 200 μm. Wanneer alumina gedurende een 
nacht bij 400 °C wordt verhit, ontstaat de sterk adsorberende watervrije alumina (activity grade I). 
Deze kwaliteit zal polaire stoffen heel sterk weerhouden. De activiteit kan gereduceerd worden door 
watervrije alumina in evenwicht te laten komen met variërende hoeveelheden water. Naargelang het 
watergehalte onderscheidt men: grade II (3-4 % water), grade III (5-7%), grade IV (9-11%) en grade 
V (15-19%). Dit is de zgn. Brockmann-schaal. Deze kwaliteitsgraden werden bepaald aan de hand 
van het chromatografisch gedrag van bepaalde typen van kleurstoffen. De kleurstoffen worden in paren 
op een alumina kolom van 5 cm lang en 1-5 cm diameter gebracht en geëlueerd met een 
benzeen/petroleumether mengsel onder gestandaardiseerde voorwaarden. Van elk kleurstofpaar zal bij 
een bepaalde kwaliteitsgraad van alumina één kleurstof bovenop de kolom blijven zitten en een andere 
in het eluaat terechtkomen. Alumina wordt verkocht in een zure (pH 4), neutrale (pH 7) en een 
basische vorm (pH 10). Het is belangrijk dat het juiste type alumina wordt gebruikt, omdat elk type 
katalytische reacties kan induceren bij bepaalde types van verbindingen. Neutraal alumina wordt 
gebruikt voor de meeste scheidingen in een niet-waterig milieu. Deze vorm van alumina heeft sterk 
basische sites die sterke adsorptie van zure opgeloste stoffen vertonen. Het heeft ook Lewis zure sites 
die onverzadigde verbindingen adsorberen. Geactiveerd alumina kan reageren met esters, anhydriden, 
aldehyden en ketonen, en kan als katalysator optreden voor eliminatie en isomerizatie-reacties. Basisch 
alumina is een kationenwisselaar in waterig milieu. Zuur alumina is een anionenwisselaar. Basisch 
alumina kan leiden tot hydrolyse van esters. Zuur alumina kan leiden tot deshydratatie van alcoholen 
(vooral van tertiaire alcoholen) en kan isomerisatie van koolstof-koolstof dubbele bindingen 
veroorzaken. De reden waarom alumina minder gebruikt wordt dan silica is juist zijn vermogen om 
reacties te katalyseren in sommige verbindingen. 
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6.4.3.3 Overige stationaire fasen 

Andere adsorberende fasen zijn actieve kool, Florisil (een coprecipitaat van silicagel en 
magnesiumoxide), calciumcarbonaat, bariumcarbonaat, calciumfosfaat, calciumhydroxide, zetmeel, 
magnesiumcarbonaat en magnesia (MgO⋅xH2O). Een overzicht van de toepassingen van deze 
verschillende adsorberende stoffen wordt in Tabel 6.2 samengevat. Cellulose wordt gebruikt als 
stationaire fase voor verbindingen die te polair zijn om te elueren van silicagel of alumina (bijv. 
fenolen of anorganische verbindingen). De scheiding met cellulosepoeder is niet gebaseerd op 
adsorptie, maar op partitie, juist zoals bij papierchromatografie. De stationaire fase is water. Als 
mobiele fase kan aceton of methanol worden gekozen. 
 
 

Tabel 6.2: Adsorberende stoffen en hun specifieke toepassingen  
 

Stationaire fase Gebruikt voor de scheiding van: 
actieve kool peptiden, koolhydraten, aminozuren 
magnesia alkenen en aromatische verbindingen 
magnesiumcarbonaat porfyrines 
calciumhydroxide carotenoïden 
calciumcarbonaat carotenoïden, xanthofylen 
calciumfosfaat enzymen, proteïnen, polynucleotiden 
zetmeel enzymen 

 
 
 

6.4.4 Selectie van het solvent 

 
De keuze van het solvent dat gebruikt wordt voor het overbrengen van een mengsel naar de kolom, 
hangt natuurlijk af van de oplosbaarheidseigenschappen van het mengsel. Wanneer het mengsel reeds 
in oplossing is, zoals na een extractie, dan wordt het solvent eerst volledig onder verminderde druk 
verwijderd. Het residu wordt opnieuw opgelost, maar nu in het minimaal volume van het meest 
apolaire solvent dat in staat is om het mengsel op te lossen. De oplossing moet zo geconcentreerd 
mogelijk gemaakt worden, zodat een compacte band ontstaat bovenaan de kolom en de scheiding 
hopelijk met de vorming van discrete banden verloopt. In het algemeen verloopt de adsorptie op de 
stationaire fase beter wanneer we een apolair solvent (zoals hexaan of tolueen) gebruiken om het 
mengsel op te lossen. Een ester of alcohol kan het best als solvent vermeden worden (ethylacetaat 
wordt wel veel gebruikt in mengsolventen). Dikwijls gebruikt men als eerste solvent om de kolom te 
elueren ook het apolaire solvent dat gebruikt werd om het mengsel op de kolom te brengen. Het 
elueren kan versneld worden door vervolgens over te gaan naar een meer polair solvent uit de elutrope 
reeks. 
 
hexaan < cyclohexaan < koolstoftetrachloride < tolueen < dichloormethaan < chloroform < 
diëthylether < ethylacetaat < aceton < n-propanol < ethanol < methanol 
 
Een meer volledige elutrope reeks is weergegeven in Tabel 6.3. Hier zijn de verbindingen gerangschikt 
volgens stijgende polariteit als uitgedrukt door de relatieve diëlektriciteitsconstante. Men moet 
vermijden om de polariteit van de elutievloeistof abrupt te veranderen. Men brengt geleidelijk 
oplossingen met een steeds grotere wordende concentratie aan het polaire solvent op de kolom, totdat 
de elutievloeistof volledig uit het meer polaire solvent bestaat. Dit kan gebeuren door opeenvolgend 
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mengsel te gebruiken van het apolaire en polaire solvent in de verhoudingen (volumes) 90:10, 70:30, 
50:50, 30:70, 10:90, 0:100, of door continu het meer polaire solvent toe te druppelen aan het reservoir 
met het apolaire solvent. In het laatste geval moet het reservoir geroerd worden om een goede menging 
van de twee solventen te verkrijgen.  
 
De volgorde waarin de componenten van een mengsel de kolom verlaten hangt af van de relatieve 
polariteit. Het meest apolaire product zal de kolom als eerste verlaten en het meest polaire product als 
laatste. De volgorde van elutie is (van apolair naar polair): 
 
verzadigde koolwaterstoffen > alkenen, alkynen, aromatische koolwaterstoffen > esters, aldehyden, 
ketonen > aminen, alcoholen, thiolen > fenolen > carbonzuren > polyfunctionele verbindingen. 
 
Bijgevolg komen verzadigde koolwaterstoffen als eerste van de kolom en polyfunctionele 
verbindingen als laatste. Met een mengsel van twee verbindingen, bijv. een koolwaterstof en een keton, 
wordt scheiding verkregen omdat het meer polaire keton sterker op de stationaire fase wordt 
geadsorbeerd, en daarom kan de koolwaterstof met een apolair solvent geëlueerd worden. Vervolgens 
kan het keton geëlueerd worden door over te schakelen naar een meer polaire elutievloeistof. 
 

Tabel 6.3: Elutrope reeks van solventen 
 

Solvent Relatieve diëlektrische 
constante (bij 25 °C) 

hexaan 1,89 
cyclohexaan 2,02 
1,4-dioxaan 2,21 
koolstoftetrachloride 2,24 
benzeen 2,28 
tolueen 2,38 
acetonitril 3,88 
diëthylether 4,34 
chloroform 4,87 
ethylacetaat 6,02 
azijnzuur 6,15 
tetrahydrofuraan 7,58 
dichloormethaan 9,14 
pyridine 12,3 
2-butanol 15,8 
1-butanol 17,8 
2-propanol 18,3 
1-propanol 20,1 
aceton 20,7 
ethanol 24,3 
methanol 33,6 
water 78,3 
  

 
 
Wanneer een mengsel met onbekende chromatografische eigenschappen met kolomchromatografie 
moet gescheiden worden, is het aangewezen om het meest geschikte solvent te bepalen aan de hand 
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van voorafgaande testen met TLC-platen (silicagel of alumina). Er dient wel opgemerkt te worden dat 
in het algemeen een betere resolutie wordt bereikt met TLC dan met kolomchromatografie, zodat de 
resultaten verkregen via TLC-testen niet altijd kunnen overgedragen worden naar 
kolomchromatografie. 
 
 

6.4.5 Vullen van de kolom met de stationaire fase 

 
Om een goede scheiding te verkrijgen is het belangrijk dat de kolom uniform met de adsorberende stof 
wordt gevuld. Een oneven verdeling kan leiden tot vorming van kanalen, waardoor de vorm van de 
adsorptiebanden wordt verstoord. Wanneer er twijfel bestaat over de uniformheid van de korrelgrootte 
van de stationaire fase, moet de silicagel eerst door een zeef met heel fijne mazen gezeefd worden om 
de grovere partikels te verwijderen. Voeg gel toe aan het solvent. Om een droge gel met solvent te 
mengen, strooi de gel uit over het vloeistofoppervlak van het solvent en laat de gel bezinken, terwijl 
men met een glazen staaf roert. De aangewezen hoeveelheid solvent is 5 tot 10 maal het volume van de 
stationaire fase. Gebruik nooit een magnetische roerder, omdat deze gelpartikeltjes breekt en vernietigt. 
Laat de suspensie gedurende vijf minuten staan en decanteer eventuele fijne deeltjes die blijven 
bovendrijven. Een vuistregel is 25 tot 50 keer meer stationaire fase te gebruiken dan het gewicht van 
het te scheiden materiaal. Vaak raadt men aan om ca. 30 gram stationaire fase te gebruiken voor elke 
gram te scheiden mengsel. Voor moeilijke scheidingen kan dit oplopen tot 1000 gram stationaire fase 
voor een gram mengsel. 
 
Een papje van de stationaire fase in het solvent wordt doorheen een trechter in een droge, zuivere 
kolom gegoten. De kolom moet verticaal zijn opgesteld. De stationaire fase zal zich uniform afzetten. 
Klop met een stijve rubberen darm of houten staaf tegen de kolom om luchtbelletjes te doen opstijgen. 
Luchtbellen in de stationaire fase moeten vermeden worden, omdat ze voor een slechtere resolutie 
zorgen. De kraan onderaan de kolom wordt geopend en men laat het solvent uitstromen. Dit wordt 
terug vermengd met het papje dat nog niet op de kolom is gegoten, en meer stationaire fase wordt op 
de kolom gegoten. Dit wordt herhaald totdat de kolom voldoende gevuld is en de stationaire fase niet 
meer verder zakt. Noch tijdens het vullen van de kolom, noch tijdens het elutieproces mag het 
solventniveau zakken tot onder de bovenkant van de stationaire fase (anders komt er lucht in de 
kolom). Soms wordt de bovenkant van de stationaire fase bedekt met een laagje zand of een stuk 
filtreerpapier, om te vermijden dat de stationaire fase verstoord wordt tijdens het op de kolom brengen 
van het mengsel of tijdens het toevoegen van de elutievloeistof. 
 
 

6.4.6 Het op de kolom brengen van het staal 

 
Het staal wordt opgelost in een minimum hoeveelheid solvent. Bij voorkeur is dit solvent hetzelfde als 
het solvent waarmee de kolom geëlueerd wordt. Als dit niet mogelijk is, los het staal dan op in een 
klein volume dichloormethaan. Voor sommige heel apolaire verbindingen kan deze kleine hoeveelheid 
dichloormethaan reeds problemen bij de elutie veroorzaken. In dat geval moet een kleine hoeveelheid 
silicagel (of alumina) aan de oplossing van het staal in dichloormethaan toegevoegd worden. Het 
mengsel wordt dan met een rotavap drooggedampt. De droge geïmpregneerde silicagel wordt dan op 
de top van de kolom gebracht. 
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Laat het solvent in de kolom zover dalen dat de vloeistofspiegel nog juist boven de bovenkant van de 
stationaire fase staat. Let wel op dat de bovenkant van de kolom niet droog komt te staan. Breng de 
oplossing van het staal heel voorzichtig met behulp van een pasteurpipet op de kolom. Laat de 
oplossing langsheen de wand op de top van de kolom vloeien. Draag er zorg voor dat de bovenlaag van 
de kolom niet verstoord wordt. Als al de oplossing op de kolom is gebracht, spoel dan het kolfje 
waarin het staal werd opgelost na met een beetje solvent en breng deze oplossing ook op de kolom. 
Tijdens het op de kolom brengen van het staal mag de kraan van de kolom gesloten worden, maar de 
kraan moet onmiddellijk daarna terug geopend worden. 
 
Voeg met behulp van een pasteurpipet voorzichtig solvent toe op de top van de kolom, er weer zorg 
voor dragend dat de top van de stationaire fase niet verstoord wordt. Van zodra er enkele cm solvent 
boven de stationaire fase staan, kan het solvent sneller toegevoegd worden. Als de kolom bovenaan 
voorzien is van een solvent reservoir, kan men dit met solvent vullen. 
 
 
 

6.4.7 Elutie van de kolom 

 
Wanneer de mobiele fase door de kolom begint te vloeien, kan na het opvangen van een bepaald 
volume zuiver solvent starten met het opvangen van fracties van de elutievloeistof. Deze fracties 
worden in reageerbuisjes verzameld. Zorg ervoor dat je voor het begin van het elueren van de kolom 
een voldoende aantal genummerde reageerbuisjes in een reageerbuisrek bij de hand hebt. Als het 
mengsel uit slechts weinig componenten bestaat, kan men grotere fracties opvangen (bijv. 50 mL 
fractie in erlenmeyers van 100 mL). Controleer tijdens het elueren van de kolom de aanwezigheid van 
product in de verschillende fracties met behulp van TLC. Soms kan het solvent zo snel verdampen dat 
er zich kristallen vormen aan de punt van de uitvloeibuis van de kolom. Was dit product met behulp 
van solvent bij de fractie die men aan het verzamelen is.  
 
Wanneer de eerste verbinding of verbindingen uit de kolom zijn gekomen, is het mogelijk dat de 
volgende verbindingen slechts heel traag uit de kolom zullen komen omdat het solvent te apolair is. 
Schakel daarom geleidelijk naar een meer polair solvent over. Men moet opletten dat men niet te 
abrupt naar een meer polair solvent overschakelt, omdat de chromatografische banden anders 
staartvorming gaan vertonen en de resolutie van de scheiding daalt.  
 
De totale massa van de producten die uit de kolom elueren moet gelijk zijn aan de massa staal die men 
op de kolom heeft gebracht. Een uitzondering op deze massabalans vindt plaats als er in het staal grote 
hoeveelheden aan teerachtige producten aanwezig zijn, die op de top van de kolom worden 
weerhouden. Kolomchromatografie is trouwens een heel geschikte methode om donker gekleurde 
teerachtige producten uit het reactiemengsel kwijt te geraken.  
 
Controleer de inhoud van de fracties met behulp van TLC (Fig. 6.15). Wanneer al de verbindingen 
waarin men geïnteresseerd is uit de kolom zijn gekomen, en men bepaald heeft in welke fracties de 
verschillende verbindingen zich bevinden, kan men de fracties die hetzelfde product bevatten bij elkaar 
voegen. Hou de fracties die mengsels bevatten gescheiden van de fracties die zuiver product bevatten. 
Verwijder het solvent van de gecombineerde fracties met een rotavap, en verwijder tenslotte de laatste 
solventsporen onder hoog vacuüm. 
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Fig. 6.15 Combinatie van kolomfracties met behulp van TLC 
 
 
 

6.4.8 Droge-kolomchromatografie 

 
Droge-kolomchromatografie is een krachtige techniek met verscheidene verbeteringen ten opzichte 
van klassieke kolomchromatografie, waaronder een hogere snelheid en een betere resolutie. Een andere 
belangrijke eigenschap van deze methode is de resultaten gevonden via TLC-analyse bijna volledig 
kunnen worden overgedragen naar de analyse van de resultaten voor de droge kolom. 
 
De kolom wordt droog voorbereid, dit wil zeggen zonder gebruik te maken van een solvent. De 
stationaire fase wordt droog in de kolom gebracht (droge silicagel of droog alumina), dus zonder er 
eerst een papje met het solvent van te maken. De droge stationaire fase wordt voorzichtig in de kolom 
gegoten, terwijl men zachtjes tegen de kolom klopt om een gelijkmatige afzetting van de stationaire 
fase te verkrijgen. Men heeft ongeveer 70 g van de stationaire fase per gram mengsel nodig voor 
gewone scheidingen en tot 300 g per gram mengsel voor moeilijke scheidingen. Dit staat in contrast 
met de ca. 30 g stationaire fase per gram mengsel in het geval van gewone kolomchromatografie. Met 
de droge-kolommethode kunnen mengsels tot 50 g worden gescheiden met een kolom van 2 m lengte. 
Het te analyseren mengsel wordt in een minimum hoeveelheid elutievloeistof opgelost. Een betere 
methode is directe afzetting van het te analyseren mengsel op de adsorberende fase, vooraleer het 
mengsel op de kolom wordt gebracht. Het mengsel wordt opgelost in een minimum hoeveelheid van 
een solvent met een laag kookpunt, zoals diëthylether of dichloormethaan. Dit solvent hoeft niet de 
elutievloeistof te zijn. Daarna wordt een hoeveelheid van de adsorberende fase, gelijk aan ca. vijf keer 
het gewicht van het mengsel, gedispergeerd in deze oplossing. Nadat de dispersie goed gemengd is, 
wordt het solvent voorzichtig verwijderd met behulp van een rotavap. De gedroogde dispersie wordt 
dan bovenop de laag stationaire fase in de kolom gebracht en bedekt met een dunne laag (4-5 mm) fijn 
wit zand. 
 
In plaats van te elueren met verscheidene solventvolumes, wordt de droge kolom met slechts één enkel 
volume solvent ontwikkeld. Bij elutie moet er op gelet worden dat er maar juist zoveel elutievloeistof 
op de kolom wordt gebracht als nodig is om het solventfront de onderkant van de kolom te laten 
bereiken. Solvent moet zodanig toegevoegd worden dat er constant 3 à 5 cm elutievloeistof blijft staan 
boven de stationaire fase. De elutievloeistof kan door een scheitrechter boven de kolom toegevoegd 
worden. 
 
Als een glazen kolom wordt gebruikt, moet deze volledig cylindrisch zijn een bovenaan geen 
solventreservoir bevatten. Als de kolom ontwikkeld is, moet men immers de volledige kolom 
leegmaken door de kolom om te keren en de stationaire fase er laten uit te glijden. Men laat hierbij de 
kraan van de kolom open, en eventueel kan het verwijderen van de stationaire fase vergemakkelijkt 
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worden door via de kraan lucht in de kolom te blazen. De inhoud van de kolom wordt voorzichtig 
uitgespreid, om te vermijden dat de gescheiden componenten zouden vermengd geraken. De stationaire 
fase wordt in stukken gesneden en deze stukken worden geëxtraheerd met methanol of diëthylether om 
de gewenste verbindingen te verwijderen. Als de verbindingen gekleurd zijn, is het eenvoudig te zien 
waar men de stationaire fase in stukken moet snijden. Voor de scheiding van kleurloze verbindingen, 
kan een fluorescerende stof aan de stationaire fase worden toegevoegd, zoals bij een TLC-plaat. De 
gewenste banden in de stationaire fase kunnen dan met een UV-lamp worden opgespoord. 
 
Een glazen kolom is niet handig om bij droge-kolomchromatografie te gebruiken. Beter is het om een 
nylondarm te gebruiken, die transparant is voor UV-licht. Een gevulde nylonkolom is vrij stevig, kan 
met een enkele statiefklem worden vastgeklemd. Nadat de kolom ontwikkeld is, kan de nylonbuis in 
stukken worden gesneden, zodat men de stationaire fase niet eerst uit de kolom moet verwijderen. De 
plaatsen voor de kolom moet worden doorgesneden, kunnen met behulp van een UV-lamp worden 
bepaald (bij kleurloze verbindingen), of door waar te nemen waar de gekleurde banden zich bevinden 
(bij gekleurde verbindingen).  
 
 
 

6.4.9 Flash-chromatografie 

 
Een snellere methode dan gewone kolomchromatografie voor het scheiden van de componenten van 
een mengsel is flash-chromatografie (fig. 6.16). Bij flash-chromatografie vloeit het eluent door de 
kolom onder een druk van 1 tot 4 bar. De adsorberende stof wordt als een droog poeder of als een 
papje in de kolom gebracht. De kolom wordt voor niet meer dan éénderde gevuld. De adsorberende 
stof moet fijnkorrelig zijn om bij een hoge druk toch nog een kleine doorstroomsnelheid van de 
elutievloeistof te verkrijgen (bijv. silicagel Merck C60, 40-63 μm, type 9385). Het fijnkorrelige 
silicagel heeft bovendien een groot specifiek oppervlak, waardoor de adsorptie efficiënter verloopt. 
Bovenop de adsorberende stof wordt een zandbed (fijn wit zand) met een dikte van ca. 1 cm 
aangebracht. 
 
Het te scheiden mengsel wordt in het kleinst mogelijke volume solvent opgelost en op de kolom 
gebracht. Men laat het mengsel in de kolom trekken onder invloed van de zwaartekracht, door de kraan 
van de kolom even open te draaien. De kolom wordt vervolgens verder met elutievloeistof gevuld, en 
de kolom wordt bovenaan afgesloten via een stop met kraan. Via deze kraan wordt een stroom 
stikstofgas of lucht onder verhoogde druk in de kolom geleid. De onderste kraan van de kolom wordt 
nu opengedraaid en fracties worden verzameld totdat het niveau van de elutievloeistof gedaald is tot de 
top van de laag adsorberende stof. Laat de kolom niet drooglopen. Als verdere elutie vereist is, wordt 
de stop bovenaan de kolom verwijderd, voegt men nieuw solvent toe en zet de procedure verder.  
 
Flash-chromatografie is efficiënter en geeft een hogere resolutie dan klassieke kolomchromatografie 
bij atmosfeerdruk en de scheiding kan in een kortere tijd worden uitgevoerd. Een goede scheiding van 
de componenten van een mengsel door TLC en gebruik makend van dezelfde adsorberende stof is een 
goede indicatie dat flash-chromatografie kan gebruikt worden voor de scheiding van het mengsel op 
een grotere schaal.  
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Fig. 6.16 Opstelling voor flash-chromatografie 
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7   Gaschromatografie 
 
 

7.1 Principes van gaschromatografie 
 
Gaschromatografie (GC) is één van de snelste en nuttigste scheidingsmethoden. De methode is echter 
wel beperkt tot vluchtige en thermisch stabiele verbindingen. Er bestaan twee verschillende wijzen om 
gaschromatografie uit te voeren: gas-vloeistofchromatografie (GLC) en gas-vastchromatografie 
(GSC). De mobiele fase is in beide gevallen een inert draaggas. GLC is een vorm van 
partitiechromatografie. De stationaire fase is een vloeistof die als een dunne film over een inerte 
drager wordt verspreid. De basis voor de scheiding is de partitie van het staal in en uit deze dunne 
vloeistoffilm. GSC is een vorm van adsorptiechromatografie. De stationaire fase is een vaste 
adsorberende stof zonder vloeibare coating. gas-vloeistofchromatografie (GLC) wordt vaker gebruikt 
dan gas-vastchromatografie. Terwijl GSC vooral wordt toegepast voor de scheiding van gasvormige 
producten, kan GLC gebruikt worden voor de scheiding van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. 
Beide typen van gaschromatografie vereisen dat het staal bestaat in of wordt omgezet tot de dampfase. 
 
Een staal wordt in een verwarmd blok geïnjecteerd, waar het onmiddellijk verdampt en als een 
geconcentreerde damp doorheen de kolom wordt gevoerd. Scheiding treedt op omdat de verschillende 
componenten in de dampfase selectief door de stationaire fase worden geadsorbeerd en vervolgens 
worden gedesorbeerd door vers draaggas. Dit adsorptie-desorptie proces treedt herhaaldelijk op als de 
verbindingen de kolom in de richting van de detector doorlopen. Bij GLC vertraagt de stationaire fase  
selectief de verschillende componenten van een staal volgens hun verdelingscoëfficiënt, totdat ze 
gescheiden banden in het draaggas vormen. Deze componentbanden verlaten de kolom in de stroom 
van het draaggas en worden in functie van de tijd door een detector geregistreerd. Hoe groter de 
affiniteit van een verbinding voor de stationaire fase is, des te langer wordt de verbinding door de 
kolom weerhouden en des te langer het zal duren voor de verbinding door het draaggas zal geëlueerd 
en gedetecteerd worden. De verbindingen worden zodanig uit de kolom geëlueerd dat verbindingen 
met een hoge affiniteit voor de kolom trager zijn dan deze met weinig affiniteit. Alle opgeloste 
moleculen verblijven even lang in de gasfase. De verschillen in retentietijd, dit is hoe lang het duurt 
vooraleer de verbinding uit de kolom komt, hangen enkel af van de mate waarin de verbinding door de 
stationaire fase wordt weerhouden. 
 
Gaschromatografie is een heel populaire analysetechniek, omdat ze verscheidene voordelen biedt. Een 
belangrijk voordeel is de eenvoud van de techniek: een gaschromatograaf is gemakkelijk te bedienen 
en de interpretatie van een gaschromatogram is relatief eenvoudig. De kostprijs van een 
gaschromatograaf is laag in vergelijking met andere analysetechnieken. De analyse kan meestal vrij 
snel uitgevoerd worden, in de grootteorden van minuten. Deze snelheid is te danken aan het gebruik 
van een draaggas als de mobiele fase, waardoor er zich een snel evenwicht tussen mobiele en 
stationaire fase instelt. De stroomsnelheid van een draaggas is veel sneller dan deze van de vloeibare 
mobiele fase in vloeistofchromatografie. Soms kan de scheiding in minder dan een minuut uitgevoerd 
worden. Scheidingen op preparatieve schaal en scheiding van mengsels met grote verschillen in 
kookpunt kunnen daarentegen uren duren. Hier kan de analyse versneld worden door te werken met 
een variabele kolomtemperatuur. Met gaschromatografie kan een opmerkelijke resolutie worden 
bereikt, veel beter dan mogelijk is met destillatie of andere scheidingstechnieken. Op deze manier 
kunnen verbindingen met een heel klein verschil in kookpunt worden gescheiden. De methode is ook 
geschikt voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse. De retentietijd wordt bepaald uit het tijdsverschil 
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tussen injectie van het staal en het piekmaximum. Deze eigenschap is karakteristiek voor het staal en 
een bepaalde stationaire fase bij een gegeven temperatuur. Met een geschikte controle van de 
gasstroom en een goede temperatuurregeling is de retentietijd te reproduceren binnen ±1% en kan 
gebruikt worden om de component te identificeren (kwalitatieve analyse). Verscheidene componenten 
kunnen identieke of bijna identieke retentietijden hebben, maar elke verbinding heeft slechts één 
enkele retentietijd: de retentietijd wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van andere verbindingen. 
De oppervlakte onder elke piek van het chromatogram is evenredig met de concentratie van de 
component horende bij deze piek. De piekoppervlakte kan gebruikt worden om de exacte concentratie 
van elke component te bepalen. Met een goede integratietechniek kan een accuraatheid van beter dan 
1% worden bereikt.  
 
Een belangrijke reden waarom gaschromatografie een groot succes heeft, is dankzij de gevoeligheid 
van de techniek. Met het eenvoudigste type van detector, de thermische-geleidbaarheidsdetector kan 
men concentraties tot 0,01% (100 ppm) bepalen. De vlamionisatiedetector kan concentraties van 1 ppm 
nog registreren, en met de elektronvangstdetector bereikt men het ppb-gebied. Bovendien is slechts een 
kleine hoeveelheid van het staal vereist: enkele microliters zijn voldoende voor een volledige analyse. 
Gaschromatografie wordt veel gebruikt door firma’s die chemicaliën verhandelen om de zuiverheid 
van organische verbindingen te controleren. Zoals hoger vermeld is een nadeel van gaschromatografie 
dat de verbindingen vluchtig en thermisch stabiel moeten zijn. 
 
De eerste publicatie die gaschromatografie beschreef is van de hand van Martin en James, in Biochem. 
J. 50 (1952) 679. De eerste commerciële gaschromatografen werden vervaardigd door Perkin-Elmer, 
Pye, Hewlett-Packard, en andere fabrikanten. Gaschromatografie onder de vorm zoals we de techniek 
tegenwoordig kennen, werd ontwikkeld op het einde van de jaren ’50 en in het begin van de jaren ’60, 
vooral dan de techniek met gepakte kolommen, alhoewel ook de ontwikkeling van capillaire 
kolommen tegelijkertijd plaatsvond. Capillaire-kolomgaschromatografie werd echter pas veel later 
belangrijk (in de jaren ’80), toen capillaire kolommen uit silicaglas, de breekbare oude kolommen uit 
glas vervingen. We bespreken hier vooral de techniek van gepakte kolommen. Capillaire-
kolomgaschromatografie wordt onder punt 7.5 besproken.  
 
 
 

7.2. Apparatuur 
 
Het hart van een gaschromatograaf is de kolom waarin de scheiding van een mengsel in de 
samenstellende bestanddelen plaatsvindt. Een typische gaschromatograaf bestaat uit de volgende 
onderdelen: (1) voorziening voor het inerte draaggas; (2) een injectiepoort voor het staal; (3) kolom; 
(4) kolomoven; (5) detector; (6) dataverwerkingssysteem. Een diagram met de belangrijkste 
componenten van een gaschromatograaf is in fig. 7.1 weergegeven.  
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Figuur 7.1 Schematische voorstelling van een gaschromatograaf 
 
 
 
7.2.1 Draaggas 
 
Gaschromatografen vereisen een voorziening voor de toevoeging van een draaggas van een voldoende 
kwaliteit en onder een voldoende druk om de gewenste scheiding uit te voeren. Het draaggas wordt 
gebruikt om de moleculen van het staal te transporteren van de injectiepoort naar de detector, en als 
middel om de staalmoleculen van de stationaire fase te desorberen. Het draaggas moet inert, heel 
zuiver, droog en vrij van zuurstof zijn om degradatie van de kolom en om foutieve detectorsignalen te 
vermijden.  
 
De meest gebruikte draaggassen zijn helium, waterstof, stikstof en argon. De voor- en nadelen van 
deze gassen als draaggas voor gaschromatografie zijn in Tabel 7.1 weergegeven. Deze gassen worden 
geleverd in gasflessen onder hoge druk. Deze gasflessen zijn voorzien van een ontspanner, om de druk 
van het instromende gas te verminderen en om de stroomsnelheid van het gas door de kolom te 
regelen. Gaszuiveringstoestellen voor het verwijderen van vocht, zuurstof en koolwaterstoffen uit het 
draaggas zijn commercieel verkrijgbaar. Deze zuiveringstoestellen moeten periodiek gecontroleerd en 
geregenereerd worden als een afwijking van de basislijn optreedt. 
 
Voor capillaire kolommen is helium het beste draaggas. Alhoewel helium duur is, vallen de 
verbruikskosten goed mee, omdat het debiet laag is (op voorwaarde dat er natuurlijk geen lekken in het 
systeem zijn). Als de gaschromatograaf aan een massaspectrometer is gekoppeld, is het echter 
noodzakelijk om helium te gebruiken. Waterstofgas is ook een heel goed draaggas voor capillaire 
kolommen, maar waterstof is veel gevaarlijker dan helium. 
 
Het debiet van het draaggas varieert voor gepakte kolommen tussen 25 en 150 mL min-1, terwijl het 
debiet voor capillaire kolommen tussen 1 en 25 mL min-1 gelegen is.  
 



Gaschromatografie 

 136

Tabel 7.1 Voor- en nadelen van de draaggassen gebruikt  bij gaschromatografie 

 
draaggas voordelen nadelen 
helium hoge thermische geleidbaarheid 

veilig 
eenvoudige zuivering 

duur 

waterstof hoge thermische geleidbaarheid 
lage viscositeit en dus lage drukval over de kolom 
goedkoop 

explosiegevaar 
sterke diffusie van de 
gescheiden componenten 

stikstof lage kostprijs 
eenvoudige zuivering 
veilig 

lage thermische geleidbaarheid 

argon relatief goedkoop 
eenvoudige zuivering 
van belang voor ionisatiedetector met permanente 
ionisatiebron 

lage thermische geleidbaarheid 

 
 
 
7.2.2 Injectie van het staal 
 
Het staal wordt via een inlaatsysteem op de kolom gebracht (fig. 7.2). Het inlaatsysteem laat toe om 
vloeibare stalen met een microspuit te injecteren (fig. 7.3). Bij gepakte kolommen bedraagt het 
geïnjecteerde volume tussen 0,5 en 20 μL, terwijl dit voor capillaire kolommen soms slechts 0,001 μL 
kan zijn. Het staal moet snel en als een plug op de kolom worden gebracht, om bandverbreding te 
vermijden.  Het injecteren gebeurt bij een gepakte kolom door een septum in een blok dat verhit is tot 
boven het kookpunt van de minst vluchtige component. Het vloeibare staal wordt onmiddellijk 
verdampt en als een “dampplug” door het draaggas doorheen de kolom gespoeld. Een septum 
(meervoud: septa) is een zelfsluitende rubberen of elastomeren kap, die een lekvrije ingang tot de 
injectiepoort vormt. Septa worden vervaardigd in verschillende diameters, om te passen op 
verschillende injectiepoorten. Een lekkend septum is één van de meest voorkomende bronnen van 
problemen bij gaschromatografie. Daarom moet het septum regelmatig vervangen worden. (Let op: 
schakel een thermische geleidbaarheidsdetector steeds uit vooral de stroom van het draaggas wordt 
dichtgedraaid bij het verwijderen van het septum of bij het verwisselen van een gasfles). Naast het 
invoeren van het staal, zorgt het inlaatsysteem er ook voor dat de gasdruk in de kolom tijdens het 
injecteren van het staal constant blijft en het vermijdt dat lucht in de kolom komt.  
 
De stalen kunnen ook via een automatische injector in de gaschromatograaf worden gebracht. Deze 
automatische injectors gebruiken hetzelfde type van microspuiten maar zijn in staat tot een betere 
reproduceerbaarheid dan de manuele techniek (relatieve fout met injector is < 0,5 %). Een voordeel 
van automatische staalname is dat de operator voor andere taken tijd vrij krijgt en dat een systeem met 
een automatisch data-verwerkingssysteem 24 uur op 24 in gebruik kan blijven.  
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Fig. 7.2  Inlaatsysteem van een gaschromatograaf 

 

 
Fig. 7.3 Microliterspuit 

 
 
 
7.2.3 Kolommen 
 
De kolom is het belangrijkste onderdeel van een gaschromatograaf, aangezien de kolom de stationaire 
fase bevat en een effect heeft op de scheiding van de componenten in een mengsel. Twee basistypen 
van kolommen worden gebruikt: gepakte kolommen en capillaire kolommen. Gepakte kolommen 
hebben gewoonlijk tussen 1000 en 3000 theoretische platen per meter, terwijl capillaire kolommen 
meer dan 4000 theoretische platen per meter kunnen hebben. Gepakte kolommen worden gewoonlijk 
gemaakt uit glas of uit metaal. De diameter bedraagt 1,6 tot 9 mm, terwijl de lengte tussen 1 en 3 m 
varieert. Het totaal aantal theoretische platen in een gepakte kolom is minder dan 10000, terwijl het 
aantal theoretische platen in een capillaire kolom meer dan 100000 kan bedragen (zie 7.5). 
 
De kolom wordt tot een spiraal met 10 à 20 cm diameter opgerold. Door dit oprollen was het mogelijk 
om compacte gaschromatografen te construeren. Het is echter veel moeilijker om in een opgerolde 
kolom de stationaire fase uniform te verdelen dan bij een rechte kolom. Hierdoor zijn opgerolde 
gepakte kolommen minder efficiënt dan hun rechte voorlopers. Speciaal ontworpen vattingen worden 
gebruikt om de kolom te verbinden met de injectiepoort en met de detector, op een zodanige wijze dat 
er een minimum aan dood volume aanwezig is. Glazen kolommen en glazen injectiepoorten zijn 
noodzakelijk voor labiele verbindingen, die kunnen ontbindingen wanneer ze bij hogere temperaturen 
in contact met een metaaloppervlak komen (katalytische werking). Alhoewel de kolom uit aluminium 
of uit koper kan vervaardigd worden, kan er zich op de binnenzijde een actieve oxidefilm vormen, die 
als katalysator kan optreden voor de ontbinding van sommige gevoelige verbindingen. Daarom worden 
kolommen uit aluminium of koper nu meestal vermeden. De meeste kolommen zijn vervaardigd uit 
roestvrij staal of uit glas. Het voordeel van roestvrij staal over glas, is dat staal veel minder fragiel is. 
Glas heeft dan weer als voordeel dat het transparant is. Glas is boven roestvrij staal te verkiezen omdat 
er bij roestvrij staal sporadisch toch katalytische ontbindingen kunnen optreden.  Deze kolommen zijn 
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gepakt met een gecoate, gezeefde inerte vaste drager. De vaste fase is gecoat met een hoogviskeuze 
vloeibare fase (gewoonlijk 1 to 10 gew.%). 
 
Als inert materiaal wordt meestal diatomeeënaarde gebruikt. Dit materiaal bestaat uit de 
silicaathoudende skeletten van fossiele ééncellige organismen. Deze diatomeeënaarde kan in een aantal 
categorieën worden onderverdeeld:  
1) Chromosorb P is een roodachtig materiaal (P staat voor “pink”) gemaakt door de diatomeeënaarde 

tot bakstenen te persen, te bakken,  fijn te wrijven en te zeven. Het materiaal heeft een groot 
specifiek oppervlak (4 m2 g-1) en kan als drager fungeren voor een grote hoeveelheid stationaire 
fase ( tot 35 gew. %). Chromosorb P heeft een grote mechanische sterkte. De korrel is echter niet 
geheel inert en door de aanwezigheid van actieve groepen ongeschikt voor de scheiding van 
polaire componenten (tenzij de korrel door silanering gedesactiveerd wordt). Chromosorb P wordt 
vooral aanbevolen voor de scheiding van koolwaterstoffen. 

2) Chromosorb W is een wit materiaal (W staat voor “white”), dat gemaakt wordt door 
diatomeeënaarde te verhitten met een flux, waardoor de poreusheid afneemt. Het is een heel inerte 
drager. Chromosorb W heeft een kleiner specifiek oppervlak (1 m2 g-1) dan Chromosorb P en is 
beter geschikt voor polaire verbindingen. 

3) Chromosorb G is hard, inert en daardoor vrijwel universeel toepasbaar. Omdat de soortelijke 
massa hoog is en het specifiek oppervlak gering, kan per gram drager maar weinig stationaire fase 
worden opgebracht (5 %). 

4) Chromosorb T is een inerte drager gemaakt uit polytetrafluoroethyleen (PTFE). Het is hydrofoob 
en daarom geschikt voor de analyse van kleine polaire moleculen zoals water, organische zuren, 
fenolen, aminen en zure gassen (HF, HCl, SO2 en NOx). Chromosorb T kan gecoat worden met 
stationaire fasen als polyethyleenglycol, Apiezon of een fluorhoudende olie, maar het is vaak 
moeilijk om Chromosorb T uniform in een kolom te pakken. 

 
Het oppervlak van de dragers uit diatomeeënaarde kan verontreinigd zijn door minerale onzuiverheden 
die de thermische ontbindingen van de componenten begunstigen wanneer deze door de kolom 
bewegen. Silanol (Si-OH) groepen aan het oppervlak vormen polaire sites die polaire componenten 
sterk weerhouden, waardoor er staartvorming kan optreden. Minerale onzuiverheden kunnen 
verwijderd worden door de drager voor gebruik grondig met een geconcentreerde HCl-oplossing te 
wassen. Door silanering met een mengsel van methanol en dimethyldichloorsilaan (Cl2SiMe2) kunnen 
de silanolgroepen geblokkeerd worden. Hierbij wordt de OH-functie in een O-SiMe3 functie omgezet.  
 
Alhoewel diatomeeënaarde de meest gebruikte drager bij gaschromatografie is, heeft het toch een 
aantal nadelen. Vooreerst behoudt het een zekere adsorptie-activiteit (niet volledig inert). Het is fysisch 
fragiel en valt gemakkelijk uiteen in kleinere partikeltjes, wat resulteert in een grotere verdeling van 
deeltjesgrootte. De partikeltjes zijn onregelmatig van vorm. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat 
de diepe poriën zich gemakkelijk met de vloeibare stationaire fase vullen. Dit kan resulteren in 
bandverbreding omdat het voor de opgeloste moleculen langer kan duren om in de stationaire fase te 
diffunderen en opnieuw eruit naar het vloeistofoppervlak.  
 
 



Gaschromatografie 

 139

 
 
Fig. 7.4 Invloed van temperatuurprogrammatie op de scheiding van een mengsel van methylesters van 

onvertakte vetzuren (onvertakte alkaanzuren). 
 
 
 
7.2.4 Kolomoven 
 
Om reproduceerbare resultaten te verkrijgen, is het cruciaal dat de kolom op een constante temperatuur 
wordt gehouden (isotherme methode). Soms kan het noodzakelijk zijn om de temperatuur van de 
kolom op een reproduceerbare manier te veranderen gedurende de analyse, om binnen een redelijke 
tijd een scheiding te verkrijgen van verbindingen met een groot verschil in kookpunt of in polariteit. 
Dit gebeurt met een programmeerbare temperatuurregelaar. Goede resolutie van laagkokende 
verbindingen wordt op een gematigde temperatuur verkregen. De elutie van de hoogkokende 
verbindingen zal echter onder de gegeven omstandigheden teveel tijd vergen, en de chromatografische 
pieken zouden te breed worden voor een kwantitatieve interpretatie. Temperatuurprogrammatie kan 
deze problemen omzeilen door de laagkokende verbindingen te elueren bij een initieel lage 
temperatuur. De temperatuur van de kolomoven wordt dan opgedreven tegen een reproduceerbare 
snelheid om de hoogkokende verbindingen binnen een redelijke tijd te elueren. Het effect van 
temperatuurprogrammatie wordt in fig. 7.4 geïllustreerd. 
 
Een goede oven moet aan de volgende vereisten voldoen: (1) ruim genoeg zijn om de kolommen te 
herbergen, (2) een even temperatuurverdeling doorheen de hele oven vertonen, (3) een snelle 
temperatuurrespons hebben om een temperatuurprogramma nauwkeurig te kunnen volgen, (4) een lage 
thermische massa hebben, zodat de oven snel kan afkoelen na beëindiging van de analyse (dit is van 
belang als vele stalen moeten onderzocht worden en er ingewikkelde temperatuurprogramma’s worden 
gebruikt).  
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7.2.5. Detectors 
 
Elke gaschromatograaf heeft een detector bij de uitgang van elke kolom om de gassamenstelling te 
registreren. De detector zorgt ervoor dat de scheiding die verkregen wordt in het gaschromatografisch 
systeem, wordt omgezet naar een meetbaar signaal. De detector bevindt zich in een afzonderlijk 
gecontroleerd verwarmde zone in het apparaat. Er zijn vele typen van detectors beschikbaar. De meest 
gebruikte detector is tegenwoordig de vlamionisatiedetector (FID), omdat deze robuust is, gevoelig en 
weinig aanleiding tot problemen geeft. De verschillende detectors worden uitgebreid onder punt 7.4 
besproken. Het signaal gegenereerd door de detector van een gaschromatograaf is heel zwak en moet 
elektronisch versterkt worden om het “zichtbaar” te maken op de recorder of het datasysteem. 
 
De detector van een gaschromatograaf moet een voldoende gevoeligheid hebben om de geëlueerde 
componenten van het staal te detecteren die in heel lage concentraties aanwezig zijn door de sterke 
verdunning door het draaggas. Bovendien moet de detector een snelle respons hebben voor de 
veranderde concentratie van de componenten in het draaggas. De vier criteria die moeten beschouwd 
worden zijn:  
(1) gevoeligheid : die gedefinieerd wordt als de kleinste concentratie van het analiet in de detector die 

in staat is om een signaal te geven dat tweemaal zo groot is als de ruis van het achtergrondsignaal; 
(2) respons: dit is de grootte van het signaal veroorzaakt door een concentratie-eenheid van het 

analiet in het draaggas. Respons kan ook gedefinieerd worden in termen van de grootte van het 
oppervlak onder een piek veroorzaakt door een bepaalde hoeveelheid analiet; 

(3) responstijd, die gedefinieerd wordt als de mogelijkheid van de detector om een signaal te 
produceren dat de verandering van de analietconcentratie accuraat kan volgen. M.a.w. de 
responsietijd zegt hoe snel een detector beantwoordt aan een verandering in analietconcentratie. 

(4) Lineair gebied, dat het concentratiegebied is waarover de detector een respons met eenzelfde 
gevoeligheid vertoont. 

 
De detectors kunnen onderverdeeld worden naargelang ze gevoelig zijn voor de massa of de 
concentratie van het analiet: 
(1) concentratiedetector: het signaal is recht evenredig met de concentratie van de component in het 

draaggas. Bij dit type van detector moet het debiet van het draaggas heel constant worden 
gehouden. Immers de massa van het analiet in het staal is evenredig met het gasdebiet × (integraal 
van het detectorsignaal). Het gasdebiet moet als een constante factor in rekening worden gebracht. 

(2) massastroomdetector: het signaal is recht evenredig met de massa van de verbinding die per 
tijdseenheid door de detector passeert, dit wil zeggen recht evenredig met het product van 
gasdebiet en concentratie. Het debiet van het draaggas moet niet zo constant worden gehouden als 
voor de concentratiedetector. De massa van het analiet in het staal is evenredig met het 
detectorsignaal. Fluctuaties in het gasdebiet worden door de integraal in rekening gebracht. 

 
Sommige chromatografische systemen hebben een dubbele detector om een enkel staal via twee 
verschillende detectors tegelijkertijd te analyseren. Deze techniek voorziet de analist over extra 
gegevens voor de identificatie van de verbindingen. Een dubbele detector is ook noodzakelijk om de 
basislijn tijdens een temperatuurprogramma stabiel te houden. 
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7.2.6 Dataverwerkingssysteem 
 
De resultaten verkregen uit de detector bij een chromatografische scheiding kunnen op verschillende 
wijzen worden weergegeven. De eenvoudigste wijze om een chromatogram weer te geven is met 
behulp van een potentiometrische recorder. De oppervlakte onder de pieken kunnen berekend worden 
(zie verder) en gebruikt voor kwantitatieve analyse, terwijl de retentietijden nuttig zijn voor 
identificatie van de verbindingen. De meeste moderne chromatografen hebben een A/D 
(analoog/digitaal) omvormer, waarbij het chromatogram wordt gedigitaliseerd en opgeslagen op de 
harde schijf van een computer. Een eenvoudig computerprogramma kan de retentietijden en 
piekhoogten of oppervlakten onder de pieken in tabelvorm weergeven. Als de gaschromatograaf goed 
gekalibreerd is, kan met het programma een complete kwantitatieve analyse worden uitgevoerd. Met 
verwerkingsprogramma’s kunnen ook partieel geresolveerde pieken geïntegreerd worden. Bovendien 
heeft moderne software vele grafische mogelijkheden om het chromatogram uit te printen.  
 
 
 

7.3. Stationaire fasen voor gepakte kolommen 
 
Het gebruik van vloeibare stationaire fasen in gaschromatografie heeft verscheidene voordelen: (a) 
Vloeibare fasen zijn in een grote verscheidenheid verkrijgbaar, zodat we een geschikte keuze kunnen 
maken in functie van de beoogde toepassing; (b) Vloeibare fasen zijn in goed gedefinieerde 
zuiverheidsgraden verkrijgbaar, zodat reproduceerbare retentietijden kunnen verkregen worden; (c) De 
hoeveelheid stationaire fase op de kolom kan gevarieerd worden afhankelijk of het om een analytische 
of om een preparatieve toepassing gaat.  
 
Alle conventionele stationaire fase hebben één belangrijk nadeel: ze zijn vluchtig. Als de kolom tot 
boven de aanbevolen maximumtemperatuur wordt verhit, zal een deel van de vloeibare fase uit de 
kolom lekken, waardoor er een drift in de basislijn optreedt, met een vermindering van de gevoeligheid 
en een verandering van de aard van de kolom tot gevolg. Fabrikanten geven vaak een aanbevolen 
minimale en maximale werktemperatuur op. De minimale temperatuur is belangrijk, omdat de 
stationaire fase beneden deze temperatuur een vaste stof is, en als een vaste stof kan de stationaire fase 
heel andere eigenschappen hebben dan in de vloeibare toestand. Het is niet ongebruikelijk dat men kan 
waarnemen dat er geen scheiding meer optreedt als de stationaire fase vast wordt, omdat de 
verbindingen simpelweg niet meer door de kolom worden weerhouden. 
 
De keuze van de geschikte vloeibare fase voor een bepaalde scheiding met GLC is meestal de 
moeilijkste stap bij de keuze van de instrumentele parameters. In het algemeen moet de vloeibare fase 
voldoen aan de volgende eigenschappen: (a) niet te vluchtig zijn (bij de werktemperatuur van de 
gaschromatograaf mag de dampspanning hoogstens 0,01 tot 0,1 mm Hg bedragen), zodat het kookpunt 
tenminste 100 °C hoger is dan de maximale gebruikstemperatuur van de kolom; (b) thermisch stabiel 
zijn, niet ontbinden bij verhitting; (c) goede oplosbaarheid vertonen voor de individuele componenten 
van het te analyseren staal, maar elke component moet een verschillende oplosbaarheid vertonen; (d) 
chemisch inert zijn ten opzichte van de te scheiden componenten. 
 
Er bestaat geen objectieve methode voor de keuze van een vloeibare stationaire fase voor de scheiding 
van een gegeven mengsel. Een geschikte fase wordt meestal gekozen op basis van ervaring of 
experimenteel onderzoek. De keuze van de stationaire fase is afhankelijk van de samenstelling van het 
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staal. Daarom is het wenselijk om voor de start van de analyse zoveel mogelijk informatie te hebben 
over de samenstelling van het mengsel. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om de kookpunten van de 
bestanddelen te kennen, het aantal componenten, hun structuur, ... 
 
In de loop van de jaren zijn honderden verschillende verbindingen voorgesteld als vloeibare fase voor 
gaschromatografie, maar in de praktijk zijn slechts een 50-tal van belang. Deze vloeibare fasen kunnen 
geklasseerd worden als polair, apolair of met intermediaire polariteit. Stationaire fasen worden 
gewoonlijk vervaardigd uit stoffen met  een relatief hoge moleculaire massa, zoals verzadigde 
koolwaterstoffen, siliconen, ethers, esters en amiden. Opdat de opgeloste moleculen in een zekere mate 
door de stationaire fase worden weerhouden, is het noodzakelijk dat het opgeloste molecule gedurende 
een bepaalde tijd oplost in de stationaire fase, voordat het vanuit het vloeistofoppervlak weer naar de 
dampfase overgaat. De oplosbaarheid van de te scheiden componenten in de stationaire fase is een 
belangrijk startpunt voor het selecteren van een geschikte stationaire fase voor een bepaald mengsel. 
De oplosbaarheid in de stationaire fase van de componenten van een mengsel is proportioneel met de 
overeenkomst in chemische samenstelling tussen de componenten van het mengsel en de stationaire 
fase. Componenten die van eenzelfde chemische natuur zijn als de stationaire fase worden in de 
stationaire fase weerhouden, terwijl deze die chemisch verschillend zijn veel sneller door de kolom 
zullen passeren. Voor een succesvolle analyse moet de stationaire fase een gelijkaardige chemische 
structuur hebben als de componenten van het staal. Bijvoorbeeld, een mengsel van koolwaterstoffen 
wordt het best op een paraffineachtige stationaire fase gescheiden, en een mengsel van polaire 
componenten het beste met behulp van polaire stationaire fasen.  
Wanneer de verbindingen bijna geen verschil in vluchtigheid vertonen (d.w.z. bijna hetzelfde 
kookpunt), maar wel een verschil in chemische structuur, dan moet een fase gebruikt worden met een 
verschil in polariteit. Door dit te doen wordt er gebruik gemaakt van de krachten die optreden tussen de 
geadsorbeerde moleculen en de stationaire fase. De scheiding gebaseerd op de niet-specifieke 
dispersiekrachten tussen de moleculen, vindt plaats volgens de dampspanning (d.w.z. bij benadering 
volgens hun kookpunten). Bij specifieke polaire krachten te wijten aan permanente dipolen, gebeurt de 
scheiding volgens de polariteit van de moleculen. Bij geïnduceerde dipolen is er scheiding volgens de 
mate van polariseerbaarheid van de moleculen.  In figuren 7.5 en 7.6 wordt de invloed van de polariteit 
van de stationaire fase op de scheiding van de componenten van een mengsel geïllustreerd. 
 

 
 

Fig. 7.5 Invloed van de polariteit van de stationaire fase scheiding van een mengsel (links: apolaire 
stationaire fase; rechts: polaire stationaire fase) 
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Als bijvoorbeeld een mengsel van 1-butanol (kp. = 116 °C) en 4-methyl-2-pentanon (kpt. = 117 °C) op 
een kolom met glycerol als stationaire fase wordt gebracht, zal 4-methyl-2-pentanon als eerste uit de 
kolom elueren, omdat de stationaire fase een polyalcohol is en daardoor het alcohol 1-butanol beter zal 
oplossen dan het keton 4-methyl-2-pentanon.  
In het geval van een mengsel van hexaan (kpt. = 68 °C) en 1-methylethylmethanoaat (kpt. = 68 °C) 
met de polaire stationaire fase PEG-S, zal hexaan als eerste elueren omdat het minder oplost in PEG-S 
dan 1-methylethylmethanoaat. Merk echter op als we het apolaire squalaan (een hoogmoleculaire 
koolwaterstof) als de stationaire fase zouden gekozen hebben, zou de elutievolgorde omgekeerd zijn, 
omdat hexaan beter in een apolaire fase oplost dan 1-methylethylmethanoaat: hexaan zal als laatste 
component elueren. Bij keuze van een stationaire drager met een polariteit tussenin de twee te scheiden 
componenten (zoals siliconenolie) zal er geen scheiding optreden, omdat beide componenten een 
vergelijkbare oplosbaarheid en vluchtigheid vertonen. 
 

 
 

Fig. 7.6  Boven: scheiding van propylformiaat (HCOOC3H7) en hexaan (C6H14) met verschillende 
stationaire fasen; Onder: scheiding van methylacetaat (CH3COOCH3), propylformiaat en hexaan met 

verschillende stationaire fasen 
 
De polariteit van de stationaire fasen neemt toe van de niet-polaire koolwaterstoffen, over de 
intermediaire siliconenoliën en –vetten, en de matig polaire ftalaatesters van alcoholen met lange 
alkylketens, de meer polaire polyethers, tot tenslotte de heel polaire polyesters. Typische polaire fasen 
bevatten de functionele groepen –CN, C=O, -OH of een polyester. Polaire fasen bezitten een 
uitgesproken selectiviteit voor alcoholen, organische zuren (carbonzuren) en aminen. Niet-polaire 
fasen zijn koolwaterstoffen of siloxanen. Deze fasen zijn geschikt voor het scheiden van verzadigde 
koolwaterstoffen of gehalogeneerde koolwaterstoffen. Hoe lager de relatieve moleculaire massa van de 
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polyethers (zoals polyethyleenglycol) is, hoe hoger de polariteit is. De laagmoleculaire polyethers 
hebben immers verhoudingsgewijs meer terminale hydroxylgroepen. Zo zal PEG 400 
(polyethyleenglycol met een relatieve moleculaire massa van 400 ) een grotere polariteit hebben dan 
PEG 20000 (met een relatieve moleculaire massa van 20000). De polyethyleenglycol stationaire fasen 
zijn bekend onder de benaming Carbowax (PEG 20000 wordt ook Carbowax 20M genoemd); Eén van 
de meest polaire stationaire fasen is PEG-S (polyethyleenglycolsuccinaat). Een overzicht van de meest 
frequent gebruikte stationaire fasen, met hun temperatuurlimiet en de voornaamste stofklassen 
waarvoor deze fasen geschikt, wordt gegeven in Tabel 7.2 
 
Het coaten van de stationaire fase op de inerte drager kan op een succesvolle manier goedkoop in het 
laboratorium worden uitgevoerd, alhoewel de meeste gebruikers van een gaschromatograaf kolommen 
kopen die reeds door de fabrikant met de stationaire fase gecoat zijn. Na het vullen van de kolom moet 
deze gedurende enkele uren geconditioneerd worden, waarbij de kolom verhit wordt terwijl men een 
stroom draaggas door de kolom laat stromen. Hierdoor worden solventresten uitgedreven die gebruikt 
werden om de stationaire fase op de vaste drager te brengen. Tijdens de conditionering moet de kolom 
van de detector worden losgekoppeld.  
 
De Si-OH groepen (silanolgroepen) aan het oppervlakte van de korrels van de drager bezitten 
adsorptie-eigenschappen en moeten gemaskeerd worden. Dit gebeurt door deze groepen te laten 
reageren met dimethyldichloorsilaan (DMCS). Dit proces heet silaniseren en verloopt als volgt: 
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De korrels krijgen op deze manier een organische coating. 
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Tabel 7.2: Stationaire fasen voor gaschromatografie 

 
Commerciële 
benaming 

Chemische samenstelling Temp. 
limiet (°C) 

Gebruik 

Squalaan 2,6,10,15,19,23-
hexamethyltetracosaan 

150 koolwaterstoffen, gassen 

SE-3O polydimethylsiloxaan 350 gassen, koolwaterstoffen, 
aldehyden, ketonen 

OV-3 polyfenylmethyldimethyl-
siloxaan 

350 alcoholen, vetzuren, esters, 
aromaten 

OV-7 polyfenylmethyldimethyl-
siloxaan 

350 aromaten, heterocyclische 
verbindingen 

DC-710 polyfenylmethylsiloxaan 300 aromaten 
OV-22 polyfenylmethyldifenyl-

siloxaan 
350 alcoholen, aromaten 

QF-1 polytrifluoropropylmethyl-
siloxaan 

250 alcoholen, aminozuren, steroïden, 
stikstofverbindingen 

XE-30 polycyanomethylsiloxaan 275 alkaloïden, gehalogeneerde 
verbindingen 

Carbowax 20M polyethyleenglycol 250 alcoholen, esters, pesticiden 
DEG adipate diethyleenglycoladipaat 200 vetzuren, esters, pesticiden 
DEG succinate diethyleenglycolsuccinaat 200 steroïden, aminozuren, alcoholen 
TCEP 1,2,3-tris-(2-cyanoethoxy)-

propaan 
175 alcoholen, steroïden, pesticiden 

 
 
 
 
 

 
 TCEP   polyethyleenglycol  polydimethylsiloxaan 
 
 
Sommige polaire verbindingen vertonen staartvorming (tailing) wanneer ze op een kolom gepakt met 
een niet-polaire stationaire fase gechromatografeerd worden. Hierdoor is een accurate kwantitatieve 
analyse moeilijk. Omdat er geen eenvoudige oplossing voor dit probleem bestaat, is het beter om als 
het enigszins mogelijk is een mengsel van polaire componenten te scheiden met een polaire stationaire 
fase. Staartvorming kan ook optreden door adsorptie van de opgeloste moleculen door de actieve sites 
op de vaste drager in de kolom. De oplossing is het gebruik van een kolom met een meer inerte drager. 
 
Chemisch gebonden fasen zijn een speciaal geval. Hierbij is de stationaire fase door een chemische 
reactie covalent gebonden aan de drager (het vulmateriaal van de kolom of de wand van de capillaire 
kolom). Deze fasen vertonen een hogere temperatuurstabiliteit en er zijn geen problemen met het uit de 
kolom lekken van de stationaire fase. 
 
Wanneer teveel staal op de kolom wordt gebracht (overloading), ontstaat een asymmetrische piek in 
het chromatogram. In tegenstelling tot staartvorming is, is de helling van de voorzijde van de piek nu 
minder steil dan de achterzijde. De piek zal minder hoog zijn dan zijn potentieel maximum en de 
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oppervlakte onder de piek kleiner, zodat bij kwantitatieve analyse een te lage concentratie wordt 
gevonden. Het probleem kan op vier wijzen opgelost worden : (1) vermindering van het geïnjecteerde 
volume of de concentratie van het staal; (2) verhoging van de hoeveelheid stationaire fase op de kolom, 
zodat ook de staalcapaciteit toeneemt; (3) vergroting van de inwendige diameter van de kolom; (4) 
verhoging van de stroomsnelheid van het draaggas.  
 
In geval van thermische ontbinding van een product op de kolom, zal de basislijn stijgen naar de piek 
toe, maar de meest karakteristieke eigenschap is dat de basislijn onmiddellijk na de piek naar zijn 
oorspronkelijk niveau terugkeert. Problemen met ontbinding kunnen opgelost worden door de 
temperatuur van de injectiepoort en/of van de kolom te verlagen. Ook kan een drager met minder 
actieve sites worden gekozen. 
 
Als de pieken goed geresolveerd zijn, moet men ook proberen om de analysetijd te verkorten. Een 
kortere analysetijd maakt de pieken die op latere tijd worden geëlueerd scherper, waardoor de 
accuraatheid van de analyse kan worden verhoogd (zeker als de pieken klein zijn). Er zijn 
verschillende mogelijkheden om de analysetijd te verkorten: (1) hogere oventemperatuur; (2) grotere 
stroomsnelheid van het draaggas; (3) een kortere kolom; (4) minder stationaire fase. Het spreekt voor 
zich dat men de analysetijd niet te ver kan beperken, omdat tenslotte de pieken niet meer zijn 
geresolveerd. Een goede oplossing om de analysetijd te verkorten is gebruik te maken van een 
temperatuurprogramma. De begintemperatuur kan zodanig gekozen worden dat de eerste pieken goed 
geresolveerd zijn, en dan kiest men een zodanige opwarmsnelheid van de kolom dat de verdere pieken 
scherp en geresolveerd zijn. Een temperatuurprogramma kan aanleiding geven tot een stijging van de 
basislijn, waardoor kwantitatieve analyse moeilijker kan worden. Sommige gaschromatografen hebben 
een ingebouwde basislijncompensatie. 
 
Een vervuilde kolom kan men trachten te reinigen met behulp van stoomdestillatie door een 
hoeveelheid water in de kolom te injecteren. 
 
 
 

7.4. Detectors 
 
 
7.4.1.Vlam-ionisatie-detector (FID) 
 
De vlam-ionisatiedetector of FID is momenteel de meest gebruikte detector bij gaschromatografie. In 
de vlam-ionisatiedetector wordt het eluaat in een vlam van waterstof-lucht mengsel verbrand (fig. 7.7). 
Introductie van een koolwaterstofverbinding in een vlam leidt tot een verhoging van het elektrisch 
geleidende vermogen van de vlam. Het geleidend vermogen kan gemeten worden door in de vlam twee 
elektroden te plaatsen. Eén van de elektroden bestaat uit de brander zelf, terwijl de tweede elektrode 
bestaat uit een rondom de vlam geplaatste metalen cilinder. Het spanningsverschil over de elektroden 
bedraagt 100 tot 300 Volt. De vlam zelf moet zo weinig mogelijk ionen produceren. Daarom maakt 
men gebruik van een waterstof-lucht vlam.  
 
Koolstofatomen (behalve carbonyl- en carboxyl-koolstoffen) produceren hierbij CH radicalen, die 
verder reageren ter vorming van CHO+ ionen in de vlam: 
 

CH +  O  CHO  +  e+ -⎯→⎯  
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Het ionisatierendement is laag. Slechts ongeveer 1 op 105 koolstofatomen produceert een ion, maar de 
productie van ionen is strikt proportioneel met het aantal koolstofatomen (die ionvorming kunnen 
ondergaan) in de vlam. De CHO+ ionen gevormd in de vlam worden opgevangen door de kathode 
boven de vlam. In de afwezigheid van organische moleculen, is de stroom tussen kathode en anode 
praktisch nul. Door de vorming van ionen bij de verbranding van de organische moleculen, ontstaat 
een kleine maar meetbare stroom (ca. 10-12 A). Het detectorsignaal is afkomstig van de afname van het 
potentiaalverschil tussen de twee elektroden. De geïoniseerde deeltjes die in de vlam gevormd worden 
vullen de ruimte tussen de elektroden en doen de elektrische weerstand dalen. De detectielimiet is 
ongeveer 100 tot 1000 lager dan deze van de klassieke thermische-geleidbaarheidsdetector, die 
verderop besproken wordt. De detector kan concentraties lager dan 100 ppb detecteren. De respons van 
de detector is over 7 grootteorden recht evenredig met de massa van de organische stof. Een groot 
voordeel van de detector is dat deze een heel stabiel signaal geeft en veel minder afhankelijk is van de 
keuze van het draaggas. Wanneer helium als draaggas wordt vervangen door stikstof, kan de 
detectielimiet echter met 50 % verbeterd worden. De detector reageert op het aantal koolstofatomen per 
tijdseenheid en het detectorsignaal is dus evenredig met de massa van het analiet. Een FID is een 
massastroomgevoelige detector.  
 

 
 

Fig. 7.7. Vlamionisatiedetector 
 
 
De detector is extreem gevoelig voor alle organische verbindingen, maar kan niet als een universele 
detector worden beschouwd. Sommige gasvormige verbindingen geven immers geen of nauwelijks een 
signaal in de vlamionisatie detector (Tabel 7.3). Merk op dat water niet door deze detector kan worden 
gedetecteerd, zodat niet kan gecontroleerd worden of er al dan niet water in het staal aanwezig is. De 
detector is ook ongevoelig voor lucht en de meeste anorganische verbindingen. Dat zorgt er wel voor 
dat de detector minder last van onzuiverheden in het draaggas heeft dan de andere detectors.  
 
De verschillen in respons tussen verschillende organische moleculen in de vlam zijn klein, en daarom 
is een directe vergelijking van de oppervlakten onder verschillende pieken een goede aanduiding voor 
de relatieve hoeveelheid van elke component. Gehalogeneerde verbindingen vormen echter een 
uitzondering. Hoe meer een verbinding gehalogeneerd is, hoe kleiner de respons van de detector wordt.  
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Omwille van het ruime dynamische meetgebied over 7 grootteorden, is een FID detector geschikt voor 
accurate kwantitatieve analyses. Door de hoge gevoeligheid is de detector heel geschikt voor 
spooranalyse in complexe mengsels. Omdat de verbindingen in de vlam-ionisatiedetector verbrand 
worden, werkt deze detector destructief. Daarom wordt een FID niet voor scheidingen op preparatieve 
schaal gebruikt.  
 

Tabel 7.3: Verbindingen waarvoor de vlam-ionisatiedetector ongevoelig is. 
 

He CS2 CO2 
Ar COS H2O 
Kr H2S SiCl4 
Ne SO2 SiHCl3 
Xe NO SiF4 
O2 N2O HCN 
N2 NO2 formaldehyde, HCHO 
NH3 CO mierenzuur, HCOOH 

 
 
 
7.4.2 Thermische-geleidbaarheidsdetector (TCD) 
 
De thermische-geleidbaarheidsdetector (TCD) of katharometer was de eerste detector die bij 
gaschromatografie werd gebruikt (fig. 7.8). Het is een universele, concentratiegevoelige detector. De 
werking van deze detector is gebaseerd op het principe dat een heet voorwerp warmte verliest tegen 
een snelheid die afhankelijk is van de omringende gasmoleculen. Bijgevolg kan het warmteverlies 
worden gebruikt voor het meten van de gassamenstelling. Bij de thermische-geleidbaarheidsdetector 
wordt de gasstroom die de kolom verlaat geleid over een heet wolfram-renium filament, dat zich 
bevindt in een cilindrische ruimte in een metalen blok. Het filament wordt verhit door een constante 
elektrische stroom en wordt gekoeld door het draaggas dat uit de kolom komt. Indien er uitsluitend 
draaggas aanwezig is, ontstaat er een evenwichtssituatie waarbij per seconde evenveel warmte in het 
filament wordt opgewekt als er naar de wand wordt afgevoerd. De temperatuur van het filament is nu 
constant. De weerstand van het filament is temperatuurafhankelijk, en dus onder deze omstandigheden 
eveneens constant. Wanneer het product van de kolom komt, zal de thermische geleidbaarheid van de 
gasstroom dalen. Het filament wordt heter, omwille van het slechter koelend effect van de gasstroom. 
De elektrische weerstand  van het filament neemt toe, en het potentiaalverschil over het filament 
verandert. De verandering wordt gemeten ten opzichte van zuiver draaggas. Dit brengt een elektrisch 
brugcircuit (Wheatstone-brug) uit balans, en dit uit-balans-signaal gaat via een verzwakker (attenuator) 
naar de recorder.  
 
Aangezien de detector reageert op verschillen in thermische geleidbaarheid, is het van belang dat het 
verschil in thermische geleidbaarheid tussen de organische moleculen en het draaggas zo groot 
mogelijk zijn. Omdat He en H2 de grootste thermische geleidbaarheid hebben, zijn deze gassen het 
meest geschikt om als draaggas te gebruiken bij detectie door thermische geleidbaarheid. H2 heeft een 
betere thermische geleidbaarheid (222 kJ K-1 mol) dan helium (176 kJ K-1 mol), en H2 is daarom het 
draaggas dat zorgt voor de grootste gevoeligheid met dit type van detector. Het is echter gevaarlijk 
omwille van zijn brandbaarheid. Helium is ook een goed draaggas, en is veel veiliger dan waterstof. De 
meeste andere draaggassen hebben een thermische geleidbaarheid lager dan 40 kJ K-1 mol (bijv. 33 kJ 
K-1 mol voor N2). De thermische geleidbaarheid van de meeste organische stoffen ligt tussen 15  kJ en 
35 kJ K-1 mol. Het is duidelijk dat stikstof geen goed draaggas is bij gebruik van de thermische 
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geleidbaarheidsdetector. De gevoeligheid van de thermische geleidbaarheidsdetector is omgekeerd 
evenredig met de stroomsnelheid van het draaggas. Bij lage gassnelheden heeft men een betere 
gevoeligheid. 
 
De mate waarin het filament gekoeld wordt is ook afhankelijk van de temperatuur van de cilinderwand. 
Deze moet daarom zo constant mogelijk zijn. Door het blok een grote massa te geven, worden de 
temperatuurschommelingen beperkt. De gevoeligheid van de detector neemt toe als het 
temperatuurverschil tussen wand en filament toeneemt. De temperatuur van het detectorblok moet 
daarom zo laag mogelijk worden gehouden, maar toch nog hoog genoeg om alle producten in de 
gastoestand te houden. Voor het filament is een hoge temperatuur gewenst, maar een hoge temperatuur 
van het filament verkort echter zijn levensduur. In de praktijk heeft het filament een temperatuur tussen 
300 en 400 °C. De gevoeligheid van de katharometer wordt verhoogd door  een toename van de 
brugstroom. Een te hoge brugstroom veroorzaakt echter ook een onstabiele basislijn en een sneller 
doorbranden van het filament. Een doorgebrand filament kan echter snel vervangen worden. 
 

 
 

Fig. 7.8. Thermische-geleidbaarheidsdetector 
 
Thermische geleidbaarheidsdetectors zijn de meeste universele detectors voor gaschromatografie, 
omdat ze elke gasvormige verbinding kunnen detecteren die een thermisch geleidbaarheid heeft die 
verschillend is van de geleidbaarheid van het draaggas. De detector reageert op alle te analyseren 
verbindingen als helium of waterstof als draaggas worden gebruikt. Een bijkomend voordeel is dat de 
detector niet destructief is en ook voor preparatief werk kan worden gebruikt. Een nadeel van dit type 
detector is echter dat de gevoeligheid niet heel hoog is. De kleinste te detecteren concentratie is ong. 10 
ppm en het signaal is lineair over 4 grootteorden. Het detectorsignaal is evenredig met de concentratie 
van het analiet. Omwille van de lage gevoeligheid kan de thermische-geleidbaarheidsdetector niet in 
combinatie met een capillaire kolom gebruikt worden. Aangezien de thermische geleidbaarheid ook 
afhangt van het type verbinding dat gedetecteerd worden, geven de oppervlakten onder de pieken geen 
directe aanwijzing voor de relatieve hoeveelheden van de verschillende stoffen in een mengsel 
(alhoewel de respons voor verscheidene klassen van verbindingen toch redelijk constant is).  De 
thermische geleidbaarheidsdetector is vooral geschikt voor de analyse van gasstalen. 
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7.4.3 Elektronenvangstdetector (ECD) 
 
De elektronenvangstdetector (electron capture detector) gebruikt een radio-actief element om te 
zorgen voor een ionisatiestroom. De detector is geconstrueerd in de vorm van een cilindrische cel met 
twee elektroden (fig. 7.9). Eén van de elektroden is gemaakt van het materiaal dat als stralingsbron 
dienst doet. Gasmoleculen (van het draaggas) die de detector binnenkomen worden geïoniseerd door 
hoogenergetische elektronen (bètastralen), uitgezonden door een folie met radioactief 63Ni. Deze 
isotoop wordt gebruikt omdat hij heel betrouwbaar is en temperaturen tot 400 °C kan weerstaan. Naast 
63Ni kan ook tritium (3H) geadsorbeerd op titaanfolie als bron gebruikt worden. Tritium heeft een 
kleinere actieve levensduur dan 63Ni, en is slechts stabiel tot 250 °C. Het voordeel van tritium is een 
hogere flux, waardoor de detectielimiet lager is.  De vrijgekomen elektronen bewegen zich naar de 
collectorelektrode (anode) en veroorzaken een kleine, constante achtergrondstroom. In het 
geïoniseerde draaggas (stikstof of helium) zijn elektronen de enige aanwezige negatieve deeltjes. De 
kans op recombinatie van deze elektronen met positieve ionen is klein, omwille van de duidelijke 
verschillen in mobiliteit onder de invloed van een uitwendig elektrisch veld. De snelheid van de 
elektronen is ca. 10000 maal hoger dan die van de positieve ionen. Er is slechts een klein 
potentiaalverschil nodig om deze positieve ionen te collecteren. Als het geïoniseerde gas verbindingen 
met een hoge elektronenaffiniteit bevat, kunnen sommige vrije elektronen worden ingevangen door 
moleculen van deze verbinding, ter vorming van negatieve ionen: 
 AB + e-  AB- ± energie 
 AB + e-  A + B- ± energie 
 

 
 

Fig. 7.9. Elektronenvangstdetector 
 
Deze negatieve ionen verplaatsen zich veel trager dan de vrije elektronen. De kans op recombinatie 
met kationen is 105 à 108 maal groter, dan de kans op recombinatie van elektronen met kationen. De 
aanwezigheid van een verbinding die elektronen kan vangen, uit zich in een afname van de 
ionisatiestroom in de detector. De detector reageert hierop door de frequentie van de voltagepulsen 
tussen anode en kathode aan te passen, zodat een constante stroom wordt verkregen.  Deze detector 
meet dus een verlies aan signaal, eerder dan een positief elektrisch signaal.  
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Als draaggas moet stikstof gebruikt worden of 5% methaan in argon. Methaan wordt toegevoegd om 
anomale resultaten te wijten aan vorming van metastabiele ionen te vermijden. De methaanmoleculen 
ondergaan niet-elastische botsingen met de trage β-elektronen en metastabiele ionen, die energie 
verliezen tot een evenwicht wordt bereikt. Hiervoor worden eerder de thermische elektronen dan de 
hoogenergetische β-elektronen door de elektrofiele moleculen gevangen. Vochtigheid vermindert de 
gevoeligheid. Daarom moet het draaggas goed droog zijn.  
 
De elektronenvangstdetector is vooral gevoelig voor verbindingen met elektronegatieve elementen 
zoals halogeenhoudende moleculen, geconjugeerde carbonylverbindingen, nitrilen, nitroverbindingen 
en organometaalverbindingen, maar is relatief ongevoelig voor koolwaterstoffen, alcoholen, ketonen 
en aminen. De detector wordt vooral toegepast voor spooranalyse van gehalogeneerde pesticiden en 
herbiciden in milieustalen (tot ppb-concentratie). Tegenwoordig wordt een GC-ECD configuratie veel 
gebruikt voor de analyse van PCB’s in vleesstalen. Aangezien een ECD gebruikt wordt om moleculen 
te detecteren die kunnen reageren met de metalen wand van de detector, wordt aangeraden om een 
glazen kolom en injectiepoort te gebruiken. De detector heeft een relatief klein lineair meetgebied over 
4 grootteorden. De respons voor halogenen neemt toe in de volgorde F < Cl < Br < I. De ECD is niet 
destructief en kan voor preparatieve scheidingen worden gebruikt. 
 
 
 
7.4.4 Vlamfotometrische detector (detectie van P en S) 
 
Een vlamfotometrische detector meet de optische emissie van fosfor- en zwavelhoudende 
verbindingen, zoals pesticiden en voedingsadditieven. Wanneer het eluaat doorheen een waterstof-
luchtvlam, zoals in de vlamionisatie detector passeert, zenden geëxciteerde zwavel en fosforatomen 
licht met een karakteristieke golflengte uit. De fosforemissie bij 526 nm ( van HPO*) en de 
zwavelemissie bij 394 nm (van S2*) kunnen door een smalle-band interferentiefilter geïsoleerd worden 
en door een fotomultiplier worden geregistreerd. De gevoeligheid kan verhoogd worden door de 
uitgezonden straling via een glasvezel te leiden naar een fotomultiplier die zich op een afstand van de 
verwarmde detector bevindt. Terwijl de respons van de detector lineair is met de concentratie aan 
fosfor in het staal, varieert de respons voor zwavel bij benadering kwadratisch met de concentratie. 
Voor de dosage van zwavelhoudende verbindingen is daarom een zorgvuldige calibratie vereist, door 
gebruik te maken van verscheidene standaardverbindingen.  
 
 
 
7.4.5 Thermionische vlamdetector (TID) 
 
Een thermionische vlamdetector (ook alkalivlamdetector of stikstof-fosfor detector genoemd) is 
een gemodificeerde vlam-ionisatiedetector die selectief gevoelig is voor fosfor en organisch gebonden 
stikstof. Alhoewel dit type van detector even gevoelig is voor eenvoudige organische verbindingen als 
de vlamionisatiedetector, is de gevoeligheid voor verbindingen met stikstof  een factor 50 en voor 
verbindingen met fosfor zelfs een factor 500 groter. Dit type van detector is heel belangrijk voor de 
analyse van geneesmiddelen en pesticiden. Door zijn hoge gevoeligheid kunnen lage concentraties aan 
P en N worden gedetecteerd. De TID is een massastroomgevoelige detector. 
 
De detector heeft een glasparel van een alkalimetaalzout (bijv. rubidiumsilicaat), opgehangen met een 
platinadraad tussen het uiteinde van de brandertop en de anode. Door de hoge temperatuur van de vlam 
wordt het alkalimetaalzout verdampt en vormt er zich een plasma rond de glasparel. De 
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verbrandingsproducten van stikstof- en fosforhoudende verbindingen vormen radicalen, bijv. ⋅C≡N en 

OP =⋅  of OPO ==
⋅

. De cyanideradicalen reageren met de rubidiumdamp rond de parel: 

 
+− +≡⎯→⎯+≡⋅ RbNCRbNC  

 
Terwijl het rubidiumion terug door de negatief geladen glasparel wordt aangetrokken, beweegt het 
cyanide ion zich in de richting van de anode (collecterende elektrode). Alternatief kan het cyanide-ion 
in de oxiderende zone van de vlam verbrand worden, waarbij er elektronen (thermionische elektronen) 
ontstaan die zich naar de collectorelektrode bewegen. De fosforhoudende verbindingen vormen 
thermionische elektronen op het oppervlak van de glasparel. Deze elektronen bewegen zich naar de 
anode en zorgen voor een meetbaar signaal. De instelling van de detector is zo dat verbindingen die 
geen stikstof of fosfor bevatten geen signaal geven. In vergelijking met koolstof is de detector 10000× 
gevoeliger voor stikstof en fosfor. 
 
Een nadeel van dit type van detector is de relatief lage stabiliteit. Als het alkalimetaal wordt opgebruikt 
door de vlam, of als de temperatuur van de vlam verandert, veranderend de selectiviteit en de 
gevoeligheid van de detector. Aangezien de output van de detector temperatuurafhankelijk is, moet de 
temperatuur van de kolomoven heel goed gestabiliseerd worden. Het spreekt voor zich dat geen 
stikstof als draaggas kan gebruikt worden bij de analyse van stikstofhoudende stalen. Tegenwoordig 
wordt de glasparel elektrisch verhit en waterstof verbrandt rond de parel zonder vlam ter vorming van 
een plasma. 
 
 
 
7.4.6 Zwavelchemiluminescentie detector (detectie van zwavel) 
 
De zwavelchemiluminescentiedetector mengt de verbrandingsgassen van de vlamionisatiedetector 
met ozon. In de vlamionisatiedetector wordt zwavel geoxideerd tot SO. Met ozon vormt SO een 
geëxciteerde vorm van SO2, die blauw en ultraviolet licht uitstraalt (chemiluminescentie): 
 

SO +  O   SO  O3 2
*

2⎯→⎯ +  

SO  SO  +  2
*

2⎯→⎯ hν  

 
Het geëmitteerde licht wordt door een fotomultiplier geregistreerd. De intensiteit van de emissie is 
evenredig met de massa van zwavel en de gevoeligheid voor zwavel is 107 maal hoger dan voor 
koolwaterstoffen.  
 
 
 
7.4.7 Foto-ionisatiedetector 
 
Een foto-ionisatiedetector maakt gebruik van de energie van een vacuümultravioletlamp om het 
analiet te ioniseren wanneer het uit de kolom elueert. De excitatie en ionisatie  van analietmoleculen 
vindt plaats in een kleine ionisatiekamer die vastgehecht is aan het venster van een gasontladingslamp. 
De lamp bevat een edelgas zoals krypton of argon, en het gas wordt geëxciteerd door een gelijkstroom 
bij een potentiaalverschil van 1000 V. De straling uitgezonden door een kryptonlamp heeft een 
energie van 10,2 eV (dit correspondeert met een golflengte van 121 nm). De argonlamp zendt straling 
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uit met een energie van 11,7 eV (wat overeenkomt met een golflengte van 104 nm). Het venster van de 
lamp is gemaakt van MgF2 of LiF. De ionisatiekamer heeft een volume van 50 tot 100 μL en bevat een 
afweerelektrode, die de ionen naar een afgeschermde collectorelektrode afbuigt.  
 
De ionisatie wordt geïnitieerd door de absorptie van een foton, met energie hν, door een 
analietmolecule A. Bij directe ionisatie wordt het ion via een één-stapsreactie gevormd, terwijl bij 
indirecte ionisatie eerst een molecule van het draaggas wordt geëxciteerd, waarna de energie wordt 
overgedragen naar het analietmolecule A en er een ion gevormd wordt. De succesvolle ionisatie van het 
analiet hangt af van zijn ionisatiepotentiaal en van de energie van de lamp. De nuttigste bron is de 
kryptonlamp, die een voldoende energie heeft om alkenen en aromatische verbindingen te ioniseren, 
evenals sommige alkanen met lange ketens, alcoholen, esters en aldehyden met een lage 
ionisatiepotentiaal. De argonlamp heeft voldoende energie om de meeste organische verbindingen te 
ioniseren. De kryptonlamp kan daarom gebruikt worden om selectief aromatische verbindingen te 
detecteren in de aanwezigheid van alkanen en andere organische stoffen. 
 
 
 
7.4.8 Atomaire-emissiedetector 
 
Bij een atomaire-emissiedetector wordt het eluaat door een heliumplasma in een microgolfcaviteit 
geleid, waar atomisatie en excitatie plaatsvindt. Elk element uit het periodiek systeem produceert een 
karakteristieke atomaire emissie die door een foto-diode-array-detector kan geregistreerd worden (in 
het golflengtegebied tussen 170 en 800 nm).  Men kan de detector op om het even welk gewenst 
element afstellen. 
 
 
Bijkomende detectors voor gaschromatografie worden in paragraaf 7.10 besproken, waar de 
gekoppelde technieken in de chromatografie aan bod komen.  
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7.5. Capillaire kolom gaschromatografie 
 
Tot voor de jaren ’80 werd gaschromatografie vooral met behulp van gepakte kolommen uitgevoerd, 
sindsdien zijn capillaire kolommen in opmars. Tegenwoordig zijn meer gaschromatografen met 
capillaire kolommen uitgerust dan met gepakte kolommen. In capillaire kolomchromatografie wordt de 
schaal van het chromatografische systeem gereduceerd. Het grote voordeel van capillaire kolommen is 
de grote permeabiliteit waardoor de kolommen heel lang kunnen gemaakt worden. De kolom bestaat 
uit een nauw capillair, met een inwendige diameter van slechts 0,1 tot 0,5 mm. Daarentegen kan de 
kolom 50 tot 150 m lang zijn. De kolommen worden meestal uit silicaglas (fused silica) vervaardigd. 
De wanddikte van het capillair is heel gering en de kolommen zijn flexibel waardoor ze gemakkelijk 
tot spiralen kunnen opgerold worden. Doordat het uitgangsmateriaal heel zuiver is en er weinig 
silanolgroepen aan het oppervlak voorkomen,, zijn de kolommen vrij inert. Capillaire kolommen 
bevatten geen vaste drager en de vloeibare fase is eenvoudigweg gecoat op de binnenwand van de 
kolom. Deze vloeibare fase is minder dan 1 micrometer dik. De vloeibare stationaire fase in de 
capillaire kolom kan op twee verschillende manieren geïmmobiliseerd worden (fig. 7.10):  
(1) De wandgecoate open buisvormige kolom (WCOT, wall-coated open tubular) voorziet een 

ongehinderde doorstroming van het draaggas door de capillaire kolom, die typisch een diameter 
van 0,25 mm heeft. Omdat capillaire kolommen weinig hindernissen voor het draaggas vormen, 
kunnen ze zo extreem lang gemaakt worden. Hierdoor is een betere resolutie mogelijk. 

(2)  Een nieuwe techniek bij capillaire kolommen is de drager-gecoate open buisvormige kolom 
(SCOT, support-coated open tubular). Een laag van een vaste drager wordt op de binnenwand van 
de capillaire kolom geadsorbeerd en hierop wordt de vloeibare fase aangebracht. Hierdoor neemt 
de specifieke oppervlakte toe. Het voornaamste voordeel van deze techniek is dat er meer staal op 
de kolom kan worden gebracht en in sommige gevallen is opsplitsing van het staal aan de 
injectiepoort niet meer noodzakelijk (voor gewone capillaire kolommen is dit wel het geval, zoals 
verder besproken). 

 

 
 

Fig. 7.10. WCOT en SCOT capillaire kolommen 
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Het coaten van de kolom gebeurt volgens een statische methode. De kolom wordt hierbij gevuld met 
een oplossing van de stationaire fase in een geschikt, zeer vluchtig oplosmiddel. Het capillair wordt 
dan aan één kant goed afgesloten, terwijl het aan de andere kant op een vacuümsysteem wordt 
aangesloten. Het oplosmiddel verdampt en op de wand blijft een dunne film van de stationaire fase 
achter. De stationaire fase wordt kruisverbonden door deze na het coaten te verwarmen in 
aanwezigheid van een radicaalgenerator, zoals een peroxideverbinding. Bij moderne capillaire 
kolommen is de stationaire fase chemisch aan de silicakolom gebonden. Hierdoor kon de maximale 
werktemperatuur van de capillaire kolom worden verhoogd, waardoor meer verbindingen konden 
geanalyseerd worden, zelfs deze waarvan voordien gedacht werd dat ze enkel met HPLC zouden 
kunnen gescheiden worden. Bovendien kunnen polaire stationaire fasen chemisch aan de kolom 
gebonden worden, wat zorgt voor een bijkomende selectiviteit om het resolverend vermogen van het 
groot aantal theoretische platen nog te versterken. 
 
Het chromatografische proces is identiek aan dat van gepakte kolommen: de verdeling van de 
opgeloste stoffen tussen de gasfase en de stationaire fase, evenals de retentietijd is gebaseerd op de 
affiniteit voor de stationaire fase. Capillaire kolommen kunnen van 50000 tot 100000 theoretische 
platen genereren. Met moet wel in gedachte houden dat resolutie niet simpelweg een kwestie van het 
aantal theoretische platen is. Een geschikte stationaire fase kan voor een groter verschil in affiniteit 
zorgen, zodat in bepaalde gevallen een mengsel beter gescheiden wordt op een gepakte kolom dan op 
een capillaire kolom. 
 
Voor capillaire kolommen, die stalen van minder dan 1 μL vereisen, is er een ander inlaatsysteem 
nodig dan voor een gepakte kolom. Bij capillaire kolommen werkt men immers op een veel kleinere 
schaal dan bij gepakte kolommen. Er worden speciale injectoren gebruikt die het volume van 
ingespoten mengsel opsplitsen. Slechts een deel van het oorspronkelijk mengsel (1/10 tot 1/100) wordt 
tot de kolom toegelaten, terwijl het andere deel weggedraineerd wordt. Om ervoor te zorgen dat een 
reproduceerbare fractie van de geïnjecteerde oplossing op de capillaire kolom terecht komt, zijn er 
speciale injectiemodules ontwikkeld. Vroeger was het niet mogelijk om het staal direct in een capillaire 
kolom te injecteren, omdat men geen stalen spuitnaalden kon vervaardigen met een voldoende kleine 
diameter. Met de opkomst van spuiten met naalden uit silicaglas was directe injectie wel mogelijk. De 
spuiten voor directe injectie hebben een veel kleiner volume dan de normale injectiespuiten. 
 
De voordelen van capillaire gaschromatografie zijn tweevoudig. Het veel groter aantal theoretische 
platen, betekent een betere scheiding van de componenten in een complex mengsel. De 
chromatografische pieken zijn veel smaller bij capillaire dan bij gepakte kolommen (fig. 7.11), en dit 
verhoogt de gevoeligheid voor het detecteren van heel kleine hoeveelheden product. Het 
gecombineerde effect van deze twee voordelen is een hogere mate van precisie bij kwantitatieve 
analyse.  
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Fig. 7.11  Verschil in scheiding van een mengsel van methylesters van vetzuren op een gepakte kolom 

(boven) en op een capillaire kolom (onder) 
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7.6 Kwalitatieve analyse 
 
7.6.1. Retentietijd 
 
De retentietijd is de tijd die een verbinding nodig heeft om de kolom te doorlopen, en is karakteristiek 
voor een gegeven verbinding. Deze grootheid kan gebruikt worden om een onbekende verbinding te 
identificeren. De retentietijd wordt gemeten vanaf het ogenblik dat het staal in de kolom is geïnjecteerd 
tot de detectie van de piek van de verbinding. In plaats van de retentietijd kan men ook werken met het 
retentievolume. Dit is de hoeveelheid draaggas die geëlueerd is, voordat de piek elueert. Wees 
voorzichtig indien men aanneemt dat een bepaalde retentietijd een voldoende zekerheid is om een 
verbinding te karakteriseren: verscheidene verbindingen hebben éénzelfde retentietijd. De 
veronderstelling moet via andere technieken bevestigd worden. De identificatie van een verbinding in 
een mengsel gebeurt door de retentietijd van elke geëlueerde component te vergelijken met de 
retentietijd van een zuivere standaard onder identieke omstandigheden. Met andere woorden, een 
gekende retentietijd wordt bepaald voor en na de analyse van de onbekende, door gebruik te maken 
van dezelfde kolom, temperatuur van de kolomoven, stroomsnelheid van het draaggas, staalgrootte, … 
De methode is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van referentieverbindingen en is 
natuurlijk helemaal niet bruikbaar in het geval van nieuw gesynthetiseerde verbindingen.   
 
 
 
7.6.2. Spiking 
 
Een andere methode om een piek te identificeren, wordt aangeduid met de Engelse term “spiking”. 
Hierbij wordt een gekende verbinding willekeurig toegevoegd aan een onbekend mengsel,  en de 
relatieve grootte van de originele piek wordt gecontroleerd. Als de piek van de onbekende toeneemt na 
toevoeging van de bekende verbinding, duidt dit erop dat de twee verbindingen dezelfde retentietijd 
hebben (en dus identiek kunnen zijn). 
 
 
 
7.6.3. Retentie-index van Kovats 
 
Een eenvoudige transfer van absolute retentiedata (retentietijd of retentievolume) bepaald onder 
welbepaalde voorwaarden is niet zonder meer mogelijk naar andere chromatografische 
omstandigheden. De retentiedata zijn immers erg afhankelijk van experimentele parameters zoals de 
kolomtemperatuur, type en stroomsnelheid van het draaggas, drukval over de kolom, type en 
hoeveelheid van de stationaire fase, afmetingen van de kolom (lengte en diameter), … Daarom is het 
beter om relatieve retentiewaarden te bepalen. 
 
Relatieve retentiewaarden kunnen bepaald worden via de methode van Kovats. De basis van de 
retentie-index van Kovats I (of Kovats-index) is de waarneming dat binnen een homologe reeks van 
n-alkanen er een lineair verband bestaat tussen de logaritme van de retentietijd en het aantal 
koolstofatomen in de verbinding. De retentietijd van een te onderzoeken verbinding kan dan in relatie 
gebracht worden met de retentietijd van de n-alkanen, via de volgende definitie: 
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De retentie-index van een verbinding is gelijk aan 100× het aantal koolstofatomen van een 
hypothetisch n-alkaan met dezelfde retentietijd als de beschouwde verbinding. 

 
In overeenstemming met deze definitie hebben de n-alkanen een retentie-index van 100× het aantal 
koolstofatomen in het alkaanmolecule bij elke temperatuur op alle mogelijke chromatografische 
kolommen. Bijvoorbeeld, voor n-hexaan is de index 600, voor n-octaan 800.  
 
Om de retentietijd van een bepaalde verbinding te bepalen, moet deze verbinding gechromatografeerd 
worden in een mengsel met tenminste twee n-alkanen. De n-alkanen moeten zodanig gekozen worden 
dat de retentietijd van de onderzochte verbinding gelegen is tussen de retentietijden van de n-alkanen. 
De retentie-index I wordt aan de hand van de volgende vergelijking berekend: 
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waarbij tRx de retentietijd van de onderzochte verbinding is; tRz is de retentietijd voor het n-alkaan met z 
koolstofatomen (z stelt het aantal koolstofatomen voor in het n-alkaan dat geëlueerd wordt voor de 
onbekende verbinding x), tR(z+y) is de retentietijd voor het n-alkaan met z+y koolstofatomen, waarbij y 
het bijkomend aantal koolstofatomen is in vergelijking met z. De retentie-indices I zijn voor vele 
verbindingen in databestanden beschikbaar voor de meest uiteenlopende stationaire fasen. De waarden 
zijn relatief onafhankelijk van de temperatuur. 
 
Het maakt niet uit of de retentietijd wordt uitgedrukt in minuten of seconden. Het is ook mogelijk om 
met retentievolumes te werken, of zelfs met afstanden vanaf de oorsprong.  
 
 
Voorbeeld: Bepaling van de Kovats retentie-index van benzeen. 
Benzeen wordt samen met n-pentaan en n-heptaan gechromatografeerd. De retentietijd tR5 voor n-
pentaan (z = 5) is 2,0 min, de retentietijd tR(5+2) voor n-heptaan (z + y = 5 +2) is 2,8 min, terwijl de 
retentietijd tRx voor benzeen 2,56 min bedraagt. Met behulp van deze gegevens wordt de volgende 
retentie-index I voor benzeen berekend: 
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Retentie-indices worden veel gebruikt voor de compilatie van retentiedata, en voor de identificatie van 
verbindingen. De Kovats-index heeft een hoge informatiewaarde. Bijvoorbeeld een waarde I = 624 
duidt erop dat de verbinding een tijdje na n-hexaan zal geëlueerd worden, maar dichter bij n-hexaan 
dan bij n-heptaan in hetzelfde chromatografische systeem. De Kovats-index van een onbekende 
verbinding kan vergeleken worden met de tabelwaarden voor indices voor verschillende kolommen, 
om zo tot een identificatie te komen. 
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7.6.4 Gaschromatografie als criterium voor productzuiverheid 
 
Gaschromatogrammen wordt wijdverbreid gebruikt als criteria voor de zuiverheid van organische 
verbindingen. De aanwezigheid van onzuiverheden wordt duidelijk uit het verschijnen van bijkomende 
pieken. De zuiverheden van organische producten die vermeld staan in de catalogi van leveranciers van 
chemische producten zijn meestal bepaald met behulp van gaschromatografie. Gaschromatografie is 
ook nuttig voor het evalueren van de efficiëntie van zuiveringstechnieken.  
 
 
 

7.7 Kwantitatieve analyse 
 
Voor een kwantitatieve analyse moeten de oppervlakten onder de pieken in het gaschromatogram 
bepaald worden. De concentratie van iedere geëlueerde component is immers recht evenredig met de 
oppervlakte onder de piek. Door gebruik te maken van computers en commerciële 
dataverwerkingspakketten is integratie van de pieken heel eenvoudig geworden. De precisie van 
integratie is beter dan 0,5 % geworden. Er zijn ook andere, oudere technieken beschikbaar om de 
pieken te integreren. De precisie van deze methoden ligt tussen 3 en 5%.  
 
Een goed gekende integratiemethode is knippen-en-wegen. Hierbij worden de pieken uit het 
gaschromatogram uitgeknipt en gewogen. De massa’s zijn evenredig met de concentraties van de 
verbindingen. Nadelen van deze methode is dat ze vrij tijdrovend is en dat de uitgedrukte 
gaschromatogram wordt vernietigd. De accuraatheid is afhankelijk van hoe nauwkeurig de operator de 
pieken kan uitknippen.  
 
De snelste, maar ook de minst accurate methode is bepaling van de hoogte van de pieken. Men 
ondersteld dat als de oppervlakte onder de piek evenredig is met de concentratie van de verbinding, 
dan ook de piekhoogte evenredig met de concentratie moet zijn. De methode kan enkel gebruikt 
worden als de pieken scherp zijn, en dan nog is de bepaling van de oppervlakte te verkiezen. Meting 
van de piekhoogte is wel geschikt voor vergelijking van dezelfde componentpiek in opeenvolgende 
chromatogrammen.  
 
Een eenvoudige integratietechniek onderstelt dat de GC-piek een driehoekige vorm heeft, en de 
oppervlakte wordt berekend via de formule oppervlakte = ½ × basis × hoogte. Een nadeel van deze 
methode is de vereiste dat alle chromatografische pieken naar de basislijn terugkeren. Bij gedeeltelijk 
overlappende pieken is dit niet het geval. Bij een aangepaste methode wordt in plaats van ½ × basis de 
breedte van de piek bij halve hoogte genomen.  
 
De oppervlakte kan ook met een planimeter worden bepaald. Een planimeter is een mechanisch 
toestel dat de lengte van curven meet en die lengte door middel van een conversiefactor naar een 
oppervlakte omzet. Bij gaschromatografie kan men werken met de gemeten lengte van de lijn die het 
profiel van de piek vormt, in plaats van gebruik te maken van de werkelijke oppervlakte. Ook deze 
lengten zijn immers evenredig met de concentraties. 
 
De verschillende integratietechnieken geven enkel oppervlakten onder de piek of getallen die 
evenredig zijn met de oppervlakte onder de GC-piek. Er bestaan vier procedures om de oppervlakten 
naar feitelijke concentraties om te rekenen: (1) normalisatie, (2) gebruik van een uitwendige standaard, 
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(3) gebruik van een inwendige standaard, (4) standaardadditie. Deze methoden vinden ook een 
wijdverbreide toepassing bij andere instrumentele analysemethoden. 
 
 
7.7.1 Normalisatie 
Onder bepaalde omstandigheden kan een normalisatieprocedure gebruikt worden en het percentage van 
een gegeven component wordt bepaald uit de percentuele bijdrage van de oppervlakte onder de piek 
van de component tot de totale oppervlakte onder al de pieken. Deze methode is enkel geldig als de 
detector dezelfde respons voor alle opgeloste stoffen heeft. Een ander probleem met deze methode is 
dat componenten die heel stevig worden weerhouden door de kolom niet worden geïntegreerd en niet 
in rekening worden gebracht bij de berekening van de samenstelling van het mengsel of van de 
zuiverheid van de belangrijkste component. Onthoud ook dat de methode enkel deze pieken kan 
integreren en normaliseren die door de detector worden waargenomen. Kwantitatieve gegevens worden 
daarom meestal verkregen door gebruik te maken van een inwendige of uitwendige standaard. 
 
 
7.7.2 Gebruik van een inwendige standaard 
Deze methode is ook gekend onder de benaming relatieve of indirecte ijking. Wanneer een 
inwendige standaard wordt gebruikt, wordt een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van de standaard 
aan het mengsel toegevoegd en de verhouding van de oppervlakten onder de pieken van de te doseren 
verbindingen tot de oppervlakte onder de piek van de standaard, gecorrigeerd voor de relatieve 
detectorrespons geeft direct het gewenste percentage. De responsfactoren worden verkregen door 
ijkingen met gekende mengsels van de standaard en van de te doseren verbindingen.  
 
Men kan een ijkrechte opstellen door gekende gewichtsverhoudingen van het staal en de standaard te 
chromatograferen. De oppervlakten onder de pieken worden gemeten, en de oppervlakteverhoudingen 
worden in een grafiek in functie van de gewichtsverhoudingen uitgezet. Door dan een gekende 
hoeveelheid van de standaard aan het mengsel toe te voegen en de verhouding van de oppervlakten 
onder de pieken te bepalen, kan de gewichtsverhouding met behulp van de ijkrechte worden gevonden.  
 
Een groot voordeel van de inwendige standaard is dat problemen met variatie van het geïnjecteerde 
volume van de stalen kan vermeden worden. De geïnjecteerde hoeveelheden moeten immers niet 
nauwkeurig gekend zijn, omdat de verhouding van de oppervlakten onder de pieken van belang is. Het 
belangrijkste nadeel van de methode is de moeilijkheid om een geschikte standaardverbinding te 
vinden. De inwendige standaard moet zodanig gekozen worden dat deze dichtbij de te doseren 
componenten elueert, niet aan het andere uiteinde van het chromatogram. Men moet er echter wel op 
letten dat de piek van de standaardverbinding niet overlapt met de piek van een component uit het 
staal. De standaard moet ongeveer dezelfde concentratie als de onbekende hebben, en vertoont bij 
voorkeur ook een structurele gelijkenis met de onbekende.  
 
 
 
7.7.3 Gebruik van een uitwendige standaard 
 
In het geval van een uitwendige standaard, wordt het chromatogram van de standaardverbinding 
afzonderlijk opgenomen en de oppervlakten onder iedere piek in het chromatogram van het 
onderzochte staal met de oppervlakte onder de piek in het referentiechromatogram worden vergeleken. 
De uitwendige standaard kan hetzelfde zijn als de doseren verbinding, zodat het niet nodig is om de 
relatieve responsfactor te bepalen. Men kan een ijkrechte bepalen door exact gekende hoeveelheden 
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van de pure verbinding te injecteren. De oppervlakten onder de pieken worden dan uitgezet in functie 
van het gekende gewicht van het geïnjecteerde staal.  De ijkrechte moet lineair zijn en door de 
oorsprong gaan (geen staal, geen signaal). Wanneer dan de onbekende wordt geïnjecteerd en de 
oppervlakte onder de piek in het chromatogram wordt bepaald, kan de hoeveelheid van het product in 
de onbekende verbinding direct uit de ijkrechte afgelezen worden. 
 
Een uitwendige standaard is niet zo nauwkeurig als een inwendige standaard, maar heeft als voordeel 
dat men geen verbinding moet kiezen die in het chromatogram een piek geeft op een plaats waar geen 
pieken liggen van componenten uit het staal. Nadelen van de methode zijn de noodzaak om het 
geïnjecteerde volume nauwkeurig te kennen en het feit dat de methode tijdrovend is als een ijkrechte 
moet opgesteld worden. Bovendien moet de gevoeligheid van de detector constant blijven van run tot 
run, en van dag tot dag, om de resultaten met de ijkrechte of met het referentiechromatogram te kunnen 
vergelijken. 
 
 
7.7.4 Standaardadditie 
Deze methode combineert zowel de methode van de inwendige als van de uitwendige standaard, en 
wordt bij gaschromatografie enkel toegepast als de matrix veel interfererende stoffen bevat. Aan het 
staal wordt een gekende hoeveelheid van de te analyseren verbinding toegevoegd.  Verschillende 
hoeveelheden van de standaardverbinding worden toegevoegd en de oppervlakten onder de piek 
worden uitgezet in functie van de toegevoegde concentratie van de standaard. De concentratie van de 
onbekende wordt bepaald door de curve te extrapoleren en het snijpunt met de X-as te bepalen. Een 
meer wiskundige berekening gebruikt eenvoudigweg de volgende formule, waarbij X de ongekende 
concentratie voorstelt: 

g toevoeginna eoppervlakt
eoppervlakt originele 
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X
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Deze procedure compenseert niet voor variaties in de grootte van het staal, zoals dit wel het geval was 
bij gebruik van een inwendige standaard. Zolang als de toegevoegde hoeveelheden klein zijn in 
vergelijking met het totale volume van het staal, vormen verdunningseffecten geen grote bron van 
fouten. Anders is het noodzakelijk om alle stalen tot eenzelfde volume te verdunnen voor analyse.  
 
 
*Opmerking: Technieken voor het hanteren van een microliterspuit 
 
Bij gaschromatografie kunnen de kwantitatieve resultaten niet accurater zijn dan de 
reproduceerbaarheid waarmee het staal in de kolom gespoten wordt. Aangezien de geïnjecteerde 
hoeveelheden meestal heel klein zijn (gewoonlijk 1 μL), is de inspuittechniek van de operator van 
groot belang (fig. 7.12). Algemene richtlijnen voor het gebruik van een microliterspuit zijn de 
volgende: 
(1) De spuit moet proper en droog zijn. De meeste glazen spuiten kunnen gereinigd worden door ze 

eerst te wassen met een koude oplossing van chroomzuur, gevolgd door een grondige spoelbeurt 
met gedestilleerd water.  

(2) Om een kwantitatieve transfer van het staal mogelijk te maken, moet de binnenkant van de spuit 
eerst met het staal gespoeld worden. Controleer of er geen luchtbellen in de spuit aanwezig zijn. 
Lucht kan verwijderd worden door de vloeistof traag in de spuit op te zuigen en de vloeistof snel 
uit te spuiten. De vul- en leegprocedure moet zo vaak herhaald worden tot er geen gasbellen meer 
aanwezig zijn.  
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(3) Zuig minstens tweemaal zoveel staal in de spuit op als voor de analyse vereist is. Draai de spuit 
om met de naald naar boven en druk de zuiger in totdat het gewenste volume wordt bereikt. Veeg 
de naald van de spuit schoon met een pluisvrije papieren doekje, maar let erop dat er geen 
vloeistof uit de spuit wordt opgezogen. 

(4) Gebruik één hand om de spuit naar het septum van de injectiepoort te leiden en ervoor te zorgen 
dat de naald niet ombuigt als het septum doorprikt wordt. Hou met de andere hand de spuit vast en 
gebruik de duim om te verhinderen dat de zuiger wordt achteruit gedrukt door de gasdruk in de 
gaschromatograaf. 

(5) De naald moet zover mogelijk in de injectiepoort worden gestoken. De zuiger moet zo gelijkmatig 
en snel mogelijk worden ingedrukt. De spuit wordt teruggetrokken terwijl de zuiger nog ingedrukt 
is. Let op: injectiepoorten zijn meestal erg heet. 

(6) Van zo gauw het staal is ingespoten moet de recorder worden gestart, zodat de retentietijden 
kunnen gemeten worden vanaf het ogenblik van injectie. Als een elektronische integrator wordt 
gebruikt, moet deze ook bij de start van de injectie aangeschakeld worden. 

 

 
 

Fig. 7.12 Injectie van het staal met een microliterspuit 
 
 
 

7.8 Derivaatvorming en gaschromatografie van weinig vluchtige verbindingen 
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7.8.1 Derivaatvorming 
 
Er zijn vele verbindingen die niet gemakkelijk met GC kunnen geanalyseerd worden, omdat ze niet 
voldoende vluchtig, omdat ze thermisch onstabiel zijn, of omdat ze te sterk door de stationaire fase 
worden aangetrokken zodat de pieken staartvorming (tailing) vertonen. Wanneer deze verbindingen 
tot een vluchtig derivaat worden omgezet, laat dit toe om meer klassen van verbindingen te analyseren.  
 
Weinig-vluchtige verbindingen kunnen omgezet worden in meer-vluchtige derivaten. Verbindingen 
met intermoleculaire waterstofbrugvorming, zoals alcoholen, fenolen, carbonzuren en aminen hebben 
gewoonlijk een hoger kookpunt dan op basis van hun moleculaire massa kan voorspeld worden. 
Daarenboven beïnvloedt de mogelijkheid tot waterstofbinding ook de manier waarop het analiet met de 
chromatografische kolom interageert. Waterstofbinding kan optreden tussen het analiet en de polaire 
groepen op de kolom, waardoor er staartvorming (tailing) van de piek ontstaat. Het is duidelijk dat 
wanneer waterstofbrugvorming zou kunnen geëlimineerd worden, dat de verbindingen dan vluchtiger 
zouden zijn en dat de pieken in het gaschromatogram scherper zouden zijn. Scherpe pieken betekenen 
op hun beurt weer een betere scheiding. Bovendien kan ook kan ook de detectielimiet verbeterd 
worden als in het derivaat een groep wordt ingebouwd waarvoor de detector speciaal gevoelig is. Zo 
kan met een elektronvangstdetector een groter signaal worden verkregen als er in het molecule een 
CF3-groep wordt ingebouwd. 
 
De vorming van derivaten kan in drie groepen worden geclassificeerd, naargelang de reagentia die 
worden gebruikt en de reactie die wordt verkregen, namelijk silylering, acylering en alkylering (of 
estervorming). In vele gevallen worden de afgeleide verbindingen gevormd zodra het staal en het 
reagens in een solvent worden gemengd. In sommige gevallen kan het nodig zijn om te verwarmen. 
Derivaten zijn thermisch stabiel, alhoewel trimethylsilylderivaten kunnen ontbinden als de 
injectiepoort heter dan 210 °C is. Solventen met actieve waterstofatomen zoals water, alcoholen en 
enolvormende ketonen kunnen niet worden gebruikt, en niet-polaire solventen als hexaan geven te 
trage reacties. De meest gebruikte solventen zijn pyridine, dimethylformamide (DMF) en tolueen. Alle 
solventen worden speciaal gezuiverd en onder stikstof bewaard. 
 

7.8.1.1 Silylering 

Silylering is de meest gebruikte techniek voor derivaatvorming. Hierbij wordt een zure waterstof op 
het analietmolecule vervangen door een alkylsilylgroep zoals SiMe3. De afgeleide verbindingen zijn 
over het algemeen minder polair, vluchtiger en thermisch stabieler. Silylerende reagentia zijn: 
trimethylchloorsilaan (Me3SiCl), hexamethyldisilizaan (Me3Si-N=N-SiMe3) en BSA, dat de afkorting 
is van N,O-bistrimethylsilylacetamide (Me-C(OSiMe3)=N-SiMe3). Zo wordt met behulp van 
trimethylchloorsilaan het alcohol ROH omgezet tot ROSiMe3, onder afsplitsing van HCl. Silylering 
verloopt snel (binnen de 5 minuten). Pyridine is het meest gebruikte solvent.  Silylerende reagentia zijn 
echter zelden zuiver en geven vaak vluchtige nevenproducten die aanleiding geven tot interfererende 
pieken in het chromatogram. 
 
 
 
 

7.8.1.2 Acetylering 
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Acylering wordt gebruikt om perfluoroacylderivaten van alcoholen, fenolen en aminen te vormen. 
Deze derivaten hebben niet alleen een hogere vluchtigheid, ze zijn ook eenvoudige te detecteren met 
een elektronvangstdetector. De reactie wordt uitgevoerd met behulp van trifluoroazijnzuuranhydride: 
 

R-OH + (CF3CO)2O ⎯→⎯  R-O-COCF3 + CF3COOH 
 
Een gewone acylatering kan ook uitgevoerd worden door gebruik te maken van azijnzuuranhydride in 
de aanwezigheid van een zure katalysator: 
 

Ar-OH + (CH3CO)2O ⎯⎯⎯⎯ →⎯ rkatalysato  Ar-O-COCH3 + CH3COOH 
 

7.8.1.3 Alkylering (estervorming) 

Alkylering is de additie van een alkylgroep op een actieve functionele groep. De vorming van een 
methylester is nuttigste derivaatvormingsreactie. Vooral carbonzuren worden tot methylesters omgezet. 
Het meest gebruikte reagens voor de vorming van het methylester is boortrifluoride in methanol: 
 

RCOOH + BF3/MeOH ⎯→⎯  RCOOMe 
 
 
 
7.8.2 Gaschromatografie van anorganische verbindingen 
 
Alhoewel anorganische verbindingen over het algemeen niet vluchtig zijn, kan GC-analyse op 
anorganische verbindingen uitgevoerd worden door de metaalverbindigen in vluchtige complexen om 
te zetten. Van de eenvoudige verbindingen, hebben enkel sommige metaalhydriden en chloriden een 
voldoende hoge vluchtigheid voor gaschromatografie. Organometaalverbindingen zoals boranen, 
silanen, germanen, organotin- en organoloodverbindingen zijn ook geschikt voor GC. Van de 
metaalcomplexen zijn de β-diketonaten het meest vluchtig, thermisch stabiel en oplosbaar. De β-
diketonaten hebben als algemene formule R-CO-CH2-CO-R’.  De meest gebruikte β-diketonliganden 
zijn acetylaceton, trifluoroacetylaceton en hexafluoroacetylaceton. In het algemeen zijn de meer 
gefluoreerde verbindingen het vluchtigst. Bovendien kan voor gefluoreerde verbindingen een hogere 
gevoeligheid worden verkregen met de elektronvangstdetector. 
 
 
7.8.3 Pyrolysegaschromatografie 
 
Pyrolysegaschromatografie wordt vooral toegepast voor de identificatie van niet-vluchtige materialen 
zoals polymeren. De verbinding wordt thermisch ontbonden, waarbij vluchtige verbrandingsproducten 
ontstaan. Deze ontbindingsproducten worden chromatografisch gescheiden. De fragmentatie en 
dissociatie van het staal geeft aanleiding tot een chromatogram die als ”fingerprint” voor de verbinding 
fungeert. De kleine moleculen die bij de pyrolysereactie ontstaan kunnen vaak met een GC-MS 
systeem geïdentificeerd worden. Het pyrogram geeft informatie over de chemische samenstelling van 
het staal. Zo kan in het geval van een plastic informatie worden verkregen over het type monomeer en 
over  de additieven.  
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7.9 GSC 
 
7.9.1 Principe van GSC 
 
Bij gas-vastchromatografie (GSC)  wordt een vaste stationaire fase gebruikt in plaats van een 
vloeibare stationaire fase. GSC is een complementaire techniek voor GLC. Vaste stationaire fasen 
vertonen een grotere selectiviteit, en zijn vaak essentieel bij de analyse van gassen en heel vluchtige 
verbindingen. Ze worden echter gemakkelijker gecontamineerd dan vloeibare stationaire fasen, en het 
is veel moeilijker om retentietijden en scheidingen te reproduceren. Vaste stationaire fasen kunnen in 
twee groepen onderverdeeld worden: deze waarvan de werking gebaseerd is op adsorptie en deze die 
gebaseerd zijn op het principe van moleculaire zeefwerking. De meest gebruikte vaste stationaire fasen 
zijn alumina, actieve kool, zeolieten, silicagel en poreuze polymeren.  
 
Adsorptie op een vast oppervlak is geen uniform proces. Sommige gebieden op het oppervlak 
adsorberen moleculen gemakkelijker en steviger dan andere, en het is in deze gebieden dat de grootste 
concentratie aan geadsorbeerde moleculen te vinden is. Zulke gebieden zijn bekend als actieve sites en 
zij worden vooral aangetroffen op fysische onregelmatigheden (scheuren en barsten) en bij 
kristalroosterdefecten op het oppervlak. De krachten die verantwoordelijk zijn voor adsorptie zijn 
opmerkelijk gelijk aan deze die voor oplosbaarheid verantwoordelijk zijn: waterstofbrugvorming, 
dipool-dipool interacties, dipoolgeïnduceerde dipoolinteracties, dispersiekrachten,… De grotere 
selectiviteit van adsorptie in vergelijking met oplosbaarheid is te wijten aan de rigide geometrie van 
een vast oppervlak. De atomen van de adsorberende stoffen die verantwoordelijk zijn voor de 
aantrekking van geadsorbeerde moleculen worden stevig op hun plaats gehouden door het 
kristalrooster. Hun mogelijkheid om de relevante atomen van het geadsorbeerde molecule aan te 
trekken hangt meer af van de geometrie van dit molecule dan in het geval van de aantrekking door 
flexibele, beweegbare vloeistofmoleculen. 
 
De selectieve werking van moleculaire zeven is vooral te danken aan hun structuur die bestaat uit zeer 
vele poriën met moleculaire afmetingen. Kleine moleculen zijn in staat om in deze poriën binnen te 
dringen en worden door de wand van de porieholte geadsorbeerd. Grotere moleculen kunnen 
moeilijker de poriën binnendringen. Ze worden aan het buitenoppervlak van de moleculaire zeef 
geadsorbeerd, waar ze veel gemakkelijker door het draaggas kunnen geëlueerd worden. De 
elutievolgorde van componenten uit een kolom met een moleculaire zeef als de stationaire fase is 
ruwweg in de volgorde van afnemende moleculaire grootte of afnemende molecuulmassa. Maar 
moleculaire zeven zijn natuurlijk ook adsorberende stoffen, en de verschillen in adsorberend vermogen 
voor bepaalde moleculen zal op dit patroon gesuperponeerd worden.  
 
 
 
7.9.2 Vaste stationaire fasen: 
 

7.9.2.1 Alumina 

Alumina (Al2O3) is een krachtige adsorberende stof. Het is een sterk polair materiaal met een 
specifieke oppervlakte van ca. 250 m2 g-1. Het kan waterstofbruggen vormen door de hydroxylgroepen 
die op het oppervlak door hydratatie aanwezig zijn, het kan moleculen aantrekken door dipool-dipool 
interacties en dipoolgeïnduceerd dipoolinteracties via de hydroxylgroepen en via de zuurstofatomen op 
het oppervlak. De elektrondeficiënte aluminiumatomen treden als Lewis-zuur op (elektronpaar-
acceptor). Alumina is heel geschikt voor de scheiding van lagere alkanen en alkenen, voor de analyses 
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van mengsels van freonen, en voor de scheiding van permanente gassen. Een probleem met alumina is 
dat er bijna altijd staartvorming (tailing) van de pieken optreedt. 
 

7.9.2.2 Actieve kool 

Actieve kool wordt reeds sinds lang gebruikt als stationaire fase voor GSC. In principe heeft actieve 
kool geen polaire groepen op zijn oppervlakte, zodat adsorptie volledig op dispersiekrachten zou 
moeten gebaseerd zijn. De adsorptie wordt in het geval van dispersiekrachten gecontroleerd door de 
afmetingen, vorm en polarizeerbaarheid van de moleculen van de opgeloste stof. In praktijk bevat 
actieve kool echter een variabel aantal polaire groepen op zijn oppervlak en dit leidt tot slecht 
gevormde pieken en een onbetrouwbare werking als stationaire fase. Veel van de onzuiverheden 
kunnen echter verwijderd worden door de actieve kool in een inerte atmosfeer bij ca. 300 °C te 
verhitten. Hierbij wordt het oppervlak in grafiet omgezet. Gegrafitiseerde actieve kool is een veel 
betere stationaire fase dan gewone actieve kool. Problemen met de nog aanwezige polaire groepen 
kunnen opgelost worden door de adsorberende stof te overtrekken met een dunne film van een 
vloeibare stationaire fase, dikwijls PEG (polyethyleenglycol). Gegrafitiseerde actieve kool wordt 
gebruikt voor de scheiding van een breed gamma aan organische moleculen, zowel gasvormige als 
vloeibare. Voorbeelden zijn verzadigde koolwaterstoffen, aminen, fenolen en aromatische zuren. Het 
materiaal wordt op de markt gebracht onder de benaming Carbopack door de firma Supelco.  
 

7.9.2.3 Zeolieten 

Zeolieten zijn aluminosilicaten die als moleculaire zeef fungeren. Het zijn ook sterk adsorberende 
stoffen, die water, koolstofdioxide, … irreversibel adsorberen beneden 200 °C. Dit betekent dat de 
kolom van de atmosfeer moet afgeschermd worden wanneer deze niet in gebruik is. Zeolieten kunnen 
bijgevolg niet gebruikt worden voor gaschromatografische scheiding van deze gassen. Ze zijn echter 
wel uitstekend voor de scheiding van de edelgassen, zuurstof, stikstof, koolstofmonoxide en voor de 
scheiding van lineaire en vertakte koolwaterstoffen. De scheiding is gebaseerd op verschillen in 
moleculaire afmetingen. Zeolieten voor gaschromatografie worden door Union Carbide op de markt 
gebracht onder de benaming Linde moleculaire zeven. 
 

7.9.2.4 Silicagel 

Alhoewel silicagel poreus is en de poriëngrootte het gedrag als stationaire fase beïnvloedt, is de 
werking van silicagel gebaseerd op adsorptie en niet op moleculaire zeefwerking. Adsorptie gebeurt 
door hydroxylgroepen op het oppervlak. Silicagel treedt bij waterstofbrugvorming eerder op als een 
protonacceptor dan als een protondonor. Als stationaire fase vindt het vooral toepassing voor 
gasanalyse, met inbegrip van de scheiding van koolstofdioxide van andere gassen. Ook wordt het 
toegepast voor de scheiding van vluchtige koolwaterstoffen. Silicagel voor GSC wordt in de vorm van 
korrels op de markt gebracht onder de benaming Porasil. 
 

7.9.2.5 Microporeuze polymeren 

Styreen kan onder zulke omstandigheden gepolymeriseerd worden dat het korrels vormt van poreuze 
polystyreen met kruisverbindingen (zie hoofdstuk 9 over ionenuitwisselaars). Alhoewel de 
poriëngrootte de chromatografische scheiding beïnvloedt, is de werking van polystyreen evenals 
silicagel eerder gebaseerd op adsorptie dan op moleculaire zeefwerking. Adsorptie vindt plaats op de 
wanden van de poriënholten. Het materiaal is zeer geschikt voor de scheiding van verbindingen als 
water, ammoniak, lagere alcoholen en aminen. Belangrijk is dat er bij deze polaire verbindingen 
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weinig of geen staartvorming bij de pieken optreedt. Poreus polystyreen wordt door de firma Waters 
op de markt gebracht onder de naam Porapak, en door Johns-Manville als Chromosorbs. 
 
 
 
7.9.3 Toepassingen van GSC 
 
Gassen worden eerder door GSC dan door GLC geanalyseerd, omdat de meeste gassen niet voldoende 
oplosbaar zijn in de vloeibare stationaire fasen bij temperaturen van 50 °C en hoger. Hierdoor zouden 
bij GLC heel lange kolommen en temperaturen beneden kamertemperatuur moeten gebruikt worden. 
Daarentegen worden gassen heel sterk door vele vaste stoffen geadsorbeerd. Daardoor zijn de 
retentietijden op korte kolommen boven kamertemperatuur voldoende om een gasmengsel te scheiden. 
Aangezien de gassen meestal weinig verschillen in polariteit vertonen, is de grotere selectiviteit door 
de rigiditeit van de vaste stationaire fase noodzakelijk om scheiding te verkrijgen. 
 
 
 
 

*7.10 Gekoppelde technieken in gaschromatografie 
 
Bij gekoppelde technieken (hyphenated techniques) wordt een scheidingsmethode met een 
spectroscopische detectiemethode gekoppeld, met de bedoeling om een sneller en meer efficiënt 
analysetoestel te verkrijgen. In de ruime betekenis verstaat men onder gekoppelde technieken de 
koppeling van twee analysetechnieken in het algemeen, bijv. GC-LC, MS-MS, ... We zullen hier echter 
enkel de bovenvermelde enge definitie gebruiken. Door gebruik te maken van de gekoppelde 
technieken verkrijgt men meer informatie dan wanneer men de technieken afzonderlijk zou gebruiken. 
Dit is begrijpbaar vanuit het standpunt dat chromatografische technieken voor een zeer goede 
scheiding en vaak ook kwantitatieve resultaten kunnen zorgen, terwijl de identificatie van de 
gescheiden verbindingen meestal onmogelijk is op basis van enkel de chromatografische gegevens. 
Anderzijds zijn spectroscopische technieken  superieur om verbindingen te identificeren. De 
identificatie van een onbekende verbinding via spectroscopie kan dikwijls ondubbelzinnig worden 
uitgevoerd door vergelijking met spectra in een database of door interpretatie van de spectra. 
Daarentegen is identificatie van de identificatie van afzonderlijke verbindingen in een mengsel 
moeilijk, omdat we te maken hebben met verschillende spectra door elkaar. Vooral met 
gaschromatografie worden spectroscopische detectietechnieken gekoppeld. De bekendste technieken in 
de gaschromatografie zijn GC-MS en GC-IR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.10.1 Gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) 
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Tegenwoordig is de koppeling van een gaschromatograaf met een massaspectrometer (GC-MS) de 
meest populaire gekoppelde analysetechniek. De combinatie van één van de krachtigste 
scheidingstechnieken (GC) met de grote hoeveelheid aan structurele informatie verkrijgbaar uit het 
massaspectrum, maakt van GC-MS het werkpaard in laboratoria voor organische spooranalyses. Het 
feit dat moderne GC-MS toestellen eenvoudig te gebruiken, compact, flexibel en prijsgunstig zijn, 
heeft nog tot het succes van deze techniek bijgedragen. De massaspectrometrische detectie in 
gaschromatografie biedt een aantal unieke voordelen, bijv. het gebruik van isotoopgemerkte 
verbindingen als standaarden om de analytische accuratesse te verhogen, de bepaling van de 
elementaire samenstelling van een verbinding als een hoge-resolutie massaspectrometer wordt 
gebruikt, en de mogelijkheid om chromatografisch niet-geresolveerde pieken te scheiden op basis van 
de verschillen in de massaspectra.  
 
 

7.10.1.1 GC-MS interfaces 

 
De grootste moeilijkheid om een gaschromatograaf met een massaspectrometer te koppelen is het 
introduceren van een verbinding bij atmosfeerdruk (waarbij de gaschromatografische scheiding wordt 
uitgevoerd) in een hoogvacuüm dat voor een goede werking van de massaspectrometer vereist is 
(typisch 10-5-10-8 mm Torr). Dit probleem was vroeger ernstiger dan tegenwoordig. Vroeger werd 
gaschromatografie immers meestal uitgevoerd met gepakte kolommen, waarbij het debiet van het 
draaggas 60 mL/min of meer bedroeg. Dit debiet is niet compatibel met het vacuümsysteem van een 
massaspectrometer. Tegenwoordig maakt men bij GLC veel meer gebruik van capillaire kolommen, 
waarbij het debiet van het draaggas slechts enkele mL per minuut bedraagt.  
 
De eenvoudigste en ook meest gebruikte manier om een gaschromatograaf met een massaspectrometer 
te koppelen is door directe koppeling, dit wil zeggen dat de chromatografische kolom via een goed 
afsluitende flens direct in de ionenbron van de massaspectrometer wordt ingestoken. Dit is enkel 
mogelijk wanneer er wordt gebruik gemaakt van zeer nauwe capillaire kolommen, met debieten van 1 
à 2 mL/min. Dit gasdebiet is immers nog compatibel met de moderne vacuümsystemen van een 
massaspectrometer en dit debiet is daarenboven nog dicht bij het optimale debiet voor capillaire 
kolommen. Een klein probleem met dit type van interface is dat de interface wordt gehouden op een 
temperatuur die hoger is dan de maximale temperatuur van het temperatuurprogramma. Daarom moet 
men gebruik maken van stationaire fasen die niet gemakkelijk uit de kolom lekken. De 
chromatografische resolutie wordt ook wat verminderd door het feit dat de kolom in een vacuüm 
eindigt. 
 
Een andere interface is de jet moleculaire scheider (jet molecular separator interface). Hierbij 
eindigt de kolom in een smal gaatje, recht tegenover de fijne ingangsopening naar de 
massaspectrometer (fig. 7.13). Tussenin heerst er een hoog dynamisch vacuüm (er worden constant 
moleculen weggepompt). De lichtere componenten uit het mengsel, evenals de moleculen uit het 
draaggas, diffunderen sneller dan de zwaarder moleculen naar de zijkanten en worden daar 
weggezogen. De zwaardere moleculen zullen hun weg eerder rechtdoor vervolgen en kunnen de 
opening naar de massaspectrometer binnendringen. 
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Figuur 7.13   Jet moleculaire scheider 

 
 

7.10.1.2 Ionisatie van het staal 

 
Alhoewel verscheidene ionisatiemethoden beschikbaar zijn, worden bij GC-MS meestal elektron-
impact (EI) of chemische ionisatie (CI) gebruikt.  
 
Elektronimpact (EI) is goed voor meer dan 90% van alle toepassingen. Bij elektronimpact-ionisatie 
worden de staalmoleculen die vanuit de chromatografische kolom de ionisatiekamer binnenkomen 
geïoniseerd door thermische ionen die worden uitgezonden door een heet filament uit wolfram of 
renium (de kathode) en die naar de anode toe worden versneld.  Wanneer deze elektronen botsen met 
de staalmoleculen zullen de elektronen een deel van hun kinetische energie op de moleculen 
overdragen en dit leidt dan tot excitatie, fragmentatie en ionisatie. De energie van de elektronenbundel 
wordt meestal op 70 eV constant gehouden. Ionisatie door elektronimpact produceert een 
massaspectrum dat veel fragmentatie vertoont en dat daardoor structurele informatie levert.  
 
Bij chemische ionisatie (CI) worden de analietmoleculen geïoniseerd door ion-moleculereacties in de 
gasfase. Om dit te verkrijgen wordt er een reagensgas (gewoonlijk methaan, isobutaan, ammoniak of 
water) in de ionenbron geïntroduceerd bij een relatieve hoge druk (0,01-2 Torr). De reagensgas-ionen 
worden hier door elektronimpact geproduceerd. De analietmoleculen worden indirect geïoniseerd via 
een reeks van reacties met het reagensgas, waarbij slechts een kleine hoeveelheid energie door 
botsingen naar de analietmoleculen worden overgedragen. Bij CI treedt er minder fragmentatie op dan 
bij EI, en daarom is de abundantie van de moleculaire ionen groter bij CI dan bij EI. Daarom noemt 
men chemische ionisatie wel eens een “zachte” ionisatiemethode. Chemische ionisatie produceert 
heel eenvoudige massaspectra die informatie leveren over de moleculaire massa. Door de kleinere 
fragmentatie heeft CI-MS een hogere gevoeligheid dan EI-MS, maar CI-MS levert minder structurele 
informatie. Een waardevolle eigenschap van CI is echter dat de gevoeligheid kan getuned worden door 
de keuze van het reagensgas. Als een heel mild reagensgas zoals ammoniak wordt gebruikt, worden 
enkel heel basische verbindingen, zoals aminen, geprotoneerd en waargenomen worden. Afhankelijk 
van het reagensgas worden negatieve of positieve ionen gevormd.  
 
 
 
 

7.10.1.3 Types van massa-analysetoestellen 
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Karakteristieken van een massaspectrometer gebruikt bij GC-MS zijn de gevoeligheid, het lineaire 
dynamische gebied, de resolutie, het massagebied en de scansnelheid. De scansnelheid van een 
massaspectrometer is de tijd die nodig is om een grootteorde op de massa-as te scannen (bijv. m/z van 
50 tot 500). Omwille van de smalle piekbreedte bij gaschromatografie met capillaire kolommen zijn 
grote scansnelheden vereist om tenminste drie tot vijf spectra per piek te kunnen registreren. Het 
beperkte massagebied van sommige massa-analysetoestellen is geen probleem, omdat de moleculaire 
massa van verbindingen die met gaschromatografie kunnen gescheiden worden meestal kleiner dan 
600 Dalton is. De types van massaspectrometers verschillen wel heel sterk in resolverend vermogen. 
De resolutie R is de mogelijkheid van de massaspectrometer om twee ionen met een verschillende m/z 
waarde te resolveren en wordt gedefinieerd als R = m/Δm. Kwadrupool-spectrometers kunnen enkel 
een onderscheid maken tussen ionen met een verschillende nominale massa, dit wil zeggen een 
onderscheid maken tussen bijv. m/z = 103 en m/z = 104. Dubbel-focusserende instrumenten hebben 
een veel hogere resolutie (R > 10000). Dit is belangrijk omdat de elementaire samenstelling meestal 
kan afgeleid worden van de exacte massa van een fragment-ion. Zo hebben C5H11O2 en C4H11N2O elke 
een nominale massa van 103, maar hun exacte massa verschilt: 103,07595 voor C5H11O2 en 103,08718 
voor C4H11N2O. Het massaverschil Δm bedraagt slechts 0,01123 Dalton. Voor scheiding van de twee 
fragmenten is een resolutie van minstens 9172 vereist. 
 
 
Kwadrupoolmassafilter 
De meest populaire massaspectrometers om te koppelen met een gaschromatograaf zijn 
kwadrupoolinstrumenten. Ze zijn relatief goedkoop, compact en robuust. Kwadrupoolmassafilters 
laten een hoge scansnelheden toe, evenals een automatische omschakeling van positieve naar negatieve 
iondetectie. Een nadeel van dit type instrument is een lagere resolutie en een lagere gevoeligheid dan 
andere types massaspectrometers, zeker voor de hoge molecuulgewichten (> 500 Dalton). De 
bovengrens van het massagebied voor een kwadrupoolmassafilter is gelegen tussen 1000 en 2000 
Dalton. Zoals boven vermeld is dit meestal geen probleem, omdat de meeste moleculen die met een 
gaschromatograaf worden gescheiden toch een lagere molaire massa hebben. 
 
 
Dubbel-focusserende instrumenten 
Bij dubbel-focusserende massaspectrometers wordt een elektrostatische analysator (ESA) 
geplaatst na de gewoonlijk aanwezige magnetische analysator. Nadat de ionen volgens hun massa zijn 
gesorteerd door de magnetische analysator, scheidt de elektrostatische analysator ionen met eenzelfde 
massa maar met een verschillende kinetische energie. Dit verhoogt de resolutie door de herfocussering 
van de smalle energiespreiding die gevonden wordt bij elke collectie van ionen met eenzelfde massa. 
Daarom is de resolutie van een dubbel-focusserend instrument groter dan de resolutie van een 
kwadrupoolmassafilter. Met moderne instrumenten is een resolutie tot 100000 mogelijk en kunnen 
moleculen met een moleculaire massa tot 20000 geanalyseerd worden. Wanneer men zulk een toestel 
in lage-resolutiemodus toepast, is het veel gevoeliger dan een kwadrupoolinstrument. Als de 
gevoeligheid zodanig wordt aangepast dat die met deze van een kwadrupoolinstrument gelijk is, is nog 
steeds een resolutie van meer dan 10000 mogelijk. Bij deze hoge resolutie kan de elementaire 
samenstelling van een verbinding direct worden berekend, uitgaande van de exacte massa. Aangezien 
deze mogelijkheid meer afhankelijk is van de accuraatheid waarmee de massa kan worden bepaald dan 
van de resolutie, levert deze methode geen ondubbelzinnige informatie behalve voor laagmoleculaire 
verbindingen (< 300 Dalton). Naast het feit dat een dubbel-focusserende massaspectrometer veel 
complexer is dan een kwadrupoolinstrument, zijn zulke massaspectrometers bovendien veel duurder. 
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Aangezien ze veel moeilijker te onderhouden en te bedienen zijn, worden ze enkel gebruikt voor 
toepassingen waarbij hun hoge resolutie, hoge gevoeligheid of groot massagebied essentieel is. 
 
 
Ionenvangstdetector 
De ionenvangstdetector (ion trap detector, ITD) is een zeer compacte massafilter die erg lijkt op een 
kwadrupoolmassafilter waarbij ionisatie, massascheiding en detectie in eenzelfde kamer plaatsvindt. 
De ionen worden in een geëvacueerde holte opgeslagen door geschikte elektrische velden aan te leggen 
en  vervolgens kunnen de ionen selectief volgens hun moleculaire massa uitgestoten worden. In 
tegenstelling tot een kwadrupoolfilter is het mogelijk om te werken bij relatief hoge drukken (10-2-10-3 
Torr). De ionenvangstdetector is een nog relatief moderne ontwikkeling, maar verwerft een steeds 
grotere populariteit als detector voor gaschromatografie. Dit is vooral te danken aan zijn compactheid, 
relatief eenvoudige bediening en relatief lage kostprijs. Men heeft een opmerkelijk hoge gevoeligheid 
die toelaat om een volledig massaspectrum op te nemen van minder dan 5 pg verbinding, met een 
dynamisch gebied van ca. 106. 
 
 

7.10.1.4 Uitvoeringswijzen van GC-MS 

Volledige-scanmodus 
In de volledige-scanmodus (full scan mode) worden massaspectra continu opgenomen tijdens een 
chromatografische run. GC-MS uitgevoerd op deze wijze, levert een driedimensionale plot, waarbij de 
intensiteit wordt opgenomen in functie van zowel de tijd (bevat chromatografische informatie) als de 
massa (bevat spectroscopische informatie).  
 
Massaspectrum 
Een sectie door de bovenvermelde driedimensionale plot evenwijdig met de massa-as bij een zekere 
tijd t1 gedurende de elutie van een piek produceert een massaspectrum van de geëlueerde verbinding 
(de plot van de relatieve abundantie van de ionen in functie van m/z). Door het karakteristieke 
fragmentatiepatroon levert het massaspectrum een “vingerafdruk” van het molecule en kan gebruikt 
worden om een onbekende verbinding te identificeren via opzoeken van het spectrum in een database 
van massaspectra of door interpretatie van het spectrum. 
 
Ionenchromatogram 
Een sectie door de bovenvermelde 3-D plot evenwijdig met de tijdsas bij een bepaalde massa m1 
resulteert in een ionenchromatogram, een plot van de relatieve abundantie van een ion met een vaste 
m/z waarde, in functie van de retentietijd. Dit type van informatie kan nuttig zijn om de aan- of 
afwezigheid aan te duiden van een bepaalde verbinding (als de moleculaire piek wordt geëxtraheerd uit 
de volledige-scanplot) of van een bepaalde klasse van verbindingen (als het signaal wordt gemeten van 
een bepaald fragment-ion, dat typisch voor een bepaalde klasse van verbindingen is). Tot op een zekere 
mate, laat dit toe om chromatogrammen van bepaalde functionele groepen te verkrijgen. 
 
Selectief volgen van ionen 
Alhoewel het een heel flexibele uitvoeringsmodus voor GC-MS is, heeft de volledige-scanmodus het 
nadeel van een vrij lage gevoeligheid, aangezien meestal een vrij breed massagebied wordt gescand 
(typisch m/z = 50-500). Het signaal van de massa waarin men geïnteresseerd is, wordt pas 
geëxtraheerd na de meting van het massaspectrum. Dus wordt het grootste gedeelte van de meettijd 
verspild aan het opmeten van data die analytisch niet relevant zijn. Dit kan omzeild worden door voor 
het opmeten van het massaspectrum in te stellen in welke massa’s men geïnteresseerd is en de hele 
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meettijd te spenderen aan het meten van de massa’s waarin men geïnteresseerd is. Dit noemt men het 
selectief volgen van ionen (selected ion monitoring mode). Hierbij kan men nog een onderscheid 
maken tussen single-ion monitoring (SIM) of multiple-ion monitoring (MID). Het is duidelijk dat 
de SIM modus veel gevoeliger is dan de MID modus. Bij de SID modus heeft men niet meer dan 10 pg 
van een verbinding nodig om te detecteren, terwijl dit bij de volledige-scanmodus tot 10 ng kan 
oplopen. De hogere gevoeligheid gaat echter ten koste van de spectroscopische informatie. Om een 
compromis te vinden tussen gevoeligheid en specificiteit, worden gewoonlijk twee à vier ionen van een 
vermoede verbinding tegelijkertijd gemeten en de intensiteitsverhoudingen van de signalen bij 
verschillende m/z verhoudingen moeten voor een positieve identificatie binnen gedefinieerde limieten 
vallen. 
 
Totale ionenchromatogrammen 
Totale ionenchromatogrammen (TIC) zijn gelijkend op de signalen verkregen door een 
vlamionisatiedetector. Het is een chromatogram verkregen door sommatie van de abundantie van alle 
m/z verhoudingen in een massaspectrum (opgenomen in ofwel de volledige-scanmodus of in de MID-
modus) en door vervolgens de resultaten uit te plotten in functie van de retentietijd of het scannummer. 
 
 
 
7.10.2 Gaschromatografie-infraroodspectroscopie (GC-IR) 
 
Alhoewel de massaspectrometer vaak wordt beschouwd als de ultieme detector voor 
gaschromatografie, heeft hij toch enkele tekortkomingen. De meest belangrijke zwakke punten zijn: (1) 
de destructieve aard van de MS-detector; (2) de algemene onmogelijkheid om een onderscheid te 
maken tussen structurele isomeren; (3) het gebrek aan directe informatie over functionele groepen. 
Hier biedt infrarooddetectie een aantrekkelijk alternatief, aangezien de informatie verkregen via 
infraroodspectroscopie complementair is met de informatie verkregen via massaspectrometrie. Een 
infraroodspectrum bevat informatie die zowel karakteristiek is voor de aanwezige functionele groepen 
(in het gebied van de groepsvibraties, 4000-1500 cm-1) als voor de individuele moleculen (in het 
fingerprint-gebied, beneden 1500 cm-1). Evenals een massaspectrum kan een infraroodspectrum als 
karakteristiek of zelfs specifiek voor een bepaald molecule beschouwd worden. Aangezien dispersieve 
infraroodspectrometers te traag en te weinig gevoelig zijn voor koppeling met een gaschromatograaf, 
wordt voor GC-IR uitsluitend gebruik gemaakt van Fourier transformatie-infraroodspectrometers 
(FTIR-spectrometers).  
 
Evenals met andere gekoppelde technieken, is de verbinding tussen de gaschromatograaf met de 
infraroodspectrometer van cruciaal belang om goede resultaten te verkrijgen. Aangezien de mobiele 
fasen gebruikt bij gaschromatografie (He of N2) transparant in het mid-IR zijn, is directe koppeling van 
de gaschromatograaf aan een doorstroomgascel aangewezen. Technieken om de mobiele fase te 
elimineren worden gewoonlijk toegepast om de gevoeligheid te verhogen.  
 
Bij de lichtpijp-interface is een doorstroomcel waarbij meervoudige reflectie optreedt. De 
chromatografische kolom wordt via een verwarmde transferlijn verbonden met de doorstroomcel (de 
“lichtpijp”). De lichtpijp bestaat uit een verwarmde glazen buis die aan de binnenkant met een 
goudfilm gecoat is met IR-transparante vensters uit KBr of ZnSe aan de beide uiteinden die in de 
optische weg van de spectrometer geplaatst zijn (Figuur 7.14). Typische afmetingen van een lichtpijp 
zijn een inwendige diameter van 1 mm en een lengte tussen 10 en 20 cm (volume van 50-200 μL) voor 
gebruik met capillaire kolommen, of een inwendige diameter van 3 mm met een lengte van 20 tot 100 
cm (volume van 0,8-5 mL) voor gebruik met gepakte kolommen. Het volume van de lichtpijp moet 
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goed overeenstemmen met de breedte van de chromatografische piek. Dit resulteert gewoonlijk in het 
zoeken van een compromis tussen een maximale gevoeligheid (te verkrijgen door een groter 
celvolume) en het behouden van de chromatografische resolutie (vereist kleinere celvolumes). Het 
belangrijkste voordeel van de lichtpijp-interface is zijn eenvoud. Metingen kunnen in real-time worden 
uitgevoerd. Aangezien spectra in de gasfase worden verkregen, zijn speciale databanken vereist met 
IR-spectra van verbindingen in de gasfase. De voornaamste beperking van deze techniek is echter de 
relatief lage gevoeligheid: 5 tot 100 ng van een verbinding zijn vereist om een spectrum te registreren. 
 
De koude-vinger-interface (cold-trapping interface) was op het einde van de jaren ’80 ontwikkeld als 
een gevoeligere alternatief voor de lichtpijp-interface. De interface is gebaseerd op het cryogeen 
invriezen van de analietmoleculen voor ze door IR geanalyseerd worden. Het chromatografisch 
effluent worden continue afgezet doorheen een verwarmde capillair afgezet op een ZnSe-plaat die met 
behulp van vloeibare stikstof tot 77 K wordt afgekoeld. De ZnSe-plaat met het staal wordt vervolgens 
verplaatst naar de focus van de lichtbundel van een IR-microscoop. De diameter van de lichtbundel 
stemt overeen met de diameter van de staalvlek op de ZnSe-plaat (ca. 100 μm). Op deze manier is het 
bijna mogelijk om aan real-time analyse te doen. Via deze interface kan een gevoeligheid worden 
verkregen die te vergelijken is met GC-MS. Voor het verkrijgen van een spectrum is er slechts tussen 
10 en 50 pg van een verbinding vereist. De IR-spectra kunnen vergeleken worden met beschikbare 
databanken van IR-spectra in de gecondenseerde toestand. Een beperking is echter dat heel vluchtige 
verbindingen niet efficiënt genoeg bij de gebruikte temperatuur kunnen vastgehouden worden. 

 
 

Figuur 7.14  Lichtpijp-interface voor GC-IR 
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7.10.3 Gecombineerde GC-MS-IR 
Men kan goedgegronde argumenten aanhalen om zowel een massaspectrometer als een FTIR-
spectrometer als gelijktijdige detectors voor GC te gebruiken. Zoals boven reeds werd aangegeven, is 
de informatie verkregen via MS en IR tot op zekere mate complementair. Beide technieken zijn 
molecuulspecifiek. Massaspectrometrie is in staat om een onderscheid te maken tussen de 
verschillende leden van een homologe reeks, terwijl differentiatie tussen isomeren vaak onmogelijk is. 
Daarentegen laat IR een isomeerspecifieke detectie toe, terwijl het vaak een probleem is om een 
onderscheid te maken tussen verschillende leden van een homologe reeks. Er bestaan verschillende 
mogelijkheden om deze beide detectors parallel of serieel te koppelen. Als een parallelle opstelling 
wordt toegepast wordt de gasstroom zodanig gesplitst dat 90-99% van de gasstroom naar de FTIR-
spectrometer wordt geleid. Deze opstelling houdt rekening met de verschillen in gevoeligheid en met 
de verschillende vereisten aan het debiet van de gasstroom tussen infraroodspectrometrie en 
massaspectrometrie. Bij een seriële koppeling wordt de gasstroom eerst door de FTIR-spectrometer 
geleid. De uitgangsstroom wordt opgesplitst, om de gasstroom die de massaspectrometer binnenkomt 
te reduceren. 
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8    HPLC 
 
 

8.1 Inleiding 
 
De stroomsnelheden van de elutievloeistof in klassieke vloeistofkolomchromatografie zijn gewoonlijk 
traag in vergelijking met de stroomsnelheden van het draaggas bij gaschromatografie, omdat bij 
vloeistofchromatografie de diffusie van het staal in de stationaire fase traag verloopt. Dit is te wijten 
aan het feit dat bij vloeistofchromatografie grove deeltjes voor de stationaire fase worden gebruikt. Om 
de diffusiesnelheid van het staal in de stationaire fase te verhogen, worden bij HPLC zeer fijne deeltjes 
voor de stationaire fase gebruikt (met een diameter van enkele micrometer). De kleine afmetingen van 
zulke fijne deeltjes veroorzaken een nieuw probleem: een druk ver boven atmosfeerdruk is vereist om 
de mobiele fase doorheen een dicht gepakte kolom met een zeer fijn verdeelde stationaire fase te 
persen. Dit wordt verkregen door pompen te gebruiken die een druk tot verscheidene honderden bar 
kunnen ontwikkelen. HPLC wordt sinds 1968 als een analytische techniek gebruikt. Het acroniem 
“HPLC” staat voor high-performance liquid chromatography of high-pressure liquid 
chromatography. 
 
In tegenstelling tot gaschromatografie, is HPLC bruikbaar voor niet-vluchtige verbindingen 
(waaronder anorganische ionen) en thermisch onstabiele verbindingen. Gaschromatografie heeft echter 
een hoger resolverend vermogen dan HPLC. Wanneer voor een gegeven scheiding zowel 
gaschromatografie als HPLC bruikbaar zijn, biedt gaschromatografie het voordeel van snelheid en 
goedkopere apparatuur. In vele gevallen zijn de twee methoden echter complementair. HPLC kan ook 
eerder dan GLC gebruikt worden voor verbindingen met een hoge relatieve molecuulmassa. 
 
 
 

8.2. Apparatuur 
 
De algemene opstelling van een HPLC-systeem is vrij eenvoudig. Een typische HPLC-toestel bestaat 
uit de volgende onderdelen: (1) reservoir voor de mobiele fase; (2) pomp en pulsdemper; (3) 
injectiesysteem; (4) kolom en kolomoven; (5) detector; (6) dataverwerkingssysteem. Een diagram met 
de belangrijkste componenten van een HPLC-toestel is in figuren 8.1-8.2 weergegeven. Solvent wordt 
vanuit een reservoir gepompt door een zuigerpomp, die de stroomsnelheid van het solvent regelt. Na 
de pomp passeert het solvent door een pulsdemper, die het pulserend effect veroorzaakt door de pomp 
elimineert en die ook als een drukregelaar optreedt. Tussen de pulsdemper en de kolom bevindt zich de 
injectiepoort, waardoor het staal in de solventstroom kan worden gebracht. De componenten worden 
in een HPLC-systeem op de kolom op dezelfde manier gescheiden als bij TLC of 
vloeistofkolomchromatografie. Het eluaat dat uit de kolom komt,  passeert een detector, die een 
signaal op de recorder produceert als er een staalcomponent in de vloeistofstroom aanwezig is. 
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Fig. 8.1: HPLC-systeem 
 

 
 

Fig. 8.2: schema van een HPLC-systeem 
 

8.2.1 Reservoir voor de mobiele fase 

 
Het meest gebruikte type reservoir voor de mobiele fase is een glazen fles, met een inhoud van 500 
mL of meer. Een typische HPLC-opstelling bevat vier vloeistofreservoirs. Soms worden ook reservoirs 
uit roestvrij staal gebruikt. De meeste fabrikanten voorzien deze flessen met een speciale afsluitkap, 
buisjes uit Teflon en filter om deze flessen te verbinden met de pomp en met de spoelgasinlaat. Het 
solvent kan ook verwarmd of geroerd worden. Spoelgas (helium) wordt gebruikt om opgeloste lucht 
uit het solvent te verwijderen. Zuurstof opgelost in het solvent kan reageren met de mobiele of met de 
stationaire fase. Bovendien kunnen luchtbellen de goede werking van de detector verstoren. Spoelen 
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met helium is echter niet voldoende om waterige oplossingen te ontgassen. Een waterig solvent moet 
gedurende 5 à 10 minuten in een vacuüm worden gehouden en vervolgens moet het solvent onder een 
heliumatmosfeer worden bewaard. 
 
De mobiele fase kan op twee verschillende manieren doorheen het HPLC-systeem geleid worden: door 
isokratische elutie of door gradiëntelutie. Bij isokratische elutie blijft de samenstelling van het solvent 
of het solventmengsel constant tijdens de elutie. Bij gradiëntelutie wordt de samenstelling van de 
mobiele fase gevarieerd tijdens het verloop van de chromatografische scheiding. Hierbij worden twee 
(en soms meer) solventen met een verschillende polariteit gebruikt. De verhouding tussen de volumes 
van de twee solventen wordt op een voorgeprogrammeerde wijze gevarieerd, soms continu of soms in 
een reeks van stappen. Variatie van de solventsamenstelling kan de selectiviteit en de resolutie van de 
scheiding verbeteren, en zorgt in het algemeen ook voor een verkorting van de analysetijd. Het effect 
van een gradiëntelutie bij HPLC is vergelijkbaar met het gebruik van een temperatuurprogramma bij 
gaschromatografie. Het mengen van de solventen bij gradiëntelutie kan bij lage of hoge druk gebeuren, 
en het mengproces wordt computergestuurd. De systemen die bij lage druk werken, hebben een 
mengkamer tussen het solventreservoir en de pomp. Bij de systemen die onder hoge druk werken, 
vindt de menging na de pomp plaats. Deze systemen hebben een afzonderlijke pomp voor elk solvent. 
De meeste laboratoria gebruiken de configuratie die bij lage druk werkt, omdat deze configuratie 
goedkoper is en gemakkelijker in gebruik (het is eenvoudiger om van het ene solvent naar het andere 
om te schakelen). Een nadeel is dat bij lage-druksysteem het solvent continu moeten ontgast worden. 
 
Alle solventen moeten een hoge spectroscopische zuiverheid hebben, en vrij zijn van stofdeeltjes. De 
solventen moeten voor gebruik gefiltreerd en ontgast worden. Als ultravioletdetectie wordt toegepast, 
moet het solvent ook transparant zijn voor de golflengte gebruikt door de detector. 
 
 
 

8.2.2 Pomp 

 
De pomp is één van de belangrijkste onderdelen van een HPLC-systeem. Hogedrukpompen zijn 
vereist om de solventen doorheen de kolom gepakt met stationaire fase te persen. Hoe kleiner de 
deeltjes van de stationaire fase zijn, hoe hoger de vereiste druk is. Er zijn verscheidene voordelen 
verbonden aan het gebruik van kleine deeltjes, maar ze zijn niet essentieel voor alle scheidingen. De 
belangrijkste voordelen zijn: hogere resolutie, snellere analyse en grotere hoeveelheden staal die op de 
kolom kunnen gebracht worden. Aangezien niet alle scheidingen zeer kleine deeltjes vereisen, is het 
niet noodzakelijk te investeren in een pomp die een maximum druk kan leveren. De maximumdruk van 
pompen kan oplopen tot 40 MPa (ca. 400 bar). 
 
Een ander kenmerk dat de verschillende pompen onderscheidt is de stabiliteit van de stroomsnelheid 
van het solvent. Heel stabiele stroomsnelheden zijn niet noodzakelijk voor analytische scheidingen, 
maar wel voor gel-permeatiechromatografie (hoofdstuk 10). De stroomsnelheid varieert tussen 0,01 en 
10 mL/min. De stabiliteit moet beter dan 1% zijn. De stroomsnelheid moet stabiel zijn, want als de 
pomp met pulsen werkt worden er gradiënten in het staal geïnduceerd. 
 
Er zijn twee basistypen van hogedrukpompen voor HPLC. Het eerste type is te vergelijken met een 
injectiespuit, en brengt via een continue verplaatsing van een zuiger het solvent uit één enkel reservoir 
in de kolom. De zuiger wordt door middel een digitale stappenmotor verplaatst. Dit type van pomp 
brengt het solvent heel gelijkmatig en zonder pulsen in de kolom. De duur van een chromatografische 
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run is echter gelimiteerd door het solventvolume dat in het reservoir van de spuit aanwezig is (max. ca. 
250 mL), en deze pomp is niet handig als van solvent moet veranderd worden. Een tweede type van 
pomp heeft een op- en neergaande zuiger, aangedreven door een motor via een kam (plunjerpomp) 
(fig. 8.3). Van de totale omwenteling van de kam wordt 50% gebruikt voor het vullen van de 
pompkamer en 50% voor het op druk brengen en het leveren van de vloeistof via de uitlaatklep aan de 
kolom. Het solvent wordt met pulsen gedoseerd. Bij dit type van pomp is het gebruik van pulsdempers 
noodzakelijk om een constante vloeistofstroom te verkrijgen. Door twee zuigers te gebruiken die 180° 
uit fase zijn ten opzichte van elkaar, kan een nagenoeg pulsvrije eluentstroom worden verkregen. 
Terwijl de ene zuiger solvent in de kolom perst, wordt de andere zuiger met solvent gevuld (fig. 8.4). 
Alle delen die in contact met het solvent zijn, zijn vervaardigd uit roestvrij staal of PTFE. 
 

 
 

Fig. 8.3: Plunjerpomp met één zuiger 
 
 

 
 

Fig. 8.4: Plunjerpomp met twee zuigers 
 
 
 

8.2.3 Injectiesysteem 
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Vloeibare stalen kunnen rechtstreeks geïnjecteerd worden, terwijl vaste stoffen eerst in een geschikt 
solvent moeten opgelost worden. Het solvent hoeft niet de mobiele fase te zijn, maar toch moet de 
solventkeuze weloverwogen zijn, om interferentie met de detector en andere problemen te vermijden. 
Als men een vast staal oplost, moeten overblijvende vaste deeltjes door filtratie of centrifugatie 
verwijderd worden, om uiteindelijke blokkering van de injectiepoort te vermijden. De grootte van de 
stalen kan sterk variëren. De beschikbaarheid van zeer gevoelige detectors laat gebruik van kleine 
hoeveelheden staal toe. Voor een kolom met een inwendige diameter van 4,6 mm, kan de hoeveelheid 
staal kan variëren tussen 1 ng en 2 mg verdund in 20 mL solvent.  
 
Het staal kan met behulp van een microliterspuit doorheen een septum op de kolom worden gebracht, 
juist zoals bij gaschromatografie. Vaak hebben deze spuiten een ingebouwde filter, zodat het staal 
wordt gefiltreerd voordat het geïnjecteerd wordt. Deze techniek is niet erg praktisch voor HPLC, 
omwille van het feit dat niet bij hoge kolomdrukken kan gewerkt worden (< 50 bar) en omdat het 
septum door de solventen kan aangetast worden. Bovendien is het moeilijk om het staal op een 
reproduceerbare wijze op de kolom te brengen. Een andere methode om het staal op de kolom te 
brengen is de stopped-flow-methode. Hierbij wordt de solventstroom naar de kolom gestopt. Als de 
druk tot atmosfeerdruk gedaald is, wordt de kolom geopend en het staal op de kolom gebracht. De 
kolom wordt dan terug afgesloten en de solventstroom terug gestart. Deze techniek is echter tijdrovend 
en geeft weinig reproduceerbare retentietijden. De meeste HPLC systemen gebruiken een speciale 
zeswegstaalinjectiekraan, zonder dat er een onderbreking van betekenis in het eluentdebiet 
plaatsvindt (fig. 8.5). Het staal wordt in een lus gebracht met een volume variërend tussen 5 μL en 2 
mL. Op het moment van de injectie wordt het in de lus aanwezige staal door het elutiesolvent in de 
kolom gespoeld. Door uitwisseling van de staallus kunnen andere injectievolumes worden toegepast.  

 
 

Fig. 8.5  Zeswegstaalinjectiekraan 
 

8.2.4 Kolommen 
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Een typische kolom voor analytische HPLC heeft een lengte tussen 10 en 150 cm, met een inwendige 
diameter tussen 1 en 8 mm. Voor preparatieve HPLC zijn kolommen met een grotere diameter vereist 
(tot 21 mm). Kolommen voor HPLC zijn uit glas of uit roestvrij staal vervaardigd. Wanneer roestvrij 
staal te reactief is voor het solvent of de analietcomponenten, kan ook een kolom uit titaan worden 
gebruikt. De kolommen moet in staat zijn om te weerstaan aan de hoge drukken die bij HPLC worden 
aangewend. De kolom wordt gevuld met een stationaire fase, bestaande uit zeer kleine vaste deeltjes. 
Meestal koopt men kolommen die reeds door de fabrikant gevuld zijn, omdat het vullen heel veel 
ervaring en gespecialiseerde apparatuur vereist. Kolommen gebruikt bij HPLC kunnen tot meer dan 
100000 theoretische platen per meter bevatten.  
 
De meeste kolommen zijn gevuld met silicadeeltjes, die gesynthetiseerd zijn door het laten 
agglomereren van silicadeeltjes met submicrometer afmetingen, zodat grotere deeltjes met een heel 
uniforme diameter ontstaan (sfeervormig silicagel). De silica wordt meestal gecoat met een dunne 
organische film, die fysisch of chemisch aan het oppervlak gebonden is. Andere materialen voor het 
vullen van kolommen zijn alumina, poreuze polymeerkorrels en ionenwisselingsharsen. 
 
Over het algemeen zijn HPLC-kolommen redelijk duurzaam en hebben een lange levensduur, tenzij 
sterk zure of basische elutievloeistoffen worden gebruikt, of tenzij heel “vuile” stalen worden 
geïnjecteerd. Het is aan te raden om een bepaald testmengsel onder strikt vastgestelde omstandigheden 
in een nieuwe kolom te injecteren en het chromatogram te registreren. Wanneer later resultaten met een 
bedenkelijke kwaliteit worden verkregen, kan het testmengsel opnieuw onder de gespecificeerde 
omstandigheden worden geïnjecteerd. De twee chromatogrammen van het testmengsel kunnen dan met 
elkaar vergeleken worden om vast te stellen of de kolom nog al dan niet bruikbaar is. De levensduur 
van een HPLC-kolom kan verlengd worden door de ingang van de hoofdkolom te beschermen met een 
1 cm lange beschermkolom (guard column) die dezelfde stationaire fase als de hoofdkolom bevat (fig. 
8.6). De beschermkolom vangt de irreversibel geadsorbeerde onzuiverheden op en wordt periodiek 
vervangen. Wanneer de kolom niet gebruikt wordt, moet deze met een geschikt solvent (meestal 
methanol) gevuld worden en stevig worden afgesloten. De kolommen moeten in een koele, trillingvrije 
ruimte bewaard worden. 
 

 
Fig. 8.6 Beschermkolom voor HPLC (guard column) 

 
Een chromatografiekolom kan verwarmd worden om de viscositeit van het solvent te verlagen. 
Verlaging van de solventviscositeit verlaagt de vereiste drukken en laat een hogere 
solventstroomsnelheid toe. Een hoge temperatuur kan de stationaire fase echter doen ontbinden en 
verlaagt de levensduur van de kolom. Verwarming van de kolom gebeurt door de kolomoven. De 
kolomoven zorgt voor een thermostatisatie van de kolom, dient om de stabiliteit van het meetsignaal te 
verbeteren. Omdat de retentietijden temperatuurafhankelijk zijn, is het belangrijk dat de kolom op een 
constante temperatuur wordt gehouden om consistente retentietijden te verkrijgen. Voordat de mobiele 
fase in de kolom wordt gebracht, zorgt men er best voor dat de mobiele fase dezelfde temperatuur als 
de kolom heeft. Aangezien de mobiele fase een vrij hoge warmtecapaciteit heeft, is het aan te raden om 
een vloeistof als thermostatiserend medium te gebruiken. 
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8.2.5 Detectors 

 
Tegenwoordig worden vooral optische detectors bij HPLC-systemen gebruikt. Deze detectors laten in 
een doorstroomcel met een klein volume (ca. 10 μL) een lichtbundel passeren door de eluerende 
vloeistof. De variaties in lichtintensiteit veroorzaakt door UV-absorptie, fluorescentie of verandering in 
brekingsindex (afhankelijk van het gebruikte type detector) van de componenten in het staal die door 
de doorstroomcel passeren worden geregistreerd als verandering in een output-voltage. Wanneer deze 
veranderingen in voltage worden uitgezet in functie van de tijd, verkrijgt men een chromatogram. 
 
De meest gebruikte detector bij HPLC is de UV-absorptiedetector, omdat vele opgeloste stoffen UV-
licht absorberen. Het meest eenvoudige systeem gebruikt de intense emissie bij 254 nm van een 
kwiklamp. Meer gesofisticeerde systemen gebruiken een deuteriumlamp of een xenonlamp, zodat elke 
gewenste golflengte tussen 190 en 600 nm kan worden gekozen. Dit type detector is geschikt voor de 
detectie van het merendeel der stalen. Andere types van detectors zijn: brekingsindexdetector, 
fluorescentiedetector, elektrochemische detector en massaspectrometerdetector. De 
brekingsindexdetector is de meest universele detector, maar ook de minst gevoelige. De 
massaspectrometerdetector is de meest krachtige detector, maar ook de ingewikkeldste in gebruik en de 
duurste. Detectors voor HPLC worden verderop (8.3) meer in detail besproken. 
 
 
 

8.2.6 Dataverwerkingssysteem 

 
Aangezien het detectorsignaal elektronisch van aard is, kan het signaal in een computer worden 
opgeslagen om later met een dataverwerkingsprogramma geanalyseerd te worden. Ook de besturing 
van het HPLC-systeem kan met de computer worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel van het 
gebruik van elektronische datasystemen is het verhogen van de accuraatheid en precisie van de 
analyse, terwijl tegelijkertijd minder de constante aandacht van de operator vereist is. 
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8.3 Detectors 
 

8.3.1 Ultraviolet/zichtbaar detector 

 
Wanneer verscheidene functionele groepen aan elektromagnetische straling worden onderworpen, 
ervaren deze een elektronische excitatie die resulteert in de absorptie van energie bij golflengten die 
specifiek voor een bepaalde functionele groep zijn. Deze energietoename doet de elektronen van de 
grondtoestand naar een aangeslagen toestand overgaan. De absorptie van energie resulteert in een 
afname van de intensiteit van een lichtbundel die doorheen het staal wordt gestuurd. 
 
Het elektromagnetisch spectrum wordt traditioneel in de volgende gebieden onderverdeeld: 
 infrarood (IR)   2500-50000 nm 
 nabije infrarood (NIR)  800-2500 nm 
 zichtbaar (VIS)   400-800 nm 
 ultraviolet (UV)   190-400 nm 
In spectroscopie wordt de interactie van de materie met licht uit deze vier spectrale gebieden 
onderzocht. In vloeistofchromatografie, is IR-spectroscopie weinig geschikt voor detectie, omdat 
slechts weinig mobiele fasen infrarooddoorlatend zijn. Daarentegen wordt het gebied tussen 190 en 
600 nm bij HPLC-detectors veel gebruikt.  
 
In tegenstelling tot de brekingsindex is absorptie een specifieke parameter, in de zin dat het molecule 
een chromofoor moet bevatten die licht van een welbepaalde golflengte absorbeert. Het merendeel van 
organische verbindingen kan met een UV/VIS detector worden geanalyseerd. Meer dan 70% van de 
gepubliceerde HPLC analyses werden met een ultravioletdetector uitgevoerd. De ultravioletdetector is 
de nuttigste en de meest gebruikte detector bij HPLC. 
 
De gemeten absorbantie is recht evenredig met de concentratie en volgt de wet van Lambert-Beer: 
 

lC
I

I
ε== 0logeabsorbanti ,      (8.1) 

 
waarbij ε de molaire absorptiviteit is (in cm-1 mol-1 L), C is de concentratie (in mol L-1) en l is de 
optische weglengte (in cm).  
 
Het eenvoudigste type van de ultravioletdetector werkt bij één vaste golflengte (vaste-
golflengtedetector) (fig. 8.7). Meestal maakt men gebruik van de emissie bij 254 nm van een lage-
druk kwikdamplamp. Door middel van bepaalde filters worden alle andere golflengten uitgefilterd. De 
emissielijn bij 254 nm werd gekozen omdat dit de meest intense lijn uit het kwikspectrum is en omdat 
de meeste stoffen die in het ultraviolet absorberen, absorptie bij 254 nm vertonen. De 
ultravioletdetector is een stabiele, gevoelige detector die in staat in om subnanogramhoeveelheden van 
sterk absorberende stoffen te detecteren.  
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Fig. 8.7: UV-detector 
 
 
Meer ingewikkelde modellen hebben een deuterium- of een xenonlamp, evenals een monochromator. 
Op deze manier kan men de meest geschikte golflengte voor analyse detecteren. Detectors die werken 
bij een variabele golflengte (variabele-golflengtedetectors) zijn nuttig in de volgende 
omstandigheden: 
(1) als de grootste gevoeligheid bereikt wordt bij een golflengte verschillend van 254 nm.  
(2) als de verschillende componenten uit het staal sterke absorptie bij verschillende golflengten 

vertonen, en het werken bij éénzelfde golflengte de gevoeligheid van het systeem zou verlagen.  
(3) als onzuiverheden of matrixeffecten sterk interfereren bij 254 nm. 
 
Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de detector, kan de omschakeling van golflengte 
manueel of via een computer worden uitgevoerd. De detector heeft een dynamisch meetgebied over 
vijf grootteorden van de analietconcentratie. Dit type van detector is ook geschikt voor gradiëntelutie. 
Een variabele-golflengtedetector vertoont wel een grotere ruis dan een vaste-golflengtedetector. Een 
nadeel van dit type detector is dat de detector enkel kan toegepast worden bij gebruik van solventen die 
geen sterke UV-absorptie vertonen.  
 
Met behulp van een fotodiode-array detector is het mogelijk om het absorptiespectrum van elke 
opgeloste stof the registreren wanneer deze stof de detector passeert (fig. 8.8). De fotodiode-array 
bestaat uit een reeks van fotodioden (tot 1056 in totaal), gemonteerd op een 1 cm lange siliciumchip. 
Elke fotodiode ontvangt een verschillende golflengte met een spectrale resolutie van ca. 1.2 nm. 
Wanneer er straling op de fotodiode valt, worden de fotodioden ontladen en wordt er een elektrische 
stroom gegenereerd (in de grootteorde van milliampères). Het signaal bestaat voor iedere diode uit de 
hoeveelheid stroom die nodig is om deze diode na een bepaalde tijd terug op te laden.  Het elektrisch 
signaal van elke fotodiode wordt dan verwerkt om absorbanties te geven. Het geheel van de elektrische 
signalen van de fotodioden geeft het volledige spectrum weer. De serie fotodioden kan dus simultaan 
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verschillende golflengten meten. Elke 40 ms kan een spectrum worden opgenomen. Het volledige 
spectrum opgenomen door een fotodiode-array-spectrofotometer kan ook behulpzaam zijn bij de 
identificatie van onbekende verbindingen.  
 

 
 

Fig. 8.8 Fotodiode-array detector 
 
 
 

8.3.2 Brekingsindexdetector 

 
De brekingsindexdetector is de meest universele detector voor HPLC, omdat deze detector reageert 
op alle in het solvent opgeloste stoffen. Elke verbinding heeft immers een welbepaalde brekingsindex. 
De detectielimiet van de brekingsindexdetector is wel 1000× slechter dan de detectielimiet van de 
ultravioletdetector. De detector is bovendien niet geschikt voor gradiëntelutie, omdat in dit geval de 
basislijn verandert als het solvent veranderd wordt.  Het detectieprincipe is gebaseerd op het meten van 
de verandering van brekingsindex van de mobiele fase als het staal in de mobiele fase is opgelost. Hoe 
groter het verschil is tussen de brekingsindex van de oplossing van het staal en de brekingsindex van 
de mobiele fase, hoe groter de respons van de detector zal zijn. De detector meet verschillen in de 
brekingsindex tot op 10-7 brekingsindexeenheden. Tegenwoordig zijn er twee basistypen van de 
brekingsindexdetectors in gebruik: de deflectiedetector en de reflectiedetector. 
 
Een schematische voorstelling van de deflectiedetector is in fig. 8.9 weergegeven. De detector heeft 
twee driehoekige compartimenten met een inhoud van 5 à 10 μL. Eén compartiment is het 
referentiecompartiment en hierdoor passeert zuiver solvent. Het andere compartiment is het 
staalcompartiment en hierdoor loopt het eluaat. Wanneer beide compartimenten met het solvent gevuld 
zijn, passeert een bundel zichtbaar licht recht door de cel, zonder afgebogen te worden en valt in op 
een fotocel. Wanneer een opgeloste stof met een verschil in brekingsindex in het staalcompartiment 
komt, wordt de bundel afgebogen en de output van de fotocel verandert. De voordelen van de 
deflectiedetector zijn (1) de universele gevoeligheid, (2) de lage gevoeligheid voor vuil en luchtbellen 
in de meetcellen, en (3) de mogelijkheid om met één enkele cel het gehele meetbereik tussen n = 1,000 
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en n = 1,750 te overspannen. Nadelen zijn de hoge prijs, en moeilijkheden in het onderhoud van de 
meetcel. 
 

 
 

Fig. 8.9: Brekingsindexdetector (type deflectiedetector) 
 

 
 

Fig. 8.10: Brekingsindexdetector (type reflectiedetector) 
 
Bij de reflectiedetector (of Fresnel-prismadetector) wordt de lichtbreking gemeten op het 
contactoppervlak tussen een glazen prisma en vloeistof in de meetcel (fig. 8.10). Afhankelijk van de 
brekingsindex van de vloeistof wordt de lichtbundel onder een andere hoek gebroken. Dit resulteert in 
een verandering in output van een fotocel. Het belangrijkste voordeel van dit type van detector is dat 
bij hogere concentraties kan gemeten worden dan met andere typen van detectors. Andere voordelen 
zijn dat er bij heel lage solventstroomsnelheden kan worden gemeten, dat de meetcel gemakkelijk 
toegankelijk is en dat dit type van detector vrij goedkoop is. Nadelen zijn het feit dat het prisma moet 
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verwisseld worden afhankelijk van dat men meet bij lage of hoge brekingsindexwaarden, en het feit dat 
bij verandering van solvent een nieuwe instelling van de detector noodzakelijk is. 
 
Brekingsindexdetectors zijn gevoelig voor schommelingen in druk en temperatuur. De temperatuur van 
de detector moet met behulp van een thermostatisch bad tot op ± 0,01 °C constant gehouden worden. 
De brekingsindex van een solvent verandert met ca. 0,0004 eenheden per °C en met ca. 0,00004 
eenheden per atmosfeer drukverandering. Omwille van de lage gevoeligheid, is dit type van detector 
niet voor spooranalyse geschikt. De detector heeft een klein dynamisch meetgebied (slechts een factor 
500 tussen de kleinste en de grootste meetbare concentratie). De voornaamste aantrekkingsfactor van 
de detector is zijn universeel karakter, zodat ook bijv. koolhydraten en alifatische polymeren kunnen 
gedetecteerd worden. Deze verbindingen vertonen een heel lage UV absorptie.  
 
 

8.3.3 Fluorescentiedetector 

 
Een fluorescentiedetector is heel gevoelig, maar kan enkel gebruikt worden voor het detecteren van 
moleculen die fluoresceren. Fluorescentie treedt op als de verbinding een functionele groep een 
specifieke functionele groep heeft die geëxciteerd wordt door licht van een korte golflengte en licht 
met een langere golflengte uitstraalt. Fluorescerende moleculen bevatten typisch sterk geconjugeerde 
systemen (bijv. polyaromaten). De detectielimiet is tussen 0,001 en 0,01 ng per mL gelegen, zodat de 
fluorescentiedetector 1000× gevoeliger is dan een ultravioletdetector en een miljoen maal gevoeliger 
dan een brekingsindexdetector. Het dynamische meetgebied is echter vrij klein. Dit type van detector 
kan bij gradiëntelutie gebruikt worden. Normalerwijze wordt de fluorescentie gemeten onder een hoek 
van 90° ten opzichte van excitatie. De excitatie en de emissiegolflengte kan ofwel met behulp van een 
filter (bij de goedkopere modellen) of met behulp van een monochromator (bij de duurdere modellen) 
geselecteerd worden. Als excitatiebron gebruikt men een xenon- of een kwiklamp.  
 
 

8.3.4 Elektrochemische detector 

 
Een elektrochemische detector geeft een respons op producten die kunnen geoxideerd of gereduceerd 
worden, zoals fenolen, aromatische aminen, peroxiden, mercaptanen, ketonen, aldehyden, 
geconjugeerde nitrilen, aromatische halogeenverbindingen en aromatische nitroverbindingen. Vaak 
gebruikt men een drie-elektrodensysteem waarbij eluaat over een werkelektrode uit glasachtige 
koolstof passeert. Dit type van elektrode wordt gewoonlijk voor oxideerbare verbindingen gebruikt. 
Men houdt de werkelektrode op een welbepaalde potentiaal ten opzicht van een zilver-zilverchloride 
referentie-elektrode. Men meet de stroom tussen de werkelektrode en een tegenelektrode uit roestvrij 
staal. Voor reduceerbare verbindingen gebruikt men een kwikdruppel als werkelektrode. De gemeten 
elektrische stroom is over zes grootteorden evenredig met de concentratie van de opgeloste stof. Als 
solventen zijn water of andere polaire solventen vereist, en deze solventen moeten vrij van zuurstof 
zijn. Het solvent kan elektrisch geleidend worden gemaakt door toevoeging van een geschikt zout. 
Metalen die kunnen vrijkomen van de kolomwand kunnen met behulp van EDTA gemaskeerd worden 
(deze metalen geven anders een achtergrondruis). De detector is gevoelig voor veranderingen in de 
stroomsnelheid van het solvent en voor temperatuurschommelingen. 
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8.3.4 Elektrische geleidbaarheidsdetector 

 
Vele HPLC –toepassingen omvatten de scheiding van mengsels van ionische verbindingen. Bijgevolg 
kan een continue registratie van de elektrische geleidbaarheid van het eluaat gebruikt worden om 
geëlueerde ionen te detecteren. Commerciële elektrische geleidbaarheidsdetectors met 
doorstroomcellen van ca. 1 μm zijn beschikbaar voor het meten van anorganische ionen zoals Na+, 
NH4

+, K+, Cl-, Br-, I-, NO3
-, SO4

2-, ... De HPLC-cel is een verkleinde versie van de normale 
laboratorioumgeleidbaarheidscel en bestaat uit een paar elektroden in een PTFE-doorstroomcel. De cel 
is ingeschakeld in een elektrisch brugcircuit (Wheatstone-brug) en kleine veranderingen in de 
elektrische geleidbaarheid van het eluaat kunnen gedetecteerd worden. Voor de meeste anorganische 
en organische ionen in waterige oplossing is de elektrische geleidbaarheid evenredig met de 
concentratie. De geleidbaarheidsdetector is gevoelig voor temperatuurfluctuaties, waardoor een strikte 
temperatuurregeling noodzakelijk is. Dit type van detector wordt vooral bij ionenchromatografie 
gebruikt (zie hoofdstuk 9). 
 
 
 

8.4 Uitvoeringswijzen van HPLC 
 

8.4.1 Partitiechromatografie 

 
De meest gebruikte procedure bij HPLC is partitiechromatografie. Partitiechromatografie kan 
onderverdeeld worden in vloeistof-vloeistofchromatografie en in gebonden-fasechromatografie. Het 
verschil in de twee methoden is gelegen in de manier waarop de stationaire fase op de kolomvulling 
wordt vastgehouden. Bij vloeistof-vloeistofchromatografie wordt de stationaire fase door fysische 
adsorptie weerhouden, terwijl bij gebonden-fasechromatografie covalente bindingen in het spel zijn. 
Tegenwoordig worden vooral scheidingen toegepast die op gebonden fasen gebaseerd zijn. 
 
De meeste gebonden-fase kolompakkingen worden bereid door reactie van een organochloorsilaan met 
de OH-groepen gevormd op het oppervlak van silicageldeeltjes door hydrolyse van silicagel in een 
hete verdunde HCl-oplossing. Het product is een organosiloxaan. De reactie die zulke SiOH-site 
(silanolgroep) op het oppervlak van een silicadeeltje ondergaat, kan geschreven worden als 
 
-Si-OH + Cl-Si(CH3)2-R → -Si-O-Si(CH3)2-R + HCl 
 
waarbij R dikwijls een n-octyl of een n-octadecylgroep is (C8H17- of C18H37-). De gevormde 
siloxaanbinding (Si-O-Si) is in organische oplosmiddelen en in waterig milieu (pH = 2-7 bij 20 °C) 
stabiel. Andere organische functionele groepen die op silicaoppervlakken worden gebonden zijn 
alifatische aminen, ethers, nitrilen en aromatische koolwaterstoffen. Op deze manier is er een hele 
waaier aan gebonden stationaire fasen met een verschillende polariteit beschikbaar. Men spreekt over 
chemisch gemodificeerde silicagel. Een probleem bij de chemische modificatie van silicagel is de 
mate van volledigheid van de reactie. Als slechts een klein gedeelte van de silanolgroepen aan het 
oppervlak wordt vervangen, is de modificatie weinig effectief en behoudt het materiaal veel van de 
oorspronkelijke adsorptie-eigenschappen van de silicagel. In het algemeen wordt een omzettingsgraad 
van 50 tot 60 % van de aanwezige hydroxylgroepen bereikt. De omzettingsgraad wordt mede door 
sterische factoren bepaald.  
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Fig. 8.11 Toepassingen van HPLC met gebonden fasen: 
 (a) soft-drink additieven; (b) organofosforinsecticiden 

 
Kolompakkingen met gebonden fasen zijn veel stabieler dan pakkingen waarbij de stationaire fase door 
fysische adsorptie wordt weerhouden. Bij dit laatste type van fase is een regelmatige hercoating van de 
vaste drager noodzakelijk, omdat de stationaire fase geleidelijk door de mobiele fase wordt opgelost. 
Bovendien kan gradiëntelutie niet gemakkelijk worden uitgevoerd in het geval van vloeistof-vloeistof-
chromatografie, juist omdat er gevaar bestaat dat de stationaire fase gedeeltelijk in de mobiele fase 
wordt opgelost. Het belangrijkste nadeel van een gebonden-fase kolompakking is de vrij beperkte 
staalcapaciteit. In fig. 8.11 worden twee voorbeelden van een HPLC-chromatogram met gebonden 
fasen weergegeven. 
 
Op basis van de relatieve polariteit van de mobiele en de stationaire fase, kan men een onderscheid 
maken tussen normale-fase-chromatografie en omgekeerde-fase-chromatografie (deze benamingen 
zijn om historische redenen zo gekozen).  
Bij normale-fase-chromatografie is de stationaire fase (bijv. triethyleenglycol of water) polairder dan 
de mobiele fase (bijv. hexaan of diïsopropylether). De minst polaire component wordt eerst geëlueerd. 
Bij toename van de polariteit van de mobiele fase, daalt de elutietijd. Men vertrekt als mobiele fase met 
een apolaire koolwaterstof zoals hexaan of heptaan. Deze solventen zijn UV-doorlatend. Als de 
opgeloste stoffen te sterk door de stationaire fase worden weerhouden, kan het koolwaterstof met 
dichloormethaan worden vermengd. Ook dichloormethaan is transparant voor UV-licht. Geleidelijk 
wordt er meer van het polaire solvent met de koolwaterstof vermengd, waardoor de grootte van de 
polaire interacties in de mobiele fase toeneemt en de sterker geadsorbeerde moleculen worden 
geëlueerd. Tetrahydrofuraan, propanol en methanol zijn polaire solventen die UV-doorlatend zijn en 
die met de alifatische koolwaterstof kunnen worden gemengd om moleculen te elueren die sterker door 
de stationaire fase worden weerhouden.  
Bij omgekeerde-fase-chromatografie (reversed phase  liquid chromatography, RPLC) is de 
stationaire fase apolair (meestal een koolwaterstof) en de mobiele fase is een polair solvent. De meest 
polaire component wordt eerst geëlueerd. Toename van de polariteit van de mobiele fase, doet de 
elutietijd toenemen. Bij HPLC wordt tegenwoordig vooral gewerkt omgekeerde-fase-kolompakkingen, 
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met octyl- of octadecylsiloxaan groepen. De lange koolwaterstofketens richten zich parallel ten 
opzichte van elkaar en loodrecht op het silica-oppervlak, waardoor er een apolair oppervlak ontstaat. 
De mobiele fase is meestal een waterige oplossing met verschillende concentraties aan solventen zoals 
methanol, acetonitril en tetrahydrofuraan (fig. 8.12). Tijdens het elutieproces doet men de verhouding 
van het organische solvent ten opzichte van water toenemen. 
 
Voor de meeste chromatografische scheidingen kiest men de stationaire fase zo dat de polariteit van de 
stationaire fase met die van het analiet overeenstemt. Men gebruikt dan een mobiele fase met een sterk 
afwijkende polariteit. Deze procedure werkt beter dan wanneer men de polariteit van de mobiele fase 
met die van het analiet laat overeenstemmen, en waarbij een stationaire fase met een afwijkende 
polariteit wordt gekozen. In het laatste geval kan de stationaire fase niet succesvol in competitie treden 
met de verschillende componenten uit het staalmengsel. De retentietijden worden te kort voor 
praktische toepassingen. 

 
 

Fig. 8.12 Bepaling van het optimale solventmengsel bij omgekeerde-fase HPLC 
 
 
 

8.4.2 Adsorptiechromatografie 

 
Bij adsorptiechromatografie is de stationaire fase het oppervlak van een fijn verdeelde polaire vaste 
stof. Met zulke pakking wordt het staal door adsorptie op het oppervlak van de stationaire fase 
weerhouden. Als stationaire fasen worden vooral fijn verdeeld silica en alumina gebruikt. Omwille van 
de problemen om een snel evenwicht met polaire solventen te verkrijgen, moet gradiëntelutie bij 
adsorptiechromatografie vermeden worden. Vloeistof-vaste stof HPLC wordt bijna uitsluitend gebruikt 
voor de scheiding van relatief apolaire organische verbindingen, die in water onoplosbaar zijn en die 
een moleculair gewicht lager dan 5000 hebben. Een sterke kant van adsorptiechromatografie is dat de 
methode kan gebruikt worden voor het scheiden van mengsels van structurele isomeren, zoals bijv. 
para- en metagesubstitueerde benzeenderivaten. De methode is niet geschikt voor de scheiding van 
homologe reeksen. 
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8.4.3 HPLC met chirale fasen 

 
De biologische en farmaceutische acitiviteit van chirale verbindingen is van hun stereochemie 
afhankelijk. Zo kan het D-isomeer van bepaalde farmaceutische producten therapeutische 
eigenschappen hebben, terwijl het L-isomeer inactief of zelfs toxisch kan zijn (ook het omgekeerde 
geval is mogelijk, waarbij het L-isomeer de therapeutische waarde heeft). Men wordt zich steeds meer 
en meer bewust van de relatie tussen chiraliteit en activiteit. Dit is de drijfveer geweest om 
chromatografische technieken te ontwikkelen om of zowel een analytische als of een preparatieve 
schaal racematen te scheiden. Tot het midden van de jaren 1980, waren de stationaire fasen voor HPLC 
niet in staat om racematen te scheiden, omdat enantiomeren dezelfde chemische en fysische 
eigenschappen hebben, en dus chromatografisch niet te scheiden zijn (de scheidingsfactor α = 1 voor 
racematen). Voor chirale scheidingen moest men voordat de racemaat op de kolom werd gebracht, 
eerst derivaten van de D- en L-isomeren maken door reactie met een enantiomeerzuiver asymmetrisch 
reagens om een mengsel van diastereoisomeren te verkrijgen, die wel verschillende chemische 
eigenschappen hebben. Een mengsel van diastereoisomeren is wel met normale-fase of omgekeerde-
fase HPLC te scheiden. Deze methode is echter afhankelijk van de hoge zuiverheid van het 
asymmetrisch reagens. 
 
Een alternatieve methode voor directe resolutie van enantiomeren met HPLC is het gebruik van chirale 
stationaire fasen. Deze techniek steunt op de vorming van tijdelijke diastereoisomeren tussen de 
enantiomeren in het staal en de chirale stationaire fase. De verschillen in stabiliteit tussen de 
diastereoisomeren komen tot uiting door de verschillen in retentietijd. Het enantiomeer dat het minst 
stabiele complex vormt, komt als eerste uit de kolom. De scheiding is bijna uitsluitend afhankelijk van 
de interacties tussen het analiet en de stationaire fase, en wordt weinig beïnvloed door de samenstelling 
van mobiele fase. Een groot aantal chirale stationaire fasen is commercieel beschikbaar. Voorbeelden 
van moleculen die in chirale stationaire fasen worden verwerkt zijn cyclodextrinen, kroonethers, 
helixvormige chirale polymeren op basis van polysacchariden, geïmmobiliseerde proteïnen en 
aminozuur-metaalcomplexen. 
 
 
 
 
Ionenchromatografie (hoofdstuk 9) en gelpermeatiechromatografie (hoofdstuk 10) zijn ook te 
beschouwen als vormen van HPLC. Meer informatie over deze technieken zijn in de vermelde 
hoofdstukken te vinden. 
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8.5 Kwantitatieve analyse 
 
De wijze waarop bij HPLC een kwantitatieve analyse op een mengsel  kan worden uitgevoerd, gelijkt 
sterk op de methoden en procedures die in het hoofdstuk over gaschromatografie werden besproken 
(hoofdstuk 7). Kwantitatieve analyse maakt gebruik van de piekhoogten of van de oppervlakten onder 
de pieken. Alhoewel piekhoogten eenvoudiger te bepalen zijn dan de oppervlakten, is de piekhoogte 
sterk afhankelijk van de stroomsnelheid van de mobiele fase. Daarom wordt bij dataverwerking met 
een computer bijna steeds met de oppervlakte onder de piek gewerkt. 
 
Onder bepaalde omstandigheden kan een normalisatieprocedure worden gebruikt. Hierbij wordt het 
percentage van elke component uitgedrukt als de percentuele oppervlakte van de piek ten opzichte van 
de totale oppervlakte onder de pieken. Deze procedure is enkel geldig als de detector dezelfde respons 
voor alle opgeloste moleculen heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval met de analyse van hoogmoleculaire 
polymeren wanneer men een brekingsindexdetector gebruikt.  
 
Kwantitatieve gegevens worden normalerwijze verkregen door gebruik te maken van een inwendige of 
van een uitwendige standaard. Wanneer een inwendige standaard wordt gebruikt, wordt de standaard 
aan het mengsel toegevoegd en de verhouding van de oppervlakten van de onbekende tot de 
oppervlakte onder de piek van de standaard, gecorrigeerd voor de relatieve detectorrespons, geeft 
direct het percentage aan elke component. De responsfactoren worden verkregen via calibratieruns 
gebruik makend van gekende mengsels van de standaard en de componenten van het mengsel. 
Wanneer een uitwendige standaard wordt gebruikt, wordt een afzonderlijk chromatogram 
opgenomen voor de standaard en voor het mengsel. Elke oppervlakte onder een piek in het 
staalchromatogram wordt vergeleken met de oppervlakte van de piek van de standaardverbinding in 
het referentiechromatogram.  
 
Alhoewel de procedure met een uitwendige standaard niet zo nauwkeurig is als de procedure met een 
inwendige standaard, is het gebruik van een uitwendige standaard eenvoudiger, omdat er niet naar een 
geschikte standaardverbinding moet gezocht worden. De inwendige standaard moet immers op een 
plaats in het chromatogram elueren waar geen andere pieken voorkomen. Bovendien kan de 
uitwendige standaard hetzelfde product zijn als de onbekende, zodat er geen nood is aan de bepaling 
van de relatieve responsfactoren. 
 
Een hoge accuraatheid en precisie kan niet gemakkelijk via HPLC verkregen worden. Een precisie van 
±10% voor resultaten verkregen in onafhankelijke laboratoria, is als heel bevredigend te beschouwen. 
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9   Ionenwisseling 
 

9.1 Principes van ionenwisseling 
 

9.1.1 Definitie en typen van ionenwisselaars 

 
“Ionenwisseling” of “ionenuitwisseling” is de reversibele uitwisseling van ionen met éénzelfde 
ladingsteken tussen een oplossing en een korrelvormige vaste stof, ionenwisselaar genoemd. De vaste 
stof (de ionenwisselaar) moet  zelf ionen bevatten en een open permeabele moleculaire structuur 
hebben, zodat solventmoleculen en ionen vrij in en uit de poriën kunnen bewegen, waardoor de 
uitwisseling snel en efficiënt kan verlopen. Ionenwisseling wordt voor de scheiding van ionen 
gebruikt. Het is belangrijk op te merken dat alle deeltjes die bij ionwisseling betrokken zijn, ionisch 
moeten zijn. Een mengsel van neutrale moleculen kan niet door ionenwisseling worden gescheiden. 
 
Ionenwisselaars moeten onoplosbaar zijn in water en in organische solventen. Ze moeten actieve ionen 
of tegenionen hebben die reversibel met de ionen in de omringende vloeistof kunnen uitgewisseld 
worden, zonder dat de fysische toestand van de ionenwisselaar sterk verandert. Alhoewel in de natuur 
ionenwisselaars voorkomen onder de vorm van zeolieten, worden in de chromatografie bijna 
uitsluitend synthetische ionenwisselaars gebruikt. Een ionenwisselaar bestaat uit een polymeer met 
een elektrische lading die door tegenionen geneutraliseerd wordt. De actieve ionen zijn kationen in een 
kationenwisselaar en anionen in een anionenwisselaar. Een kationenwisselaar is bijgevolg een 
polymeer-anion met positieve tegenionen, terwijl een anionenwisselaar een polymeerkation met 
negatieve tegenionen is. Ionenwisselaars zijn harsen en komen voor als harde korrels.  
 
Sommige harsen vertonen een hoge, niet-selectieve affiniteit voor alle kationen of anionen en zijn 
bijgevolg voor algemene toepassingen geschikt. Andere harsen vertonen een lagere affiniteit, maar een 
grotere selectiviteit, en zijn voor slechts enkele toepassingen geschikt. Nog andere harsen vertonen een 
hoge affiniteit voor bepaalde ionen, maar niet voor andere ionen. De keuze van de ionogene groepen 
en het aantal kruisverbindingen zijn hier van groot belang (zie verder). 
 
Een veel gebruikte kationenwisselaar wordt verkregen door copolymerisatie van styreen met een 
kleine hoeveelheid divinylbenzeen, gevolgd door sulfonering met chloorsulfonzuur De polymerisatie 
wordt in suspensie uitgevoerd. De monomeren worden gemengd en na toevoeging van een katalysator 
wordt het mengsel in water uitgegoten. Door hevig roeren wordt het mengsel gesuspendeerd en de 
polymerisatie vindt in de druppeltjes plaats. Er ontstaat een polymeernetwerk met kruisverbindingen 
(crosslinking)  van de ene keten naar de volgende. Het verkregen materiaal is korrelvormig. De 
ionenwisselingsgroepen worden door het polymeernetwerk vastgebonden (fig. 9.1). Gemiddeld wordt 
er één SO3

--groep op de benzeenring ingevoerd. Omdat de sulfonzuurgroepen sterk zuur zijn, blijven 
deze functionele groepen bij normale pH-waarden geïoniseerd.  
 
De fysische eigenschappen van de ionenwisselaar worden grotendeels door de kruisverbindingen 
bepaald. Een ionenwisselaar met veel kruisverbindingen is hard en broos. De kruisverbindingen 
verhinderen het opzwellen van de harskorrels in oplossing. Bij opzwelling zou er anders een gel 
ontstaan. Veel kruisverbindingen verlagen anderzijds ook de poreusheid die voor een goede 
massatransfer vereist is.  Hierdoor daalt de affiniteit voor ionen, omdat de ionen het hars moeilijker 
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kunnen binnendringen. Door de afname van de poriëngrootte zal de affiniteit voor grote ionen sneller 
dalen dan voor kleine ionen. Er ontstaat een hogere selectiviteit ten opzichte van ionen met kleinere 
afmetingen. Ionenwisselaars met veel kruisverbindingen hebben een lagere uitwisselingscapaciteit voor 
het hars op natte basis, dan harsen met weinig kruisverbindingen. De mate van cross-linking wordt 
uitgedrukt in functie van het aandeel van divinylbenzeen in het mengsel van monomeren. Voor sterk 
zure kationenwisselaars wordt tussen 2-20% divinylbenzeen gebruikt. Het meest toegepast is een 
ionenwisselaar met 8% divinylbenzeen. De mate van cross-linking wordt aangeduid door de notatie   
“XN” achter de naam van het hars, waarbij N staat voor het percentuele aandeel aan divinylbenzeen. 

Bijvoorbeeld Dowex 1-X4 bevat 4% divinylbenzeen. 
 
 styreen   divinylbenzeen 
 
 

 
Fig. 9.1. Structuur van een sterk zure kationenwisselaar op basis van polystryreen 

 
 
De resulterende structuur is te vergelijken met een enorm sponsachtig netwerk, waarbij negatieve 
groepen stevig aan dit netwerk gebonden zijn. De negatieve ladingen van de sulfonzuurgroepen zijn 
door een equivalent aantal kationen uitgebalanceerd. Deze kationen zijn protonen als de ionenwisselaar 
zich in de geprotoneerde vorm bevindt of natriumionen als de ionenwisselaar in de natriumvorm is. De 
kationen kunnen vrij bewegen binnen de met water gevulde poriën. Het zijn mobiele ionen en ze 
kunnen uitgewisseld worden. Wanneer een kationenwisselaar met mobiele ionen C+ in contact komt 
met een oplossing met B+ kationen, diffundeert B+ in de poriën van het hars en C+ diffundeert naar 
buiten totdat er zich een evenwicht instelt. Zowel de vaste stof (het hars) als de oplossing bevatten C+ 
en B+ in hoeveelheden die van het evenwicht afhankelijk zijn. De sterk zure kationenwisselaars 
bevatten de reeds genoemde sulfonzuurgroepen. Daarnaast bestaan nog zwak zure 
kationenwisselaars met carbonzuurgroepen (COOH-groepen). De COOH-groepen zijn niet 
geïoniseerd bij lage pH-waarden. De zwak zure kationenwisselaars kunnen enkel bij pH 5-14 worden 
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gebruikt. Deze harsen kunnen worden gevormd door copolymerisatie van acrylzuur (CH2=CH-COOH) 
met divinylbenzeen. 
 
Een anionenwisselaar werkt op dezelfde manier, maar dan met anionen. Anionwisselaars zijn ook 
polymeren. Een zwak basische anionenwisselaar bevat amino- of gesubstitueerde aminogroepen. 
De aminogroepen zijn enkel bij lage pH-waarden geprotoneerd (pH 0-9), en kunnen bijgevolg enkel bij 
deze pH-waarden als anionenwisselaar worden gebruikt. Een sterk basische anionenwisselaar bevat 
quaternaire ammoniumzouten. De anionenwisselaar wordt bereid door copolymerisatie van styreen 
met en beetje divinylbenzeen, juist zoals de kationenwisselaar. Daarna worden de actieve groepen 
ingevoerd door chloormethylering gevolgd door interactie met een base zoals triethylamine (fig. 9.2). 
 

 
 

Fig. 9.2.  Structuur van een sterk basische anionenwisselaar op basis van polystyreen 
 
 

 

9.1.2. Selectiviteit van ionenwisselaars 

 
Bij de ionenwisseling stelt er zich een evenwicht in: 
 
A B B Ahars opl hars opl+ →← + .        (9.1) 

 
Het evenwicht kan in elke richting gedreven worden. Wanneer een kolom met A-ionen op de 
ionenwisselaar gewassen wordt met een oplossing met een belangrijke overmaat aan B-ionen, zullen de 
B-ionen de A-ionen op de ionenwisselaar vervangen. Het wassen van een kolom in de A-vorm met een 
overmaat aan B-ionen, zal de kolom dus in de B-vorm omzetten.  
 
De affiniteit van een hars voor een bepaald ion kan kwantitatief door de selectiveitscoëfficient 

B
AK worden weergegeven: 

 

[ ][ ]
[ ][ ]K
B A

A B
A
B hars opl

hars opl

= ,         (9.2) 
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waarbij de termen tussen vierkante haakjes de concentratie van de ionen A en B in het hars of in de 

vloeistof bij evenwicht weergeven (in werkelijkheid betreft het hier activiteiten). B
AK  is in feite de 

evenwichtsconstante van de reactie in (9.1).  Als KA
B > 1 , heeft het hars een voorkeur voor B, terwijl 

als KA
B < 1 , het hars van de ionenwisselaar bij voorkeur A zal binden. Dit geldt voor zowel anionen- 

als voor kationenwisselaars. De mate waarin een bepaald ion bij voorkeur ten opzichte van een ander 
ion wordt vastgehouden, is van fundamenteel belang bij het verschijnsel ionenwisseling. Het zal 
bepalend zijn voor gemakkelijkheidsgraad waarmee twee of meer ionen met éénzelfde ladingstype 
door ionenwisseling kunnen gescheiden worden en ook voor het gemak waarmee de ionen van het hars 

kunnen verwijderd worden. B
AK  is concentratieafhankelijk, vooral omwille van de hoge concentraties 

van de ionen op de ionenwisselaar en omwille van de grote variaties in de concentratie in de 
uitwendige fase.  
 
 
De factoren die de verdeling tussen de ionenwisselaar en de oplossing bepalen houden in: 
 
1. Natuur van de uitgewisselde ionen 
(a) Bij lage concentratie in waterige oplossing en bij normale temperaturen zal de neiging om te binden 
aan de ionenwisselaars toenemen met stijgende lading van het uitwisselende ion: 

Na+ < Ca2+ < Al3+ < Th4+ 
 
(b) Onder gelijke omstandigheden en bij constante lading zal de neiging om te binden met de 
ionenwisselaar bij éénwaardige ionen toenemen met de afname van de grootte van de gehydrateerde 
kationen: 

Li+ < H+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Ag+ < Tl+ 

 
Let hierbij op. Terwijl de ionstraal van Cs+ veel groter is dan die van Li+, is het gehydrateerde lithium 
toch groter dan het gehydrateerde cesiumion. Kleinere naakte ionen hebben hogere ladingsdichtheden 
en trekken immers watermoleculen sterker aan dan grote ionen, waardoor er zich rond een lithiumion 
meer watermoleculen bevinden en daardoor de hydratatiemantel ook groter is. Grotere gehydrateerde 
ionen kunnen moeilijker in de microporiën van het hars binnendringen dan de kleinere. 
 
Voor de tweewaardige ionen is de grootte van de hydratatiemantel een belangrijke factor, maar hier 
speelt ook de al of niet volledige dissociatie van de zouten van deze ionen een rol: 
 
Cd2+ < Be2+ < Mn2+ <  Mg2+ ≈ Zn2+ < Cu2+ ≈ Ni2+ <  Co2+ < Ca2+ < Sr2+ < Pb2+ < Ba2+ 
 
en voor de driewaardige kationen: 

Al3+ < Sc3+ < Y3+ < La3+  
 
Vierwaardige ionen zoals Th4+ en Pu4+ vertonen de sterkste affiniteit voor een kationenwisselaar. 
 
(c) De selectiviteit is ook afhankelijk van de concentratie van de aanwezige ionen. De boven besproken 
volgorden zijn enkel voor lage concentraties geldig (< 0,1 mol L-1). Als de concentraties van de ionen 
worden verhoogd, zullen de activiteitscoëfficiënten de situatie doen veranderen. De opname van ionen 
met een kleine lading zal toenemen in vergelijking tot de opname van ionen met een grote lading. De 
selectiviteit van het hars daalt met toenemende ionenconcentratie. In extreme gevallen kan de volgorde 
van de selectiviteitscoëfficiënten zelfs veranderen. Wanneer een kation in oplossing wordt uitgewisseld 
voor een ion met een verschillende lading, zal de relatieve affiniteit van het ion met grotere lading voor 



Ionenwisseling 

 196

het hars recht evenredig met de verdunning zijn. Om een ion met een grote lading op het hars uit te 
wisselen tegen een ion met kleine lading in de oplossing, zal de uitwisseling beter verlopen door een 
toename van de concentratie van het ion in oplossing. Als het ion met de kleine lading zich op het hars 
bevindt en het ion met grote lading in de oplossing, zal de wisseling voordeel ondervinden van een 
grotere verdunning.  
 
 
(d) Bij sterk basische anionenwisselaars zal de neiging van éénwaardige anionen om zich op het hars te 
binden op dezelfde manier met de grootte van het gehydrateerde ion variëren als bij de kationen. In 
verdunde oplossingen zullen meervoudig geladen anionen bij voorkeur worden opgenomen door de 
ionenwisselaar. De selectiviteit voor éénwaardige anionen op de sterk basische Dowex 1 
ionenwisselaar volgt de reeks OH- = F- < CH3COO- < HCOO- < H2PO4

- < HCO3
- < Cl- < NO2

- < HSO3
- 

< CN- < Br- < NO3
- < ClO3

- < HSO4
- < fenolaat < I-. 

 
De boven vermelde reeksen zijn niet absoluut, in de zin dat voor bepaalde ionenwisselaars bepaalde 
paren zijn omgewisseld. De reeksen geven wel goed de algemene trend weer.  
 
 
 
 
 
 
2. Aard van het hars 
De opname van ionen door het hars zal afhangen van de functionele groepen van het hars en zal ook 
afhangen van het aantal kruisverbindingen. Gesulfoneerde harsen zijn de meest toegepaste 
kationenwisselaars, omdat ze in zuur, neutraal en basisch milieu kunnen gebruikt worden. Ze zijn over 
een breed pH-gebied stabiel en weerstaan temperaturen tot 100 °C. Deze sterk zure 
kationenwisselaars  zullen alle kationen absorberen, ook deze met de zwakste affiniteit, behalve als de 
kationen een te hoog molecuulgewicht hebben. Ze worden voor algemene toepassingen gebruikt. 
Zwak zure kationenwisselaars (met COOH-groepen) absorberen enkel de kationen met de sterkste 
affiniteit.  Ze zijn dus geschikt bijvoorbeeld om éénwaardige van meerwaardige ionen te scheiden. Ze 
worden ook gebruikt voor de scheiding van aminozuren. Ze hebben het voordeel dat de vastgehouden 
kationen kunnen losgemaakt worden door de pH te verlagen tot de waarde waarbij de ionogene 
groepen niet langer geïoniseerd zijn. De zwak zure ionenwisselaars hebben een zeer sterke affiniteit 
voor H+ en bij elutie van de kolom met een sterk verdunde zuuroplossing zullen alle overblijvende 
kationen van het hars worden verwijderd. Een analoog onderscheid is van toepassing voor sterk 
basische en zwak basische anionenwisselaars, met dit verschil dat de laatste, die selectief zijn ten 
opzichte van sterk zure anionen, enkel ionenwisselingseigenschappen bij lage pH-waarden vertonen. 
Anionenwisselaars zijn pH-gevoeliger dan kationenwisselaars. Men kan ze het best bewaren in de 
chloridevorm, omdat de vrije basen geleidelijk ontbinden (waar te nemen door de aminegeur van het 
hars). Ze zullen in de basevorm ook de CO2 uit de lucht absorberen, waardoor ze in de carbonaatvorm 
omgezet worden. 
 
 
Een ionenwisselaar geladen in een welbepaalde ionische vorm zal een kleine hoeveelheid van een 
verschillend ion praktisch kwantitatief binden. Een ionenwisselaar geladen met Cs+ ionen zal kleine 
hoeveelheden Li+ kwantitatief binden, alhoewel de selectiviteit voor Cs+ groter is dan voor Li+. 
Eénzelfde ionenwisselaar zal grote hoeveelheden Ni2+ kwantitatief binden, omdat de selectiviteit voor 
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Ni2+ groter is dan voor Cs+. Alhoewel Fe3+ veel sterker wordt gebonden dan H+, kan Fe3+ kwantitatief 
van de kolom verwijderd worden door de ionenwisselaar met een overmaat zuur te wassen. 
 
Een hars met veel kruisverbindingen is selectiever ten opzichte van ionen met verschillende grootte. 
Het ion met het kleinste gehydrateerde volume zal bij voorkeur worden opgenomen. Een hars met 12% 
kruisverbindingen zal een grotere selectiviteit vertonen bij de scheiding van Na+ en K+ dan een hars 
met 4% kruisverbindingen. Het 12% hars heeft de dichtste poriënstructuur en hindert het 
binnendringen van ionen in de harsmatrix meer. Deze beperking is des te meer uitgesproken, naarmate 
het gehydrateerde ion groter wordt. Het gehydrateerde Na+ ion is groter dan het gehydrateerde K+ ion 
en bijgevolg zal de affiniteit van het hars met veel kruisverbindingen voor Na+ meer afnemen dan voor 
K+. Daarom is het hars met meer kruisverbindingen selectiever dan een hars met weinig 
kruisverbindingen. 
 
 
 

9.1.3 Capaciteit 

 
De totale capaciteit van een ionenwisselaar hangt af van het totale aantal ionactieve groepen per 
gewichtseenheid van het materiaal. Hoe groter het aantal actieve groepen, hoe groter de capaciteit. De 
totale capaciteit wordt gewoonlijk uitgedrukt als millimol per gram ionenwisselaar. De capaciteit 
van een zwak zure en zwak basische ionenwisselaars is pH-afhankelijk. De uitwisselingscapaciteit van 
een sterk zure kationenwisselaar kan in het laboratorium bepaald worden door te meten hoeveel 
millimol natriumionen worden opgenomen door 1 gram van het droge hars in de geprotoneerde vorm. 
Op een gelijkaardige manier kan de capaciteit van een sterk basische anionenwisselaar bepaald worden 
door de hoeveelheid chloride-ionen te meten die door 1 gram van het droge hars in de hydroxidevorm 
wordt opgenomen. Typische theoretische waarden zijn gelegen tussen 2 en 10 meq g-1 (milli-
equivalenten per gram). Er dient opgemerkt te worden dat ionen met grote afmetingen niet kunnen 
opgenomen worden door een ionenwisselaar met veel kruisverbindingen, zodat de effectieve capaciteit 
van het hars voor die bepaalde ionen drastisch wordt gereduceerd. Voor zulke ionen moeten 
ionenwisselaars met macroporiën worden gebruikt.  
 

9.1.4 Omzetting van de ionenwisselaar van de ene ionische vorm in de andere 

 
Het is vaak vereist om een ionenwisselaar volledig om te zetten van de ene ionische vorm in de andere. 
Dit moet gebeuren na regeneratie, wanneer regeneratie wordt toegepast om de ionenwisselaar te 
reinigen (bijv. als een standard grade ionenwisselaar wordt gebruikt). Men laat een overmaat van een 
geschikte zoutoplossing door een kolom met de ionenwisselaar stromen. De omzetting verloopt 
gemakkelijk als het ion dat op de ionenwisselaar moet gebracht worden een hogere of een slechts 
weinig lagere affiniteit heeft dan het ion dat zich reeds op de ionenwisselaar bevindt. Wanneer een ion 
met een kleine lading op de ionenwisselaar moet verplaatst worden door een ion met een grote lading, 
dan wordt de omzetting eenvoudiger als men gebruik maakt van een verdunde oplossing van het ion 
met de grote lading (bijv. een 0,01 M oplossing). Daarentegen moet een geconcentreerde oplossing van 
het ion met de kleine lading (bijv. 1 M) gebruikt worden om een ion met een grote lading dat op de 
ionenwisselaar is gebonden te vervangen door een ion met kleine lading.  
 
Sterk zure kationenwisselaars worden meestal geleverd in de H-vorm of in de Na-vorm. Om een 
sterk zure kationenwisselaar in de Na-vorm om te zetten naar de H-vorm, behandelt men het hars met 
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een 2 M HCl-oplossing. Men laat een hoeveelheid HCl-oplossing ter grootte van een bedvolume 
doorheen de kolom lopen over een periode van 10 tot 15 minuten. Daarna moet de vloeistof die uit de 
kolom vloeit zuur reageren op een methyloranje-indicator. Indien dit niet het geval is, moet meer zuur 
worden toegevoegd (tot drie bedvolumes). Men laat de overmaat zuur uit de kolom lopen totdat het 
vloeistofpeil bijna tot de bovenlaag van de ionenwisselaar reikt. Het overblijvende zuur wordt met 
gedesioniseerd of gedestilleerd water weggespoeld ( ong. 6 bedvolumes zijn hiervoor vereist). De hele 
operatie neemt ca. 20 minuten in beslag en is compleet als minder dan 1 mL 0,2 M NaOH voldoende is 
om de hoeveelheid eluaat ter grootte van een bedvolume te neutraliseren, gebruik makend van 
methyloranje als indicator. De ionenwisselaar is nu klaar om gebruikt te worden voor de uitwisseling 
van de protonen tegen kationen aanwezig in een gegeven oplossing. Testen op het eluaat tonen aan dat 
de zuurheid te wijten aan deze wisseling tot een maximum toeneemt, dan constant blijft en tenslotte 
snel daalt als de kolom uitgeput geraakt. Regeneratie kan uitgevoerd worden door een 2 M HCl-
oplossing zoals boven beschreven. 
 
Zwak zure kationenwisselaars worden in de H-vorm geleverd. Ze kunnen in de Na-vorm omgezet 
worden door behandeling met een 1 M NaOH-oplossing. Hierbij zwelt het hars op en de 
volumetoename kan 80-100 % bedragen. Het opzwelproces is reversibel, wat betekent dat het hars 
inkrimpt wanneer de Na-vorm terug in de H-vorm wordt omgezet. Beneden pH 3,5 bestaat de H-vorm 
bijna geheel uit de weinig geïoniseerde carbonzuurvorm. Uitwisseling met metaalionen in oplossing 
kan enkel plaatsvinden wanneer de kationenwisselaar zich in de Na-vorm bevindt. Dit betekent dat de 
pH hoger dan 4 moet zijn. De uitgeputte ionenwisselaar kan eenvoudiger geregenereerd worden dan de 
sterk zure harsen. Circa 1,5 bedvolumes 1 M HCl volstaat meestal. Daarna volgt de omzetting naar de 
Na-vorm. 
 
De sterk basische anionenwisselaars worden meestal in de Cl-vorm verkrijgbaar. Ze kunnen in de 
OH-vorm worden omgezet met een 1 M NaOH-oplossing. Het vereiste volume NaOH hangt af van de 
mate van ionenwisseling die men wil verkrijgen. Twee bedvolumes volstaan voor de meeste 
toepassingen. Het spoelen van de kolom om de overmaat NaOH-oplossing te verwijderen moet 
gebeuren met gedesioniseerd water dat vrij is van CO2 om te vermijden dat de ionenwisselaar in de 
carbonaatvorm wordt omgezet. Voor 100g hars volstaat het te spoelen met 2 liter water. De zwak 
basische ionenwisselaars worden in de OH-vorm geleverd. De zoutvorm kan verkregen worden door 
het hars te behandelen met ongeveer 4 bedvolumes van het geschikte zuur (bijv. 1 M HCl), gevolgd 
door spoelen met water om de overmaat zuur te verwijderen. Het uiteindelijke eluaat zal niet perfect 
neutraal zijn, omdat langzame hydrolyse in een zure vloeistof resulteert.  
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9.2. Niet-chromatografische toepassingen 
 
Voor de niet-chromatografische toepassingen is niet zozeer de scheiding van een mengsel in de 
verschillende componenten van belang, maar eerder de verwijdering of omvorming van een bepaalde 
component. Vaak maakt men gebruik van een kolom, maar de ionenwisseling kan ook uitgevoerd 
worden zonder kolom. De oplossing wordt gedurende enkele minuten in een bekerglas met een 
overmaat aan ionenwisselingshars gemengd. Daarna worden de harskorrels gefiltreerd, gewassen en 
het waswater bij het filtraat gevoegd. De ionenwisselaar kan in bulk geregenereerd worden.  
 

9.2.1 Desionisatie van water 

Water kan door middel van desionisatie met ionenwisselaars worden gezuiverd. Bij desionisatie van 
water worden alle kationen en anionen uit het water gehaald en vervangen door H+ en OH-. De 
zuivering wordt uitgevoerd door het water te laten passeren door een kolom met een sterk zure 
kationenwisselaar in de geprotoneerde vorm, en daarna door een kolom van een sterk basische 
anionenwisselaar in de hydroxidevorm. Bijvoorbeeld, NaCl kan als volgt uit water verwijderd worden: 
 Na+ + Cl- + HR →←  NaR + H+ + Cl- 

 H+ + Cl- + ROH →←  RCl + H2O 

Andere elektrolyten zijn op een analoge wijze te verwijderen. De kationenwisselaar kan geregenereerd 
worden met een HCl-oplossing, gevolgd door spoelen met water. De anionenwisselaar kan met NaOH 
geregenereerd worden, eveneens gevolgd door spoelen met water.  
 
Voordelen van waterzuivering met ionenwisseling ten opzichte van waterzuivering door destillatie is 
dat ionenwisseling niet alleen sneller, maar ook goedkoper is. Gedestilleerd water is immers duur 
omwille van het elektriciteits- en koelwaterverbruik. Een bijkomend voordeel van gedesioniseerd water 
is dat het weinig opgelost CO2 bevat en daardoor zo goed als neutraal (pH 7) is. Gedestilleerd water 
neemt immers snel CO2 uit de lucht op en is daardoor niet heel zuiver. Door desionisatie van water 
worden niet-elektrolyten niet verwijderd, evenmin als opgelost O2. Er kunnen verontreinigingen van 
neutrale organische moleculen in het water achterblijven. Gedesioniseerd water is niet kiemvrij, zodat 
het niet zonder sterilisatie voor medische toepassingen geschikt is. Het kiemvrij maken kan ook 
gebeuren met behulp van een Millipore filter (zie hoofdstuk 1) Bij het destilleren van water kan men 
organische verontreinigingen en kiemen in het te zuiveren water met KMnO4 vernietigen. 
Gedesioniseerd water heeft een specifieke weerstand van 5×106 tot 1×105 Ω⋅m. Ter vergelijking, 
gedestilleerd water heeft slechts een specifieke weerstand van 150000 Ω⋅m. Bigedestilleerd water 
(“aqua bidestillata”) gedestilleerd in een glazen behouder heeft een specifieke weerstand van 1×106 
Ω⋅m, terwijl bij bidestillatie in een behouder uit plastic of kwartsglas de specifieke weerstand tot 
23×106 Ω⋅m kan stijgen. 
 

9.2.2 Bereiding van standaardoplossingen van zuren en basen 

Een standaardoplossing waterstofchloride kan bereid worden door een gekende hoeveelheid 
natriumchloride oplossing door een kolom van een kationenwisselaar in zijn zure vorm te laten 
passeren. Op een analoge wijze kan een standaardoplossing natriumhydroxide bereid worden door een 
gekende hoeveelheid natriumchloride oplossing te laten passeren door een anionenwisselaar in zijn 
hydroxidevorm. 
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9.2.3 Eliminatie van interferenties 

Ionenwisselaars zijn nuttig om interfererende ionen te verwijderen, zeker als ze een lading tegengesteld 
aan deze van het analiet hebben. Bijvoorbeeld, Fe3+ en Al3+ interfereren bij de gravimetrische bepaling 
van sulfaat, omwille van hun neiging om te coprecipiteren met bariumsulfaat. Wanneer men de te 
analyseren oplossing door een kolom met een kationenwisselaar laat passeren, worden alle kationen 
tegengehouden en wordt er een overeenkomstig aantal protonen vrijgemaakt. Het sulfaation passeert 
ongehinderd de kolom en de analyse kan op het eluaat worden uitgevoerd. Interfererende anionen 
worden gewoonlijk verwijderd door ze door Cl- te vervangen. Op deze wijze kan het fosfaation, dat 
interfereert bij de dosage van magnesium en calcium met EDTA in alkalisch milieu, worden 
verwijderd door de oplossing door een kolom met een anionenwisselaar in de chloridevorm te laten 
passeren. 
 
 

9.2.4 Bepaling van de totale zoutconcentratie in oplossing 

Wanneer een zoutoplossing in contact wordt gebracht met een sterk zure kationenwisselaar in de 
geprotoneerde vorm, wordt elk kation door de ionenwisselaar weerhouden onder vrijzetting van een 
equivalente hoeveelheid protonen. Nadat de kolom met water is gespoeld kan het eluaat met een 
standaardoplossing NaOH worden getitreerd. Als het staal een hoeveelheid vrij zuur bevat, wordt een 
aliquot getitreerd met de base en deze resultaten van deze titratie worden afgetrokken van de resultaten 
verkregen door titratie van het eluaat. Als het staal een vrije base bevat, is er geen correctie vereist. Het 
aantal equivalenten van het zout mag niet meer zijn dan de helft van het aantal equivalenten van de 
ionenwisselaar. 
 
 

9.2.5 Preconcentratie bij de analyse van spoorelementen 

Ionenwisselaars kunnen gebruikt worden om sporen van ionen in zeer sterk verdunde oplossingen te 
concentreren. Zo worden kationenwisselaars gebruikt om sporen van metaalionen te concentreren uit 
grote volumes van natuurlijke waters. De ionen die op de ionenwisselaar worden vastgehouden, 
kunnen vrijgezet worden door de ionenwisselaar met een zuur te behandelen. Het resultaat is een 
aanzienlijk geconcentreerdere oplossing voor analyse.  
 
Preconcentratie door ionenwisselaars biedt voordelen ten opzichte van preconcentratie door 
indampen van de oplossing. Vooreerst kan de preconcentratie gebeuren op de plaats van de staalname, 
zodat een kleiner staal naar het laboratorium moet overgebracht worden. Er bestaat geen gevaar voor 
contaminaties door stofdeeltjes zoals bij het uitdampen over een lange tijdsspanne. De analyse van een 
complex mengsel wordt eenvoudiger, omdat de te analyseren anionen en kationen van elkaar worden 
gescheiden. Natuurlijk worden de anionen en kationen niet letterlijk van elkaar gescheiden, maar ze 
krijgen wel andere tegenionen. Voor de preconcentratie van transitiemetaalionen gebruikt met 
ionenwisselaars die chelerende groepen bevatten. Een voorbeeld van zulk een hars is Chelex 100. 
 
 

9.2.6 In oplossing brengen van moeilijk oplosbare verbindingen 

Om geanalyseerd te worden, moet een verbinding in oplossing worden gebracht. Als de verbinding 
oplosbaar in water is, stellen er zich geen problemen. De verbinding kan ook met sterke, al dan niet 
oxiderende zuren opgelost worden (zie hoofdstuk 11). In heel moeilijke gevallen kan de stof ontsloten 
worden door gebruik te maken van een flux. Stoffen die weinig oplosbaar zijn in water kunnen op een 
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niet-agressieve manier door middel van een ionenwisselaar in oplossing worden gebracht. De op te 
lossen stof wordt eerst fijngemalen en vermengd met een vochtige kationenwisselaar. Het mengsel 
wordt geroerd onder verwarming tot enkel de harskorrels zichtbaar blijven. Het hars wordt gewassen 
met water dat kan getest wordt op de aanwezigheid van het kation. De kationen worden vervolgens 
geëlueerd met een 6 M HNO3-oplossing (of in moeilijke gevallen als bij Ag+ of Hg2+ met geconc. 
HNO3).  De methode kan gebruikt worden voor o.a. BaSO4, PbSO4, PbI2, PbCrO4, CaF2, AgCl, AgI en 
HgI2. Bijvoorbeeld voor BaSO4 geldt: 

 2 HR + BaSO4 ⎯ →⎯  BaR2 + H+ + HSO4
- 

 
 
 

9.3. Ionenwisselingschromatografie 
 

9.3.1. Principes 

 
Als een mengsel van twee of meer verschillende ionen B, C, ...(met eenzelfde ladingsteken) doorheen 
een kolom met een ionenwisselaar stroomt en als de hoeveelheden van deze kationen klein zijn in 
vergelijking met de totale capaciteit van de ionenwisselaar voor deze ionen, dan is het mogelijk om de 
opgenomen ionen door gebruik te maken van een geschikt elutievloeistof afzonderlijk van de kolom te 
laten komen. Als kation B steviger dan ion C door de ionenwisselaar wordt vastgehouden, zullen alle 
aanwezige ionen C onderaan uit de kolom vloeien, vooraleer er ook maar de kleinste hoeveelheid B uit 
de kolom vloeit (als de kolom lang genoeg is en de gunstige voorwaarden worden gecreëerd). Op deze 
manier kan het mengsel van ionen worden gescheiden. Deze scheidingstechniek wordt 
ionenwisselingschromatografie genoemd. De meest spectaculaire successen van deze techniek zijn de 
scheiding van complexe mengsels van ionen met sterk gelijkende eigenschappen, zoals aminozuren of 
driewaardige lanthaniden. 
 
Het proces waarbij de opgenomen ionen van de kolom worden verwijderd, noemt men elutie. De 
vloeistof die voor elutie wordt gebruikt is de elutievloeistof of eluens, terwijl de vloeistof die uit de 
kolom loopt tijdens elutie  het eluaat is. Voor de vloeistof die uit de kolom vloeit, gebruikt men wel 
eens de term effluent. Als men een geschikte elutievloeistof laat vloeien door een kolom geladen met 
een ion B, kan het verloop van de reactie worden gevolgd door het eluaat continu te analyseren. Als de 
concentratie van B in opeenvolgende fracties van het eluaat wordt uitgezet in functie van het volume 
van het eluaat, verkrijgt men de elutiecurve die de vorm van een Gaussverdeling moet hebben. Sterke 
afwijkingen van een Gausscurve duiden erop dat de kolom onder  verkeerde omstandigheden wordt 
geëlueerd. Als de kolom wordt geladen met verschillende ionen B, C, .. met eenzelfde ladingsteken 
kunnen de elutiecurven van de verschillende ionen worden bepaald. Indien de elutiecurven voldoende 
van elkaar verwijderd liggen, is een kwantitatieve scheiding van het mengsel mogelijk. In het geval 
van overlappende elutiecurven is enkel een onvolledige scheiding mogelijk.  
 
De snelheid waarmee twee componenten gescheiden worden op de kolom wordt bepaald door de 
verhouding van de twee corresponderende verdelingscoëfficiënten. De verdelingscoëfficiënt Kd wordt 
gedefinieerd als: 
 

(g)sselaar ionenuitwi den gewicht va
(ml) oplossing de van volume

oplossingin product  dhoeveelhei
sselaar ionenuitwi opproduct  dhoeveelhei

×=dK .  (9.3) 
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De verdelingscoëfficiënt kan bepaald worden door batchexperimenten waarbij een kleine hoeveelheid 
van de ionenwisselaar wordt geschud met een oplossing die een gekende concentratie van het 
opgeloste product bevat, gevolgd door analyse van de twee fasen nadat het evenwicht is ingesteld.  
De scheidingsfactor α wordt gebruikt als maat voor de chromatografische scheiding die mogelijk is, 
en wordt gegeven door de vergelijking: 
 

2

1

d

d

K

K
=α ,          (9.4) 

 
waarbij Kd1 en Kd2 de verdelingscoëfficiënten van de twee componenten in de te scheiden oplossing 
zijn. Hoe meer α van 1 afwijkt, hoe gemakkelijker de scheiding zal zijn. Voor normale 
laboratoriumomstandigheden is het een vuistregel dat een kwantitatieve scheiding kan bereikt worden 
als α kleiner is dan 0,8 of groter dan 1,2.  
Het volume van de elutievloeistof (Vmax) die nodig is om de maximale concentratie aan het geëlueerde 
ion in het eluaat te bereiken, wordt gegeven door de vergelijking: 
 

( )10max += VKV d ,         (9.5) 

 
waarbij V0 het volume is van de vloeistof tussen de individuele korrels van de ionenwisselaar in de 
kolom. Als deze korrels bolvormig zijn en als ze volgens een dichtste bolstapeling in de kolom zitten, 
is V0 bij benadering 4/10 van het totale volume van het bed in de kolom. 
 
In vele gevallen is voor een efficiënte scheiding van een mengsel vereist dat de concentratie van de 
elutievloeistof wordt veranderd tijdens het elutieproces. Dit kan stapsgewijze gebeuren of door een 
continue verandering van de concentratie (gradiëntelutie). Beschouw bijvoorbeeld een kolom die 
Mg2+ steviger dan Na+ bindt. We kunnen Mg2+ van Na+ scheiden door elutie met H+, dat minder stevig 
wordt gebonden dan zowel Mg2+ en Na+. Wanneer de concentratie van H+ in de elutievloeistof wordt 
verhoogd (0,5 M HCl), zal Na+ verplaatst worden en uit de kolom verwijderd worden. Bij nog hogere 
H+-concentraties (1,5 M HCl), zal ook Mg2+ geëlueerd worden.  
 
Bij ionenwisselingschromatografie zijn er meer variabele parameters dan bij om het even welke andere 
vorm van chromatografie. De verdelingscoëfficiënten en selectiviteiten zijn een functie van de pH, de 
lading en de straal van de opgeloste ionen, van de poreusheid van de ionenwisselaar, van de ionische 
sterkte en het type van buffer, van het solvent, van de temperatuur, van de lengte van de kolom, en zo 
verder.  
 
 
 
 

9.3.2 Praktische uitvoering 

 
De ionenwisseling kan uitgevoerd worden door het hars in een kolom te brengen. Een buret van 50 mL 
met onderaan een glaswolplug voldoet prima als een kolom. De korrelgrootte van het hars moet kleiner 
zijn dan 1/10 van de diameter van de kolom. Kleine korrels geven een goed contact tussen het hars en 
de oplossing, maar de doorstroomsnelheid is laag. De korrels moeten uniform in de kolom gepakt zijn 
en de kolom moet vrij van luchtbellen zijn. Harsen met veel kruisverbindingen vertonen enkel een 
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volumeverandering in een vloeistof met een heel hoge ionische sterkte. Harsen met weinig 
kruisverbindingen veranderen daarentegen wel sterk van volume, zelfs bij vloeistoffen met een kleine 
ionische sterkte. Dit beperkt hun gebruik, omdat ze de kolom kunnen blokkeren of ze vormen kanalen 
in de kolomvulling. Vaak wordt de fout gemaakt dat bij analyses een te grote hoeveelheid 
ionenwisselaar voor de scheiding wordt gebruikt. 
 
Een droge ionenwisselaar mag men niet direct in de kolom brengen, want de droge stof vertoont een 
sterke neiging vertonen om in water op te zwellen. Door de uitzetting kan de kolom barsten. Droog 
hars moet men eerst gedurende enkele minuten roeren in een bekerglas met een gelijk volume aan 
water. Fijne deeltjes worden door decantatie afgescheiden. Het mengsel wordt in kleine porties 
overgebracht naar de kolom, die reeds met water is gevuld. Men kan voorzichtig tegen de kolom 
kloppen om eventuele luchtbellen uit te drijven. Daarna laat men de overmaat aan water wegvloeien. 
Men moet er steeds opletten dat de kolom niet droog komt te staan, er moet m.a.w. steeds vloeistof 
boven de kolomvulling blijven staan.  
 
De gewone kwaliteit (standard grade) van ionenwisselaars bevatten bij aankoop ongewenste ionische 
onzuiverheden en sporen van niet-gepolymeriseerd materiaal. Deze onzuiverheden moeten eerst 
verwijderd worden vooraleer de ionenwisselaar wordt gebruikt. Dit kan het best gedaan worden door 
het hars in een kolom te doen en afwisselend een 2M HCl en 2M NaOH door te kolom te laten lopen, 
met spoelingen met gedestilleerd water tussenin. Ook moeten enkele spoelbeurten met methanol of 
ethanol worden uitgevoerd om organische onzuiverheden te verwijderen. Bij kationenwisselaar moet 
men tijdens de laatste spoeling HCl gebruiken, bij een anionenwisselaar is dat NaOH. Daarna moet 
men de ionenwisselaar met water wassen tot het effluent neutraal is.  Voor analytische toepassingen 
gebruikt men het best een ionenwisselaar van chromatografische kwaliteit (chromatographic grade), of 
nog beter van analytische kwaliteit (analytical grade).  
 
Het uitvoeren van een scheiding met ionenwisselingskolom gebeurt verder op dezelfde wijze als bij 
klassieke vloeistofkolomchromatografie. De verschillende fracties worden manueel opgevangen of met 
behulp van een automatische fractiecollector. Als een ruwe leidraad om te weten hoeveel 
elutievloeistof men moet gebruiken kan men de concentratie van de te scheiden ionen (in mM) delen 
door de concentratie van de elutievloeistof (in mM). Het verkregen resultaat geeft de hoeveelheid 
elutievloeistof in liter. Er moeten minstens tweemaal zoveel fracties worden opgevangen als er 
verschillende ionen in het staal zijn. De detectie gebeurt door de elektrische geleidbaarheid van de 
verschillende fracties te vergelijken met deze van de zuivere elutievloeistof. In het geval van scheiding 
van radio-isotopen, kan detectie gebeuren met een Geiger-Müller teller. Andere detectiemogelijkheden 
zijn meting van de pH of van de brekingsindex.  
 
Voor een scherpe scheiding is het aangewezen om een verdunde oplossing te gebruiken om de ionen 
op de kolom te brengen. Een 0,05 M of 0,1 M oplossing voldoet goed. Als het staal in een zuur is 
opgelost, moet men ervoor zorgen dat geen te grote overmaat zuur aanwezig is (max. 0,05 M 
zuurconcentratie). Het beste kan HCl gebruikt worden om het staal op te lossen, omdat een overmaat 
van HCl-oplossing gemakkelijk kan verdampt worden. De uitstroomsnelheid van het eluaat moet klein 
zijn. Ook de korrelgrootte van de ionenwisselaar moet klein zijn, maar niet te klein, omdat anders de 
doorstroomsnelheid van de elutievloeistof te traag wordt. Werken bij hoge temperaturen (tot 80 °C) 
kan voordelig zijn. Doordat bij hogere temperatuur de viscositeit en de oppervlaktespanning van het 
solvent en elutievloeistof afnemen, kan men werken met een kleinere korrelgrootte voor eenzelfde 
doorstroomsnelheid. De temperatuur heeft weinig invloed op de uitwisselingsevenwichten, maar de 
uitwisselingssnelheid neemt toe met de temperatuur, en wel zodanig dat bij een temperatuursverhoging 
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van ca. 20 °C de uitwisselingssnelheid wordt verdubbeld. De ionen zijn daardoor gemakkelijker te 
elueren, wat zeker in het geval van de meerwaardige ionen een voordeel is. 
 
Een reeds gebruikte ionenwisselaar kan het best in vochtige toestand worden bewaard. Voor 
hergebruik moet de kolom in de gewenste ionische vorm worden gebracht. Dit proces is beschreven 
onder paragraaf 9.1.4. Na conversie wordt de kolom met gedesioniseerd water gewassen.  
 
 
 

9.4. Toepassingen van ionenwisselingschromatografie 
 

9.4.1.Scheiding van metaalionen in de vorm van chloridecomplexen 

 
Eén van de krachtigste analytische toepassingen van ionenwisselaars is de scheiding van metaalionen 
in de vorm van negatief geladen chloridecomplexen in HCl-oplossing ( e.g. FeCl4

-,  CuCl3
- ZnCl3

- en   
CoCl4

2-).  De meeste metalen vormen chloridecomplexen en deze complexen verschillen onderling 
sterk in stabiliteit en in hun neiging om door een anionenwisselaar te worden opgenomen. Voor 
sommige metalen zoals goud kan de verdelingscoëfficiënt zelfs een waarde van 10+16 bereiken. De 
distributiecoëfficiënt is afhankelijk van de HCl-concentratie. Gewoonlijk stijgt de distributiecoëfficiënt 
met stijgende HCl-concentratie, gaat door een maximum en neemt terug af voor hoge HCl-
concentraties. De enige ionen die niet worden opgenomen door sterk basische anionenwisselaars zijn 
de alkali-ionen, aardalkali-ionen, Al3+, de lanthanide-ionen Ln3+, Th4+ en Ni2+. Het kan misschien 
vreemd lijken dat Ni2+ niet door het hars wordt opgenomen. Ni(II) vormt met chloride-ionen enkel een 
positief geladen complex NiCl+, dat geen interactie met de anionenwisselaar ondervindt. Ook de andere 
boven genoemde ionen vormen geen stabiele negatief geladen chlorocomplexen.  
 
De scheiding wordt uitgevoerd door het mengsel van verschillende ionen in een geconcentreerde HCl-
oplossing op de kolom te brengen, en door elk metaalion achtereenvolgens te elueren door geleidelijk 
de zuurconcentratie te verlagen. De minst stabiele chlorocomplexen zullen als eerste uit de kolom 
komen. De volgorde van de stabiliteit van de chlorocomplexen is Ni(II) < Mn(II) < Co(II) < Cu(II) < 
Fe(III) < Zn(II).  
 
Als voorbeeld kan een scheiding van Fe(III), Ni(II) en Co(II) ionen gegeven worden. Eerst wordt een 
kolom met een sterk basische anionenwisselaar in de chloridevorm bereid, en de kolom wordt met een 
9 M HCl oplossing in evenwicht gebracht. Van de te scheiden ionen wordt een oplossing in 9 M HCl 
gemaakt, en men laat deze oplossing door de kolom lopen.  Fe(II) en Co(II) worden sterk vanuit een 9 
M HCl-oplossing door de ionenwisselaar opgenomen onder de vorm van resp. FeCl4

- en CoCl4
2-, 

terwijl Ni(II) als niet-gecomplexeerd Ni(II) of als NiCl+ gewoon door de kolom loopt. Wanneer men al 
het Ni(II) heeft opgevangen door meer 9 M HCl door de kolom te laten lopen, verlaagt men de 
zuurconcentratie. Co(II) wordt geëlueerd met een 4-6 M HCl-oplossing en Fe(III) door een 1 M HCl-
oplossing. Als de zuurconcentratie wordt verlaagd, zal ook de chlorideconcentratie in de oplossing 
dalen. Door verschuiving van het evenwicht gaan de negatieve chloridecomplexen ontbinden en de 
metaalkationen kunnen niet door de anionenwisselaar worden vastgehouden. Als men slechts Ni(II) en 
Co(II) van elkaar moeten gescheiden worden, kan na elutie van het Ni(II) de kolom met zuiver water 
worden gespoeld om het Co(II) van de kolom te halen (in plaats van een geleidelijke daling van de 
zuurconcentratie).  
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9.4.2. Scheiding van lanthanide-ionen 

 
Ook voor de scheiding van de driewaardige lanthanide-ionen kunnen ionenwisselaars gebruikt worden. 
Een mengsel van lanthaniden1 (of zeldzame aarden) in een waterige oplossing bestaat uit 
driewaardige kationen. Deze driewaardige kationen vertonen een sterke interactie met een 
kationenwisselaar. De affiniteit voor de ionenwisselaar neemt toe in de volgorde Lu < Yb < .... Pr < Ce 
< La. De lanthanide-ionen kunnen van de kolom worden verwijderd met een geconcentreerde 
oplossing van een zout van een éénwaardig kation, bijvoorbeeld met ammoniumchloride.  
 
De verschillen in affiniteit zijn echter te klein om een goede scheiding mogelijk te maken.  Om een 
betere selectiviteit te verkrijgen, wordt ionenwisseling met complexvorming gecombineerd. De kolom 
wordt dan geëlueerd met een oplossing  van het ammoniumzout van een complexvormer zoals EDTA. 
NH4

+ verdrijft de ionen uit de ionenwisselaar en EDTA complexeert ze. De stabiliteitsconstanten van 
de complexen nemen toe in de volgorde La(III) < Ce(III) < Pr(III) < .... < Yb(III) < Lu(III). De 
volgorde bij complexvorming is juist omgekeerd als de volgorde van affiniteit voor de ionenwisselaar. 
Als een mengsel van lanthanide-ionen op een kolom worden gebracht, zal La(III) bovenaan de kolom 
worden vastgehouden en Lu(III) onderaan. Wanneer dan de elutievloeistof op de kolom wordt 
gebracht zal eerst Lu(III) van de kolom komen en La(III) als laatste. Bij elutie met EDTA start men 
met een kationenwisselaar in de Cu-vorm, in plaats van in de geprotoneerde vorm. Het zuur van EDTA 
is immers onoplosbaar in water, waardoor de geprotoneerde vorm van de kolom niet kan gebruikt 
worden. 
 
 

9.4.3. Scheiding van halogeniden 

 
De analyse van een mengsel van halogeniden kan vereenvoudigd worden door eerst het mengsel te 
scheiden in de samenstellende bestanddelen. Dit kan met behulp van een anionenwisselaar uitgevoerd 
worden. Als elutievloeistof gebruikt men een 0,5 M oplossing van NaNO3 voor Cl- en een 2.0 M 
NaNO3 oplossing voor Br- en I-. Wanneer enkel de 2 M oplossing wordt gebruikt, is de scheiding van 
Cl- en Br- slecht. De kolom kan met een 0,5 M NaNO3 oplossing geregenereerd worden. 
 
 

9.4.4. Scheiding van aminozuren 

 
Wanneer proteïnen in een zure of basische oplossing worden verhit ondergaan ze hydrolyse, waarbij 
verbindingen worden gevormd die we aminozuren noemen. Aminozuren zijn carbonzuren waarin één 
waterstofatoom door een aminogroep, -NH2, vervangen is. De aminozuren die door hydrolyse van 
proteïnen worden verkregen, zijn α-aminozuren, met de aminogroep op het koolstofatoom direct naast 
de carbonzuurfunctie (dit koolstofatoom wordt het α-koolstofatoom genoemd). In de natuur komen 20 
verschillende α-aminozuren voor die de basisbouwstenen voor alle proteïnen vormen. Een volledig 
gehydrolyseerd staal van een proteïne zal bestaan uit een mengsel van de meeste van deze aminozuren 
in een vrij karakteristieke verhouding. Analyse van zulk een mengsel om de aanwezige aminozuren te 

                                                           
1 Onder de lanthaniden verstaat men de reeks van elementen van lanthaan tot en met lutetium. De 
groep van de zeldzame aarden bestaat uit scandium, yttrium en de lanthaniden. 
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identificeren en om de relatieve verhoudingen ervan te bepalen is een belangrijk praktisch probleem in 
de biochemie. De scheiding van deze aminozuren van elkaar is een klassiek voorbeeld van hoe pH-
controle kan gebruikt worden bij ionenwisselingschromatografie om deeltjes met verschillende 
zuur/base eigenschappen van elkaar te scheiden. 
 
Alhoewel een α-aminozuur algemeen als CHR(NH2)COOH kan worden voorgesteld, is de werkelijke 
structuur pH-afhankelijk. Bij lage pH is het molecule geprotoneerd en is dus een kation: 
CHR(NH3

+)COOH. Het kation kan door een kationenwisselaar worden weerhouden. Bij intermediaire 
pH hebben we eerder een zwitterionische vorm CHR(NH3

+)COO-, dan de boven weergegeven neutrale 
vorm. Het molecule heeft dan zowel kationische als anionische groepen, maar vanuit het oogpunt van 
ionenwisseling is de nettolading nul. Het molecule zal noch door een kationenwisselaar, noch door een 
anionenwisselaar worden weerhouden. Bij hoge pH-waarden is het molecule anionisch, 
CHR(NH2)COO-, en kan door een anionenwisselaar worden weerhouden.  
 
We kunnen dus (a) het aminozuur bij lage pH op een kationenwisselaar weerhouden en het vervolgens 
elueren door de pH te verhogen tot het zwitterion wordt gevormd, of (b) het aminozuur bij hoge pH op 
een anionenwisselaar weerhouden en vervolgens elueren door de pH te verlagen tot het zwitterion 
wordt gevormd. In de praktijk gaat men meestal de aminozuren scheiden met behulp van een 
kationenwisselaar. Elk aminozuur vorm zijn zwitterion bij een verschillende pH-waarde die 
karakteristiek voor dat aminozuur is en die bepaald wordt door de aard van de R-groep. Deze pH-
waarde is bekend onder de benaming iso-elektrisch punt van het aminozuur. Aminozuren met zure R-
groepen hebben lage iso-elektrische punten, terwijl aminozuren met basische groepen hoge iso-
elektrische punten hebben. Als we het mengsel van aminozuren op een kationenwisselaar houden bij 
een pH beneden het iso-elektrisch punt van het meest zure aminozuur aanwezig en we vervolgens een 
reeks van buffers met verschillende samenstelling door de kolom laten lopen, zodat we de pH traag op 
een gecontroleerde manier laten stijgen, dan zullen de aminozuren uit de kolom elueren in de volgorde 
van stijgend iso-elektrisch punt. Voor pH 3,41 to pH 6,7 kan een citraatbuffer worden gebruikt, en 
voor pH waarden tussen 6,7 en 11,0 een Na2CO3/NaHCO3-buffer. Op deze manier is het mogelijk om 
alle aminozuren kwantitatief van elkaar te scheiden. 
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9.5 Vloeibare ionenwisselaars 
 
Ionenwisseling bij harsvormige ionenwisselaars treedt op tussen een vaste stof en een vloeistof, terwijl 
in het geval van vloeibare ionenwisselaars het proces tussen twee niet-mengbare vloeistoffen optreedt. 
Vloeibare ionenwisselaars bestaan uit hoogmoleculaire zuren en basen, die een lage oplosbaarheid 
hebben in water, maar een hoge oplosbaarheid in organische solventen die niet met water mengbaar 
zijn. Een oplossing van een zuur in een organisch solvent kan optreden als kationenwisselaar voor 
ionen in een waterige oplossing. Op dezelfde manier kan een oplossing van een base in een organisch 
solvent als anionenwisselaar gebruikt worden.  
 
De vloeibare anionenwisselaars die tegenwoordig commercieel verkrijgbaar zijn, zijn vooral 
gebaseerd op primaire, secundaire en tertiaire alifatische aminen. De vloeibare anionenwisselaars 
worden meestal gebruikt als oplossingen (ca. 2,5 tot 12,5 vol. %) in een inert organisch solvent zoals 
benzeen, tolueen, kerosine, petroleumether, cyclohexaan, octaan, …. De anionenwisselaars Amberlite 
LA.1 en LA.2 kunnen gebruikt worden om zuren uit een oplossing te verwijderen: 

 R’R”NH + HX ⎯→⎯  R’R”NH2X, 
Of in de zoutvorm voor verscheidene ionenwisselaarsprocessen: 

 R’R”NH2Cl + NaNO3 ⎯→⎯  R’R”NH2NO3 + NaCl. 
 
Voorbeelden van vloeibare kationenwisselaars zijn alkyl- en dialkylfosforzuren, alkylsulfonzuren en 
carbonzuren. De twee meest gebruikte vloeibare kationenwisselaars zijn di(2-ethylhexyl)fosforzuur en 
dinonylnaftaleensulfonzuur.  
 
De werking van een vloeibare ionenwisselaar houdt de selectieve transfer in van een opgeloste stof 
tussen de waterige fase en een niet-mengbare organische fase die de ionenwisselaar bevat. 
Hoogmoleculaire aminen in een zure oplossing vormen grote kationen die in staat zijn om 
extraheerbare deeltjes (bijv. ionenparen) te vormen met verscheidene anionen. De techniek die 
gebruikt wordt met vloeibare ionenwisselaars is dezelfde als de techniek gebruikt bij solventextractie.  
 
De vloeibare ionenwisselaars combineren veel voordelen van zowel ionenwisseling als 
solventextractie. Er zijn echter ook enkele nadelen en moeilijkheden verbonden aan vloeibare 
ionenwisselaars. De belangrijkste moeilijkheid is de vorming van emulsies tussen de organische en de 
waterige fase. Dit maakt de scheiding van de fasen moeilijk of zelfs onmogelijk. Het is daarom van 
belang een vloeibare ionenwisselaar met een lage oppervlakte-activiteit te gebruiken. Een ander nadeel 
voor het gebruik van vloeibare ionenwisselaars in de analytische chemie, is dat het vaak noodzakelijk 
is om het vereiste deeltje van de organische fase terug te extraheren naar een waterige fase vooraleer 
een dosage kan uitgevoerd worden. Soms kan de organische fase echter direct worden gebruikt voor de 
dosage van het geëxtraheerde deeltje, in het bijzonder wanneer de oplossing in een vlam kan gesproeid 
worden, zoals bij atomaire-absorptiespectroscopie (AAS) en atomaire emissie spectroscopie (AES).  
 
Uitgeputte vloeibare ionenwisselaars kunnen op een analoge wijze geregenereerd worden als 
ionenwisselaarsharsen. Zo kan bijvoorbeeld een anionenwisselaar verzadigd met nitraat ionen in de 
chloridevorm omgezet worden door behandeling met een overmaat natriumchlorideoplossing.  
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9.6 Complexvormende ionenwisselaars 
 
Toepassing  van complexvormende reagentia om de scheiding van mengsels van kationen te verbeteren 
bij gebruik van gewone kationenwisselaars is een wel bekende techniek. In 9.4.2 wordt de scheiding 
van een mengsel van lanthanide-ionen geïllustreerd. Een alternatieve methode om de scheiding van een 
mengsel van metaalionen te verbeteren is het gebruik van kationenwisselaars waarbij verscheidene 
complexvormende groepen (bijv. dimethylglyoxime en iminodiazijnzuur) aan de matrix zijn 
vastgehecht (fig. 9.3). Een belangrijke eigenschap van complexvormende ionenwisselaars is hun 
grotere selectiviteit in vergelijking met de conventionele ionenwisselaars. De affiniteit van een bepaald 
metaalion voor een bepaalde complexvormende ionenwisselaar is grotendeels afhankelijk van de aard 
van de complexvormende groep. Het selectief gedrag van de ionenwisselaar is vooral gebaseerd op de 
verschillen in stabiliteit van de metaalcomplexen gevormd op de ionenwisselaars onder verschillende 
pH-voorwaarden. Het uitwisselingsproces is echter trager in een complexvormende ionenwisselaar in 
het geval van de klassieke ionenwisselaars.  
 
Om als een functionele groep in een ionenwisselaar te kunnen worden ingebouwd, moet het 
complexvormende reagens aan de volgende vereisten voldoen: 
(1) De complexvormende groep moet een voldoende chemische stabiliteit hebben, zodat tijdens de 

synthese van de ionenwisselaar de functionele groep niet wordt aangetast; 
(2) De sterische structuur van de chelerende groep moet compact zijn, zodat de vorming van de 

chelaatringen niet door de harsmatrix wordt gehinderd. 
(3) De specifieke schikking van de donoratomen ten opzichte van elkaar in het ligand mag niet 

veranderd worden. Dit is noodzakelijk omdat voor de vorming van een stabiel complex het ligand 
tenminste een tridentaat moet zijn. 

(4) Het complexvormende ligand moet aan een polymeermatrix kunnen vastgehecht worden.  
 

Op basis van deze vereisten kunnen verscheidene 
complexvormende liganden niet in een ionenwisselaar worden 
ingebouwd zonder verlies van hun complexvormende 
eigenschappen. Liganden die geen 1:1 complexen vormen 
(zoals 8-hydroxyquinoline) zijn niet geschikt, evenals 
moleculen als EDTA die niet voldoende compact zijn. In het 
geval van EDTA is het weinig waarschijnlijk dat de 
complexvormende configuratie die in waterige oplossing 
voorkomt, ook in een polymeer met kruisverbindingen kan 
behouden worden. De iminodiazijnzuurgroep is echter 
voldoende compact en vormt 1:1 complexen met metaalionen. 
De basiciteit van het N-atoom kan beïnvloed worden door het 
feit dat de iminogroep direct aan de fenylkern is aangehecht, 
dan wel dat er een methyleengroep is tussengeschakeld.  

 
Alhoewel complexvormende ionenwisselaars met verschillende ligand-donoratomen werden 
gesynthetiseerd, zijn de harsen met iminodiazijnzuur (N- en O-donoratomen) veruit de belangrijkste. 
De ionenwisselaar gebaseerd op iminodiazijnzuur in een styreendivinylbenzeenmatrix is commercieel 
verkrijgbaar onder de handelsnamen Dowex Chelating Resin A-1 en Chelex 100. Zo heeft Chelex 100 
een grote voorkeur voor koper, ijzer en andere zware metaalionen boven ionen van natrium, kalium en 
calcium. De grote affiniteit voor ionen van transitiemetalen maakt deze ionenwisselaar heel geschikt 
voor verwijdering van sporen van deze elementen uit oplossing waarin grote hoeveelheden Na+ en K+ 

CH2

N
CH2CH2

COO-COO-

CH

 
Fig. 9.3 Ionenwisselaar met 

iminodiacetaatgroepen (detail) 
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aanwezig zijn. Deze ionenwisselaars zijn ook geschikt voor concentratie van transitiemetaalionen uit 
een sterk verdunde oplossing.  
 
 
 

9.7. Ionenchromatografie 
 
Bij ionenchromatografie worden anionen door ionenwisseling gescheiden en gedetecteerd door hun 
elektrische geleidbaarheid. In waterige oplossingen vertonen ionen een elektrische geleidbaarheid die 
evenredig met hun concentratie is. Omwille van de hoge concentratie van het elektroliet in de 
elutievloeistof is het moeilijk of zelfs onmogelijk om de verandering in elektrische geleidbaarheid te 
meten wanneer het analiet wordt geëlueerd. Daarom wordt bij ionenchromatografie de anionen eerst 
gescheiden in een scheidingskolom, waarna in de daarop volgende onderdrukkingskolom 
(suppressor) het elektroliet van de elutievloeistof wordt vervangen door een niet-ionisch deeltje (fig. 
9.4).  
Ionenchromatografie werd in 1975 ontwikkeld en is nu de te verkiezen methode voor de kwalitatieve 
en kwantitatieve analyse van een mengsel van anionen, zeker wanneer het spooranalyse betreft. De 
methode kan ook gebruikt worden voor micro-elementanalyse van S, P, Cl, Br en I in organische 
verbindingen. Het staal wordt ontbonden door verbranding in een zuurstofatmosfeer (Schöninger-fles). 
De klassieke ionenwisselingsharsen werden bij ionenchromatografie vervangen door gecoate 
materialen, waarbij de synthetisch geproduceerde ionenwisselaars worden vastgehecht op glasparels of 
niet-poreuze polymeerkorrels. Deze korrels hebben een diameter tussen 30 en 40 μm. Een tweede 
variant bestaat erin dat een vloeibare ionenwisselaar wordt gecoat op een drager van poreus silica. In 
vergelijking met klassieke ionenwisselaars hebben deze materialen een veel hogere snelheid voor 
diffusieprocessen, maar een lagere capaciteit. 
Beschouw het voorbeeld waarbij een staal met KNO3 en CaSO4 op de scheidingskolom wordt 
gebracht. De scheidingskolom bestaat uit een anionenwisselaar in de carbonaatvorm en als 
elutievloeistof gebruikt men een Na2CO3-oplossing. NO3

- en SO4
2- worden door de ionenwisselaar 

vastgehouden en worden geleidelijk verplaatst door CO3
2- van de elutievloeistof. De K+ en Ca2+ 

kationen worden niet door de anionenwisselaar tegengehouden en doorstromen ongehinderd de kolom. 
Na een bepaalde tijdsspanne zullen NaNO3 en Na2SO4 uit de scheidingskolom komen gestroomd. Deze 
deeltjes kunnen niet eenvoudig worden gedetecteerd, omdat de elutievloeistof zoveel Na2CO3 bevat dat 
de elektrische geleidbaarheid van de elutievloeistof deze van het analiet ver overtreft. Om dit probleem 
op te lossen, laat men de vloeistof vervolgens door een onderdrukkingskolom stromen.  Deze bestaat 
uit een membraan van een sterk zure kationenwisselaar in de geprotoneerde vorm. De buitenkant van 
het membraan is door een H2SO4-oplossing omgeven. De sulfonaatgroepen (-SO3

-) zullen de anionen 
afstoten, maar houden de kationen vast. Wanneer Na2CO3 vanuit de scheidingskolom in de 
onderdrukkingskolom terechtkomt, wordt Na+ door H+ vervangen waardoor Na2CO3 in H2CO3 wordt 
omgezet. Het gevormde Na2SO4 buiten de membraan wordt weggewassen. In de afwezigheid van 
elektrolyt zal enkel H2CO3 met een lage elektrische geleidbaarheid uit de onderdrukkingskolom 
stromen. Wanneer er analiet aanwezig is, worden HNO3 en H2SO4 gevormd. Deze deeltjes hebben een 
hoge geleidbaarheid en kunnen door de conductometer worden geregistreerd. 
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Fig. 9.4: Schematische voorstelling van ionenchromatografie 
 
Een nadeel van het gebruik van de onderdrukkingskolom is dat deze soms moet geregenereerd worden 
en ook dat hierdoor een verbreding van de elutiepieken optreedt. In bepaalde 
onderdrukkingskolommen kan het zuur in een extern compartiment elektrolytisch worden 
geregenereerd. Tegenwoordig bestaat er ook apparatuur voor ionenchromatografie waarbij geen 
onderdrukkingskolom wordt gebruikt. Hierbij meet men de kleine verschillen in geleidbaarheid tussen 
de elutievloeistof en de elutievloeistof met analiet. Deze verschillen worden versterkt. Een andere 
mogelijkheid om de onderdrukkingskolom te vermijden, is door te werken met ion-selectieve detectors. 
In fig. 9.5 wordt een voorbeeld van een chromatogram gegeven. Het chromatogram illustreert het 
scheidend vermogen van ionenchromatografie.  
Naast de scheiding van anionen kunnen met ionenchromatografie ook kationen gescheiden worden. 
Hierbij wordt het membraan van de onderdrukkingskolom vervangen door een anionenwisselaar in de 
OH- vorm. Als een mengsel van KNO3 en CaSO4 wordt gescheiden met HCl als eluens, komen KCl en 
CaCl2 uit de ionenwisselingskolom. Deze worden in de onderdrukkingskolom omgezet tot KOH en 
Ca(OH)2. Het HCl-eluaat wordt in de onderdrukkingskolom tot H2O omgezet. In plaats van H+ als 
eluens kan het benzeen-1,4-diammonium-kation worden gebruikt. Na doorgang door de 
onderdrukkingskolom ontstaat het neutrale product 1,4-diaminobenzeen. 
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Fig. 9.5 Ionenchromatogram 
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10   Gelchromatografie 
 

10.1 Principes van gelchromatografie 
Gelchromatografie is een vorm van vloeistofchromatografie die gebruikt wordt om moleculen op 
basis van hun verschillen in grootte (of in molecuulmassa) te scheiden. De techniek is ook gekend 
onder de Engelse benaming size-exclusion chromatography. Andere benamingen zijn gelpermeatie-
chromatografie (GPC) en gelfiltratie. Alle moleculen boven een bepaalde grootte worden uitgesloten 
uit de stationaire fase met een gedefinieerde poriëngrootte (vandaar de benaming size-exclusion). 
Moleculen met een moleculaire massa beneden deze uitsluitingslimiet van de stationaire fase, worden 
weerhouden en wel des te meer naarmate de moleculen kleiner zijn (fig. 10.1). De moleculen worden 
tussen de stationaire en mobiele fase verdeeld op basis van hun moleculaire grootte en gedeeltelijk ook 
op basis van de vorm van de moleculen. In tegenstelling tot andere vormen van 
vloeistofchromatografie is gelchromatografie niet gebaseerd op chemische of fysische interacties van 
de te scheiden moleculen met de stationaire fase. Gelchromatografie is belangrijk voor de analyse van 
hoogmoleculaire deeltjes, zoals polymeren of biomoleculen.  

 
 

Fig. 10.1 Moleculaire uitsluiting bij gelchromatografie 
 
Twee extremen kunnen onderscheiden worden in de interactie van de moleculen met de stationaire 
fase. Moleculen met een grotere diameter dan de gemiddelde diameter van de moleculen worden 
volledig uit de poriën uitgesloten en worden geëlueerd samen met het solventfront van de mobiele fase. 
Moleculen met een duidelijk kleinere diameter dan de diameter van de poriën van de stationaire fase 
kunnen vrij de poriën binnendringen, verblijven de langste tijd in de stationaire fase, en elueren als 
laatste. Moleculen met een gemiddelde diameter dringen de poriën van de stationaire fase binnen 
afhankelijk van de moleculaire grootte en ook afhankelijk van hun vorm. Zij hebben retentietijden die 
tussen deze twee uiterste waarden gelegen zijn. De componenten van een mengsel komen uit de kolom 
in de volgorde van hun relatieve molecuulmassa, waarbij eerst de hoogmoleculaire verbindingen 
elueren. Verbindingen die door de gel worden uitgesloten kunnen niet van elkaar gescheiden worden. 
Eveneens zullen kleine moleculen die volledig in de poriën kunnen binnendringen, niet van elkaar 
gescheiden worden.  
 
Aangezien de adsorptie-effecten van de analietmoleculen op het oppervlak van de geldeeltjes 
gewoonlijk verwaarloosbaar zijn, kan gelchromatografie als een vorm van partitiechromatografie 
beschouwd worden. De vloeibare stationaire fase is de vloeistof binnen de gelporiën, en de mobiele 
fase is de elutievloeistof die de rest van de kolom vult. We hebben met andere woorden een 
partitiekolom waarbij de twee vloeibare fasen (de mobiele en de stationaire fasen) dezelfde 
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samenstelling hebben. Vaak wordt echter de gelmatrix als de stationaire fase beschouwd, in plaats van 
de vloeistof binnenin de poriën. Het mechanisme van gelchromatografie wordt dan verklaard door te 
steunen op de moleculaire zeefwerking van de stationaire fase. 
 
Het retentiegedrag in gelchromatografie wordt beschreven met behulp van het retentievolume dat het 
product is van de retentietijd met de stroomsnelheid van de mobiele fase. Het totale volume Vtotaal voor 
een kolom gepakt met poreuze silica of polymeer is: 
 

gelptotaal VVVV ++= 0 ,        (10.1) 

 
waarbij V0 staat voor het dood volume, Vp voor het poriënvolume en Vgel het volume ingenomen 
door de stationaire fase. Het dood volume is het volume van de mobiele fase tussen de stationaire fase 
en komt overeen met het theoretische volume voor het transport van de totaal uitgesloten moleculen. 
Het volume voor de moleculen die zich vrij binnen de poriën kunnen bewegen is gelijk aan de som van 
het dood volume V0 en het poriënvolume Vp. De maximale waarbij voor het retentievolume is dus 

pVV +0 .  

 
Het elutievolume (retentievolume) VE van een molecule dat zich gedurende een zekere tijd in de 
stationaire fase ophoudt, is afhankelijk van het dood volume V0 en in zekere mate van het 
poriënvolume: 
 

pE KVVV += 0 .         (10.2) 

 
De constante K correspondeert met een partitiecoëfficiënt. Wanneer een molecule volledig wordt 
uitgesloten, is K = 0. Als het molecule vrij doorheen de poriën kan bewegen, is K = 1. Bij een 
gedeeltelijke uitsluiting van de moleculen neemt K waarden aan tussen 0 en 1. Deze eenvoudige 
benadering is enkele geldig wanneer er geen interacties, zoals adsorptie, optreden tussen de 
analietmoleculen en het oppervlak van de gel. Wanneer er wel interacties optreden, kan K groter dan 1 
worden.  
 

10.2 Mobiele en stationaire fasen 
 
De keuze van de mobiele fase hangt af van het type van stationaire fase. Gelchromatografische 
systemen kunnen gedifferentieerd worden in gelfiltratie en gelpermeatie. De benaming 
gelfiltratiechromatografie wordt vooral door biochemici gebruikt en de benaming 
gelpermeatiechromatografie door polymeerchemisten. Bij gelfiltratie werkt men met een hydrofiele 
kolompakking om water oplosbare moleculen van elkaar te scheiden. Hiervoor worden waterige 
eluenten als de mobiele fase gebruikt. Deze bevatten in de regel een buffer voor pH-controle. 
Gelpermeatie steunt op een hydrofoob kolompakkingsmateriaal. Als mobiele fase gebruikt men niet-
polaire organische solventen. Gelpermeatie vindt toepassing voor analyse van stalen die slechts weinig 
wateroplosbaar zijn.  
 
In tegenstelling tot de mobiele fasen bij andere vormen van chromatografie dient de mobiele fase bij 
gelchromatografie enkel voor het oplossen van het staal en voor het transporteren van het staal door de 
kolom. Soms kan het moeilijk zijn om een geschikt oplosmiddel te vinden. Zo gebruikt men 
bijvoorbeeld voor polyolefinen 1,2,4-trichloorbenzeen bij 140 °C. Over het algemeen worden bij 
gelchromatografie geen solventmengsels gebruikt. Het solvent dient voldoende affiniteit voor de 
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gelmatrix te hebben. Dit sluit grotendeels de adsorptie van de staalmoleculen op de gelmatrix uit. Bij 
zachte gels is deze affiniteit noodzakelijk om de gel voldoende te laten zwellen. Een bijkomende 
vereiste voor het solvent is een lage viscositeit. Een lage viscositeit beïnvloedt de 
verdelingscoëfficiënten en de kolomefficiëntie in gunstige zin. 
 
De stationaire fase bij gelchromatografie is altijd poreus met een groot inwendig volume. De poriën 
zijn volledig gevuld met het solvent dat als elutievloeistof wordt gebruikt. De poriëngrootte is een erg 
kritische parameter, aangezien het principe van de scheiding is dat moleculen boven een bepaalde 
grootte volledig uit de poriën worden uitgesloten, en dat het binnenste van de poriën enkel voor de 
kleinere moleculen geheel of gedeeltelijk toegankelijk is. De gel moet chemisch inert en mechanisch 
stabiel zijn. Andere vereisten zijn een reproduceerbare poreuze structuur en een éénvormige 
deeltjesgrootte. Het fractioneringsgebied is afhankelijk van de spreiding van de poriëngrootte. Men kan 
twee typen van gelmateriaal onderscheiden: xerogels en aerogels. Xerogels zijn gels in de klassieke 
betekenis van het woord. Ze bestaan uit kruisverbonden polymeren die opzwellen in contact met het 
solvent ter vorming van een relatief zacht poreus medium, waarbij de poriën de ruimte zijn tussen de 
polymeerketens in de matrix. Wanneer het solvent wordt verwijderd, valt de gelstructuur in elkaar, 
alhoewel de gelstructuur soms kan hersteld worden door opnieuw solvent toe te voegen. Aerogels zijn 
in feite geen gels. Het zijn poreuze vaste stoffen die door solvent doordrongen worden. De structuur 
van een aerogel valt niet in elkaar als het solvent wordt verwijderd. Poreus glas en poreus silica zijn 
voorbeelden van aerogels. Sommige gelmaterialen zoals polystyreen zijn xerogel-aerogel hybriden. 
Ze hebben een vrij rigide structuur en zwellen op in contact met het solvent, op dezelfde manier als die 
voor ionenwisselaars het geval is. Agarose is een uitzondering en gedraagt zich op een bijzondere 
wijze.  
Bij gelpermeatiechromatografie gebruikt men meestal een styreen-divinylbenzeen polymeer met veel 
kruisverbindingen (cross-linkings) als stationaire fase. Deze polymeren zijn hetzelfde als gebruikt voor 
ionenwisselaars, maar nu zonder ioniseerbare groepen (zie hoofdstuk 5). Een type van polystyreengel 
is Styragel. De gels worden gebruikt voor scheidingen in een niet-waterig midden, bijv. in 
dichloormethaan (DCM), tolueen, trichloorbenzeen, tetrahydrofuraan (THF), dimethylsulfoxide 
(DMSO), .... Ze kunnen niet gebruikt worden met water, aceton en alcoholen. In droge toestand is dit 
materiaal rigide en niet-permeabel. Wanneer het polymeer echter in een apolaire elutievloeistof wordt 
geplaatst, zwelt het op tot een sponsachtig materiaal (een gel). Deze gels vormen daarbij holten die 
moleculen van verscheidene groottes kunnen vasthouden. De mate waarin kruisverbindingen in het 
polymeer aanwezig zijn, bepaalt de grootte van de holten in de gelmatrix. De uitsluitingslimiet van de 
gels varieert tussen 1600 en 40 000 000. 
 

Tabel 10.1 Overzicht van Sephadex gels en hun gebruik 
 

Sephadex type Fractioneergebied voor peptiden en globulaire proteïnen (Mr) 
G-10 < 700 
G-15 < 1500 
G-25 1000 – 5000 
G-50 1500 – 30000 
G-75 3000 – 700000 
G-100 4000 – 150000 
G-150 5000 – 400000 
G-200 5000 – 800000 

 
Een veel gebruikte stationaire fase voor gelfiltratie is Sephadex. Het startmateriaal voor de bereiding 
van Sephadex is dextraan, een natuurlijk polysaccharide waarin de glucose eenheden voornamelijk via 
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1,6-binding aan elkaar verbonden zijn (fig. 10.2). De individuele dextraanketens worden aan elkaar 
kruisverbonden met glycerylbruggen wanneer men ze laat reageren in alkalisch midden met een 
dispersie van epichloorhydrine in een organisch solvent. Sephadex is niet oplosbaar in water, maar is 
hydrofiel omwille van de vele hydroxygroepen. Alhoewel de mate van crosslinking kan gecontroleerd 
worden door aanpassing van de relatieve hoeveelheden van dextraan en epichloorhydrine, is de positie 
van de kruisverbindingen willekeurig. Dit heeft een verdeling van de poriëngrootte voor elk geltype tot 
gevolg, waardoor Sephadex-gels een breed lineair werkgebied hebben. Sephadex-gels zijn 
commercieel verkrijgbaar met uitsluitingslimieten variërend van kleiner dan 1000 tot enkele 
honderdduizenden Dalton. Sephadex gels worden geklasseerd volgens hun vermogen om water op te 
nemen. Het nummer van de Sephadex gel geeft aan hoeveel water er kan vastgehouden worden. 
Sephadex G-10 kan ca. 1 mL water per gram droge gel opnemen. Sephadex G-200 kan ca. 20 mL 
water per gram droge gel opnemen. Gels met een hoge graad van opzwelling worden gebruikt om grote 
moleculen te fractioneren (hoog Mr), terwijl dichtere gels gebruikt worden om laagmoleculaire 
verbindingen te scheiden. Een overzicht van de verschillende typen van Sephadex-gels wordt in Tabel 
10.1 weergegeven. De gels zijn onoplosbaar in water en zijn stabiel ten opzichte van milde 
redoxreagentia en ten opzichte van basen en zwakke zuren. Sephadex-gels worden vooral toegepast in 
de biochemie voor het scheiden van peptiden en eiwitten. De gels worden gemaakt door Pharmacia 
Fine Chemicals Co. (Piscataway, New Jersey, USA) 
 

 
Fig. 10.2 Structuur van Sephadex 
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Fig. 10.3 Structuur van polyacrylamide (Bio-Gel) 
 
 
Bio-Gel is een meer chemisch stabiele serie van gels en ze bestaan uit polyacrylamiden (fig. 10.3). Ze 
zijn onoplosbaar in water en in de meeste organische solventen. Ze kunnen gebruikt worden in het pH-
gebied van 2 tot 11. De inerte gel vermindert de mogelijkheid van adsorptie van polaire verbindingen, 
een probleem dat bij Sephadex gels wel kan voorkomen. Een overzicht van de verschillende typen van 
Bio-Gel is in Tabel 10.2 weergegeven. Bio-Gel wordt door Bio-Rad Laboratories (Richmond, 
Californië, USA) op de markt gebracht. 
 

Tabel 10.2 Overzicht van Bio-Gel types en hun gebruik 
 

Bio-Gel type Fractioneergebied (Mr) 
P-2 100 – 1800 
P-4 800 – 4000 
P-6 1000 – 6000 
P-10 1500 – 20000 
P-30 2500 – 40000 
P-60 3000 – 60000 
P-100 5000 – 100000 
P-150 15000 – 150000 
P-200 30000 – 200000 
P-300 60000 – 400000 
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Agarose is een polysaccharide dat uit zeewier geëxtraheerd wordt. Boven 50 °C lost het op in water en 
als de oplossing beneden 30 °C wordt gekoeld wordt er een gel gevormd die beneden 40 °C 
onoplosbaar is. Boven 40 °C “smelt” de gel. Bevriezing veroorzaakt ook niet-reversibele 
veranderingen in de structuur van de gel. Agarose gels kunnen gemaakt worden met een zeer grote 
poriëngrootte en deze gels zijn mechanisch veel stabieler dan dextraangels met een vergelijkbare 
poriëngrootte. Een commercieel verkrijgbare agarose-gel is Sepharose. 
 
Tot midden de jaren ’80 waren de meeste toepassingen van gelchromatografie gebaseerd op zachte gels 
met gebruik van open kolommen. De kolommen konden niet bij een hoge inlaatoverdruk functioneren 
omwille van de samendrukbaarheid van de zachte gels. Rigide hydrofiele gels en glazen met 
gecontroleerde poriëngrootte kunnen wel hoge drukken weerstaan en worden daarom tegenwoordig 
routinematig in vele laboratoria gebruikt. Kolomvullingen op basis van silica met een gemiddelde 
korrelgrootte tussen 5 en 10 μm zijn erg populair. Omdat gewone silicagel silanolgroepen bezit die 
kunnen interageren met de ionische en ionizeerbare functionele groepen van de biomoleculen, worden 
hydrofiele fasen chemisch op het oppervlak gebonden. Organische fasen met korte ketens en met matig 
polaire groepen zoals diolen worden meestal gebruikt, omdat een te sterk organisch karakter zou 
kunnen resulteren in ongewenste interacties met de hydrofobe gedeelten van biomoleculen zoals 
proteïnen en polynucleotiden. De apparatuur voor hogedrukgelchromatografie is analoog met deze 
gebruikt voor HPLC. 
 
 
 

10.3 Praktische uitvoering 
 
In het algemeen moeten de gels tenminste zes uren voor gebruik bereid worden. Ze moeten kunnen 
opzwellen in de elutievloeistof. Nadat de opgezwollen gel bereid is, wordt deze goed geroerd en de 
resulterende slurrie wordt in kleine porties in de kolom gegoten. Men moet er zorg voor dragen dat de 
gel gelijkmatig in de kolom wordt afgezet en er geen luchtbellen worden ingesloten. Het gelbed wordt 
in evenwicht gebracht door drie elutievolumes solvent door de kolom te laten lopen tegen een hogere 
stroomsnelheid dan de snelheid waartegen het experiment wordt uitgevoerd.  
 
De kolom kan dan getest worden door er volledig uitgesloten opgeloste kleurstofmoleculen te laten 
doorlopen. Een veel gebruikte oplossing is Blue Dextran 2000 (Mr ≈ 2×106), met een staalvolume dat 
kleiner is dan 10% van het kolomvolume. Als de kolom goed gepakt en gestabiliseerd is, moet de 
gekleurde verbinding als een compacte horizontale band geëlueerd worden. Deze test geeft eveneens 
een maat voor het dood volume V0. Dit is het volume vereist om de uitgesloten gekleurde verbinding te 
elueren. Tijdens het pakken van de kolommen en het ontwikkelen van het chromatogram mag het 
bovenste van de kolompakking niet droog komen de staan. Evenmin mag de top van het gelbed 
verstoord worden. De meest cruciale factor bij gelchromatografie is controle van de stroomsnelheid 
van het elutiesolvent.  
 
Alle vaste deeltjes of verbindingen die sterk op de gel kunnen geadsorbeerd worden, moeten uit het 
staal verwijderd worden. De massa en de concentratie van de opgeloste moleculen zijn slechts in 
zoverre van belang dat ze de viscositeit beïnvloeden. Als de viscositeit van het staal ca. tweemaal 
groter is dan de viscositeit van de elutievloeistof, leidt dit tot een slechte resolutie. Het volume van het 
staal is ook van belang. Voor eenvoudige scheidingen mag het staalvolume 10 tot 30% van het 
solventvolume in de kolom bedragen. Voor scheiding van verbindingen met een molecuulgewicht dat 
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dicht bij elkaar ligt, moet het staalvolume tot 1 à 3 % van het solventvolume in de kolom gereduceerd 
worden. Een verdere reductie van het staalvolume geeft meestal geen betere resolutie.  
 
Met eenvoudige kolommen wordt het staal bovenop de kolom ingebracht. Het is echter moeilijk om het 
staal op de kolom te brengen zonder de top van het gelbed te verstoren. Stalen met een dichtheid groter 
dan deze van de elutievloeistof kunnen met behulp van een capillair op de kolom worden gebracht, 
onder een laag elutiesolvent. Indien vereist, kan de dichtheid van het staal verhoogd worden door 
toevoeging van glucose of bufferzouten.  
 
De ontwikkeling van het chromatogram is heel eenvoudig. Enkel isokratische technieken (geen 
gradiëntelutie) worden toegepast en de opgeloste moleculen worden geëlueerd in de volgorde van 
afnemende molecuulmassa en/of grootte. Het totaal aantal opgeloste moleculen dat kan geresolveerd 
worden is over het algemeen kleiner dan 10. De resolutie in gelchromatografie wordt bepaald door 
dezelfde theoretische principes als voor andere vormen van vloeistofchromatografie. Belangrijke 
variabelen voor de controle van de resolutie zijn de kolomlengte, de deeltjesgrootte en de homogeniteit 
van de kolompakking. De resolutie neemt toe met toenemende kolomlengte (volgens L1/2), maar de 
kolomlengte is beperkt door de samendrukbaarheid van de gel. De resolutie kan ook verbeterd worden 
door de deeltjesgrootte te verkleinen, alhoewel hierdoor de stroomsnelheid van de elutievloeistof wordt 
verkleind.  
 
Voor proteïnen is het belangrijk om een solvent met een voldoende hoge ionische sterkte te gebruiken 
(bijv. 0,05 M NaCl) om elektrostatische adsorptie van de opgeloste molecule, door occasionele geladen 
sites op het gel te vermijden.  
 
 

10.4 Toepassingen van gelchromatografie 
 
Gelchromatografie wordt gebruikt voor het analyseren van verbindingen met een relatieve 
molecuulmassa van enkele honderden tot enkele miljoenen. We kunnen een onderscheid maken tussen 
toepassingen van gelfiltratie voor het scheiden van wateroplosbare componenten en van gelpermeatie 
voor het scheiden van wateronoplosbare componenten (zie ook hogerop).  
 
Gelfiltratie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het scheiden van hoogmoleculaire biomoleculen van 
laagmoleculaire biomoleculen of van zouten. Op deze manier kunnen proteïnen gescheiden worden 
van aminozuren of van laagmoleculaire peptiden, op voorwaarde dat de uitsluitingslimiet van de 
stationaire fase gekozen wordt op moleculaire massa’s van enkele duizenden. Andere typen van 
biomoleculen die kunnen gescheiden worden zijn nucleïnezuren en polysacchariden. Het scheiden van 
grote biomoleculen van anorganische zouten noemt men ontzouten. Een voorbeeld is het scheiden van 
hemoglobine en natriumchloride op een Sephadex-gel. 
 
Gelpermeatie dient voor het scheiden van homologe verbinden, oligomeren of polymeren. Een 
voorbeeld is het scheiden van vetzuren met een relatieve moleculaire massa tussen 100 en 350. Voor 
deze toepassing wordt een polymeer met een uitsluitingslimiet van ca. 1000 gekozen. 
 
Zowel gelfiltratie als gelpermeatie kunnen gebruikt worden om moleculaire massa’s of om een 
verdeling van moleculaire massa’s van biomoleculen en van polymeren te bepalen. In fig. 10.4 is een 
gelchromatogram van polystyreenstalen met een verschillende molecuulmassa weergegeven. De 
retentievolumes van de samenstellende bestanddelen van een staal worden vergeleken met die van 
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standaardverbindingen die gelijkaardige eigenschappen hebben als de moleculen in het staal. 
Dextranen, polyethyleenglycol, gesulfoneerde polystyrenen en proteïnen worden als wateroplosbare 
standaarden gebruikt. Polystyreen en polyisopreen zijn typische wateronoplosbare standaarden. De 
basis van de ijking is het logaritmisch verband tussen het elutievolume en de relatieve molecuulmassa 
Mr: 
 

Er VbbM 10log −= ,       (10.3) 

 
waarbij b0 en b1 de regressieparameters zijn en VE het elutievolume voorstelt. Deze vergelijking is 
uiteraard enkel geldig voor het gebied van selectieve permeatie (binnen het fractioneergebied). In de 
polymeerchemie worden vaak combinaties van gels gebruikt. Verscheidene kolommen, elk gevuld met 
een verschillend type gel, worden achter elkaar geschakeld. Door deze combinatie worden vaak rechte 
ijkcurven verkregen over een gebied, waarin de ijkcurven van de afzonderlijke kolommen zouden 
gekromd zijn.  
 

 
 

Fig. 10.4  Gelchromatogram van polystyreenstalen met een verschillende molecuulmassa 

 
 
Een voordeel van gelchromatografie is de vrij korte analysetijd. De chromatografische pieken zijn 
meestal scherp, wat een gemakkelijke verwerking van de meetgegevens toelaat. Aangezien het staal 
geen fysische of chemische interactie met de stationaire fase ondergaat, elueren de verbindingen uit de 
kolom zonder dat er verlies aan product optreedt. Gelchromatografie kan voor preparatieve 
scheidingen gebruikt worden. Bovendien beïnvloedt het staal niet de kolom, zoals met andere vormen 
van vloeistofchromatografie dikwijls wel het geval is. Omwille van het kleine uitsluitingsgebied (K 
varieert slechts tussen 0 en 1), is de piekcapaciteit van gelchromatografie beperkt. Bovendien kunnen 
verbindingen met eenzelfde grootte, zoals isomeren, niet van elkaar gescheiden worden (tenzij ze een 
sterk afwijkende vorm hebben). Het is een vuistregel dat scheidingen met gelchromatografie enkel 
succesvol zijn als de relatieve moleculaire massa’s van de componenten in het staal tenminste 10 % 
van elkaar verschillen. 
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Voorbeeld: bepaling van de moleculaire massa met behulp van gelfiltratie 
 
De hieronder vermelde proteïnen (en Blue Dextran 2000) werden gechromatografeerd op een 
gelpermeatiekolom en de retentievolumes VE werden gemeten. Schat de moleculaire massa van de 
onbekende verbinding. 
 

Verbinding VE (mL) Mr log Mr 
Blue Dextran 2000 17,7 2 000 000 6,301 
aldolase 35,6 158 000 5,199 
catalase 32,2 210 000 5,322 
ferritine 28,6 440 000 5,643 
thyroglobine 25,1 669 000 5,825 
onbekende 30,3 ?  

 
Eerst moet met behulp van een kleinste-kwadraten fitting de vergelijking van de ijkcurve door de vijf 
standaarden worden opgesteld: 
 
 VE (mL) = -15.75 log Mr + 117,0 
 
Vervolgens vult men het retentievolume VE van de onbekende verbinding in de vergelijking van de 
ijkrechte in: 
 
 30,3 = -15,75 log Mr + 117,0 
 
Oplossen van deze vergelijking levert: 
 
 log Mr = 5,505 
 Mr = 105,505 = 320 000 
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11    Staalname en staalbereiding 
 
 

11.1 Stappen in een chemisch analyseproces 
 
De meeste chemische analyses bestaan uit de volgende 7 stappen: 
 
stap 1: Definitie van het probleem: welke analytische informatie is er vereist ? 
 
stap 2: Keuze van de methode: hoe gaat men de gewenste informatie verkrijgen ? 
 
stap 3:  Staalname: een representatief bulkstaal wordt uit het lot genomen. 
 
stap 4:  Staalbereiding: het bulkstaal wordt in een kleiner, homogeen laboratoriumstaal omgezet. 
 
stap 5: Omzetting van het laboratoriumstaal in een vorm die geschikt is voor analyse. Dit proces 
houdt meestal het oplossen van het staal in. Stalen waarbij het analiet in een te lage concentratie 
voorkomt, moeten geconcentreerd worden, vooraleer de analyse kan uitgevoerd worden (= 
preconcentratie). 
 
stap 6: Eliminatie of maskering van stoffen die interfereren bij de chemische analyse. Interferentie 
is de respons van de analyse op een ander deeltje dan het analiet. Maskeren heeft betrekking op de 
omvorming van het interfererende deeltje tot een vorm die niet door de gebruikte analytische methode 
kan gedetecteerd worden.  
 
stap 7: Meting van de concentratie van het analiet in verschillende aliquots. Het doel van 
reproduceerbare metingen is om een idee te krijgen van de spreiding van de analyseresultaten. De 
foutbepaling is bij analyse immers even belangrijk als de meting zelf. Om de betrouwbaarheid van de 
analysemethode te testen, worden in sommige gevallen verschillende analysemethoden gebruikt voor 
de bepaling van éénzelfde element in éénzelfde type van staal. 
 
stap 6: Interpretatie van de analyseresultaten en het trekken van conclusies. 
 
 
Omdat stalen zelden homogeen zijn, moeten stalen heel zorgvuldig gekozen en bereid worden. 
Vooreerst moet uit een bepaald lot (= de totale hoeveelheid materiaal) een bulkstaal genomen worden. 
Dit proces noemt men staalname.  Het bulkstaal zelf is nog niet homogeen en moet tijdens de 
staalbereiding omgezet worden in een homogeen laboratoriumstaal. Het laboratoriumstaal is moet 
dezelfde gemiddelde samenstelling hebben als het bulkstaal. Kleine aliquots (of teststalen) van het 
laboratoriumstaal worden gebruikt om de eigenlijke analyse (meermaals) uit te voeren.  
 
Een analyse is nutteloos als het laboratoriumstaal geen representatieve weergave van het lot is. De 
beste staalnamemethode is deze waarbij een representatief staal op statistische basis wordt gekozen. 
De volgende factoren moeten in rekening gebracht worden: (1) aantal stalen; (2) grootte van het staal; 
(3) Moet elk staal afzonderlijk geanalyseerd worden, of moeten verschillende stalen worden 
samengebracht tot één enkel composietstaal ? 
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Bij gasmengsels heeft men geen problemen met de homogeniteit van het staal, zolang de gasbehouder 
niet aan druk- of temperatuurvariaties onderworpen is. Met vloeistoffen zijn er weinig 
homogeniteitsproblemen als men de vloeistof goed roert voorafgaande aan de staalname. Wanneer een 
vloeistof scheidt in verschillende onderling niet mengbare lagen, moeten stalen genomen worden van 
elke laag afzonderlijk en moeten de relatieve onderlinge volumes in rekening gebracht worden.  
 
Problemen met homogeniteit treden vooral op bij vaste stoffen. Om een representatief bulkstaal te 
nemen uit heterogeen materiaal, kan het lot eerst visueel in segmenten verdeeld worden. Een 
willekeurig staal wordt verzameld door porties te nemen uit willekeurig gekozen segmenten. Deze 
willekeurige selectie kan aan de hand van randomgetallen gebeuren. Bijvoorbeeld als het lot in 1000 
segmenten verdeeld is, kan een computerprogramma worden gebruikt om randomgetallen te genereren 
tussen 1 en 1000 die kunnen gebruikt worden om 50 segmenten te selecteren waar staalname zal 
uitgevoerd worden. Voor stalen waarbij verschillende segmenten duidelijk een verschillende 
samenstelling hebben, moet een composietstaal bereid worden. Bijvoorbeeld, als een vaste stof bestaat 
uit drie zones met relatieve volumes 1:5:3, dan moet het composietstaal bereid worden door 
samenvoeging van willekeurige stalen uit de drie zones in de verhouding 1:5:3. Het composietstaal 
moet vervolgens homogeen gemaakt worden.  
 
Naast overwegingen over hoe we de staalname en staalbereiding moeten uitvoeren, moet ook de 
nodige aandacht aan de bewaring van het staal besteed worden. De samenstelling van het staal kan 
immers na verloop van tijd veranderen door inwendige chemische processen, door reacties met de 
lucht of door reactie van het staal met de voorraadcontainer. Zo is bijvoorbeeld van glasoppervlakken 
bekend dat ze ionenwisselingsreacties kunnen ondergaan, wat kan leiden tot verandering van de 
concentratie aan spoorelementen in de oplossing. Daarom worden plastic flessen (polyethyleen of 
teflon) verkozen om oplossingen voor spooranalyse te bewaren. Maar ook plastic flessen kunnen tot 
contaminaties leiden, zeker als ze niet goed voor gebruik werden uitgespoeld. Stalen naalden zijn een 
vaak voorkomende bron van verontreiniging van biochemische stalen door metaalionen. Bij 
gasanalyses moet men opletten voor contaminaties door gasleidingen, kranen en ontspanners. 
 
Na selectie van het bulkstaal, moet een laboratoriumstaal bereid worden. Een grove vaste stof moet 
gemalen en gemengd worden zodat het laboratoriumstaal dezelfde samenstelling als het bulkstaal heeft. 
Voorafgaand aan de analyse, worden vaste stoffen meestal gedroogd bij 110 °C bij atmosferische druk 
om geadsorbeerd water te verwijderen. De verschillende droogtechnieken worden in het volgende 
hoofdstuk besproken. Warmtegevoelige stalen worden meestal in een geconditioneerde omgeving 
bewaard die ervoor zorgt dat de stalen een constant, reproduceerbaar vochtigheidsgehalte hebben. De 
laboratoriumstalen worden meestal opgelost voor de analyse kan uitgevoerd worden. Het is belangrijk 
om het gehele staal op te lossen, omdat men er anders niet zeker van is dat ook al het analiet in 
oplossing is gegaan. De methoden om het staal op te lossen worden verderop in dit hoofdstuk uitvoerig 
besproken.  
 
Vaste stoffen kunnen met een mortier en stamper fijngemalen worden. Voor analytische doeleinden 
wordt meestal een mortier en stamper uit agaat gebruikt. Agaat is een microkristallijne kwartsvariëteit 
en is vrij hard. De goedkopere modellen uit porselein zijn poreuzer en kunnen gemakkelijker gekrast 
worden, wat kan leiden tot verontreiniging van het staal door resten van vorige analyses. Nog beter, 
maar ook duurder dan agaat, is een mortier en stamper uit boorcarbide. In dat geval zal enkel het 
binnenste gedeelte van de mortier en de kop van de stamper uit boorcarbide bestaan. Een mortier en 
stamper wordt typisch gebruikt om kleine korrels tot fijn poeder te vermalen. Als het staal uit grotere 
brokken bestaat, moet het eerst met een steenbreker verkleind worden. Een kogelmolen is een 
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automatische methode om een staal tot poeder fijn te malen. De kogelmolen bestaat uit een trommel 
waarin zich kleine stalen, keramische of agaten kogeltjes of balletjes bevinden. Voor heel hard 
materiaal worden kogeltjes uit wolframcarbide gebruikt. Door de trommel rond te draaien gedurende 
een kortere of langere periode wordt het staal door de impact van de kogels fijngemalen. 
 
 
 

11.2 Ontbinding en oplossen van het staal: algemeenheden 
 
De meeste analytische metingen worden uitgevoerd op oplossingen van het analiet. Veelal betreft het 
waterige oplossingen. Terwijl sommige stalen gemakkelijk oplossen in water of in waterige 
oplossingen van zuren of basen, vereisen andere stalen een meer ingrijpende behandeling. Om 
bijvoorbeeld zwavel en halogenen te doseren in organische verbindingen, moeten de organische 
verbindingen onderworpen worden aan hoge temperaturen en/of krachtige reagentia om de stevige 
chemische bindingen tussen koolstof en deze elementen te verbreken. Er zijn eveneens drastische 
omstandigheden vereist voor de analyse van silicaatgesteenten, waarbij de silicaatstructuur moet 
verbroken worden en de kationen voor analyse worden vrijgemaakt.  
 
Een geschikte keuze van de reagentia en technieken voor de ontbinding van het staal is cruciaal voor 
een geslaagde analyse, vooral wanneer het analiet slechts in spoorhoeveelheden aanwezig is of 
wanneer de matrix heel bestendig is. In het ideale geval moet het reagens het staal volledig oplossen, 
omdat pogingen om het analiet kwantitatief uit te logen uit een oplosbaar residu vaak niet succesvol 
zijn. Bij keuze van het solvent moet men er ook rekening mee houden dat bepaalde interfererende 
stoffen kunnen geïntroduceerd worden tijdens het oplossen of ontbinden van het staal. Zeker wanneer 
spooranalyse moet uitgevoerd worden, is een hoge zuiverheid van de reagentia die gebruikt worden 
tijdens de staalbereiding van groot belang.  
 
Een belangrijk probleem bij het oplossen van stalen is de mogelijkheid dat een bepaalde hoeveelheid 
van het analiet kan vervluchtigen. Zo zullen koolstofdioxide, zwaveldioxide, waterstofsulfide, 
waterstofselenide en waterstoftelluride vervluchtigen als het staal met sterke zuren wordt behandeld. 
Ammoniak ontwijkt als er met sterke basen wordt gewerkt. Waterstoffluoride reageert met silicaten en 
boorhoudende verbindingen ter vorming van de vluchtige fluoriden SiF4 en BF3 (verlies aan silicium 
en boor). Sterk oxiderende stoffen resulteren vaak in de vrijzetting van chloor, broom of jood. 
Verliezen door vervluchtiging kunnen optreden als reducerende oplosmiddelen worden gebruikt voor 
het ontsluiten van arseen-, fosfor- of antimoonhoudende stoffen: vorming van resp. arsine (AsH3), 
fosfine (PH3) en stibine (SbH3). Een aantal elementen vormt vluchtige chloriden als het staal wordt 
opgelost in een hete, geconcentreerde waterstofchloride oplossing. Vluchtige chloriden zijn SnCl4, 
GeCl4, SbCl3, AsCl3 en HgCl2. De oxychloriden van selenium en telluur zijn ook vrij vluchtig in een 
warme waterstofchloride-oplossing. De aanwezigheid van het chloride-ion in hete geconcentreerde 
oplossingen van waterstofsulfaat en perchloorzuur kunnen leiden tot verliezen aan bismut, mangaan, 
molybdeen, thallium, vanadium en chroom. Boorzuur, waterstofnitraat en de waterstofhalogeniden 
ontwijken uit kokende waterige oplossingen. Verliezen aan OsO4, RuO4 en Re2O7 treden op in hete, 
zure oplossingen.  
 

11.3 Oplossen en ontbinden van stalen met minerale zuren  
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11.3.1 Waterstofchloride (HCl) 

Een geconcentreerde oplossing van waterstofchloride is een uitstekend oplosmiddel voor vele 
metaaloxiden, evenals voor metalen die gemakkelijker dan waterstof geoxideerd worden (Zn, Mg, Al, 
Fe, ...). Geconcentreerd waterstofchloride heeft een concentratie van ca. 12 M (37 % HCl, ρ = 1,19 
g/mL), maar bij verhitting ontwijkt waterstofchloridegas totdat er een constant kokende oplossing van 
6 M overblijft (met een kookpunt van ca. 110 °C). Waterstofbromide (HBr) is qua werking 
vergelijkbaar met HCl. HBr vormt een constant kokende oplossing van 48% HBr bij 124 °C. Een 
geconcentreerde HBr-oplossing bevat 65 % HBr. 
 

11.3.2 Waterstofnitraat (HNO3) 

Heet geconcentreerd waterstofnitraat lost de meeste gewone metalen op, met uitzondering van 
aluminium en chroom, omdat een oppervlakkige oxidelaag deze metalen passiveert. Wanneer 
legeringen met tin, ijzer of antimoon met geconcentreerd waterstofnitraat worden behandeld, vormen 
zich weinig oplosbare gehydrateerde oxiden zoals SnO2⋅4H2O. Na coagulatie kunnen deze colloïdale 
producten door filtratie van de rest van de oplossing worden afgescheiden.  
 

11.3.3 Waterstofsulfaat (H2SO4) 

Vele stoffen worden ontbonden door en lossen op in heet geconcentreerd waterstofsulfaat. Dit reagens 
is zo effectief omwille van zijn hoog kookpunt (rond 340 °C). De meeste organische verbindingen 
worden gedeshydrateerd en geoxideerd bij deze temperatuur, en ontwijken uit het staal onder de vorm 
van koolstofdioxide en water. Vele metalen en legeringen worden door dit hete zuur aangetast. 
 

11.3.4 Perchloorzuur (HClO4) 

Heet geconcentreerd perchloorzuur is een sterk oxiderend reagens en lost een aantal ijzerlegeringen 
(inclusief roestvrij staal) op, die onoplosbaar zijn in andere minerale zuren. Grote voorzichtigheid is 
vereist bij gebruik van dit reagens, omdat het explosief kan zijn. Koud geconcentreerd perchloorzuur is 
niet gevaarlijk en evenmin bestaat er gevaar bij verhitting van verdunde oplossingen. Hevige explosies 
kunnen echter optreden als heet geconcentreerd perchloorzuur in contact komt met organische stoffen 
of met gemakkelijk oxideerbare anorganische stoffen. Omwille van deze gevaarlijke eigenschappen, 
zou dit reagens enkel mogen gebruikt worden in een speciaal ontworpen trekkast, met een 
onafhankelijk werkend ventilatiesysteem en waarbij de wanden door een waternevel worden vochtig 
gehouden. Met de nodige voorzorgen is perchloorzuur een veilig en nuttig reagens. Perchloorzuur 
wordt meestal verkocht als een oplossing met 60 of 72% zuur. Een constant kokend mengsel wordt 
verkregen bij 203 °C (72,4 % HClO4). Flessen met HClO4 mogen niet op een houten plank geplaatst 
worden, omdat resten van gemorst HClO4 het hout kunnen omzetten in explosieve 
celluloseperchloraatesters. HClO4 mag ook niet in de nabijheid van organische stoffen of reducerende 
stoffen bewaard worden. 
 

11.3.5 Waterstoffluoride (HF) 

Waterstoffluoride wordt vooral gebruikt om silicaten op te lossen, waarbij het vluchtige SiF4 ontstaat. 
Waterstoffluoride wordt soms ook gebruikt voor het oplossen van staalsoorten die in andere zuren 
moeilijk oplossen. SiF4, evenals de overmaat HF kan verwijderd worden door toevoeging van H2SO4, 
gevolgd door verwarming. Bij 112 °C ontstaat een constant kokende oplossing met 38 % HF. De 
geconcentreerde HF-oplossing bevat 50 % HF (ρ = 1,16 g/mL). Behandelingen met waterstoffluoride 
kunnen niet in glaswerk worden uitgevoerd. Men gebruikt behouders uit teflon, polyethyleen, zilver of 
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platina. De fluoriden van As, B, Ge, Sn, Se, Ta, Nb, Ti en Te zijn vluchtig. LaF3, CaF2 en YF3 slaan 
neer. HF is niet geschikt voor het oplossen van silicaten als het silicium- of boorgehalte moet bepaald 
worden, omdat verliezen optreden door vervluchtiging van SiF4 en BF3. Men moet in dit geval een 
fluxtechniek toepassen. Waterstoffluoride is extreem giftig. Het oplossen van stalen evenals het 
uitdrijven van de overmaat HF moet steeds in een goedwerkende trekkast uitgevoerd worden. 
Waterstoffluoride veroorzaakt zeer ernstige en uiterst pijnlijke wonden wanneer het in contact met de 
huid komt. De effecten worden vaak slechts vele uren na de blootstellen duidelijk. Wanneer het zuur 
met de huid in contact komt, moet de blootgestelde huid onmiddellijk met grote hoeveelheden water 
worden gewassen. Behandeling met een verdunde oplossing van het calciumion die ook het fluoriden 
doet neerslaan, kan ook behulpzaam zijn. Wonden veroorzaakt door waterstoffluoride genezen zeer 
moeilijk. Vermijd daarom zoveel mogelijk het gebruik van HF. 
 

11.3.6 Fosforzuur (H3PO4) 

Een hete oplossing van geconcentreerd fosforzuur is in staat om oxiden op te lossen die niet in andere 
zuren oplossen. De geconcentreerde oplossing bevat 85 % H3PO4 (ρ = 1.70 g/mL). Boven 150 °C 
ontstaat watervrij fosforzuur. Fosforzuur deshydrateert tot pyrofosforzuur (H2PO3-O-PO3H2) boven 
200 °C en tot metafosforzuur ([HPO3]n) boven 300 °C. 
 

11.3.7 Oxiderende mengsels 

Een snellere oplossende werking kan verkregen worden door gebruik van een mengsel van zuren of 
door toevoeging van een oxiderende stof aan het minerale zuur. Koningswater (Aqua regia) bestaande 
uit 3 delen HCl en 1 deel HNO3, is een goed gekend voorbeeld. Toevoeging van broom of 
waterstofperoxide aan minerale zuren verhoogt het oplossend vermogen en versnelt de oxidatie van 
organisch materiaal in het staal. Een mengsel van geconcentreerd H2SO4 en geconcentreerd H2O2 
(waterstofperoxide) is heel geschikt om organische stoffen te ontbinden. Mengsels van waterstofnitraat 
en perchloorzuur zijn ook nuttig en minder gevaarlijk dan perchloorzuur alleen. Men moet er wel op 
letten dat niet al het waterstofnitraat verdampt vooraleer de ontbinding van het organische materiaal 
compleet is, anders kan er een hevige explosie optreden. Een mengsel van HNO3 en HF kan gebruikt 
worden voor het oplossen van carbiden, boriden en nitriden van Ti, Zr, Ta en W. 
 
 
 

11.4 Ontbinding door middel van een flux 
 
Verscheidene stoffen waaronder mineralen uit de klassen van de oxiden en van de silicaten, evenals 
sommige ijzerlegeringen worden slechts heel langzaam of helemaal niet aangetast door minerale zuren. 
Het staal kan dit geval ontsloten worden door het op te lossen in een gesmolten zout. Het zout dat 
gesmolten wordt noemt men een flux. Voor de flux gebruikt men vaak een alkalimetaalzout. Het staal 
wordt met de flux gemengd en gesmolten. Hierbij ontstaat een water oplosbaar product, de smelt. 
Fluxen danken hun effectieve werking aan de hoge temperaturen vereist voor hun gebruik (300 tot 
1000 °C), alsmede aan de hoge concentratie van het reagens dat in contact met het staal wordt 
gebracht. Wanneer het enigszins mogelijk is, wordt het gebruik van een flux vermeden, omwille van de 
gevaren en de nadelen verbonden aan het gebruik ervan. Een nadeel is de mogelijkheid dat het staal 
wordt verontreinigd door onzuiverheden aanwezig in de flux. Deze mogelijkheid wordt nog versterkt 
door het feit dat men werkt met een grote hoeveelheid flux in vergelijking met het staal (meestal werkt 
men met een tienvoudige overmaat). Bovendien heeft de waterige oplossing die ontstaat bij het 
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oplossen van de smelt een heel hoge zoutconcentratie, wat tot problemen kan leiden bij verdere 
analysestappen. Bij de hoge temperaturen waarbij gewerkt wordt, bestaat er een grote kans op 
verliezen door vervluchtiging. Tenslotte wordt ook de kroes waarin het smelten wordt uitgevoerd, 
gedeeltelijk aangetast door de flux, wat dan weer tot contaminaties van het staal leidt. Het kan gunstig 
zijn om een staal dat slechts voor een klein gedeelte moeilijk oplost, eerst op te lossen in een 
oplosmiddel. Het residu wordt dan gefiltreerd en gesmolten met een relatief kleine hoeveelheid van een 
geschikte flux. Na afkoeling wordt de smelt opgelost en toegevoegd aan het deel van het staal dat reeds 
in oplossing was. 
 
Om het staal in de flux op te lossen, wordt het staal eerst heel fijn gewreven en heel goed vermengd 
met een tienvoudige overmaat van de flux. Het mengen gebeurt meestal in de kroes waarin het smelten 
wordt uitgevoerd. De tijd nodig om het staal volledig te ontbinden varieert van enkele minuten tot 
enkele uren. Het ontstaan van een heldere smelt duidt op een volledige ontbinding, alhoewel dit vaak 
niet heel duidelijk is waar te nemen. Wanneer het smeltproces compleet is, laat men de massa traag 
afkoelen. Juist voordat de smelt vast wordt, draait men de kroes rond zodat er zich een dunne laag 
vaste stof op de wanden van de kroes vormt. Op deze manier kan de smelt veel eenvoudiger worden 
verwijderd dan wanneer de smelt in bulk vast wordt. De gesmolten flux kan ook gegoten worden in 
een bekerglas met een waterige oplossing van waterstofnitraat (10 gew.%). De kroes mag in het begin 
niet voor meer dan de helft gevuld zijn met het mengsel flux/staal. Er dient ook opgelet te worden dat 
er geen verliezen optreden door spatten van het gesmolten zout. Daarom kan uit voorzorg de kroes met 
een deksel afgedekt worden (op voorwaarde dat er geen gassen ontwijken).  
 
Op een paar uitzonderingen na zijn de fluxen die gewoonlijk voor analyse gebruikt worden 
verbindingen van de alkalimetalen. Alkalimetaalcarbonaten, -hydroxiden, -peroxiden, en -boraten zijn 
basische fluxen die gebruikt worden voor de ontbinding van zuur materiaal. De zure fluxen zijn 
pyrosulfaten, waterstoffluoride, lithiumtetraboraat, lithiummetaboraat en boortrioxide. Als een 
oxiderende flux vereist is, kan natriumperoxide gebruikt worden. Alternatief kan een oxiderende flux 
verkregen worden door een kleine hoeveelheid van alkalinitraten of chloraten met natriumcarbonaat te 
mengen. Silicaten en andere resistente materialen kunnen ontbonden worden door ze te smelten tussen 
1000 en 1200 °C in natriumcarbonaat. Deze behandeling zet de kationische bestanddelen van het staal 
om tot zuuroplosbare carbonaten of oxiden. Niet-metallische bestanddelen worden in oplosbare 
natriumzouten omgezet. Meestal gebruikt men platina kroesjes voor carbonaatfluxen. 
Kaliumpyrosulfaat, K2S2O7, is een krachtige zure flux die kan gebruikt worden om metaaloxiden op te 
lossen. Het smelten wordt bij 400 °C uitgevoerd, waarbij kaliumpyrosulfaat ontbindt in kaliumsulfaat 
en het sterk zure zwaveltrioxide. Kaliumpyrosulfaat wordt bereid door verhitting van 
kaliumwaterstofsulfaat. Als het gehalte aan alkalimetalen in silicaatgesteenten moet bepaald worden, 
ontbindt men het staal in boortrioxide of in een mengsel calciumcarbonaat/ammoniumchloride. Het 
mengsel calciumcarbonaat/ammoniumchloride zal bij verhitting een mengsel van calciumoxide en 
calciumchloride vormen. Het grote voordeel van boortrioxide is dat de flux volledig kan verwijderd 
worden door de smelt te mengen met methanol (of methanol verzadigd met HCl-gas) en in te dampen. 
Boor zal onder de vorm van het vluchtige methylboraat, B(OCH3)3, ontwijken: B2O3 + 6 CH3OH → 2 
B(OCH3)3 + 3H2O. Het kan nodig zijn om de procedure verscheidene malen te herhalen. Een veel 
gebruikte flux bestaat uit lithiumboraat (Li2B4O7), uit lithiummetaboraat (LiBO2) of uit een mengsel 
van beide. Soms wordt KI aan de flux toegevoegd, om te vermijden dat de flux aan de wanden van de 
kroes blijft kleven. Zo kan 0,2 g cement opgelost worden met 2 g Li2B4O7 en 30 mg KI. Een overzicht 
van de meest gebruikte fluxen en hun eigenschappen wordt in Tabel 11.1 gegeven. 
 
 

Tabel 11.1: Fluxen en hun eigenschappen 
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Flux Smeltpunt 

(°C) 
Type van 
kroes  

Type van verbinding ontbonden 

Na2CO3 851 Pt basische flux voor silicaten, slecht 
oplosbare sulfaten en fosfaten 

Na2CO3 + een 
oxiderende stof zoals 
KNO3, KClO3 of Na2O2 

--- Pt (niet voor 
Na2O2), Ni 

stalen die oxiderende omstandigheden 
vereisen, d.w.z. stalen die S, As, Sb, 
Cr, … bevatten 

NaOH 318 Au, Ag, Ni krachtige basische flux voor silicaten, 
aluminosilicaten en siliciumcarbide 

KOH 380 Au, Ag, Ni krachtige basische flux voor silicaten, 
aluminosilicaten en siliciumcarbide 

Li2B4O7 930 Pt, grafiet voor het oplossen van 
aluminosilicaten, carbonaten of stalen 
met een hoog gehalte aan basische 
oxiden 

LiBO2 845 Pt, grafiet voor het oplossen van 
aluminosilicaten, carbonaten of stalen 
met een hoog gehalte aan basische 
oxiden 

Na2O2 ontbindt Fe, Ni, Zr krachtige oxiderende flux voor 
sulfiden en zuur-onoplosbare 
legeringen van Fe, Ni, Cr, Mo, Pt-
legeringen, Cr-, Sn- en Zr-mineralen, 

K2S2O7 300 Pt, Au, 
porselein 

zure flux voor weinig oplosbare 
oxiden (A2O3, BeO, Fe2O3, Cr2O3, 
MoO3, TiO2, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5) en 
oxidehoudende materialen, niet voor 
silicaten 

B2O3 577 Pt zure flux voor silicaten en oxiden 
waarbij ook het gehalte aan 
alkalimetalen moet bepaald worden 

CaCO3 + NH4Cl --- Ni voor de ontbinding van silicaten ter 
dosage van alkalimetalen 

 
 
 
Het aantasten van silicahoudend materiaal door Na2CO3 gebeurt als volgt:  
(a) Bij verhitting ontbindt Na2CO3 en treedt op als een bron van O2- ionen: 
 CO3

2- → CO2 + O2- 
(b) De O2--ionen reageren met silica: 
 SiO2 + O2- → SiO3

2- 
Het natriumzout van SiO3

2- is wateroplosbaar. 
 
 

11.5 Ontbinding van organische stoffen voor elementaire analyse 
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De bepaling van de elementsamenstelling van een organische stof vereist in het algemeen een 
drastische behandeling van het organische materiaal, om de te analyseren elementen om te zetten in een 
vorm waarop de analysemethoden toepasbaar zijn. Deze behandelingen zijn meestal oxiderend van 
aard, waarbij de koolstof en de waterstof van het organische materiaal worden omgezet in 
koolstofdioxide en water. In sommige gevallen kunnen de covalente bindingen door een krachtig 
reducerend reagens verbroken worden. De te analyseren elementen kunnen dan gedoseerd worden 
uitgaande van het koolstofhoudend residu. De oxiderende procédés worden meestal in drie categorieën 
onderverdeeld:  

(1) de droge verassing (of oxidatie) waarbij het organisch materiaal wordt verbrand in een 
stroom lucht of zuurstof, 

(2) de natte verassing (of oxidatie) waarbij gebruik wordt gemaakt van een vloeibaar oxiderend 
reagens zoals waterstofsulfaat of perchloorzuur. De natte verassing noemt men ook wel 
digestie, 

(3) ontbinding in zuurstof in gesloten kolf (Schöninger-methode). 
 

11.5.1 Droge verassing 

De eenvoudigste methode voor de ontbinding van organisch materiaal is verhitting met een 
bunsenbrander in een open schaal of kroesje totdat al het koolstofhoudend materiaal in de lucht 
geoxideerd is. Verhitten tot rode gloeihitte is dikwijls vereist om de oxidatie te voltooien. De analyse 
van niet-vluchtige bestanddelen wordt dan na oplossen van het vaste residu uitgevoerd. Er kunnen 
verliezen optreden omdat fijne deeltjes door de convectiestromen van hete lucht worden opgenomen. 
Bovendien kunnen vluchtige metaalverbindingen tijdens de verbranding gevormd worden. De droge 
verassing mag dan wel de eenvoudigste methode zijn voor de ontbinding van organisch materiaal, ze is 
echter dikwijls onbetrouwbaar en mag enkel toegepast worden als voorafgaande testen hebben 
uitgewezen dat ze geschikt is voor een gegeven staaltype.  
 

11.5.2 Natte verassing (digestie) 

Natte verassing door het staal te refluxeren in een mengsel van HNO3-HClO4 is een veel gebruikte, 
maar gevaarlijke methode. HClO4 in combinatie met organisch materiaal is immers extreem 
explosiegevoelig. Verwarm het staal eerst zachtjes tot het kookpunt in de aanwezigheid van HNO3, 
maar zonder HClO4. Kook de oplossing bijna droog om de oxidatie van gemakkelijk oxideerbaar 
organisch materiaal te vervolledigen. Dit gemakkelijk oxideerbaar materiaal kan HClO4 doen 
exploderen. Voeg vers HNO3 toe en herhaal de verwarmings- en uitdampcycli verscheidene malen. Na 
afkoeling tot kamertemperatuur kan HClO4 toegevoegd worden en kan men opnieuw verwarmen. Het 
is wenselijk dat ook nog HNO3 aanwezig is tijdens de behandeling met HClO4. Organisch materiaal 
kan eveneens ontbonden worden met een mengsel van H2SO4 en H2O2.  
 
Een belangrijke digestiemethode is de Kjeldahl-digestie met geconcentreerd H2SO4, die toegepast 
wordt bij de dosage van stikstof in organisch materiaal. Digestie met rokend HNO3 (dit is HNO3 
waarin een overmaat NO2 is opgelost) in een gesloten, dikwandige glasbuis bij 200-300 °C, is digestie 
volgens de Carius-methode. Een mengsel van Fe2+ en H2O2 noemt men Fenton-reagens. Dit reagens 
kan organisch materiaal in verdunde waterige oplossingen oxideren. Men neemt aan dat de actieve stof 
FeIIOOH is. 
 
Een moderne digestiemethode is microgolfdigestie met zuur in een teflonbom. Dit is een hermetisch 
gesloten reactievat uit teflon (fig. 11.1). In een typisch voorbeeld wordt 250 mL staal ontbonden door 
het samen met 1,5 mL geconc. HNO3 en 1,5 mL geconc. H2SO4 te plaatsen in een teflonbom van 60 
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mL, gevolgd door verwarming in een microgolfoven gedurende 1 minuut. Als microgolfoven kan een 
gewoon keukenmodel worden gebruikt. Microgolfontbinding is vooral geschikt voor de ontbinding 
van plantaardig en dierlijk weefsel. De grootste voordelen van deze methode zijn de reductie van de 
ontbindingstijd en de beperkte hoeveelheden reagentia die vereist zijn (vermindert de grootte van de 
blancocorrectie). 
 

 
 

Fig. 11.1: Teflonbom 
 
 
 

11.5.3 Ontbinding met zuurstof in gesloten kolf (Schöninger-methode) 

Een organische stof kan ontbonden worden door verbranding met zuurstof is een afgesloten behouder. 
Vooraleer het reactievat wordt geopend, worden de reactieproducten in een geschikt solvent 
geabsorbeerd. De oplossing kan dan met gewone methoden worden geanalyseerd. 
 
Een elegante methode om een organische stof met zuurstof in een gesloten behouder te verbranden, 
maakt gebruik van de Schöninger-fles. De Schöninger-fles bestaat uit een (dikwandige) erlenmeyer 
met een inhoud van 300 tot 1000 mL, en voorzien van een stop met een standaardslijpstuk (fig. 11.2) 
Aan de stof is een mandje uit platinagaas bevestigd. Hierin bevindt zich het staal (variërend tussen 2 en 
100 mg). Als het staal vast is, wordt het in een stukje asvrij papier gerold. Vloeibare stalen worden in 
gelatine capsules afgewogen, die op hun beurt in asvrij papier worden verpakt. Het asvrij papier is 
zodanig gesneden dat er zich een staartje aan bevindt, om het gemakkelijk te kunnen aansteken 
(papiertje in vlagvorm).  
 
Een klein volume van een absorberende oplossing  wordt in de fles gegoten en de lucht in de fles wordt 
door zuurstofgas verdrongen. De staart van het papiertje wordt in brand gestoken, de stop wordt vlug 
op de fles gezet, en de fles wordt omgekeerd om het ontsnappen van vluchtige oxidatieproducten te 
vermijden. Door de katalytische werking van het platinagaas rond het staal verloopt de reactie meestal 
snel. Alhoewel de verbranding is zuurstof spectaculair is, is de Schöninger-methode veilig. Zolang 
waterige oplossing voor de absorptie worden gebruikt, bestaat er geen gevaar voor explosies. Men 
moet wel de stop stevig vasthouden, omdat de druk in de fles oploopt. De absorberende vloeistof 
bestaat gewoonlijk uit een waterige zuuroplossing als men een metallisch element wil doseren, en uit 
een verdunde waterige alkalioplossing als men een niet-metaal wil doseren. Voor de bepaling van 
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zwavel wordt als absorptievloeistof een mengsel van H2O en H2O2 gebruikt, waardoor in de oplossing 
SO2 to H2SO4 wordt geoxideerd. Anders ontstaat er bij oxidatie een mengsel van SO2 en SO3. 
 

 
 

Fig. 11.2.: Ontbinding van een staal met de Schöninger-fles 
 
Na afkoeling, wordt de fles grondig geschud en uit elkaar gehaald. De binnenwand van de fles wordt 
voorzichtig met water gespoeld. De analyse wordt dan op de resulterende oplossing uitgevoerd. Deze 
procedure kan toegepast worden voor de dosage van de halogenen (ook fluor), zwavel, fosfor, arseen, 
boor, koolstof en verschillende metalen in organische verbindingen. De Schöninger-methode is een 
goede methode voor het doseren van halogenen, zwavel en fosfor.  
 
De belangrijkste beperking van deze methode is dat de oxidatie van het staal onvolledig kan zijn. Als 
er een aanwijzing is dat het staal onvolledig is geoxideerd (bijv. waarneming van een roetafzetting), 
moet de analyse herhaald worden. De meest waarschijnlijke oorzaak voor onvolledige oxidatie is dat er 
te weinig zuurstof aanwezig was om staal en inwikkelpapier volledig te verbranden. De Schöninger-
fles is niet geschikt om grote hoeveelheden staal te verbranden: maximaal 50 mg in een fles van 500 
mL. 
 
De ontbinding van organische stoffen voor elementanalyse komt ook uitvoerig aan bod in de cursus 
Gevorderde Methoden van de Analytische Chemie (2de licentie). Hierbij wordt ook de dosage van 
koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, halogenen, fosfor en zwavel besproken. 
 
 

11.6 Verwijdering van interfererende stoffen 
 
Interfererende stoffen zijn bestanddelen van het staal die bij chemische analyses zorgen voor een 
signaal dat niet te onderscheiden is van dat van het analiet of zorgen voor een verzwakking van het 
analietsignaal. Slechts weinig analytische metingen zijn volledig specifiek en dus vrij van 
interferenties. Bijgevolg is het verwijderen van interferenties een belangrijke stap bij een chemische 
analyse. Er zijn twee belangrijke methoden om interfererende stoffen uit een staal te verwijderen. 
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De eerste methode maakt gebruik van een maskerend reagens. Dit is een verbinding die met de 
interfererende stof reageert ter vorming van een verbinding die niet meer tot het analytisch signaal 
bijdraagt of dit signaal afzwakt. Het spreekt voor zich dat maskerende reagentia geen beduidende 
invloed op het gedrag van het analiet mogen hebben. Een voorbeeld van een maskerend reagens is het 
fluoride ion bij de jodometrische bepaling van koper in ertsen die ook een aanzienlijke hoeveelheid 
ijzer bevatten. Het fluoride ion complexeert Fe3+ ionen, waardoor de elektrodepotentiaal van Fe3+ zal 
dalen en Fe3+-ionen niet meer jodide tot jood kunnen oxideren. Daarentegen heeft het fluoride ion geen 
invloed op de reactie van Cu2+ met jodideionen. 
 
De tweede benadering voor de verwijdering van interfererende stoffen is de fysische scheiding van het 
analiet van mogelijke interferenties. Scheidingsmethoden die hiervoor kunnen gebruikt worden zijn 
chromatografische methoden (met inbegrip van ionenwisseling), solventextractie, destillatie en 
neerslagvorming. Verscheidene van deze methoden zijn in de vorige hoofdstukken uitvoerig besproken 
en zullen hier niet meer behandeld worden. We behandelen hier vooral de scheiding door 
neerslagvorming. 
 
Analytische scheidingen door neerslagvorming vereisen grote verschillen in oplosbaarheid tussen het 
analiet en mogelijk interfererende stoffen. Theoretische beschouwingen aangaande dit type van 
scheiding zijn gebaseerd op berekeningen van de oplosbaarheden, steunend op het 
oplosbaarheidsproduct. Maar deze berekeningen vertellen niet alles. Door coprecipitatie is het mogelijk 
dat de neerslag door een ongewenste onzuiverheid gecontamineerd wordt, alhoewel het 
oplosbaarheidsproduct van deze onzuiverheid niet overschreden wordt. De snelheid van een 
neerslagvorming kan in bepaalde gevallen te traag zijn om voor analytische doeleinden geschikt te zijn. 
Daarenboven kan een neerslag een colloïdale suspensie vormen, en kan coagulatie moeilijk en traag 
zijn.  
 
Neerslagvorming door regeling van de protonenconcentratie van een oplossing is een veel gebruikte 
bewerking in de analytische chemie. Metaalionen kunnen vaak worden neergeslagen als hydroxiden, 
sulfiden, fosfaten, carbonaten en oxalaten. Aangezien deze neerslagvormende ionen anionen van 
zwakke zuren zijn, is hun concentratie in oplossing van de pH afhankelijk. Op basis van verschillen in 
oplosbaarheid is een fractionele neerslagvorming mogelijk mits de juiste pH-regeling. 
 
Het is interessant om metaalionen onder de vorm van hydroxiden neer te slaan, omdat de oplosbaarheid 
van de hydroxiden grote verschillen vertonen, gaande van de extreem weinig oplosbare hydroxiden 
van ijzer en titaan, tot het zeer goed oplosbare kaliumhydroxide. Daarenboven kan de H+-concentratie 
en bijgevolg ook de OH--concentratie over een groot concentratie-interval gevarieerd worden, gaande 
van pH < 1 tot pH = 14. Bovendien is het ook mogelijk om de protonenconcentratie met behulp van 
buffers relatief constant te houden.  
 
Het meest gebruikte reagens voor het neerslaan van hydroxiden is een ammoniakoplossing. Het aantal 
metaalionen dat met behulp van een ammoniakoplossing kan neergeslagen worden is groot, waaronder 
Al(III), Be(II), Cr(II), Ga(III), In(III), Fe(III), Tl(III), Th(IV) en de zeldzame aarden. Ba(II), Ca(II), 
Mg(II), Mn(II) en Sr(II) worden niet neergeslagen door ammoniumhydroxide, in de aanwezigheid van 
ammoniumchloride (ontstaat als het staal in HCl-oplossing is opgelost). Co(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) 
slaan wel neer, maar lossen terug op door de vorming van complexe amminen. De pH waarbij het 
hydroxide begint neer te slaan is afhankelijk van het oplosbaarheidsproduct van het metaaloxide en van 
de concentratie van het metaalion. Een nadeel van scheiding door neerslagvorming onder de vorm van 
een hydroxide, is dat de neerslag vaak gelatineus is en daardoor moeilijk te filtreren en te wassen. 
Bovendien heeft de neerslag de neiging om kationen en anionen uit de oplossing te adsorberen, wat tot 
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een gecontamineerde neerslag kan leiden. Natriumhydroxide wordt veel minder gebruikt om 
hydroxiden te laten neerslaan dan een ammoniakoplossing. Bijvoorbeeld wel voor het neerslaan van 
Cr(III), Fe(III), Zr(IV) en de driewaardige ionen van de zeldzame aarden. 
 

Tabel 11.2: Neerslag van sulfiden 
 
Kationen Voorwaarden voor 

neerslagvorming* 
Voorwaarde voor afwezigheid 
van neerslagvorming* 

Hg(II), Cu(II), Ag(I) 1, 2, 3, 4  
As(V), As(III), Sb(V), Sb(III) 1, 2, 3 4 
Bi(III), Cd(II), Pb(II), Sn(II) 2, 3, 4 1 
Sn(IV) 2, 3 1, 4 
Zn(II), Co(II), Ni(II) 3, 4 1, 2 
Fe(II), Mn(II) 4 1, 2, 3 
* 1 = 3 M HCl; 2 = 0,3 M HCl; 3 = acetaatbuffer met pH 6; 4 = NH3/(NH4)2S buffer met pH 9. 
 
 
Met de uitzondering van de alkali- en aardalkalimetalen, vormen de meeste kationen weinig oplosbare 
sulfiden, waarvan de oplosbaarheden onderling grote variaties vertonen. Omdat de sulfideconcentratie 
van een waterige oplossing relatief eenvoudig door aanpassing van de pH kan geregeld worden, 
hebben scheidingen op basis van sulfiden wijdverbreide toepassingen gevonden. In Tabel 11.2 worden 
de omstandigheden weergegeven waarbij metaalionen onder de vorm van sulfiden neerslaan. 
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12   Droogtechnieken 
 

12.1 Drogen van vaste stoffen 
 

12.1.1 Vormen van water in vaste stoffen 

12.1.1.1 Essentieel water 

Essentieel water vormt een integraal deel van de moleculaire of kristallijne structuur van een 
verbinding in de vaste toestand. We onderscheiden hierbij: (1) kristalwater in een vaste gehydrateerde 
stof. Voorbeelden zijn CaSO4⋅2H2O en BaCl2⋅2H2O, (2) chemisch gebonden water. Bij chemisch 
gebonden water levert de verbinding bij verhitting stoechiometrische hoeveelheden watermoleculen. 
Voorbeelden zijn kaliumwaterstofsulfaat en calciumhydroxide:  

2 KHSO4 
ΔT⎯ →⎯ K2S2O7 + H2O 

 Ca(OH)2 
ΔT⎯ →⎯ CaO + H2O 

 

12.1.1.2 Niet-essentieel water 

Niet-essentieel water wordt door vaste stoffen vastgehouden door fysische krachten. Deze vorm van 
water is niet noodzakelijk voor het bestaan van een bepaalde chemische verbinding en komt daarom 
niet voor in stoechiometrische verhoudingen. We onderscheiden de volgende drie types van niet-
essentieel water: 
(1) Geadsorbeerd water wordt door adsorptiekrachten op het oppervlak van vaste stoffen 
vastgehouden. De geabsorbeerde hoeveelheid water hangt af van de vochtigheidsgraad van de lucht, 
van de omgevingstemperatuur en van de specifieke oppervlakte van de vaste stof. Adsorptie van water 
komt in zekere mate bij alle vaste stoffen voor.  
(2) Opgeslorpt water komt voor bij vele colloïdale of poreuze stoffen zoals zetmeel, proteïnen, 
houtskool, zeolieten en silicagel. In vergelijking met adsorptie is de opgeslorpte hoeveelheid water veel 
groter en kan tot 20% van de totale massa van de vaste stof bedragen. Vreemd genoeg lijken stoffen 
met 20% opgeslorpt water nog volledig droge poeders. Het opgeslorpte water bevindt zich in de stof in 
de capillaire holten of interstitiële ruimten. De hoeveelheid opgeslorpt water is sterk afhankelijk van 
de temperatuur en van de luchtvochtigheid. 
(3) Ingesloten water komt in de vorm van vloeistofdruppels voor in microscopisch kleine holten, 
willekeurig in de vaste stof verspreid. Vloeistofinsluitsels komen vaak voor in mineralen en gesteenten, 
maar zijn ook van belang bij gravimetrische neerslagen. 
 
 

12.1.2 Effect van temperatuur en luchtvochtigheid op het watergehalte van vaste stoffen 

 
In het algemeen neemt de waterconcentratie van een vaste stof af bij toenemende temperatuur en bij 
afname van de luchtvochtigheidsgraad. De grootte van deze effecten en de snelheid waarmee ze zich 
manifesteren verschillen significant al naargelang de wijze waarop het water in de vaste stof wordt 
vastgehouden.  
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De chemische samenstelling van verbindingen met essentieel water is afhankelijk van de temperatuur 
en de relatieve vochtigheid1 . Bijvoorbeeld, watervrij bariumchloride reageert met water in de lucht ter 
vorming van één van twee mogelijke hydraten, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid. De betreffende evenwichten zijn: 
 

  BaCl2(s) + H2O(g) ⎯→⎯← ⎯⎯  BaCl2⋅H2O(s) 

  BaCl2⋅H2O(s) ⎯→⎯← ⎯⎯  BaCl2⋅2H2O(s) 

Bij kamertemperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 25 en 90% is BaCl2⋅2H2O de stabiele 
verbinding. Aangezien de relatieve luchtvochtigheid in de meeste laboratoria tussen deze limieten ligt, 
is de hoeveelheid essentieel water van het dihydraat gewoonlijk onafhankelijk van de atmosferische 
omstandigheden. Blootstelling van zowel BaCl2 als BaCl2⋅H2O aan deze omstandigheden veroorzaakt 
een verandering in de chemische samenstelling tot uiteindelijk het dihydraat wordt gevormd. Wanneer 
de relatieve luchtvochtigheid onder 25% daalt, is het dihydraat onstabiel en zal het een watermolecule 
verliezen ter vorming van het monohydraat BaCl2⋅H2O. Als de relatieve luchtvochtigheid onder 8% 
daalt, zal ook het monohydraat een watermolecule afgeven ter vorming van watervrij BaCl2. Vaak kan 
een hydraat in de watervrije vorm worden omgezet door de stof te verwarmen in een oven bij 100 °C 
tot 120 °C, gedurende één of twee uren. 
 
De hoeveelheid geadsorbeerd water neemt af met stijgende temperatuur en de hoeveelheid zal bij 
temperaturen boven 100 °C in het algemeen verwaarloosbaar klein zijn. Absorptie en desorptie van 
water is een snel proces. Evenwicht wordt dikwijls binnen de 5 of 10 minuten ingesteld. De snelheid 
van dit proces is heel duidelijk waarneembaar bij het wegen van een fijn verdeelde watervrije vaste 
stof op een analytische balans, waarbij de massa continu toeneemt tenzij de stof in een goed afgesloten 
behouder wordt bewaard.  
 
De hoeveelheid water opgeslorpt door een colloïdale of poreuze stof varieert enorm met de 
atmosferische omstandigheden. In tegenstelling tot geadsorbeerd water, kan het hier dagen tot weken 
duren vooraleer het evenwicht is ingesteld. De hoeveelheid opgeslorpt water vermindert ook als de stof 
wordt verwarmd. Maar slechts zelden zal al het geadsorbeerde water reeds bij 100 °C kunnen 
verwijderd worden.  
 
Ingesloten water is niet in evenwicht met de atmosferische omstandigheden en is daarom onafhankelijk 
van de relatieve vochtigheid. Verwarming van een stof die ingesloten water bevat kan resulteren in een 
geleidelijke diffusie van het water naar het oppervlak, waar het verdampt. Dikwijls wordt verhitting 
vergezeld door decrepitatie waarbij de kristallen van de vaste stof plotseling kapot springen door de 
dampspanning van de stoom die zich in de holten gevormd heeft.  
 
 

                                                           
1 De relatieve luchtvochtigheid is de verhouding van de dampspanning van water in de atmosfeer tot de 

dampspanning in lucht verzadigd met waterdamp (bij eenzelfde temperatuur). 
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12.1.3 Drogen van een analytisch staal 

Afhankelijk van de vereiste informatie, moet het staal voorafgaand aan de analyse gedroogd worden. 
Wanneer de samenstelling van het materiaal moet gekend zijn in de vorm waarbij de staalname 
plaatsvond, is het belangrijk erop te letten dat het watergehalte niet verandert tijdens het fijnmalen of 
tijdens een andere voorafgaande behandeling. Ook in het belangrijk om het staal in gecontroleerde 
omstandigheden te bewaren. Wanneer zulke veranderingen onvermijdelijk of waarschijnlijk zijn, kan 
het voordelig zijn om het massaverlies te bepalen bij drogen op een bepaalde geschikte temperatuur 
(bijv. 105 °C), direct na de staalname. Als de analyse moet uitgevoerd worden, wordt het staal opnieuw 
bij deze temperatuur gedroogd en de data kunnen dan gecorrigeerd worden naar het oorspronkelijke 
watergehalte toe. De droogtemperatuur kan hoger zijn, op voorwaarde dat de stof niet smelt of bij die 
temperatuur ontbindt. Soms worden de analyseresultaten weergegeven voor een staal gedroogd aan de 
lucht, waarbij de analyse wordt uitgevoerd nadat het staal de gelegenheid heeft gehad om tot evenwicht 
te komen met de omgevingslucht. Deze procedures zijn gebruikelijk bij de analyse van metalen en 
legeringen, evenals voor stalen die slechts in beperkte mate water absorberen.  
Aangezien de hoeveelheid opgeslorpt water bij colloïdale en poreuze stoffen sterk afhankelijk is van de 
temperatuur en de luchtvochtigheid, is het belangrijk om een analyseprocedure te gebruiken waarbij 
met het variabel watergehalte rekening wordt gehouden. Zo worden zulke stalen vaak voor de analyse 
op constant gewicht gebracht door drogen in een oven bij 105 °C of bij een andere gespecificeerde 
temperatuur.  
 
Tijdens het fijnmalen van een vaste stof kan het vochtigheidsgehalte aanzienlijk veranderen. Dit kan in 
sommige gevallen resulteren in een massatoename, terwijl in andere gevallen een afname van de massa 
kan waargenomen worden. Een afname van het watergehalte wordt voornamelijk waargenomen bij 
fijnwrijven van gehydrateerde stoffen. Zo kan het watergehalte van gips, CaSO4⋅2H2O door deze 
behandeling van 20 tot 5 % gereduceerd worden. Deze verandering is waarschijnlijk te wijten aan een 
lokale verhitting van de stof tijdens het fijnwrijven. Waterverliezen treden ook op wanneer stalen met 
ingesloten water worden fijngewreven. Hier resulteert het fijnwrijven in het openbreken van de 
vloeistofinsluitsels, zodat het water kan verdampen. Vaak resulteert het fijnmalen van een vaste stof in 
een massatoename, omdat er door een grotere specifieke oppervlakte meer water aan het oppervlak kan 
geadsorbeerd worden. De massatoename kan meer dan 1% bedragen.  
Een gravimetrische neerslag kan ofwel in een droogstoof op constant gewicht worden gebracht, ofwel 
in een microgolfoven. Een microgolfoven heeft als voordeel dat het drogen heel snel verloopt (slechts 
enkele minuten). 
 

12.1.4 Drogen van kristallen 

Het drogen van kristallen met behulp van een droogstoof, vacuümexsiccator, droogpistool of 
vacuümoven wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 2 (Kristallisatie). 
 
 
 
 
 

12.2 Drogen van vloeistoffen 
Water kan verwijderd worden uit organische solventen of oplossingen door behandeling van de 
vloeistof met een geschikt droogmiddel. Water is tot op zekere hoogte oplosbaar in alle organische 
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vloeistoffen, en elk organisch solvent dat gebruikt werd in een solventextractie van een waterige fase 
zal water bevatten. Elk solvent lost een karakteristieke hoeveelheid water op. Zo bevat diëthylether 
ongeveer 1,5 % water. Voor bepaalde synthetische reacties zijn heel droge solventen vereist (bijv. voor 
de Grignard-reactie). Het droogmiddel moet zorgvuldig geselecteerd worden. Het droogmiddel mag 
niet met de verbinding in oplossing of met het solvent reageren of katalytisch een reactie doen 
ondergaan. Het droogmiddel mag enkel water verwijderen. Daarnaast reageren de beste droogmiddelen 
snel en irreversibel met water.  
 
Het principe bestaat uit het toevoegen van vast droogmiddel aan de natte organische vloeistof. Het 
droogmiddel verwijdert het water. De gehydrateerde vorm van het droogmiddel kan door filtratie of 
decantatie verwijderd worden. De procedure wordt uitgevoerd door de organische vloeistof in een kolf 
of fles te doen die kan afgesloten worden. Voeg kleine hoeveelheden van het droogmiddel toe en schud 
de kolf stevig na elke toevoeging van droogmiddel. Voeg zoveel droogmiddel toe als voor een goede 
droging vereist is. Een natte organische vloeistof is troebel, terwijl de gedroogde vloeistof helder is. 
Het droogmiddel koekt samen als de te drogen vloeistof vochtig is. In een droge vloeistof dwarrelt het 
droogmiddel rond als de kolf geschud wordt. Laat de vloeistof gedurende enkele uren in contact met 
het droogmiddel, of nog beter, laat de gesloten kolf gedurende een nacht staan. Filtreer het vaste 
hydraat af door gebruik de maken van een trechter met vouwfilter. Soms kunnen verscheidene 
behandelingen met droogmiddel vereist zijn.  
 
De efficiëntie van het droogproces kan verbeterd worden door de organische vloeistoffen herhaaldelijk 
bloot te stellen aan verse porties droogmiddel, juist zoals de efficiëntie van een extractie groter wordt 
door de opgeloste stof herhaaldelijk bloot te stellen aan porties vers extractiesolvent. De efficiëntie van 
het droogproces is het laagste als de hele hoeveelheid droogmiddel tegelijkertijd in de te drogen 
vloeistof wordt gebracht. Sommige droogmiddelen zijn heel krachtig, maar zijn tevens ook gevaarlijk 
als er veel water in het organische solvent aanwezig zijn. Deze droogmiddelen mogen enkel gebruikt 
worden als het grootste deel van het water in het solvent voorafgaand is verwijderd door behandeling 
met een zwakker droogmiddel.  
 
Droogmiddelen kunnen in de volgende categorieën onderverdeeld worden: 
(1) Droogmiddelen die gehydrateerde verbindingen vormen. Het water wordt als kristalwater 
vastgehouden. In deze categorie zitten Na2CO3, Na2SO4, MgSO4, CaCl2, CaSO4, ZnCl2, NaOH, CaO, 
geconc. H2SO4, Mg(ClO4)2, silicagel.  
(2) Droogmiddelen die nieuwe verbindingen vormen door chemische reactie met water: metallisch 
natrium, P4O10 (fosforpentoxide), CaC2 (calciumcarbide). Deze droogmiddelen zijn extreem reactief en 
efficiënt. Behandel ze met de grootste voorzichtigheid. Ze reageren met water ter vorming van resp. 
NaOH, H3PO4 en Ca(OH)2. Gebruik ze om verzadigde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen 
en ethers te drogen. Deze droogmiddelen mogen niet gebruikt worden voor verbindingen met de 
functionele groepen  -COOH (carbonzuur) of -OH (alcohol of fenol).  
(3) Moleculaire zeven. Moleculaire zeven bestaan uit synthetische zeolieten (gedehydreerde natrium- 
en calciumaluminosilicaten). Hun structuur bestaat uit een kristalrooster met holten en poriën van 
uniforme grootte die moleculen toelaten die kleiner zijn dan een bepaalde limietafmeting. Grotere 
moleculen kunnen niet in de structuur binnendringen. Hun selectiviteit, gebaseerd om moleculaire 
vormen en afmetingen, zorgt voor een zeefwerking die heel effectief is om water uit vloeistoffen en 
gassen te verwijderen. Water is een klein molecule en diffundeert gemakkelijk in de poriën van de 
zeolietstructuur waar het stevig wordt vastgehouden. De poriëngrootte wordt door het productieproces 
bepaald en momenteel zijn moleculaire zeven in 4 verschillende poriëngroottes in de vorm van korrels 
verkrijgbaar: 3A, 4A, 5A en 13X. Deze types hebben de resp. poriëngroottes 3Å, 4Å, 5Å en 10Å. Al 
deze zeolieten zijn stabiel tussen pH 5 en 11, maar interactie met sterke zuren moet vermeden worden. 
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Voor het drogen van organische oplossingen worden meestal moleculaire zeven 3A en 4A gebruikt. Na 
gebruik kunnen de moleculaire zeven geregenereerd worden door ze te drogen in een vacuümoven 
tussen 150 en 300 °C2.  
 
Droogmiddelen kunnen gekarakteriseerd worden door hun capaciteit (hoeveel water ze kunnen 
opnemen), snel, efficiëntie of intensiteit (hoe droog ze de oplossing kunnen maken) en toepasbaarheid 
(geschiktheid voor verschillende klassen van verbindingen). De intensiteit van de droogmiddelen 
wordt in Tabel 12.1 samengevat. Magnesiumperchloraat is het meest efficiënte droogmiddel op de 
markt, maar in de aanwezigheid van gemakkelijk oxideerbare organische stoffen kan het exploderen. 
De karakteristieke eigenschappen van de droogmiddelen zijn samengevat in Tabel 12.2. Sporen van 
zuur aanwezig in de natte organische oplossing kunnen tegelijkertijd met water verwijderd worden 
door gebruik te maken van basische droogmiddelen zoals NaOH, Na2CO3 of CaO. Droog nooit 
alcoholen of halogeenverbindingen met metallisch natrium, omdat natrium heel hevig tot explosief met 
deze verbindingen reageert. Droog geen organische zuren met NaOH of andere basische 
droogmiddelen. Droog geen aminen of andere organische basen met zure droogmiddelen. Gebruik 
geen calciumchloride voor het drogen van alcoholen, fenolen, aminen, aminozuren, amiden, ketonen, 
bepaalde aldehyden en esters. Calciumchloride vormt immers verbindingen met deze stoffen 
(solvaten). 
 
 

Tabel 12.1: Intensiteit van droogmiddelen 

 
Hoge intensiteit Matige intensiteit Lage intensiteit 
Mg(ClO4)2 KOH Na2CO3 
moleculaire zeven NaOH Na2SO4 
metallisch natrium (Na) K2CO3 MgSO4 
P4O10 CaSO4  
H2SO4 (geconc.) CaCl2  
 CaO  
 
 
De meest algemeen toepasbare droogmiddelen zijn watervrij MgSO4 en watervrij Na2SO4. Watervrij 
MgSO4 is te bereiden uit MgSO4⋅7H2O door het eerst in een oven te verhitten op 160 °C en vervolgens 
te gloeien. MgSO4 droogt sneller dan Na2SO4, maar Na2SO4 heeft een hogere capaciteit. Na2SO4 kan 
niet gebruik worden voor het drogen van warme oplossing omdat de gehydrateerde vorm, het 
decahydraat Na2SO4⋅10H2O, reeds bij 32.4 °C zijn kristalwater begint te verliezen. Een nadeel van 
MgSO4 is dat het een fijn poeder is. Hierdoor heeft het een groot specifiek oppervlak en zal er veel 
water aan het oppervlak geadsorbeerd worden. Dit water is niet stevig gebonden en zal van het MgSO4 
vrijgemaakt worden als het gefiltreerde MgSO4 op het filtreerpapier met solvent wordt gewassen. 
Watervrij Na2SO4 komt echter wel in korrelvorm voor. Als men calciumchloride gebruikt om te 
drogen, gebruikt men best geen poedervormige calciumchloride, maar CaCl2-korrels. 
Calciumchloridepoeder heeft immers een sterke neiging om samen met de oplossing gedeeltelijk 
doorheen het filtreerpapier te gaan. Vermijd Drierite® met vochtigheidsindicator om organische 
vloeistoffen te drogen. Deze vochtigheidsindicator is een kobaltzout en de kans bestaat dat een 
gedeelte ervan door een polair organisch solvent wordt opgelost, wat leidt tot contaminatie van het 

                                                           
2 Als aceton met moleculaire zeven wordt gedroogd, mogen de zeven niet bij hoge temperatuur in een 

oven worden geplaatst, omdat er zich een explosie kan voordoen. 
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product. De efficiëntie van een droogmiddel kan verhoogd worden door het droogmiddel door middel 
van een magnetische roerder om te roeren. 
 
 

Tabel 12.2: Karakteristieke eigenschappen van droogmiddelen 
 
Verbinding Zuurheid Opmerkingen 
CaSO4 neutraal voor algemeen gebruik, heel snel, neutraal, te koop 

onder de merknaam Drierite® 
CaCl2 neutraal reageert met N- en O-houdende verbindingen, snel, 

gebruikt voor koolwaterstoffen en 
halogeenverbindingen 

MgSO4 neutraal voor algemeen gebruik (af te raden voor 
zuurgevoelige verbindingen, omwille van het zwakke 
Lewiszuur-karakter), snel, kan in sommige organische 
oplossingen oplossen 

Na2SO4 neutraal voor algemeen gebruik, mild, grote capaciteit, meest 
gebruikt droogmiddel voor koude oplossingen, maar 
minder efficiënt dan MgSO4 

K2CO3 basisch voor drogen van esters, nitrilen, ketonen en alcoholen 
(niet voor zure verbindingen) 

Na2CO3 basisch voor drogen van esters, nitrilen, ketonen en alcoholen 
(niet voor zure verbindingen) 

NaOH basisch enkel voor drogen van inerte verbindingen, heel snel, 
krachtig droogmiddel, goed voor aminen 

KOH basisch enkel voor drogen van inerte verbindingen, heel snel, 
krachtig droogmiddel, goed voor aminen 

CaO basisch voor drogen van alcoholen en aminen, traag maar 
efficiënt, niet te gebruiken voor zure verbindingen 

P4O10 zuur enkel voor het drogen van inerte verbindingen, snel 
en efficiënt 

H2SO4 (geconc.) zuur heel efficiënt, goed voor het drogen van verzadigde 
koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen en 
organische halogeenverbindingen; reageert met 
alkenen en basische verbindingen. 

moleculaire zeven 
(3Å, 4Å) 

neutraal voor algemeen gebruik, hoge intensiteit, maar 
oplossingen moeten vooraf gedroogd worden met een 
droogmiddel met hoge intensiteit 

 
Organische oplosmiddelen die een laagkokende azeotroop met water vormen, kunnen heel effectief 
door destillatie gedroogd worden. Als bijvoorbeeld waterhoudende tolueen wordt gedestilleerd zal er 
bij 85 °C een binaire azeotroop overkomen die voor 20% uit water bestaat. Wanneer al het water 
overgedestilleerd is, zal zuivere tolueen overdestilleren (kookpunt 110 °C). Andere organische 
solventen die op deze manier kunnen gedroogd worden zijn: benzeen, xyleen, hexaan, heptaan, 
petroleumether, koolstoftetrachloride, dichloorethyleen. Het droge solvent mag niet opgevangen 
worden vooraleer ongeveer 10% van de totale oplossing overgedestilleerd is, omdat het ook 
noodzakelijk is om water te verwijderen dat op de binnenwanden van het glaswerk geabsorbeerd is. In 
plaats van het droge solvent over te destilleren, kan water via een Dean-Stark val (Dean-Stark trap) 
verwijderd worden (fig. 12.1). Een ternaire azeotroop kan ook gebruikt worden. Zo kan absolute 
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ethanol verkregen worden door een mengsel van commerciële ethanol en benzeen te destilleren. Bij 64 
°C zal de ternaire azeotroop ethanol-benzeen-water overdestilleren, gevolgd door de binaire azeotroop 
benzeen-ethanol bij 68.3 °C en tenslotte zal absolute ethanol overkomen bij 78.6 °C. 
 

 
 

Fig. 12.1: Azeotropische destillatie met een Dean-Stark val 
 
Droge diëthylether is vereist voor Grignard-reacties. Meestal wordt diëthylether gedroogd boven 
natriumdraad. Deze methode is traag, weinig efficiënt en bovendien gevaarlijk als de ether vrij veel 
water bevat. Vaak wordt daarom aangeraden om diëthylether voor te drogen met watervrij 
calciumchloride. Diëthylether kan echter veel eenvoudiger, maar toch efficiënt met behulp van 
magnesiumsulfaat gedroogd worden3. Per liter ether wordt er een eetlepel watervrij magnesiumsulfaat 
toegevoegd, en de oplossing wordt gedurende 10 minuten met behulp van een magnetische roerder 
omgeroerd in een afgesloten container (let op voor overdruk). De watervrije diëthylether wordt dan 
afgezonderd door directe decantatie in de reactiekolf, of door filtratie door een laag watervrij 
magnesiumsulfaat in een afsluitbare fles. Voor het bewaren kan wat MgSO4 aan de inhoud van de fles 
worden toegevoegd. Ether gedroogd met magnesiumsulfaat is voldoende droog om direct in een 
Grignard-reactie gebruikt te worden. In tegenstelling met diëthylether gedroogd boven 
calciumchloride, vertoont diëthylether gedroogd boven magnesiumsulfaat geen zichtbare reactie met 
vers gesneden natrium.  

                                                           
3 A.W. Burgstahler, C.P. Kulier, L.R. Worden, Journal of Chemical Education 39 (1962) 578. 
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12.3 Drogen van gassen 
 
Gassen kunnen gedroogd worden door de gasstroom te borrelen door een wasfles gevuld met 
geconcentreerd H2SO4. Het voordeel is dat men op deze manier ook een idee heeft van de 
stroomsnelheid van het gas, zonder dat er een bijkomende flow-meter nodig is. Deze methode werkt 
enkel voor inerte of zure gassen. De gasstroom kan ook geleid worden door een droogtoren of een U-
vormige buis, gevuld met een droogmiddel zoals silicagel, Drierite® of CaCl2. Als geconc. H2SO4 als 
droogmiddel wordt gebruikt, kan het in een wasfles worden geplaatst, zodat het gas gedroogd wordt, 
telkens er een gasbel door het zuur opstijgt. Bij een dergelijke opstelling vormen er zich echter 
zuurdruppeltjes, die met het droge gas meegevoerd worden. Een oplossing bestaat erin om het 
geconcentreerde zuur door puimsteen te laten opzuigen, dat dan in een droogtoren opgeslagen wordt.   
 
Tabel 12.3 geeft een overzicht van droogmiddelen voor veel voorkomende gassen. Het is evident dat 
het droogmiddel niet met het gas mag reageren. Een zuur droogmiddel zoals geconc. H2SO4 kan niet 
gebruikt worden voor het drogen van ammoniak, dat sterk basisch is. Ammoniak reageert heftig met 
geconc. H2SO4 ter vorming van ammoniumsulfaat. Om dezelfde reden is calciumoxide (basisch oxide) 
niet geschikt voor het drogen van HCl-gas. Ook P4O10 kan niet gebruikt worden voor het drogen van 
HCl, omdat er zich anders POCl3 (fosforoxychloride) vormt. Vele gassen zijn reeds in gedroogde vorm 
verkrijgbaar. Voor de meeste toepassingen zijn deze gassen droog genoeg 
 

Tabel 12.3: Droogmiddelen voor veel voorkomende gassen 
 

Gas Droogmiddel 
O2 P4O10 
H2 CaCl2 
N2 CaCl2 
NH3 CaO 
CO2 geen 
CO P4O10 
Cl2 geconc. H2SO4 
HCl geconc. H2SO4 
H2S CaCl2 
SO2 geen 

 
 
 
 

12.4 Vriesdroging 
 
Warmtegevoelige verbindingen kunnen door middel van vriesdroging (lyofilisatie) gedroogd of 
geconcentreerd worden. Vriesdroging vindt vooral toepassing bij het drogen van biologisch materiaal, 
zoals enzymen, polysacchariden en peptiden. Vriesdroging is een proces waarbij een verbinding aan 
een hoog vacuüm wordt blootgesteld na eerst bevroren te zijn (fig. 12.2). Onder deze omstandigheden 
zal water (ijs) sublimeren. Alle niet-sublimeerbaar materiaal blijft in de gedroogde toestand achter. 
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Vriesdrogers zijn commercieel verkrijgbaar. Als koelvloeistof wordt vaak een mengsel vast CO2 -
aceton gebruikt.   
 
Door vriesdroging wordt meestal al het aanwezige water verwijderd, maar de techniek kan ook 
toegepast worden voor een gedeeltelijke verwijdering van het water. Vriesdroging verschilt van 
vacuümdestillatie omdat de te drogen oplossing of verbinding eerst tot een vaste massa moet bevroren 
worden. Een voordeel is dat de verbindingen in een ijsmatrix zijn ingesloten en niet kunnen 
interageren. Door gebruik te maken van hoogvacuüm, wordt oxidatie vermeden.  Het eindproduct bij 
vriesdrogen is het originele product minus het verwijderde water. Omdat het droogproces verscheidene 
uren kan duren, kan de vriesdrogen het beste tijdens de nacht uitgevoerd worden. Nadelen van de 
techniek zijn de hoge kosten voor een commercieel apparaat, evenals de noodzaak om bij een hoog 
vacuüm te werken.  
 

 
 

Fig. 12.2: Opstelling voor vriesdroging 
 
 
 

12.5 Dosage van het watergehalte 
 

12.5.1 Ovendroogmethode 

De dosage van water is één van de meest toegepaste analysemethoden in de industrie. Verscheidene 
methoden zijn beschikbaar om het watergehalte in een staal te bepalen. De eenvoudigste methode is de 
bepaling van het massaverlies nadat het staal verhit is bij een temperatuur van 100 tot 110 °C (of een 
andere gespecificeerde temperatuur) totdat een constante massa voor het staal wordt gevonden. Het 
watergehalte in granen wordt bepaald door verhitting van de granen onder een infraroodlamp, geplaatst 
op een weegschaal (vochtbepalingsweegschaal met infraroodverwarming). Voor thermisch 
onstabiele verbindingen kan een vacuümoven gebruikt worden. Het watergehalte is biologische 
materialen wordt vaak door vriesdroging bepaald.  
 
Ongelukkigerwijze is deze eenvoudige ovendroogprocedure niet specifiek voor water en grote 
positieve bepaalde fouten treden op als er vluchtige bestanddelen (andere dan water) bij verhitting 
ontwijken. Deze methode kan tot te lage waarden leiden als water stevig door de te drogen stof wordt 
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geabsorbeerd, omdat er bij de gekozen verwarmingstemperatuur geen volledig verlies van het water 
optreedt.  
 
 

12.5.2 Destillatiemethode 

Bij deze methode wordt dezelfde opstelling gebruikt als voor het azeotropisch drogen van solventen 
met een Dean-Stark val (fig. 12.1), met dit onderscheid dat de Dean-Stark val nu een gegradueerde 
opvangbuis heeft. Het staal wordt met een overmaat van een draagsolvent dat niet met water mengbaar 
is (bijv. benzeen, tolueen of xyleen) in de destillatiekolf geplaatst. Het mengsel wordt aan de kook 
gebracht en de damp wordt in de koeler gecondenseerd. Het gecondenseerde water komt in de 
opvangbuis terecht, terwijl het draagsolvent naar de destillatiekolf terugvloeit.  
 
 

12.5.3 Karl Fischer titratie 

Omdat de ovendroogmethode vaak tot afwijkende analysewaarden leidt, werden meer specifieke 
methoden voor de dosage van water in vaste en in vloeibare stalen ontwikkeld. De Karl Fischer 
methode is gebaseerd op een heel specifieke reactie tussen water en een reactiemengsel die door de 
Duitse chemicus Karl Fischer in 1935 werd voorgesteld (K. Fischer, Angew. Chem. 48 (1935) 394). 
Het originele reactiemengsel bevatte pyridine, zwaveldioxide, jood en methanol. Dit mengsel reageert 
kwantitatief met water. Men denkt dat de chemische reactie op de volgende manier verloopt:  
 
C5H5N + C5H5N-SO2 + C5H5N-I2 + H2O → 2 C5H5N-H+I- + C5H5N-SO3. 
 
Daarnaast is er een secundaire reactie met methanol: 
 
C5H5N+-SO3

- + CH3OH → C5H5NH+CH3COSO3
-. 

 
In essentie bestaat de reactie uit de oxidatie van zwaveldioxide met jood ter vorming van 
zwaveltrioxide en met verbruik van water. De Karl-Fischer titratie is dus een voorbeeld van een 
redoxtitratie. In de aanwezigheid van een overmaat pyridine (C5H5N) bestaan alle reagentia en 
reactieproducten als complexen, zoals aangeduid in de reactievergelijking. De tweede reactie die 
opgaat in aanwezigheid van een overmaat methanol, is essentieel voor het succes van de methode, 
omdat het pyridine/zwaveltrioxide complex ook in staat is om water te verbruiken: 
 
C5H5N-SO3 + H2O → C5H5NH-O-SO2-OH 
 
Deze reactie is niet gewenst omdat ze niet specifiek voor water is. Ze kan vermeden worden door te 
werken met een grote overmaat methanol. De stoechiometrie van de Karl Fischer titratie houdt het 
verbruik in van 1 mol jood, 1 mol zwaveldioxide en 3 mol pyridine voor elke mol water. In praktijk 
wordt er gewerkt met een overmaat pyridine en zwaveldioxide zodat de waterbindende capaciteit van 
het Karl Fischer reagens door het joodgehalte bepaald wordt. Voor typische toepassingen wordt 
gebruik gemaakt van een reagens met een titer tussen 2 en 5 mg water per mL reagens. Er is een 
tweevoudige overmaat zwaveldioxide en een vijfvoudige overmaat pyridine aanwezig. Omdat het Karl 
Fischer reagens ontbindt als het een lange tijd bewaard wordt, is het de gewoonte om het reagens 
maximaal een dag of twee voor gebruik te bereiden. Het is duidelijk dat grote zorg vereist is om te 
vermijden dat het Karl Fischer reagens en het staal door atmosferische vochtigheid gecontamineerd 
worden. Voor gebruik moet alle glaswerk grondig gedroogd worden en de standaardoplossing moet 
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onder afscherming van lucht bewaard worden. Ook moet het contact tussen de omgevingslucht en de 
oplossing tijdens de titratie vermeden worden. Het waterequivalent van de Karl Fischer standaard 
wordt bepaald met behulp van een methanoloplossing die een gekende hoeveelheid water bevat 
(waarin bijv. CH3COOH⋅3H2O is opgelost). 
 
De Karl Fischer titratie kan zowel volumetrisch als coulometrisch uitgevoerd worden. Volumetrische 
titratie wordt bij voorkeur gebruikt bij de bepaling van grotere hoeveelheden water (1 tot 100 mg). 
Coulometrie is een micromethode en is vooral geschikt voor bepaling van hoeveelheden water tussen 
1μg en 10 mg. Elementair jood in de Karl Fischer reactie kan coulometrisch gegenereerd worden met 
een efficiëntie van 100%. Bovendien is coulometrie een absolute analytische techniek en vereist weinig 
of geen calibratie of standaardisatie. Coulometrische instrumenten berekenen de hoeveelheid water 
automatisch uitgaande van de genereerde titratiestroom. Het eindpunt van de volumetrische Karl 
Fischer titratie wordt aangeduid door het verschijnen van de eerste overmaat van het pyridine-jood 
complex nadat alle aanwezige watermoleculen verbruikt zijn. De kleur van het reagens is intens 
genoeg voor visuele aanduiding van het eindpunt. De kleuromslag is van geel (voor de 
reactieproducten) naar bruin (voor het pyridine-jood complex). Met enige ervaring en in de 
afwezigheid van andere gekleurde producten kan het eindpunt met een redelijke zekerheid bepaald 
worden (tot op ± 0,2 mL nauwkeurig).  
 
In de loop van de jaren werden verschillende variaties op de basistechniek ontwikkeld. Pyridine heeft 
een erg penetrante geur en daarom zijn later nieuwe methoden ontwikkeld die geen gebruik maken van 
pyridine. Als het staal volledig in methanol oplost, is een directe titratie te verkiezen. Op deze manier 
kan het watergehalte bepaald worden in organische zuren, alcoholen, esters, ethers, anhydriden, 
organische halogeenverbindingen, evenals in verschillende gehydrateerde anorganische zouten. Directe 
titratie van stalen die slechts gedeeltelijk in methanol oplosbaar zijn, leidt tot te lage waarden voor de 
watergehaltes. Bevredigende resultaten kunnen in dit geval gevonden worden door toevoeging van een 
overmaat van het Karl Fischer reagens aan het staal. Na een voldoende lange reactietijd wordt de 
overmaat reagens teruggetitreerd met een overmaat van een standaardoplossing van water in methanol. 
Een effectieve alternatieve methode is het extraheren van het water van het staal door refluxeren met 
watervrije methanol of een ander organisch solvent. De resulterende oplossing wordt dan direct 
getitreerd met de Karl Fischer oplossing. Moeilijkheden worden ook ondervonden bij analyse van 
stevig gebonden kristalwater of opgeslorpt water. Ook in deze gevallen is extractie met watervrije 
methanol effectief. Door directe titratie wordt het totale watergehalte bepaald, d.w.z. vrij 
(geadsorbeerd) water en hydratatiewater. Vaak kan geadsorbeerd water afzonderlijk in hydraten 
worden bepaald, door extractie met een watermengbaar solvent (bijv. 1,4-dioxaan) waarin het staal niet 
oplost. Geadsorbeerd water kan afzonderlijk bepaald worden in de aanwezigheid van kristalwater door 
extractie van het geadsorbeerde water met 1,4-dioxaan. 1,4-Dioxaan is mengbaar met water, maar 
anorganische zouten lossen er niet in op. 
 
Oxiderende en reducerende verbindingen interfereren met de Karl Fischer titratie, door heroxidatie van 
het jodide gevormd tijdens de reactie of door reductie van het jood in het reagens. Vele metaaloxiden 
reageren met het waterstofjodide gevormd tijdens de reactie van het reagens met water: 
 

MO + 2 HI ⎯→⎯←⎯⎯  MI2 + H2O 

 
Voor dezelfde reden geven metaalcarbonaten en -waterstofcarbonaten problemen. Ook 
carbonylverbindingen (aldehyden en ketonen) moeten vermeden worden omdat ze met methanol 
reageren ter vorming van water: 
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RCHO + 2 CH3OH → R-CH-(OCH3)2 + H2O 
 
Het watergehalte in carbonylverbindingen kan bepaald worden door te werken bij hogere 
pyridineconcentraties, waardoor bovenstaande reactie sterk vertraagd wordt. 
 
 
 

12.5.4 Elektrische methoden 

Water heeft verscheidene unieke elektrische eigenschappen die een bijna-specifieke analyse van water 
toelaten van verscheidene vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De meest gebruikte methoden meten de 
diëlektrische constante (of de capaciteit), terwijl andere de elektrische geleidbaarheid meten. Ook kan 
het watergehalte elektrolytisch bepaald worden. 
 
Diëlektrische constante. Water heeft een heel hoge diëlektrische constante εR in vergelijking met de 
meeste andere materialen. Voor water is εr = 78,5 (bij 25 °C), terwijl voor de meeste vaste stoffen deze 
waarde tussen 2 en 5 gelegen is. Er bestaan instrumenten die de capaciteit van een condensator meten, 
waarbij het staal als diëlektricum wordt gebruikt. De capaciteit van een parallelle plaatcondensator is 
evenredig met de oppervlakte van de platen en de diëlektrische constante van het diëlektricum tussen 
de platen, en omgekeerd evenredig met de afstand tussen de platen. Eens het systeem gekalibreerd is, 
zijn de metingen evenredig met het watergehalte (op voorwaarde dat de meetomstandigheden 
reproduceerbaar zijn). 
 
Elektrische geleidbaarheid. Metingen van de elektrische geleidbaarheid kunnen uitgevoerd worden in 
een systeem, waarbij alle componenten uitgezonderd water grotendeels niet-geleidend zijn. De 
geleidbaarheid is evenredig met het watergehalte in het systeem. Het systeem moet wel geijkt worden.  
 
Elektrolyse. Waterdamp in gassen kan geabsorbeerd worden door een geschikt hygroscopisch 
materiaal, bijv. fosforpentoxide. Het opgevangen water wordt dan geëlektrolyseerd tot waterstof en 
zuurstof. De elektrolysestroom is evenredig met het watergehalte. Deze techniek is geschikt om 1 tot 
1000 ppm water te bepalen in gassen zoals lucht, stikstof, waterstof, argon, helium, koolstofdioxide, 
methaan, .... 
 
 
 

12.5.5 Infraroodspectroscopie 

Infraroodspectroscopie is toepasbaar voor de bepaling van water in gassen, vaste stoffen en 
vloeistoffen. Verscheidene banden in het nabije infrarood en in het gebied van de fundamentele 
transities kunnen gebruikt worden voor de analytische bepaling. De meeste van deze overgangen zijn 
geassocieerd met OH-groepsvibraties en zijn daarom niet specifiek voor water. Water heeft de neiging 
om waterstofbindingen te vormen met zichzelf en met andere polaire moleculen. De exacte positie van 
de absorptiebanden is daarom afhankelijk van de stofklasse van het product waarin het water zich 
bevindt. Juist omdat de exacte positie afhankelijk is van het type van chemische binding kan de 
infraroodmethode worden gebruikt om een onderscheid te maken tussen geadsorbeerd en gebonden 
kristalwater. Daarom wordt infraroodspectroscopie ook gebruikt voor kwalitatieve analyse van water 
in nieuw gesynthetiseerde verbindingen. 
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Sterke vibraties geassocieerd met de OH-rekvibraties van water en hydroxylgroepen komen voor 
tussen 3700 en 3200 cm-1. De hydroxylgroep wordt gekarakteriseerd door een intense, scherpe 
absorptiepiek in het gebied 3700-3650 cm-1. Gebonden water vertoont meestal één band rond 3600 cm-

1, en één of meerdere banden rond 3400 cm-1. Gebonden water kan gemakkelijk onderscheiden worden 
van hydroxylgroepen door de aanwezigheid van de H-O-H bending vibratie, die een band vertoont in 
het gebied tussen 1650 en 1600 cm-1. Deze band heeft een matige intensiteit en is vaak in meerder 
banden opgesplitst. Niet-gebonden water (geadsorbeerd water of ingesloten water) vertoont een brede 
intense IR-band, met maximum tussen 3400 en 3200 cm-1. De H-O-H bending vibratie van niet-
gebonden water komt voor rond 1650 cm-1.  
 
 

12.5.6 Thermogravimetrie  

Bij thermogravimetrische analyse (TGA) bepaalt men het massaverlies in functie van de temperatuur 
of tijd. De meting wordt uitgevoerd met een speciaal toestel dat toelaat om een temperatuurprogramma 
te kiezen en dat het massaverlies continu registreert. De methode verschilt van de ovendroogmethode 
omdat bij de ovenmethode het totale massaverlies wordt bepaald, terwijl bij TGA het massaverlies in 
functie van de tijd of temperatuur wordt uitgezet. TGA laat vaak toe om geadsorbeerd en kristalwater 
afzonderlijk te bepalen, omdat deze thermische fenomenen bij verschillende temperaturen 
plaatsvinden. Door thermogravimetrie te combineren met massaspectrometrie kunnen de vrijkomende 
gassen geanalyseerd worden, zodat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen water en andere 
vluchtige bestanddelen. Thermogravimetrie vindt toepassing in fundamentele analytische studies, om 
bijvoorbeeld te bepalen bij welke temperatuur een gravimetrische neerslag het beste op constant 
gewicht kan worden gebracht. 
 
 

12.5.7 Gaschromatografie 

Alhoewel bij de scheiding met gaschromatografie de waterpiek meestal heel breed is en staartvorming 
vertoont, kan gaschromatografie toch gebruikt worden voor de bepaling van het watergehalte in 
gassen. Een typische toepassing is de bepaling van waterstof onder de vorm van water bij CHN 
elementanalyse. 
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