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Spark Holland BV. Is opgericht in 1982 en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van geautomatiseerde vloeistof analyse apparatuur (UHPLC apparatuur). Spark 

Holland is een OEM bedrijf, wat inhoudt dat de producten uit het Spark-Holland portfolio op 

maat worden aangepast voor klanten die deze vervolgens de apparatuur aan eindgebruikers 

verkopen. Onze producten zitten dus verpakt in het jasje van andere merken. Spark 

producten worden wereldwijd gebruikt in farmaceutische, klinische, voeding en milieu 

laboratoria.  

 

De Research en Development afdeling bestaat uit de disciplines werktuigbouwkunde, 

elektronische hard- en software, PC-control en analytische chemie. Deze medewerkers 

werken in multidisciplinaire teams aan de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Spark Holland ontwerpt al haar producten in huis waarna fabricage van onderdelen 

wereldwijd wordt uitbesteed bij toeleveranciers. De producten worden vervolgens in de 

montage afdeling bij Spark in Emmen geassembleerd en getest waarna ze over de hele 

wereld worden verscheept naar onze klanten. 

 

Stage flexibele periode: Kolomoven onderzoek (lab) 
 

Voor het verkrijgen van een goede analytische scheiding van diverse componenten in een te 

meten sample (bijvoorbeeld een bloed monster) zijn verschillende aspecten van belang. 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer de systeemdruk, kolom type en lengte, mobiele fase, 

pH en gradient opbouw. Een veelal vergeten maar belangrijke parameter voor goede 

scheiding van componenten is echter de temperatuur. Een verhoging van de temperatuur 

kan vaak zorgen voor een snellere chromatografische methode. Echter, het veranderen van 

de temperatuur kan ook leiden tot verandering in retentietijden van componenten en 

zorgen voor ongewenste co-elutie. Dit is zeker het geval wanneer de warmte niet gelijkmatig 

over de kolom kan worden verdeeld. 

 

Ter voorbereiding op het ontwikkelen van een nieuwe generatie kolomovens is het nodig om 

een beter inzicht te verkrijgen in de effecten die temperatuur op de chromatografie kan 

hebben. Daarbij is het van belang om te kijken naar verschillende manieren waarmee we 

temperatuurcontrole kunnen bewerkstelligen bij scheiding middels (U)HPLC. Vragen die 

daarbij gesteld kunnen worden zijn: 

 



 

• Welke voor- en nadelen heeft elke methode voor temperatuurcontrole? 

• Welk deel van het flow path (van sample tot aan detector) komt in aanmerking voor 

temperatuurcontrole en hoe groot is dit analytische voordeel? 

• Welk temperatuurbereik is van belang? 

 
 


