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Samenvatting 

 

Ultrahogedruk vloeistofchromatografie (UHPLC) is een hedendaagse vorm van 

vloeistofchromatografie (LC), waarin gebruik gemaakt wordt van apparatuur die in 

staat is om hogere drukken te genereren dan de conventionele bovengrens van 40 MPa 

(400 bar) in hogedruk vloeistofchromatografie (HPLC). Naast de mogelijkheid van 

hogere drukken bieden UHPLC systemen ook kleinere buitenkolomvolumina. Ze 

worden gebruikt in combinatie met zeer snelle detectoren, die zijn uitgerust met kleine 

cellen. Deze eigenschappen stellen ons in staat om kolommen, die zijn gepakt met 

deeltjes kleiner dan 2 m, te gebruiken bij de optimale snelheid, zonder daarbij veel van 

de efficiëntie te moeten inleveren als gevolg van ongewenste bandverbredingseffecten. 

Vanuit de theorie van de chromatografie is het bekend dat kleine deeltjes bij hogere 

drukken de analysesnelheid en de efficiëntie kunnen verbeteren, in vergelijking met de 

grotere deeltjes die doorgaans in HPLC worden gebruikt. Deze verbeteringen zijn in 

principe haalbaar voor zowel verbindingen met lage molgewichten als voor polymeren. 

Terwijl het aantal UHPLC toepassingen voor verbindingen met lage molgewichten de 

laatste jaren dramatisch toegenomen is, zijn er bijna geen scheidingen van polymeren 

met UHPLC gepubliceerd in de literatuur. Het doel van het onderhavige proefschrift is 

om de mogelijkheden en de uitdagingen, die verband houden met de analyse van 

polymeren met UHPLC, in kaart te brengen. We hebben ons ten doel gesteld om de 

bruikbaarheid van de techniek voor de scheiding van synthetische polymeren op basis 

van molgewicht en chemische samenstelling aan te tonen. 

In Hoofdstuk Een worden de geschiedenis van de LC en de plaats van UHPLC in de 

hedendaagse chromatografische analyse kort besproken. Dit hoofdstuk vat de zoektocht 

naar kleinere deeltjes en hogere drukken samen, die begon zodra de beginselen van de 

vloeistofchromatografie werden onderkend.  

Hoofdstuk Twee beschrijft de uitdagingen die een chromatografist moet aangaan 

bij de analyse van polymeermonsters. Veel synthetische polymeren zijn niet oplosbaar 

in gebruikelijke organische oplosmiddelen. Verschillende benaderingen voor de LC 

analyse van moeilijk oplosbare polymeren worden beschreven (“sandwich” injectie, 

gebruik van hoge temperaturen, derivatizering en chemische ontleding). Verschillende 

scheidingsmechanismen in LC (“size-exclusion” chromatografie, hydrodynamische 

chromatografie, “reversed-phase” of “normal-phase” gradiënt-elutie LC, isocratische 
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scheidingen onder kritische condities, enz.), die toegepast kunnen worden voor de 

scheiding van polymeren, worden ook besproken in dit hoofdstuk. De 

scheidingsprincipes van deze technieken worden beschreven, evenals praktische 

uitdagingen die elk ervan met zich meebrengt. Verschillende combinaties van twee 

scheidingsmechanismen in twee-dimensionale (2D) systemen voor 

polymeerscheidingen worden beschreven. Aspecten van de optimalisering van 

polymeerscheidingen in termen van snelheid en resolutie worden besproken. De rol van 

de huidige trends in LC – namelijk “core-shell” stationaire fasen, monolithische 

kolommen en UHPLC – in het vinden van een beter compromis tussen snelheid en 

efficiëntie wordt beschreven. Tenslotte worden de meest gebruikelijke 

detectietechnieken die worden gebruikt voor polymeren beschreven en worden de voor- 

en nadelen daarvan samengevat. 

In Hoofdstuk Drie worden de problemen geadresseerd die samenhangen met het 

uitvoeren van (op moleculegrootte gebaseerde) polymeerscheidingen met UHPLC. Een 

aantal problemen wordt onderkend, waaronder de beperkte beschikbaarheid van 

specifieke SEC kolommen, significante buitenkolompiekverbreding, deformatie en 

“degradatie” (omzetting) van polymeren onder UHPLC conditions en de beperkte 

bestendigheid van UPLC apparatuur tegen sommige chromatografische oplosmiddelen. 

Door gebruik te maken van brede UPLC kolommen (4.6 mm inwendige diameter) kon 

de buitenkolombijdrage tot de piekbreedte voldoende gereduceerd worden en konden 

snelle, doch effciënte – op moleculegrootte gebaseerde – scheidingen van polystyreen 

(PS) polymeren worden verkregen. PS moleculen met moleculegewichten tot circa 50 

kDa kunnen doordringen in de poriën van het UPLC pakkingsmateriaal en elueren in de 

SEC modus. PS macromoleculen met een hoger moleculegewicht zijn te groot om de 

poriën binnen te gaan en die elueren op basis van het HDC mechanisme. De invloed van 

het debiet, de kolomlengte en de temperatuur op de scheiding is onderzocht.  

In Hoofdstuk Vier wordt een nauwgezet onderzoek beschreven naar het 

fundamentele probleem van deformatie (overgang van een statistische kluwen naar een 

uitgerekte vorm) en degradatie van polymeren onder invloed van de hoge stress die 

door de UHPLC omstandigheden wordt gegenereerd. De mogelijkheid dat het 

tegelijkertijd optreden van “slalomchromatografie” en HDC kan leiden tot het 

verschijnen van twee pieken voor een polymer met een unimodale 
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molgewichtsverdeling wordt bevestigd. Het karakter van de twee pieken is onderzocht 

door de fracties op te vangen en opnieuw te injecteren, alsmede met “off-line” twee-

dimensionale UHPLC. De condities, waarbij PS deformatie en degradatie in UHPC 

plaats beginnen te vinden, zijn vastgesteld. Geen degradatie is waargenomen voor PS 

met moleculegewichten tot 3 MDa onder gebruikelijke UHPLC condities. Voor grotere 

PS macromoleculen is degradatie waargenomen. Kolom-“frits” worden aangemerkt als 

belangrijkste oorzaak voor de degradatie van PS. 

Hoofdstuk Vijf beschrijft een toepassing van UHPLC voor de scheiding van 

monsters van polyurethanen (PU), die worden gebruikt in de coatingsindustrie. 

Gradiënt-elutie UHPLC scheidingen worden vergeleken met HPLC scheidingen voor dit 

soort polymeren. HPLC gekoppeld aan “electrospray” ionisatie massaspectrometrie is 

gebruikt om de laag-moleculaire producten in de monsters te identificeren. Deze 

producten worden gevormd uit de overmaat di-isocyanaat die tijdens de PU synthese 

aanwezig is. LC fracties die het polymere deel van het monster bevatten werden 

bestudeerd met “matrix-assisted laser desorption/ionization” (MALDI) 

masssapectrometrie. De invloed van syntheseparameters (de volgorde waarin de 

monomeren in de reactor worden toegevoegd en de verhouding tussen isocyanaat en 

polyol) op de verkregen producten is onderzocht. Daarnaast is de UHPLC scheiding van 

PU polymeren die carboxylgroepen bevatten bestudeerd bij verschillende waarden van 

de pH. 

De mogelijkheid van alomvattende (“comprehensive”) twee-dimensionale UHPLC 

analyse van polymeren wordt gedemonstreerd in Hoofdstuk Zes. Gradiënt-elutie 

UHPLC in de eerste dimensie geeft efficiënte scheidingen van polymeren op basis van 

hun chemische samenstelling. Ultrahogedruk SEC in de tweede dimensie biedt zeer 

snelle – op moleculegrootte gebaseerde – scheidingen van macromoleculen. De 

resulterende twee-dimensionale UHPLC×UHPLC chromatogrammen kunnen in 

(minder dan) één uur worden opgenomen, hetgeen aanzienlijk sneller is dan de 

conventionele HPLC×SEC analyses.  De 2D analyse levert informatie op over de 

verdelingen van de chemische samenstelling en van het moleculegewicht, evenals over 

de onderlinge afhankelijkheid van deze verdelingen. Het nut van deze UHPLC×UHPLC 

benadering wordt gedemonstreerd aan de hand van de analyse van een mengsel van 

homo- en copolymeren van poly(methylmethacrylaat) en poly(n-butylmethacrylaat). 
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Twee-dimensionale UHPLC is ook toegepast voor de analyse van industriële PU 

prepolymeren. Als de eerste-dimensie scheiding wordt verricht onder basische 

condities, dan is het mogelijk om uit de twee-dimensionale grafiek de verhouding te 

schatten tussen PU macromoleculen die carboxylgroepen bevatten en PU 

macromoleculen zonder zulke groepen. Zulke informatie kan niet worden verkregen uit 

één-dimensionale scheidingen, noch uit gradiënt-elutie UHPLC, noch uit SEC 

experimenten. 

 




