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Samenvatting 

Synthetische polymeren zijn over het algemeen zeer complexe mengsels 
van moleculen die verschillen in lengte, type monomeer en eindgroep, chemische 
samenstelling, sequentie en vertakkingsgraad. Veel van de technieken die gebruikt 
worden voor het karakteriseren van polymeren leveren informatie over de 
gemiddelde samenstelling. Voor een gedetailleerde analyse van alle 
bovengenoemde structurele eigenschappen is een scheiding van de meeste 
moleculen in het complexe polymeermengsel nodig. Er is daartoe maar een beperkt 
aantal technieken beschikbaar waarmee men in staat is om de meeste componenten 
van een polymeer te scheiden. Fourier transformatie ionen cyclotron resonantie 
massaspectrometrie (FT-ICR MS) is hiervoor zeer geschikt. In dit proefschrift 
wordt de studie van synthetische polymeren met behulp van electrospray ionisatie 
(ESI) FT-ICR MS beschreven. Een overzicht van de literatuur gepubliceerd 
gedurende de laatste tien jaar over polymeerkarakterisering, met matrix 
geassisteerde laserdesorptie/ionisatie (MALDI) en ESI massaspectrometrie, is 
beschreven in hoofdstuk 1. De theorie achter ESI FT-ICR MS en de experimentele 
opstelling zijn beschreven in hoofdstuk 2. In dit proefschrift wordt aangetoond dat 
ESI FT-ICR MS een significante bijdrage levert aan de karakterisering van 
synthetische polymeren. De onovertroffen resolutie, massanauwkeurigheid en de 
mogelijkheid om ionen voor langere tijd op te slaan in de ionenval dragen ertoe bij 
dat structurele eigenschappen van polymeren met een moleculaire massa tot 
10.000 Da kunnen worden bepaald. 

De meeste polymeren hebben een breed verdeelde moleculaire 
gewichtdistributie (MWD) die een gevolg is van de statistische aard van het 
polymerisatie proces. Een massaspectrum, gemeten met ESI massaspectrometrie, is 
zeer complex omdat tijdens het ESI proces de MWD geconvolueerd is met de 
verschillende ladingstoestanden, hetgeen resulteert in veel overlappende pieken in 
het massaspectrum. De meeste van deze overlappende pieken kunnen worden 
onderscheiden door gebruik te maken van een massaspectrometer met een hoog 
oplossend vermogen zoals de FT-ICR MS. Met deze techniek kunnen ionen van 
verschillende polymeermoleculen met een massa tot 10.000 Da nog van elkaar 
worden onderscheiden, zoals is gebleken in deze studie beschreven in hoofdstuk 3. 
Massaspectra, die worden gemeten met een hoge resolutie, leveren inzage in de 
vorm en het gewicht van de polymeerdistributie. Als het zogenoemde 
aantalgemiddelde moleculaire gewicht (M„) wordt berekend, blijkt dat deze 
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toeneemt met de waargenomen ladingstoestand. Dit wordt veroorzaakt door het 
aantal beschikbare zuurstofatomen van de polymeermoleculen waarmee het cation 
een interactie kan hebben. In hoofdstuk 3 wordt gedemonstreerd hoe een redelijk 
nauwkeurige M„ waarde kan worden berekend (<10%) voor polymeren met een 
moleculair gewicht <8.000 Da en polydispersiteit <1.1 door de metingen van alle 
waargenomen ladingstoestanden met elkaar te combineren. 

Met FT-ICR MS kan een hoge resolutie en hoge massanauwkeurigheid 
behaald worden, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Een hoge massanauwkeurigheid, 
waarmee de polymeermoleculen met FT-ICR MS gemeten kunnen worden, is 
nodig om de monomeer- en eindgroepmassa nauwkeurig te kunnen bepalen met 
behulp van lineaire regressie. De nauwkeurigheid van deze bepaling kan worden 
verhoogd door de verschillende ladingstoestanden, die worden gegenereerd met 
ESI, te combineren in één procedure. De nauwkeurigheid is hoger dan wanneer 
gebruik gemaakt wordt van MALDI FT-ICR MS waarbij maar één ladingstoestand 
wordt gegenereerd. Dit komt door het grotere aantal datapunten dat beschikbaar is 
met ESI om de lineaire regressieprocedure toe te passen. Het is niet mogelijk met 
deze procedure de massa van de beide eindgroepen afzonderlijk te bepalen. Een 
potentiële manier om die informatie toch te krijgen is, door de ionen van 
polymeermoleculen in kleinere fragment ionen te fragmenteren, met bijvoorbeeld 
botsing geïnduceerde dissociatie (CAD). 

De polymeren, beschreven in hoofdstuk 3 en 4, bestaan uit één type 
monomeer. Co-polymeermoleculen zijn opgebouwd uit twee verschillende types 
monomeren. Deze monomeren kunnen op verschillende manieren zijn 
gerangschikt in het co-polymeer molecule: de sequentie. Een voorbeeld is een blok 
co-polymeer, waarbij dezelfde type monomeren zich naast elkaar bevinden. Een 
complicatie van een massaspectrometrische analyse aan co-polymeren is dat er co-
polymeermoleculen bestaan die dezelfde massa hebben, maar een verschillende 
rangschikking van monomeren. Dit maakt de analyse veel ingewikkelder. 
Verschillende onderzoeken zijn in de literatuur beschreven waarbij Bernoulliaanse 
en Markoviaanse statistiek wordt toegepast op massaspectra, teneinde informatie 
over de mogelijke typen rangschikkingen van monomeren te bepalen. Hoofdstuk 5 
laat zien dat, in het geval van mengsels van homo-polymeren, deze methode zeer 
gevoelig is voor variaties in de structuur van het monomeer, de eindgroep, het type 
oplosmiddel, de ESI condities en andere parameters. Het is dan bijna onmogelijk 
om de invloed van elk van deze parameters op een massaspectrometrisch signaal te 
bepalen. Zonder de wetenschap van al deze invloeden kan de rangschikking van de 
monomeren op co-polymeermoleculen niet berekend worden. Er is een andere 
methode om een indruk te krijgen van de rangschikking van de monomeren op een 
co-polymeermolecule. Met deze methode wordt gebruik gemaakt van botsing 
geïnduceerde dissociatie (CAD), zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7, voor 
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Samenvatting 

copolyesters en hoogvertakte polyesteramides. Zulke ion fragmentatiestudies 
leveren, als gevolg van het grote aantal mogelijke permutaties van de monomeren 
over de polymeermoleculen, niet genoeg sequentiespecifieke fragmenten om alle 
mogelijke isomere structuren aan te tonen. Dit is in tegenstelling tot biomoleculen 
die maar één mogelijke sequentie hebben. Wel moet het mogelijk zijn om met 
CAD te bepalen of de monomeren een blokstructuur hebben. Van de fragmenten, 
die na CAD gemeten worden in een massaspectrum, zullen er een groot aantal een 
blokstructuur hebben. In hoofdstuk 6 en 7 is aangetoond dat de in dit proefschrift 
onderzochte co-polymeren géén blokstructuur hebben. De resultaten die zijn 
beschreven in hoofdstuk 6 laten zien dat polymeren met een random of 
gedeeltelijke random/blokstructuur niet van elkaar te onderscheiden zijn met CAD 
fragmentatiestudies. 

Een massaspectrum van een polymeer, dat met MALDI en ESI wordt 
verkregen, wordt vaak beschouwd als een afbeelding van de moleculaire 
polymeerdistributie. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt duidelijk uit een 
onderzoek aan hoogvertakte polyesteramides met MALDI en ESI, wat beschreven 
is in de recente literatuur. Deze studie toont aan dat fragmentatie van de 
polymeermoleculen plaatsvindt tijdens het MALDI proces. Ionen, met dezelfde 
massa als de fragmenten die met MALDI werden waargenomen, werden tevens 
tijdens de ESI FT-ICR MS analyse van dezelfde polymeren waargenomen zoals 
beschreven in hoofdstuk 7. Het is niet mogelijk om direct uit het massaspectrum te 
bepalen of deze ionen het gevolg zijn van fragmentatie tijdens het ESI proces of 
dat ze in het oorspronkelijke polymeer aanwezig waren. De MS3 experimenten, 
beschreven in hoofdstuk 7, bewijzen dat deze ionen niet het gevolg zijn van 
fragmentatie tijdens het ESI proces, maar dat ze tijdens de polymerisatiereactie 
gevormd worden. 

Identificatie van isomere structuren met massaspectrometrie kan een 
probleem zijn daar dit soort moleculen weliswaar dezelfde massa hebben, maar 
volledig anders van structuur kunnen zijn. Een illustratief voorbeeld van isomere 
structuren treedt op bij hoogvertakte polyesteramides die zowel lineair als vertakt 
kunnen zijn maar toch dezelfde massa hebben. Zowel de lineaire als vertakte 
isomeren kunnen nog meer typen isomere structuren bevatten. De nieuwe MSn 

methode, dissociatie van uitgedunde ionenpopulaties (DoDIP) geïntroduceerd in 
hoofdstuk 8, maakt het mogelijk om verschillende isomere structuren van elkaar te 
onderscheiden op basis van een verschil in stabiliteit tijdens laagenergetische 
botsingen. Met laagenergetische CAD wordt het ionenmengsel gefragmenteerd dat 
bestaat uit verschillende isomere structuren. Isomere ionen, die een stabielere 
structuur hebben, zullen pas bij een hogere botsingsenergie fragmenteren. Deze 
ongefragmenteerde, stabielere isomeren worden in de gasfase geconcentreerd. Een 
tweede CAD experiment, met iets hogere botsingsenergie, wordt toegepast op de 
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geconcentreerde ionenpopulatie om te zien of dezelfde of andere fragmenten 
worden gevormd. Door de resultaten van twee experimenten met elkaar te 
vergelijken, kan worden geconcludeerd of er verschillende isomere structuren 
aanwezig zijn. Met deze DoDIP experimenten was het mogelijk om onderscheid te 
maken tussen isomeren met een alternerende en niet-alternerende sequentie. In 
hetzelfde hoofdstuk wordt een andere methode beschreven die het mogelijk maakt 
om verschillende isomere structuren van elkaar te onderscheiden. Met deze 
methode wordt gebruik gemaakt van waterstof/deuterium (H/D) uitwisseling in de 
gasfase. Isomere structuren kunnen worden gescheiden door een verschil in 
protonaffiniteit. Isomere structuren met een niet-alternerende sequentie hebben een 
relatief hoge protonaffiniteit en zullen zeer langzaam H/D uitwisselingsgedrag 
vertonen. Daarentegen zullen isomere structuren met een alternerende sequentie 
een relatief lage protonaffiniteit hebben en wel H/D uitwisselingsgedrag vertonen, 
waardoor de twee isomere structuren van elkaar gescheiden kunnen worden. Beide 
methoden, DoDIP en H/D uitwisseling, laten zien dat verschillende isomeren 
gescheiden kunnen worden en geven daarnaast elkaar aanvullende informatie over 
alternerende en niet-alternerende isomere structuren. 

Het laatste hoofdstuk in dit proefschrift, hoofdstuk 9, is een studie naar het 
fragmentatiegedrag van hoogvertakte polyesteramides door de invangst van een 
elektron (ECD). Verschillende studies met biomoleculen hebben aangetoond dat 
ECD complementair is aan CAD voor het bepalen van de sequentie van de 
aminozuren van een biomolecuul. Het hier beschreven onderzoek laat zien dat 
ECD in het geval van kleine hoogvertake polymeren niet complementair is aan 
CAD indien men alleen geïnteresseerd is in de sequentie. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de vorming van interne fragmenten die de interpretatie van de 
ECD massaspectra bemoeilijken, wat niet het geval is voor biomoleculen. De 
vorming van interne fragmenten kan verklaard worden door de hoge hoeveelheid 
interne energie die achterblijft in de fragmenten na invangst van het elektron. Dit 
resulteert in het verbreken van een extra binding op één van de fragmenten ionen 
waarbij een zo genoemd intern fragment wordt gevormd. Desondanks wordt er met 
ECD een heel ander type fragmentatieproces waargenomen welke, naast CAD, 
additionele informatie oplevert over andere structurele eigenschappen van 
polymeren. 


