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Samenvatting g 
Hett belangrijkste doel van dit proefschrift was het begrijpen en verbeteren van 

geminiaturiseerdee en snelle "Size-Exclusion Chromatography" (SEC) scheidingen van 

polystyreenn monsters met zowel smalle als brede verdelingen. Dit doel werd grotendeels 

bereiktt en een aanzienlijke vooruitgang werd geboekt. Tijdens het verloop van het hier 

gepresenteerdee werk verschoof onze interesse van miniaturisering naar snelle scheidingen. 

Hiervoorr bestond grote interesse binnen het vakgebied. 

Hoofdstukk 1 bevat een korte introductie in SEC. De noodzaak voor geminiaturiseerde en 

snellee scheidingen wordt belicht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vergelijking van SEC 

mett andere technieken. Het belang van een goede beschrijving van de ijkcurve op het 

resultaatt van SEC wordt besproken. 

Inn hoofdstuk 2 worden de verschillende bijdragen aan de bandverbreding in SEC 

beschreven.. Buitenkolom-, kolombij dragen en bijdragen als gevolg van de polydispersiteit 

vann het monster worden bediscussieerd. Experimentele gegevens tonen aan dat de 

chromatografischee bijdrage domineert in SEC scheidingen van smalle standaarden. Om de 

prestatiess van een SEC systeem kwantitatief te kunnen beschrijven wordt het concept van 

dee SEC integriteitindex geïntroduceerd. Hiermee is het mogelijk om rekening te houden 

mett alle bijdragen aan de band verbreding en om het resultaat grafisch weer te geven in een 

zogenaamdee Integriteitkaart. In een dergelijke grafiek wordt de integriteitindex 

weergegevenn als functie van het molgewicht en de polydispersiteit van het monster. Onder 

gegevenn meetomstandigheden is het eenvoudig om voor elk willekeurig type kolom een 

dergelijkee kaart te maken. 

Geminiaturiseerdee scheidingen zijn vooral interessant wanneer slechts beperkte 

hoeveelhedenn monster en/of eluent beschikbaar zijn. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een methode beschreven die het mogelijk maakt om conventionele 

SECC kolommen te vergelijken met "narrow-bore" en "micro-bore" kolommen. In dit 

hoofdstukk worden voor hetzelfde monster de molgewichtsverdelingen vergeleken die zijn 

verkregenn met kolommen met verschillende volumes. Het effect van miniaturisering op de 

gemetenn karakteristieke molgewichtsgemiddelden (piektop, Mp, aantalgemiddeld 

molgewicht,, Mn, en gewichtsgemiddeld molgewicht, MM) en daarmee op de 

polydispersiteitindexx (PDl-MJM„)  wordt beschreven. Conventionele kolommen bleken het 

meestt handzaam en robuust. Miniaturisering kan worden bereikt, maar het is moeilijk om 
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dee chromatografische bandverbreding te beperken. Verschillen in ijkcurves hebben een 

groott effect op de verkregen molgewichtsverdeling (MMD) en op de karakteristieke 

gemiddelden.. Statistische berekeningen hebben aangetoond dat daarnaast de 

chromatografischee dispersie tussen de verschillende kolommen ook zeker van belang is. 

Hoofdstukk 4 is gericht op snelle SEC scheidingen. De verschillende methodes om dit te 

bereikenn worden beschreven. Het effect van een toenemende elutiesnelheid wordt 

geëvalueerdd en aangetoond wordt dat er een compromis moet worden gevonden tussen 

snelheidd enerzijds en resolutie anderzijds. Simulaties worden gebruikt om geschikte 

kolommenn te ontwerpen en om experimenten beter te begrijpen. Snelle scheidingen in SEC 

blekenn gunstiger dan op grond van conventionele theorieën verwacht mocht worden dankzij 

relatieff  goede schotelgetallen bij hoge (gereduceerde) snelheden. Integriteitkaarten zijn 

gemaaktt voor korte SEC kolommen. 

Hoofdstukk 5 behandelt "Poppe-plots" voor snelle polymeerscheidingen. "Poppe-plots" 

biedenn een heldere en eenduidige manier om de grenzen aan de prestaties van een systeem 

tee onderzoeken. De effecten van de deeltjesgrootte, drukval en permeabiliteit kunnen 

middelss een dergelijke plot inzichtelijk worden gemaakt. De "Poppe-plots" voor snelle 

scheidingenn uit dit hoofdstuk zijn wezenlijk anders dan de grafieken voor traditionele 

HPLC.. Dit wordt veroorzaakt door de extreem hoge gereduceerde snelheden die in snelle 

scheidingenn worden gebruikt. Een belangrijke praktische conclusie van dit hoofdstuk is dat 

voorr snelle scheidingen lange kolommen en zeer hoge snelheden gewenst zijn. De 

resultatenn uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op polystyrenen in THF maar zijn mogelijk ook 

relevantt voor andere monsters, bijvoorbeeld voor de "high throughput screening" van 

eiwittenn door middel van SEC. 

Inn hoofdstuk 6, wordt volledige ("comprehesive") tweedimensionale SEC (SECxSEC) 

gebruiktt om bandverbredingsmechanismen te bestuderen. Normaal worden twee 

verschillendenn scheidingsmechanismen gebruikt voor tweedimensionale scheidingen. In dit 

hoofdstukk wordt echter aangetoond dat SECxSEC een uitstekende mogelijkheid biedt om 

dee bijdragen van het monster en die van het chromatografische systeem op de piekbreedte 

onafhankelijkk van elkaar te bepalen. Het monster wordt in de eerste dimensie in smalle 

fractiesfracties gesplitst. Deze fracties worden vervolgens in de tweede dimensie geïnjecteerd, 

waarbijj  alleen de chromatografische bijdrage tot de bandverbreding wordt waargenomen. 
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