
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Interactive liquid chromatography for the characterisation of polymers

Fitzpatrick, F.P.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Fitzpatrick, F. P. (2004). Interactive liquid chromatography for the characterisation of
polymers. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/interactive-liquid-chromatography-for-the-characterisation-of-polymers(a9332f44-6a30-49e8-906d-16fe7a8477a7).html


SAMENVATTING G 

Dee belangrijkste doelen van dit onderzoek waren het verbeteren van ons begrip van interactieve 

vloeistofchromatografiee voor de karakterisering van polydisperse macromoleculen en het illustreren 

vann de praktische vooruitgang die dankzij deze techniek in het laboratorium kan worden geboekt. 

Dezee doelen zijn bereikt en het belang van interactieve vloeistofchromatografie voor de 

karakteriseringg van polymeren is onderstreept. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt een korte beschrijving gegeven van de noodzaak om polymeren te 

karakteriserenn en de huidige mogelijkheden van chromatografische en gekoppelde analysemethoden 

voorr polymeren worden besproken. Daarnaast wordt de basis gelegd voor modellen, waarmee de 

retentiee van te analyseren verbindingen in de vloeistofchromatografie kan worden voorspeld. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een retentiemodel, dat eerder is beschreven voor "reversed-phase" 

vloeistofchromatografie,, toegepast voor de scheiding van polystyreen met gradiënt-elutie 

vloeistofchromatografie.. Aangetoond wordt dat het model kan worden uitgebreid tot polydisperse 

monsters,, door verbanden vast te leggen tussen de modelparameters en de moleculaire massa. Het 

uitgebreidee model wordt gebruikt om het retentiegedrag als functie van de molmassa te voorspellen. 

Hett model is ingebouwd in een "spreadsheet", zodat als een model voor een bepaalde scheiding 

gevalideerdd is, de retentietijden voor elk monster van het bewuste polymeer met een willekeurige 

molmassaa en polydispersiteit (binnen de aangegeven grenzen van het model) kunnen worden 

voorspeld.. De spreadsheet genereert automatisch chromatogrammen en ijklijnen, waaruit de 

chromatografïstt kan leren hoe veranderingen in de meetomstandigheden de verkregen scheiding 

beïnvloeden.. Van overwegend belang voor polymeren is de mogelijkheid om de piekvorm voor 

polydispersee monsters te voorspellen als functie van de meetomstandigheden (d.w.z. de 

samenstellingg van de mobiele fase en de gradiënt), de gemiddelde molmassa van het monster en de 

molmassaverdeling.. Dit maakt het mogelijk om een specifieke chromatografische scheiding te 

optimaliserenn op een computer in plaats van in het laboratorium. 

Hett verband tussen de verschillende modelparameters wordt ook gebruikt om de aandacht te 

vestigenn op het bestaan van een zogenaamde kritische samenstelling (d.w.z. een samenstelling van 

dee mobiele fase, waarbij retentie onafhankelijk is van de molmassa). De kritische samenstelling kan 

voorspeldd worden uit het verband tussen de parameters en de juistheid van die voorspelling voor 

eenn specifiek polymeer wordt experimenteel aangetoond. Ook wordt gedemonstreerd dat voor 

copolymerenn met een hoge molmassa de retentie kan worden voorspeld als functie van de 
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chemischee samenstelling. Essentieel is daarbij dat die voorspelling uitsluitend gebaseerd is op het 

retentiegedragg van de respectievelijke homopolymeren. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt het gebruik van retentiemodellen voor de voorspelling en optimalisering van 

dee scheiding van polydisperse monsters meer in detail beschouwd. Op grond van hetzelfde model 

alss in Hoofdstuk 2 wordt een meer diepgaande beschouwing gewijd aan het verband tussen de 

modelparameterss en de molmassa. Een rechte lijn bleek niet de beste manier te zijn om dit verband 

weerr te geven. Een juister verband werd vastgelegd door kleinere segmenten van het totale 

massabereikk te beschouwen en door voor ieder specifiek segment de beste (rechte) lijn te bepalen. 

Hett uiteindelijke verband wordt dan gevonden door al die lijnen in één figuur uit te zetten. Op basis 

vann deze verbeterde correlatie tussen de molmassa en de modelparameters kunnen uitstekende 

voorspellingenn worden gedaan van de retentie van het gegeven polymeer over een breed 

massabereik.. In de spreadsheet worden ijkli j nen gegenereerd, waarin de mate van scheiding tegen 

dee molmassa wordt uitgezet. Hierdoor wordt het eenvoudig om scheidingen te optimaliseren. De 

voorspeldee ijklijnen (en chromatogrammen) laten duidelijk zien dat interactieve 

vloeistofchromatografiee onder geschikte omstandigheden een uitzonderlijk hoge selectiviteit kan 

biedenn over een specifiek molmassabereik. De lijnen laten ook zien dat de chromatografische 

piekenn voor polydisperse monsters niet noodzakelijkerwijs symmetrisch zijn en dat asymmetrische 

piekenn (met staarten, baarden en zelfs kamelenruggen) niet alleen verwacht, maar ook begrepen 

kunnenn worden op basis van de voorspelde veranderingen in de selectiviteit als functie van de 

molmassa.. De door het model voorspelde selectiviteit is geverifieerd voor een specifieke scheiding 

doorr nauwe fracties van de eluerende pieken te verzamelen en door daarvan MALDI massaspectra 

opp te nemen. In sommige gevallen bleken de verzamelde fracties zo goed als monodispers te zijn. 

Dee experimentele calibratielijn is wiskundige beschreven met behulp van een reeks derdegraads 

polynomen,, die op hun beurt gebruikt zijn om de molmassaverdelingen van een aantal polystyreen 

standaardenn te berekenen. Bij de bepaling van molmassaverdelingen van kleine tot middelgrote, 

nauwee polystyreen standaarden blijkt interactieve vloeistofchromatografie lagere polydispersiteiten 

opp te leveren dan "size-exclusion" chromatografie (SEC). De resultaten van MALDI laten echter 

zienn dat de feitelijke polydispersiteiten wellicht nog lager zijn. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt een tweede benadering voorgesteld om de juistheid van de retentiemodellen 

voorr polydisperse monsters te verifiëren. Deze benadering, die berust op niet-lineaire regressie, 

wordtt vergeleken met de in de voorgaande hoofdstukken beschreven methoden. Met beide 

benaderingenn werden vergelijkbare resultaten verkregen. Een ingrijpende validatie van het model 

(alss functie van de molmassa, gradiënthelling en retentietijd) wordt beschreven en berekende 

140 0 



SAMENVATTING G 

betrouwbaarheidsintervallenn voor de modelparameters blijken aanzienlijk groter te worden met 

toenemendee molmassa. Het verband tussen de modelparameters en de molmassa wordt opnieuw 

belichtt en de beschrijving van dit verband wordt opnieuw verbeterd. Een combinatie van twee 

rechtee lijnen blijkt het verband tussen molmassa en retentie in dit geval het beste weer te geven. Dit 

modell  is vervolgens gebruikt om de retentietijden van polymeermonsters met sterk uiteenlopende 

molmassa'ss te voorspellen onder verschillende meetomstandigheden. Een uitgebreid (totaal-) model 

iss ontwikkeld om het verband tussen de meetomstandigheden, de molmassa en de retentietijd te 

beschrijven.. Een belangrijk gevolg van dit totaalmodel is dat het aantal experimenten dat nodig is 

omm een polymeer te karakteriseren dramatisch kan worden teruggebracht, zonder dat dat ten koste 

gaatt van de juistheid van de voorspellingen. 

Hoofdstukk 5 betreft een onderzoek naar de koppeling van een interactieve vloeistofchromatografie 

methodee met een massaspectrometer voor de karakterisering van een functioneel polymeer. De 

monsterss zijn meerdimensionaal en worden gekenmerkt door drie belangrijke verdelingen, namelijk 

eenn molmassaverdeling, een functionaliteitsverdeling en een chemische-samenstellingsverdeling. 

All ee drie deze verdelingen zijn van invloed op de (gewenste) eigenschappen van het polymeer. 

Voorr een allesomvattende karakterisering van een dergelijk complex polymeer is een 

meerdimensionaall  scheidingsysteem nodig. In dit geval is een interactieve vloeistofchromatografie 

scheidingg gekoppeld aan een massaspectrometer, zodat het polymeer gescheiden wordt op basis van 

tweee van de verdelingen, namelijk functionaliteit (chromatografische scheiding) en molmassa 

(massaspectrometrischee scheiding). Vanwege de geringe polariteit van het polymeer en van de 

mobielee fase was het moeilijk om ionisatie te bewerkstellingen via een "electrospray" systeem. Dit 

bleekk echter wel mogelijk door na de chromatografische kolom een reagens toe te voegen. De 

analysee van de gegevens, die uit de tweedimensionale scheiding werden verkregen, vormde een 

grotee uitdaging, vanwege de grote hoeveelheid informatie en vanwege de complexiteit van het 

polymeermonster.. Teneinde op een zo efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijke relevante 

informatiee te verkrijgen is een automatisch gegevensverwerkingsysteem ontwikkeld. Grafische 

weergavee van de gegevens geeft een duidelijk overzicht van de tweedimensionale scheiding. De 

waarschijnlijkheidd van verschillende eindgroepcombinaties wordt ook grafisch weergegeven met 

behulpp van een automatisch massavergelijkingsprogramma. Deze technieken maken een snelle, 

dochh zorgvuldige analyse mogelijk voor een techniek die een overvloed aan data produceert. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt de toepasbaarheid van een combinatie van vloeistofchromatografie met 

kernspinresonantiee spectroscopie (NMR) onderzocht voor verschillende soorten copolymeren. 

Blokcopolymerenn en copolymeren met een willekeurige volgorde (en een bimodale chemische-
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samenstellingsverdeling),, opgebouwd uit polystyreen en poly(methyl methacrylaat), zijn gescheiden 

opp grond van hun chemische samenstelling. De scheiding is gekoppeld aan een NMR spectrometer, 

teneindee de verhouding tussen styreen en methyl methacrylaat in het copolymeer te kunnen bepalen 

enn om vast te stellen of willekeurige copolymeren onderscheiden kunnen worden van 

blokcopolymerenn van een vergelijkbare samenstelling. De technieken zijn gekoppeld via een 

doorstroomcel.. Deze benadering vormt een uitdaging, vanwege de geringe gevoeligheid van NMR, 

diee ertoe leidt dat zeer hoge monsterconcentraties vereist zijn om detectie mogelijk te maken. De 

resultatenn waren veelbelovend, maar verdere optimalisering van het meetsysteem (in het bijzonder 

vergrotingg van de monsterhoeveelheid en verlenging van de verblijftijd in de NMR cel) kan nog 

veell  voordelen bieden. Een duidelijk onderscheid kon worden gemaakt tussen willekeurige 

copolymerenn en blokcopolymeren, omdat de meer homogene omgeving rond de monomere 

eenhedenn in een copolymeer aanleiding gaf tot scherpere pieken. Kwantitatieve bepaling van de 

chemischee samenstelling bleek moeilijk, omdat de signaal-ruis verhouding niet voldoende groot 

wass onder de gekozen meetomstandigheden. Dit was met name het geval voor de willekeurige 

copolymeren,, die lage, brede pieken lieten zien voor het signaal afkomstig van de methyl ester 

functiee in poly(methyl methacrylaat). 
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