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Samenvatting g 

Floww field-flow fractionation (FFF) is een der  meest universele moderne 
scheidingsmethodenn voor  macromoleculen en deeltjes. Flow FFF bestrijk t een 
gebiedd van enkele nm's tot ca. 100 urn. De combinatie met Multi-Angl e Light 
Scatteringg (MALS) detectie is bijzonder  nuttig, omdat een directe bepaling van 
molecuulmassaa en conformatie mogelijk wordt. Flow FFF is een ideale techniek 
voorr  het bestuderen van het diffusiegedrag van macromolecules en deeltjes, die in 
relatieff  lage concentraties vri j  in de oplossing kunnen diffunderen. 

Inn hoofdstuk 1 worden de principes van flow FFF in een asymmetrisch vlak 
kanaall  en cylindrisch kanaal (holle vezel flow FFF) geïntroduceerd. De retentie 
inn het normale en sterisch/hyperlayer  regime wordt beschreven. In het normale 
regimee kunnen de diffusiecoëfficiënt en hydrodynamische straal direct uit de 
retentietij dd berekend worden. 

Hoofdstukk 2 is een introducti e in de toepassing van holle vezel membranen in 
dee analytische chemie. Een overzicht wordt gegeven van de toepassingen waar 
hollee vezel membranen voor  de scheiding gebruikt worden. Holle vezel flow 
FFFF (HF5) behoort tot deze categorie. Holle vezel membranen kunnen ook 
vóórr  een scheidingskanaal geplaatst worden (als monstervoorbewerking) of 
achterr  een scheidingskanaal ter  verbetering van de detecteerbaarheid: Het 
fabricerenn van organische en anorganische holle vezel membranen krijg t in dit 
hoofdstukk aandacht. Er  zijn verschillende methodes om membraanlagen op 
poreuzee oppervlakken te deponeren en deze lagen te modificeren ten einde de 
selectiviteitt  te verbeteren. 

Hoofdstukk 3 toont de toepassing van een polyacrylonitri l holle vezel 
membraann voor  de scheiding van synthetische polymeren in hydrofobe 
organischee oplosmiddelen. De resistentie van het systeem voor  diverse 
organischee oplosmiddelen wordt geïllustreerd aan de hand van de scheiding van 
verschillendee polymeerstandaarden. De herhaalbaarheid van de berekende 
diffusiecoëfficiënten,, scheidingsefficiëntie en opbrengst voor 
polystyreenstandaardenn in ethylacetaat is bevredigend. Uit de piekverbreding 
vann een monodispers eiwit blijk t dat niet-evenwicht bandverbreding de enige 
significantee bijdrage tot piekdispersie is, en dat instrumentele neveneffecten te 
verwaarlozenn zijn. Uit de algemene theorie wordt afgeleid dat een HF5 systeem 
optimaall  presteert met lange vezels (om neveneffecten te reduceren) met een 
kleinee binnendiameter. 

Inn hoofdstuk 4 wordt het diffusiegedrag van een model polyelectroliet, 
polystyreensulfonaat,, bestudeerd met een zelfgebouwd HF5 instrument. De 
(schijnbare)) diffusiecoëfficiënt van vier  polystyreensulfonaat standaarden is 
gemetenn bij  verschillende geïnjecteerde massa's en ionsterktes van het 
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oplosmiddel.. De schijnbare diffusiecoëfficiënt vertoont een sterke stijging boven 
eenn kritische concentratie van het polyelectroliet aan de membraanwand. Deze 
kritisch ee concentratie is afhankelijk van de ionsterkte, en volgt de trend die 
voorspeldd wordt door  een model gebaseerd op de Debije-Landau-Verwey-
Overbeekk theorie. Dit model beschrijft de afstoting van harde, niet indrukbar e 
deeltjes.. De migratiesnelheid van overbeladen zones volgt ook de voorspellingen 
voorr  harde deeltjes. De resultaten voor  standaarden met een molecuulmassa 
bovenn 100 kDa wijken af van het model, wat door  intermoleculaire interacties 
veroorzaaktt  zou kunnen worden. 

Inn hoofdstuk 5 wordt flow FFF met multi-angle light scattering (MALS) 
detectiee toegepast voor  de karakterisering van verschillende 
polymethylmethacrylaatt  core-shell latexdeeltjes. Gehydroxyleerde core-shell 
latexenn lijken immuun voor  veranderingen van de pH. De gecarboxyleerde core-
shellss zwellen sterk op bij  toenemende pH in het gebied van 5 tot 10. Een veel 
minderr  sterke respons voor  de root-mean-square (r.m.s.) radius wordt met 
MAL SS gedetecteerd. Door  een verminderde dichtheid van de buitenste schil meet 
dee MAL S detector  tijdens het zwellingsproces een relatief kleine gyratiestraal. De 
zwellingg van twee gecarboxyleerde latexen bij  verschillende ionsterktes is 
vergelekenn met de zwelling volgens een Donnan-model. Hierui t blijk t dat 
mogelijkk  significante tegenion-condensatie optreedt in de buitenste schil. 

Inn hoofdstuk 6 wordt het diffusiegedrag van amylopectines in asymmetrische 
floww FFF met MAL S detectie bestudeerd. De amylopectines werden in een 1 mol 
l'11 natriumhydroxid e oplossing opgelost, onder  relatief milde omstandigheden. 
Dee schijnbare hydrodynamische straal van amylopectines nam af bij  toenemende 
inlaatstroomm (hierbij  is zorg gedragen het systeem niet te overbeladen). Het 
r.m.s.. signaal nam af in verloop van de retentietijd , welke volgorde het 
omgekeerdee is van die in het normale regime. Dit afwijkende retentiegedrag wijst 
opp de aanwezigheid van sterische/hyperlayer  mechanismen. Uit een combinatie 
vann MAL S data met retentietijden blijk t dat de amylopectines zich gedragen als 
macromoleculenn met een aanzienlijk grotere hydrodynamische straal dan 
verwachtt  op basis van de r.m.s. straal. 
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