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Voorbeeldexamenvragen Scheidingstechnieken 2012-2013 
 
Leg het principe uit van chromatografie. Maak hierbij gebruik van een tekening. 
 
Wat versta je onder bandverbreding? 
 
Bandverbreding is een nefast fenomeen bij een chromatografische scheiding. 
Waarom? Welke vier oorzaken worden onderscheiden? Leg kort uit. 
 
Duid de volgende parameters aan op onderstaande tekening.  
Verklaar kort de gebruikte symbolen. 
 
Vul volgende tabel aan:  

 HPLC GC 

MF   

SF   

component   

derivatisatie   

gradiënt   

 
Duid de belangrijkste onderdelen van een HPLC (of GC) - toestel aan op een figuur. 
OF Maak een schematische tekening van een HPLC (of GC) - toestel en duid de 
belangrijkste onderdelen aan. 
 
Wat wordt bedoeld met een niet-isocratische MF? 
 
Bij een HPLC-toestel wordt meestal gebruik gemaakt van een bepaald type pomp. 
Welke? Waarom dit type? Leg kort de werking van dit type pomp uit.  
Welke combinatie wordt in praktijk veelal gebruikt en waarom? 
 
Indien gebruik gemaakt wordt van een gradiënt-elutie kunnen er tot vier solventen 
gemengd worden in een HPLC. Welke twee mogelijkheden hiervoor ken je en leg uit. 
 
Waarom is injectie van het staal bij een HPLC-toestel een kritische stap? Welk soort 
injectiesysteem ken je? 
 
Leg uit wat er gebeurt in het injectiesysteem bij de injectie van een staal in een 
HPLC-toestel.  
 
Afhankelijk van het soort SF dat gebruikt wordt kunnen er verschillende soorten 
chromatografie onderscheiden worden.  
Leg het principe uit waarop de onderstaande chromografische scheidingen zijn 
gebaseerd: 

• Reversed fase chromatografie 

• Ionenuitwisselingschromatografie 
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• Normale fase chromatografie 

• Exclusie- en gelfiltratiechromatografie 

• Affiniteitschromatografie 
 
Geef een voorbeeld van SF en MF die bij bovenstaande chromatografische 
scheidingen kan gebruikt worden en van welke soort stalen er kunnen gescheiden 
worden en de elutievolgorde van de componenten. 
 
Welke soorten algemene extractiemethodes ken je? Leg kort uit. 
 
Leg het principe uit van een L/L-extractie. Geef een voorbeeld. 
 
Voor welke toepassingen wordt het soxhlet-apparaat gebruikt? Leg kort het principe 
uit. 
 
Het algemene protocol voor vaste fase extractie met een kolom bestaat uit 
verschillende stappen. Welke en leg uit aan de hand van een tekening. 
 
Verklaar het verband tussen selectiviteit, resolutie en plaatgetal aan de hand van 
onderstaande tabel: 
 

 
 
Wat is de functie van een voorkolom? 
Welke ken je?  
 
Welk praktische criteria zijn belangrijk voor de keuze van een geschikte MF bij HPLC? 
 
Welke alternatieven ken je voor klassieke silica SF? Waarom werden deze 
alternatieven ontwikkeld? 
 
Wat is de functie van een spacer bij affiniteitschromatografie? 
 
Wat zal is het chromatografisch gevolg van overlading van een kolom? Wat kan je 
doen om overlading te vermijden? 
 
Waarom wordt er voor HPLC meestal op kamertemperatuur gewerkt en niet bij 
hogere temperaturen? Waarom kunnen hogere kolomtemperaturen wel nuttig zijn? 
 
Wat is het voordeel van een DAD t.o.v. een gewone UV/VIS-detector bij HPLC? 
Nadeel? 
 
Welke belangrijke parameters zijn van belang voor een goede detector? 
 
Welke twee types kolommen worden gebruikt bij GC? Geef uitleg over beide types. 
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Welke types detectoren worden vaak gebruikt bij HPLC (of GC)? 
 
Kan bij GC net zoals bij HPLC gebruik gemaakt worden van een niet-isocratische 
elutie? Verklaar en leg uit wat een niet-isocratische elutie is. 
 
Rangschik volgende solventen volgens stijgende elutiesterkte voor normale fase 
chromatografie: ether, hexaan, methanol. 
 
Er kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses uitgevoerd worden. Leg het 
verschil uit tussen beide soorten analyses en pas dit toe voor HPLC. 
 
Waarom wordt interne standaardadditie vaak gebruikt bij HPLC-toepassingen? 
 
D.m.v. laag of plaat chromatografie (TLC) kunnen er zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve analyses uitgevoerd worden. Leg het verschil uit tussen beide soorten 
analyses. 
 
Beschrijf het verschil tussen grenslaag- en zone-elektroforese? Geef een voorbeeld 
van elk en licht beide elektroforese-types toe. 
 
Waarom heeft warmte-ontwikkeling een groot effect tijdens elektroforese?  
 
Wat is elektroforese en waarvan is de migratiesnelheid van de componenten 
afhankelijk? 
 
Waarom zijn korte elektroforesetijden en koeling aangeraden bij elektroforese? 
Verklaar. 
 
Bespreek een toepassing van tweedimensionale IEF. 
 
Bespreek 2D-elektroforese van eiwitten, leg uit adhv van een figuur. 
 
Verklaar volgende begrippen: 

• Eluens 

• Eluaat 

• Chromatogram 

• Retentietijd 

• Bandverbreding 

• Kapaciteitsfactor k 

• Resolutie R  

• Selectiviteit α 

• Tailing 

• MAOT 

• Lineair dynamisch bereik 

• Derivatisatie 

• LOD 

• LOQ 

• DAD 

• Bias 

• IEF 
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• Elektro-endosmose 

• Diffusie 

• CAE 
 
Wat is CAE en waarvoor wordt dit gebruikt? 
 
 
Op het examen worden ook nog een deel meerkeuzevragen gesteld. Hieronder 
enkele voorbeelden. 
 
Welk type kolom heeft een grotere efficiëntie en resolutie? 

a) Gepakte kolom 
b) Capillaire kolom 
 

 
Bij GC, wat is de component met de meeste invloed op de scheiding van de 
componenten? 

a) Injector 
b) Mobiele fase 
c) Stationaire fase 
d) Detector 

 
Welke van onderstaande beweringen is niet waar met betrekking tot de 
assymetrische factor Ax 

A. Voor perfecte pieken Ax= 1.0 
B. Voor pieken met tailing Ax< 1.0 
C. Voor pieken met fronting Ax> 1.0 

 
a) B en C 
b) C en A 
c) A en B 
d) Alleen A 
e) Alleen B 
f) Alleen C 


