
 
 

Discussiegroep Scheidingsmethoden voor Polymeren (DSP) 
 
 

Agenda bijeenkomst 7 oktober 2004 
 
LS, 
 
Onze najaarsbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 oktober 2004 in 
Eindhoven. We zijn dan te gast bij de Technische Universiteit, Capaciteitsgroep 
Polymeerchemie. De bijeenkomst vindt plaats in de grote collegezaal op de 
benedenverdieping van het scheikundegebouw (Helix, HE).  
 
Het thema voor deze bijeenkomst is:  
 
“Karakterisering van chemische inhomogeniteit in synthetische polymeren” 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
09.30 – 10.00 Registratie en koffie 
10.00 – 10.05 Welkom en opening door Harry Philipsen, voorzitter van de 

discussiegroep 
10.05 – 10.15 Introductie, van de capaciteitsgroep polymeerchemie  
10.15 – 11.15 Wolfgang Radke, Deutsches Kunststoffen Institut 

Modern chromatographic techniques for the analyis of complex 
polymers 

11.15 – 11.45 Sander Kok, GE Plastics  
Bepaling van molecuulmass’s met flow cel SEC-FTIR 

11.45 – 12.15 Marcel Koopman, DSM Resins 
  Kritische chromatografie aan polyacrylaten 
12.15 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.15 Jaymes van Luppen, Agfa 

SEC-elutiegedrag van cresol en fenolformaldehydeharsen 
14.15 – 14.45 Xulin Jiang, Universiteit van Amsterdam  

Separation and characterization of functional polymers 
14.45 – 15.00 Theepauze 
14.45 – 15.15 Nico van Beelen, AkzoNobel Car Refinishes  

GPEC for the separation of paint polymers used for car refinishes 
15.15 – 15.45 Filippo Bedani, Universiteit van Amsterdam 

Thermal FFF of polymers: modelling and optimization of the retention 
In thermal gradient 

15.45 – 16.00 Discussie en sluiting 
16.00 – 17.00 Borrel 



 

De kosten voor deze dag bedragen 25 Euro, te voldoen op de dag zelf. In verband 
met de reserveringen verzoeken wij u uw deelname uiterlijk 30 september per fax of 
e-mail te bevestigen aan Hebe van Genderen, Akzo Nobel, Research & Technology 
Chemicals, dept. CAP (fax. +31 26 366 5280),  
e-mail: hebe.vangenderen@akzonobel-chemicals.com. 
 
 
Tot ziens in Bergen op Zoom. 
Namens het bestuur van de discussiegroep, 
 
Ab Buijtenhuijs 
 
 

Bezoek ook eens de DSP site 
http://www.polymers.tmfweb.nl/ 

 
 

 
 

http://www.polymers.tmfweb.nl/


 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

adres Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
Bezoekadres:  
Den Dolech 2 
5612 AZ Eindhoven 
Scheikunde: Helix (HE) gebouw  

per trein 
Eindhoven CS, perrontrap af, dan rechtsaf en via de uitgang aan de noordzijde naar het busstation. 
U loopt 100 meter rechtdoor (richting de Rabobank), vervolgens rechtsaf en bij het tweede verkeerslicht 
oversteken (VGZ-gebouw), u ziet dan de universiteitsgebouwen schuin rechts liggen op enkele minuten 
loopafstand.  

per auto 
Vanaf alle autosnelwegen naar en rond Eindhoven (A2, A50, A58, A67 en A270) kunt u de richting 
'Centrum' op de ANWB-wegwijzers blijven volgen, totdat 'Universiteit' wordt aangegeven.  
 
 


