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 Abbreviations and Acronyms 

Abbreviations and Acronyms 

1-po    1-phenyloctane 

2D    two-dimensional 

3D    three-dimensional 

Aliquat 336   N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium chloride 

Boc    tert-butyloxycarbonyl 

DCM   dichloromethane 

DMSO    dimethylsulfoxide 

E    entgegen, denotes relative configuration 

e.g.    exempli gratia (for example) 

eq    equivalent 

ESI    electronspray ionization 

et al.    et alia (and others) 

HMPT    hexamethylphosphanetriamine 

HOPG    highly oriented pyrolytic graphite 

HRMS   high resolution mass spectroscopy 

i.e.    id est (in other words) 

Lawesson’s   2,4-bis(4-methoxyfenyl)-1,3-dithia-2,4-difosfetaan-2,4-disulfide 

mp    melting point 

NDA   naphthalene dianhydride 

NDI    naphthalene diimide 

NMR   nuclear magnetic resonance  

oa    n-octanoic acid 

pc    n-pentacontane 
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Abbreviations and Acronyms 

Phth    phthalimide 

rt    room temperature 

SPM   Scanning Probe Microscopy 

STM    Scanning Tunneling Microscope or Scanning Tunneling Microscopy 

TBAB    tetra-n-butylammonium bromide 

TFA    trifluoroacetic acid 

THI    thermal helix inversion 

td    n-tetradecane 

Ts    toluenesulfonyl 

Z    zusammen, denotes relative configuration 

 



 

143 

 

 

 

 Modificatie van Grafietoppervlakken voor de Adsorptie van Moleculaire Motoren 

Nederlandse Samenvatting 

Het controleren van de verplaatsing van moleculaire machines is door de 

aanwezigheid van de Browniaanse beweging op de moleculaire schaal een grote 

uitdaging. Hoewel de rotatie van de moleculaire motoren beschreven in dit 

proefschrift unidirectioneel zijn, is de verplaatsing in een oplosmiddel willekeurig. 

Door moleculaire machines op een oppervlak te immobiliseren is het mogelijk om de 

verplaatsing te controleren. De afgelopen jaren zijn verschillende wetenschappers 

erin geslaagd om moleculaire machines (met en zonder geïncorporeerde moleculaire 

motoren) te immobiliseren en in enkele gevallen ook te verplaatsen op een oppervlak. 

In hoofdstuk 1 wordt het belangrijkste onderzoek aan moleculaire machines op 

oppervlakken beschreven en wordt er verder ingegaan op de overwegingen die zijn 

gemaakt tijdens het ontwerpen van nanovoertuigen. Een significant deel van dit 

onderzoek is uitgevoerd in een ultrahoogvacuüm (UHV) en bij lage temperaturen. 

Echter, het werken in UHV vereist dure vacuümsystemen en het aanpassen van 

experimentele condities kost veel tijd.  Ook is het gebruik van UHV een beperking voor 

toekomstige toepassingen. Het zou daarom een grote vooruitgang zijn om 

nanovoertuigen buiten de UHV-systemen op het oppervlak te immobiliseren en 

vervolgens gecontroleerd te laten bewegen.  

In dit proefschrift worden verschillende strategieën beschreven om moleculaire 

motoren op een gemodificeerd grafietoppervlak te adsorberen onder 

standaardomstandigheden, dat wil zeggen op kamertemperatuur en onder 

atmosferische druk. Deze grafietoppervlakken zijn bestudeerd met een 

rastermicroscoop (Scanning Tunneling Microscope (STM)). Hoofdstuk 2 beschrijft het 

werkingsprincipe van de STM en de bereiding van de gemodificeerde oppervlakken.  

Hoofdstukken 3 en 4 richten zich op de zelf-assemblage van gealkyleerde 

naphthalenediimides (NDI) met verzadigde (Cn-NDI-Cn) en onverzadigde (uCn-NDI-

uCn) alkylketens op grafiet met als doel om infrastructuren te creëren voor de 

moleculaire motoren. De naphthalenediimes vormen robuuste monolagen op het 1-

fenyloctaan/grafiet interface. Interessant genoeg bleek een dubbele C-C binding in de 

lange alkylstaarten voor grotere domeinen op het grafietoppervlak te zorgen. Dit 

duidt op een groot potentieel voor het gebruik van dubbele C-C bindingen als 

functionele groepen om controle te bewerkstelligen over de tweedimensionale zelf-

assemblage op oppervlakken.  

In Hoofdstuk 5 is onderzocht of de infrastructuren gefabriceerd in de vorige 

hoofdstukken geschikt zijn voor de adsorptie van moleculaire motoren. Voordat er 

een nieuwe motor ontworpen kon worden is er onderzocht met welke functionele 

groep de motor op het gemodificeerd grafiet zou kunnen adsorberen. De elektron 

donerende alkoxy-pyrenen waren geselecteerd omdat ze potentie hadden om aan de 

elektron accepterende uC33-NDI-uC33 moleculen te binden. Hoewel de alkoxy-pyrenen 
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Nederlandse Samenvatting 

inderdaad op het gemodificeerd grafiet adsorbeerden, waren de resultaten anders dan 

aanvankelijk werd verwacht. Er werd namelijk een zig-zag structuur gevormd doordat 

de alkoxy-pyrenen niet op, maar naast de NDI-eenheden adsorbeerden. Vervolgens 

zijn er moleculaire motoren ontworpen met twee alkoxy-pyreen eenheden als linkers. 

Hoewel het niet mogelijk was om deze moleculaire motor onder de gebruikte 

experimentele condities op het gemodificeerd grafiet te adsorberen, leiden deze 

resultaten wel naar een nieuwe strategie om kleine moleculen op het oppervlak te 

adsorberen met behulp van een moleculair sjabloon van NDI’s. De adsorptie van deze 

kleine pyreen-derivaten was namelijk niet mogelijk zonder de uC33-NDI-uC33-hulplaag. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de adsorptie van tweede-generatie moleculaire motoren met 

pyridine groepen op het grafietoppervlak. Hiervoor is een hulplaag van 5-

(octadecyloxy)isoftaalzuur (ISA-O-C18) op het grafiet geassembleerd om daar de 

motoren aan te binden. De alkylketens zorgen ervoor dat ISA-O-C18 in lamellen op het 

grafiet adsorbeert en de carbonzuurgroepen binden via een niet-covalente interactie 

aan de pyridine-delen van de moleculaire motor. Dit is de eerste keer dat moleculaire 

motoren met behulp van een monolaag van gealkyleerde isoftaalzuren op het 

grafietoppervlak werden geadsorbeerd onder standaardomstandigheden.  

 

In hoofdstuk 7 is het grafietoppervlak gemodificeerd met n-pentacontaan. Uit 

inleidend onderzoek naar de adsorptie van derde-generatie moleculaire motoren is 

gebleken dat het misschien mogelijk is om motoren met lange alkylstaarten (C12) op 

de pentacontaanlaag te adsorberen. Om de Van der Waals interacties te vergroten is 

er in dit hoofdstuk een nieuwe moleculaire motor gesynthetiseerd met een C18-staart 

en een methyl groep aan het pseudo-asymmetrische koolstofatoom. Helaas geven de 

resultaten beschreven in dit hoofdstuk geen uitsluitsel over de mogelijkheid om 

moleculaire motoren op pentacontaan gemodificeerd grafiet te adsorberen via Van 

der Waals interacties.  

Hoofdstuk 8 beschrijft een strategie om moleculaire motors te incorporeren in de zelf-

geassembleerde monolaag. Het ontwerp bestaat uit een moleculaire motor met aan 

weerszijden een alkylketen met ureagroepen. De Van der Waals interacties tussen de 

ketens en de sterke waterstofbinding tussen de ureagroepen zorgen ervoor dat deze 

moleculen in stabiele banden, zogenoemde bis(urea)tapes, assembleren op het 

grafietoppervlak. Op deze manier zijn de motoren met grote precisie op het oppervlak 

gerangschikt. Door gebruik te maken van ondersteunende-moleculen konden de 

motoren op zodanige afstand van elkaar worden geplaatst, dat er meer ruimte 

ontstaat voor de rotatiebeweging. Deze methode biedt veel potentie om ook andere 

functionele groepen met grote mate van controle over de positie op het oppervlak te 

rangschikken.  
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 Modificatie van Grafietoppervlakken voor de Adsorptie van Moleculaire Motoren 

Populair-Wetenschappelijke Samenvatting 

Door o.a. de ontwikkeling van moleculaire motoren zijn chemici erin geslaagd om 

beweging op de nanoschaal te controleren. De moleculaire motor die centraal staat in 

dit proefschrift is gebaseerd op een sterisch gehinderd alkeen en bestaat slechts uit 

koolstof- en waterstofatomen. Dit molecuul heeft een centrale dubbele koolstof-

koolstofbinding, tussen de boven- en onderkant, waar omheen vrije rotatie niet 

mogelijk is. Echter, wanneer er energie wordt toegevoegd, bijvoorbeeld doormiddel 

van bestraling met UV-licht, kunnen de twee helften draaien ten opzichte van elkaar. 

De stereochemie van deze motoren zorgt ervoor dat de motoren in een enkele richting 

roteren. Nu gelden er voor deze kleine motoren, van ongeveer een nanometer groot, 

andere natuurwetten. Hierdoor is ondanks de ‘unidirectionele rotatie’ van de motor 

de netto verplaatsing willekeuring, omdat deze roterende beweging wordt overheerst 

door Browniaanse bewegingen, de aaneenschakeling van toevallige verplaatsingen 

veroorzaakt door botsingen tussen de moleculen. Door moleculaire motoren te 

immobiliseren op een oppervlak is het mogelijk om meer controle te krijgen over de 

verplaatsing. De interactie tussen de moleculaire motor en het oppervlak moet sterk 

genoeg zijn om het molecuul op het oppervlak te houden, maar het mag niet te sterk 

zijn. Het motor moet immers nog voort te stuwen zijn.   

Wetenschappers zijn er al in geslaagd om verschillende moleculaire motoren en 

nanovoertuigen te immobiliseren en soms ook voor te stuwen op een oppervlak. In 

hoofdstuk 1 wordt het belangrijkste werk over nano-voertuigen op oppervlakken 

beschreven en wordt er verder ingegaan op de belangrijkste overwegingen die zijn 

gemaakt tijdens het ontwerpen van deze nanovoertuigen. Echter, deze baanbrekende 

resultaten zijn vrijwel allemaal tot stand gekomen in een ultrahoogvacuüm (een 

materievrije ruimte zonder druk) en op lage temperaturen (vaak rond de -270 °C). Het 

controleren van de adsorptie van nanovoertuigen onder standaard- omstandigheden 

(kamertemperatuur en atmosferische druk) zal een grote vooruitgang zijn in dit 

onderzoeksveld. Er zijn zo geen dure vacuümsystemen nodig en veel experimentele 

condities kunnen ter plekke worden geoptimaliseerd zodat er sneller nieuwe 

ontwikkelingen in dit onderzoeksveld tot stand worden gebracht. Het grote nadeel 

van het werken op kamertemperatuur bij een atmosferische druk is dat onder deze 

omstandigheden de Browniaanse bewegingen en de hoge diffusiesnelheden van de 

motor de overhand hebben. Ook is de zwaartekracht op de nanoschaal 

verwaarloosbaar waardoor de moleculen niet zomaar op een oppervlak adsorberen. 

Om ervoor te zorgen dat de rotatiebewegingen van de motor gebruikt kunnen worden 

onder standaardomstandigheden om een traject af te leggen is het van belang dat er 

nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze moleculen op het oppervlak te 

adsorberen. De eerste stappen naar het adsorberen en het manipuleren van 

moleculaire motoren op grafiet onder standaardomstandigheden worden in dit 

proefschrift beschreven.  
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De moleculaire motoren zijn ongeveer 1 nanometer groot wat ongeveer 80.000 keer 

kleiner is dan de dikte van een haar. Het is dus onmogelijk om de motoren te zien met 

een normale microscoop. Daarom wordt er een elektronenmicroscoop, een zogeheten 

rastermicroscoop (Scanning Tunneling Microscope (STM)), gebruikt om de 

moleculaire motoren en grafietoppervlakken te bestuderen. Deze microscoop heeft 

een dunne naald die vlak boven het oppervlak met de geadsorbeerde moleculen wordt 

geplaatst. Als deze naald dicht genoeg bij het oppervlak is gaat er een hele kleine 

stroom lopen (een stroom van elektronen). Als de stroom verandert wordt de positie 

van de naald aangepast, deze aanpassingen worden geregistreerd door de computer 

en vertaald naar een twee- of driedimensionale afbeelding. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

theorie die achter deze techniek schuilgaat en hoe de grafietoppervlakken 

geprepareerd worden.      

In hoofdstukken 3 en 4 wordt de fabricatie van een mogelijke ‘moleculaire snelweg’ 

beschreven. De moleculen, naphthalenediimides, met lange alkylketens die hiervoor 

gebruikt worden bevatten een aromatisch structuur dat in een latere fase aan 

gemodificeerde moleculaire motoren zou kunnen binden. Deze beoogde snelwegen 

zijn met succes gefabriceerd en er is bestudeerd met welke van deze moleculen de 

meest georganiseerde en robuuste infrastructuur kan worden gevormd. Interessant 

genoeg bleek een dubbele koolstof-koolstof binding in de lange alkylketens te zorgen 

voor een betere organisatie van de moleculen op het grafiet oppervlak. We hebben 

hiermee laten zien dat een simpele dubbele koolstof-koolstofbinding in de toekomst 

zal kunnen fungeren als een interessante functionele groep in verschillende 

onderzoeken naar tweedimensionale zelf-assemblages op oppervlakken.  

 

Figuur 1 Hoofdstukken 3, 4 en 5 in een notendop. Deze schematische afbeelding laat de 
strategie zien die in deze hoofdstukken is gebruikt om moleculaire motoren op het oppervlak te 
binden. Eerst zijn er nanowegen gemaakt en bestudeerd (links). Vervolgens zijn er 
experimenten gedaan met een molecuul dat op deze wegen geadsorbeerd kon worden 
(midden), waarna er een motor ontworpen is met dit molecuul als anker (rechts).   

Of deze nieuwe infrastructuren ook daadwerkelijk geschikt zijn voor de adsorptie van 

moleculaire motoren werd onderzocht in hoofdstuk 5. Voordat er een nieuwe motor 

werd ontworpen, voor op de nanoweg, werd er gezocht naar een geschikt ‘anker’, een 

klein molecuul dat op de snelweg zou kunnen binden zodat er later een motor aan 
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 Modificatie van Grafietoppervlakken voor de Adsorptie van Moleculaire Motoren 

vast gemaakt kon worden. De alkoxy-pyrenen waren geschikte ankers doordat deze 

moleculen adsorbeerden op de nanoweg. Het bijzondere aan de adsorptie van deze 

kleine pyreen-derivaten was dat het niet mogelijk was om deze moleculen zonder de 

moleculaire snelweg op het oppervlak te krijgen. Deze resultaten leiden dus naar een 

nieuwe strategie om kleine moleculen op het oppervlak te adsorberen. Na deze veel 

belovende experimenten met de pyreen-derivaten hebben we een nieuwe moleculaire 

motor ontworpen met twee staarten met pyreen moleculen eraan vast. Helaas was het 

niet mogelijk om deze motor op de moleculaire snelweg te krijgen.  

In hoofdstuk 6 wordt een andere strategie beschreven om moleculaire motoren op het 

oppervlak te krijgen. Er wordt opnieuw gebruik gemaakt van een hulplaag van 

geadsorbeerde moleculen op het grafiet om daar de motoren aan te binden. Deze 

hulplaag bestaat uit zelf-geassembleerde moleculen met zuurgroepen (isoftaalzuur) 

en lange alkylketens. De alkylketens zorgen ervoor dat de moleculen op het grafiet 

adsorberen in lamellen en de zuurgroepen kunnen binden aan de moleculaire 

motoren die gefunctionaliseerd zijn met pyridine-groepen. Deze strategie bleek heel 

goed te werken en zo zijn er voor het eerst moleculaire motoren met behulp van een 

monolaag van gealkyleerde isoftaalzuren op het oppervlak geadsorbeerd onder 

standaardomstandigheden.  

De afgelopen jaren is er inleidend onderzoek gedaan naar de adsorptie van derde-

generatie moleculaire motoren op grafiet. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van 

een hulplaag van pentacontaan moleculen om daarop moleculaire motoren met twee 

alkylketens (van 12 koolstofatomen) te binden via van der Waals interacties. In 

hoofdstuk 7 wordt er voortgeborduurd op dit onderzoek. Er is een nieuwe motor 

ontworpen en gesynthetiseerd met één lange alkylketen (van 18 koolstofatomen) om 

dit systeem te verbeteren. Helaas is het niet gelukt om een betrouwbaar systeem te 

ontwikkelen en zijn er wellicht nieuwe experimenten nodig met andere motoren met 

meer en nog langere alkylketens om zo de interactie tussen de motor en de monolaag 

te versterken.  

In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe het mogelijk is om ‘nanotapes’ te maken en op 

deze manier motoren heel precies op het oppervlak te rangschikken. Deze tapes 

bestaan uit eenheden met ureagroepen, alkylketens en moleculaire motoren. De 

verschillende eenheden hebben een aantrekkende interactie met elkaar en met het 

grafietoppervlak waardoor er robuuste tweedimensionale banden gevormd kunnen 

worden (moleculaire tapes). Deze strategie bleek heel succesvol. Deze methode biedt 

daarom veel potentie om ook andere functionele groepen met veel controle en 

precisie op het oppervlak te rangschikken.  
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