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Samenvatting 

 

Lichtgedreven moleculaire motoren zijn unieke fotoresponsieve moleculen die een 

continue 360o unidirectionele rotatie kunnen ondergaan. De meeste onderzoeken 

naar moleculaire motoren zijn tot nu toe echter in oplossing uitgevoerd en gericht op 

hun schakelgedrag in meerdere stadia. Aan de andere kant hebben bestaande 

onderzoeken over fotoschakelaars onthuld dat coöperatieve effecten kunnen ontstaan 

door opname in gastheerstructuren, die de geassembleerde systemen onderscheiden 

van eenvoudige foto-schakelmoleculen. Tot dusverre zijn verschillende functies 

bereikt door deze gecombineerde systemen met fotoschakelaars, die worden 

geïllustreerd in Figuur 1 en besproken in Hoofdstuk 1.    

 

Figuur 1. Voorbeelden van fotoschakelaars die zijn opgenomen in host-architecturen en hun 

toepassingen. 

 

Dit proefschrift is gericht op het verkrijgen van specifieke functies van 

motorgebaseerde systemen en richt zich voornamelijk op de functionalisering van 

moleculaire motoren in een beperkte ruimte, in aggregaten en op 

deeltjesoppervlakken. Bij het bestuderen van het rotatiegedrag van motoren, richten 

we ons ook op de coöperatieve effecten die deze geassembleerde systemen genereren. 

Bovendien hebben we in deze systemen eerste pogingen gedaan om de dynamische 

rotatiebeweging van moleculaire motoren te gebruiken om werk uit te voeren. 
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Hoofdstuk 1 beschrijft de eigenschappen van de meest bestudeerde 

fotoomschakelingsmoleculen, namelijk spiropyrans, diarylethenes, azobenzenen en 

moleculaire motoren gebaseerd op sterisch gehinderde alkenen. Hoewel ze zijn 

opgenomen in grote architecturen, zoals micellen/blaasjes, eendimensionale 

polymeren/vezels, tweedimensionale oppervlakken, driedimensionale vloeibare 

kristallen en bulkkristallen, kunnen de fotoschakelaars samenwerking met de 

gastheerstructuren genereren, wat leidt tot gecombineerde systemen met nieuwe 

functies. Deze functies omvatten ladingvrijgave, optomechanische beweging, 

bevochtiging/ontwatering van het oppervlak, katalyse in een beperkte ruimte en 

opto-elektronica (Figuur 1), die veelbelovend zijn in de vooruitgang van 

fotoresponsieve materialen.  

Hoofdstuk 2 richt zich op een omvangrijke moleculaire motor van de eerste 

generatie die komvormige aggregaten vormt in een THF/water-mengsel (Figuur 2). 

In dit systeem kunnen de aggregaten krimpen of zwellen door respectievelijk water 

of THF toe te voegen. Via dit krimpende/zwellende proces werd de mate van 

incorporatie in de aggregaten afgestemd. Terwijl de unidirectionele rotatiebeweging 

met een lage mate van insluiting bij 60% watervolumefractie (ƒw) werd gehandhaafd, 

stopte de moleculaire motor met een hoge mate van insluiting bij 90% ƒw vanwege 

de geblokkeerde thermische helixinversie. Niettemin trad bij 90% ƒw een 

ongebruikelijke thermische achterwaartse cis-naar-trans-isomerisatie op, die werd 

geverifieerd door NMR studies. 

 

 

Figuur 2. Komvormige aggregaten van een omvangrijke moleculaire motor van de eerste generatie. 

 

Na de studie van de komvormige aggregaten, beoogt Hoofdstuk 3 een continue 

roterende beweging in aggregaten met een hoge mate van opsluiting te bereiken door 

een omvangrijke moleculaire motor van de tweede generatie te ontwerpen. Met 

kleinere geometrische herschikking en een lagere thermische barrière tijdens rotatie, 

kon de motor van de tweede generatie zowel fotochemische als thermische 

isomerisatie ondergaan, zelfs bij 100% ƒw. Gecombineerd met het zwelgedrag van 

de aggregaten door ƒw te verminderen, werd de afgiftesnelheid van met kleurstof 
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geladen aggregaten bestudeerd bij UV-bestraling. Uit de voorlopige resultaten bleek 

dat de afgiftesnelheid kon worden versneld via het rotatiegedrag van de motor. 

Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 beschrijven een voortstuwingssysteem van 

siliciumdioxide-microdeeltjes met ultrasnelle moleculaire motoren geënt op het 

oppervlak. Met behulp van licht als brandstof konden de deeltjes naar de lichtbron 

bewegen. De controle-experimenten werden uitgevoerd met behulp van de onderste 

helft van de motor en een relatief langzamere motor, waaruit de afhankelijkheid van 

de aandrijving blijkt van de halfwaardetijden van thermische helixinversie van 

motoren. Verder werden Au-silica Janus-deeltjes met de ultrasnelle motor bevestigd 

aan de silica-zijde ook onderzocht, waardoor een klein effect van de motor op deze 

Janus-deeltjes werd onthuld. Hoofdstuk 4 toont de succesvolle synthese en de 

fabricage van zwemmers. Hoofdstuk 5 richt zich op de observatie van het 

voortstuwingsgedrag met behulp van de optische microscoop en het volgsysteem 

Nanosight. 

In Hoofdstuk 6 ontwerpen we een nieuwe moleculaire motor van de tweede 

generatie met een kroonether in het onderste gedeelte van de motor. Door 

complexering met verschillende kationen tot de kroonetherrest, kon de PSS-

verhouding van de fotochemische isomerisatie en de halfwaardetijd van het 

metastabiele isomeer worden gemoduleerd. 

Over het geheel genomen laten de resultaten in dit proefschrift zien dat moleculaire 

motoren zijn verwerkt in aggregaten en op oppervlakken van silicadeeltjes. In de 

besloten ruimte kunnen moleculaire motoren verschillend rotatiegedrag vertonen 

vanwege de opsluiting, zoals in het geval van de omvangrijke motor van de eerste 

generatie. Verder kunnen fenomenen zoals complexatie van ionen ook leiden tot een 

verandering van rotatiegedrag. Het belangrijkste inzicht verkregen in onze studies is 

dat de dynamische rotatiebeweging van motoren kan worden gebruikt om 

werkzaamheden uit te voeren, b.v. versnelling van de ladingvrijgave en inductie van 

deeltjesbeweging. Bovendien komen deze nieuwe functies voort uit de 

coöperativiteit van de ingebedde moleculaire motoren en hun overeenkomstige 

gastheerarchitecturen. Met de ontdekkingen in dit proefschrift geloof ik dat ze enige 

inspiratie vertonen voor de fabricage van toekomstige fotoresponsieve systemen met 

als doel de dynamische rotatie van moleculaire motoren te benutten. Tot slot hoop 

ik dat toekomstige studies zich meer richten op de motoren in geordende 

architecturen, zoals in metal-organic frameworks (MOF's), om nieuwe functies te 

ontdekken en echte impacttoepassingen van moleculaire motoren te vinden. 

        




	Samenvatting



