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Van sterisch gehinderde alkenen naar moleculaire motoren
Samenvatting

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift valt in de categorie ‘organische scheikunde’. De
organische scheikunde spitst zich toe op de bereiding (synthese) van chemische stoffen die met name
uit koolstof (C) en waterstof (H) bestaan. Overige veel voorkomende bouwstenen zijn: zuurstof (O),
zwavel (S), stikstof (N) en de halogenen fluor (F), chloor (Cl), broom (Br) en jood (I). Deze
bouwstenen worden elementen genoemd. Er zijn meer dan 100 verschillende elementen bekend die
tezamen het periodiek systeem vormen. De elementen (atomen) kunnen met zogenaamde
atoombindingen aan elkaar verbonden zijn en de verschillende combinaties van atomen uit het
periodiek systeem hebben geleid tot meer dan 10 miljoen verschillende chemische stoffen (één zo’n
combinatie van atomen wordt een molecuul genoemd. Vele miljoenen identieke moleculen vormen
tezamen een chemische stof). Een grote hoeveelheid stoffen is ontstaan in de natuur en een deel is in
laboratoria gemaakt (gesynthetiseerd) door chemici.

Men kan het combineren van atomen tot chemische stoffen vergelijken met de 26 letters van het
alfabet waarmee woorden geconstrueerd worden. Zo is de stof alcohol (ethanol) opgebouwd uit zes
waterstofatomen (H), twee koolstofatomen (C) en één zuurstof atoom (O) (figuur 1). In chemische
stoffen zijn atomen op een dusdanige wijze met elkaar verbonden dat twee- en driedimensionale
structuren ontstaan die de meest uiteenlopende vormen kunnen aannemen. Een fascinerend voorbeeld
is buckminsterfullereen; een soort voetbal opgebouwd uit 60 koolstofatomen (figuur 1). Om een idee
te krijgen van de afmeting van een molecuul is het aardig om de diameter van een molecuul
buckminsterfullereen (~10 × 10–8 cm) te vergelijken met de diameter van een voetbal (22,5 cm).
Daaruit blijkt dat de diameter van een voetbal 225 miljoen keer groter is dan die van een molecuul
buckminsterfullereen (factor 2,25 × 108).
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Figuur 1 Links is een molecuul alcohol (ethanol) afgebeeld. Het bestaat uit zes waterstofatomen (H),
twee koolstofatomen (C) en één zuurstofatoom (O) die door middel van atoombindingen (streepjes)
aan elkaar verbonden zijn. Doorgaans wordt de vereenvoudigde weergave gebruikt waarin
koolstofatomen niet worden ingetekend en waterstofatomen, die aan een koolstofatoom verbonden
zijn, niet worden weergegeven. Tevens zijn een molecuul buckminsterfullereen (midden) en een
voetbal (rechts) afgebeeld.
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Buckminsterfullereen komt voor in de natuur maar inmiddels zijn chemici in staat om deze stof ook
synthetisch te bereiden. Het synthetiseren van een stof is in feite niets anders dan het op de gewenste
manier rangschikken en verbinden van atomen. Dit rangschikken en verbinden gebeurt door middel
van chemische reacties waarvan er een breed scala tot beschikking staat van de organisch chemicus.
Reacties vinden op een gecontroleerde manier plaats (in een ideale situatie), zodat het voor een
organisch chemicus mogelijk is om een stof te ontwerpen (architectuur) en van tevoren uit te tekenen
hoe een driedimensionale structuur van een dergelijke stof er uit zal zien. Nog een stap verder gaat het
voorspellen van de eigenschappen van de ontworpen stof.

De diverse deelonderzoeken, die in zes verschillende hoofdstukken in dit proefschrift staan
beschreven, bestonden voor mij dan ook in de meeste gevallen uit twee uitdagingen: 1) het
synthetiseren van de ontworpen stof, 2) het vaststellen of de stof de eigenschappen heeft die het van
tevoren waren toegedicht.

Het onderzoek dat gepresenteerd wordt in dit proefschrift is gebaseerd op een intrigerende klasse van
organische stoffen, te weten de sterisch gehinderde alkenen. Hoofdstuk 1 bestaat uit een inleiding
over deze klasse van verbindingen, de algemene driedimensionale structuur van diverse sterisch
gehinderde alkenen en de eigenschappen en toepassingen van deze stoffen.

Sterisch gehinderde alkenen bestaan uit een koolstof–koolstof dubbele binding (alkeen) waarvan de
typisch chemische alkeeneigenschappen kunnen worden beïnvloed door er twee grote groepen
(substituenten) aan te bevestigen. In schema 1 wordt de koolstof–koolstof dubbele binding
weergegeven door de twee lange evenwijdige verticale strepen in ieder van de vier
molecuulstructuren. De substituenten worden onder- en bovenhelft genoemd. De grootte van de twee
helften zorgt ervoor dat ze elkaar afstoten (sterische repulsie) in de ‘fjordregio’ van het molecuul. Het
molecuul kan daarom niet plat zijn. Dit resulteert in een driedimensionale helixstructuur van het
gehele molecuul.

In schema 1 is een voorbeeld gegeven van een type sterisch gehinderd alkeen dat intensief bestudeerd
wordt binnen onze werkgroep. Het bestaat uit een thiofenantreen bovenhelft en een thioxantheen
onderhelft met een nitro- en een dimethylaminesubstituent ((M)-trans-nitro-1). De helixstructuur van
(M)-trans-nitro-1 is in schema 1 weergegeven door het naftaleengedeelte (bovenhelft) naar voren te
laten steken (donkere atoombindingen) en de twee benzeenringen van de onderhelft naar achter te
laten steken (gestippelde atoombindingen). De heliciteit van dit molecuul houdt in dat dit type van
sterisch gehinderde alkenen chiraal is en derhalve uit twee enantiomeren bestaat: (M)-trans-nitro-1 en
(P)-trans-nitro-1. Deze twee moleculen zijn enantiomeren van elkaar wat wil zeggen dat deze
moleculen elkaars spiegelbeeld vormen net zoals een linker- en een rechterhand. De chiraliteit van het
molecuul wordt aan de naftaleenzijde beschreven. Dit gebeurt met een (P) (Plus, rechtsdraaiende
helix) en met een (M) (Minus, linksdraaiende helix).

Een zeer fascinerende eigenschap van dit type stof is dat ze zich kunnen gedragen als moleculaire
schakelaars. Wanneer (M)-trans-nitro-1 wordt bestraald met blauw licht (435 nm) schakelt de
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fenantreen bovenhelft (cis-trans isomerisatie) en ontstaat de stof (P)-cis-nitro-1 (de verhouding (M)-
trans-nitro-1 versus (P)-cis-nitro-1 wordt dan 10/90). Wanneer dit mengsel wordt bestraald met UV
licht (365 nm) schakelt de fenantreen bovenhelft terug en ontstaat weer (M)-trans-nitro-1 (de
verhouding (M)-trans-nitro-1 versus (P)-cis-nitro-1 wordt nu 70/30). In feite zijn (M)-trans-nitro-1 en
(P)-cis-nitro-1 geen enantiomeren van elkaar, maar aangezien (M)-trans-nitro-1 een negatieve helix
heeft en (P)-cis-nitro-1 een positieve zijn ze nagenoeg elkaars spiegelbeelden en worden ze derhalve
‘pseudoenantiomeren’ genoemd.
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Schema 1

Eén van de beoogde toepassingen van dit systeem is optische dataopslag. Voor dit soort, en andere,
toepassingen zijn echter zuivere enantiomeren van de stof nodig. Tot nu toe werden deze verkregen
door racemische schakelaars te scheiden in hun enantiomeren met behulp van chirale hogedruk
vloeistofchromatografie.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een nieuwe methode beschreven om door middel van
synthese rechtstreeks enantiomeer– zuivere sterisch gehinderde alkenen te verkrijgen. Met behulp van
een chiraal zuiver sjabloon (binaftol) hebben wij enantiomeer zuiver bisthioxanthylideen 4 (X = S)
gesynthetiseerd (schema 2). Onder- en bovenhelft werden eerst aan binaftol gekoppeld met structuur 2
(X = S) als resultaat, waarna een intramoleculaire koppeling werd uitgevoerd die structuur 3 (X = S)
opleverde. Na het verwijderen van het binaftolgedeelte werd enantiomeer zuiver bisthioxanthylideen
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4 (X = S) verkregen. De absolute configuratie van dit sterisch gehinderde alkeen 4 werd vastgesteld
door middel van een röntgenstructuur van verbinding 3 (X = S).

In hoofdstuk 3 staan overeenkomstige reacties beschreven maar dan met zuurstofatomen (X = O) in
onder- en bovenhelft in plaats van zwavelatomen. Doel was om een chirale thermochrome schakelaar
(structuur 3, X = O) te realiseren. Bisxanthylidenen van het type 4 (X = O) staan bekend om hun
thermochroom gedrag, dat wil zeggen dat ze van kleur veranderen wanneer ze worden verwarmd (van
wit of geel naar rood, groen of blauw) en dat ze hun oorspronkelijke kleur (wit of geel) weer
aannemen wanneer ze worden afgekoeld. Een andere eigenschap van bisxanthylidenen (4, X = O) is
dat ze snel racemiseren bij kamertemperatuur. Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 heeft
aangetoond dat het snelle racemisatieproces van bisxanthylideen compleet onderdrukt wordt wanneer
er een binaftolgedeelte aangekoppeld is zoals in structuur 3 (X = O). Tevens is gebleken dat onder die
omstandigheden de thermochrome eigenschappen van bisxanthylideen zijn verdwenen.
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Een opmerkelijke eigenschap van bistricyclische systemen, zoals bisxanthylideen (4, X = O) en
bisthioxanthylideen (4, X = S), is dat er zowel een (P)-helix als een (M)-helix in het molecuul
aanwezig is (schema 3). In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe deze eigenschap is benut door
bisthioxanthylideen, met een gevouwen structuur, aan beide kanten te functionaliseren met
kroonethers van verschillende grootte. De substituenten van verschillende grootte creëerden een type
chirale verbinding dat bisthioxanthylideenbiskroonether genoemd wordt. Met complexatiestudies is
vastgesteld dat de grootste kroonethersubstituent een voorkeur heeft voor complexatie met een
kaliumkation en dat de kleinste kroonethersubstituent een voorkeur heeft voor complexatie met een
natriumkation. Op deze manier kon de (P)-helix of de (M)-helix van het molecuul op een
gecontroleerde manier geactiveerd worden door kationen van verschillende grootte toe te voegen. Het
was de bedoeling deze moleculen te gebruiken als chirale liganden bij base gekatalyseerde
asymmetrische synthese door de (P)-helix of de (M)-helix te gebruiken als chirale omgeving voor het
reactiecentrum. Op deze manier zou dan één chiraal ligand (en dus één chirale katalysator) gebruikt
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worden om op een gescheiden manier twee enantiomeren van één chiraal product te synthetiseren. Dit
door slechts het toegevoegde kation te variëren van Na+ naar K+.
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In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling van de tweede generatie moleculaire motoren gepresenteerd.
Het zijn de opvolgers van de eerste moleculaire motor die uit twee identieke fenantreenhelften bestaat
en ook binnen onze werkgroep ontwikkeld is. De nieuwe motor bestaat uit een thiofenantreen
bovenhelft en een thioxantheen onderhelft (structuur 1 in schema 4).
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Schema 4 Rotatiegedrag van de tweede generatie moleculaire motoren.

Er is een sterke structurele gelijkenis met de moleculaire schakelaars die in het recente verleden
uitvoerig getest zijn op hun fotochemische en thermodynamische eigenschappen (schema 1). Door
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een methylsubstituent te introduceren in de bovenhelft van het molecuul werd een asymmetrisch
centrum gecreëerd. Dit bleek voldoende te zijn om de bovenhelft van het molecuul uitsluitend in één
bepaalde richting (rechtsom draaiend of linksom draaiend) een volledige 360° rotatie ten opzichte van
de onderhelft te laten uitvoeren. Deze rotatie vindt plaats in vier afzonderlijke stappen: twee
fotochemische cis-trans isomerisaties die ieder op zich worden gevolgd door een thermische stap.
Tijdens de fotochemische cis-trans isomerisaties veranderde de oriëntatie van de methylsubstituent
van zijn axiale stand in een energetisch hogere equatoriale stand. Het energieverschil tussen de axiale
en equatoriale stand van de methylsubstituent bleek voldoende te zijn voor een kwantitatieve
thermische isomerisatie van de minst stabiele vorm (met equatoriale stand) naar de meer stabiele
configuratie waarin de methylsubstituent wederom de axiale stand aanneemt. Het gehele proces kan
beschouwd worden als een propeller (bovenhelft) die 360° draait ten opzichte van de statische
onderhelft.
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Een bijkomende eigenschap van de tweede generatie moleculaire motoren is dat structurele
modificaties mogelijk zijn in zowel de boven- als onderhelft door de atomen op posities X en Y te
variëren (schema 5, links). Op deze manier kon de sterische repulsie in de fjordregio tussen boven- en
onderhelft van het molecuul worden beïnvloed. Dit geeft een direct verband met de Gibbs
activeringsenergie (∆G‡) van de thermische stappen. Zodoende kon de snelheid waarmee de rotatie
van bovenhelft ten opzichte van onderhelft plaatsvindt worden afgesteld. Zeven nieuwe motoren, met
een symmetrische onderhelft, werden gesynthetiseerd en uitvoerig bestudeerd op hun
thermodynamische eigenschappen. De snelheid van het rotatieproces kon door variatie van de atomen
X en Y aanmerkelijk opgevoerd worden. Deze resultaten en bevindingen zijn gepresenteerd in
hoofdstuk 6.

Waar hoofdstukken 5 en 6 speciaal zijn gericht op moleculaire motoren met een fenantreen bovenhelft
is in hoofdstuk 7 de ontwikkeling van vier nieuwe motoren met een naftaleen bovenhelft beschreven
(schema 5, rechts). Met een naftaleen in plaats van een fenantreen bovenhelft werd beoogd de
sterische repulsie in de fjordregio van het molecuul verder te reduceren zodat een (nog) sneller
rotatieproces van bovenhelft ten opzichte van onderhelft mocht worden verwacht. Tot onze verbazing
heeft deze verandering niet tot een sneller rotatieproces geleid; in tegendeel, een relatief hoge Gibbs
activeringsenergie bij kamertemperatuur (∆‡Gθ) werd gevonden. Deze resultaten waren verrassend
maar hebben onze kennis aangaande de parameters die de snelheid van rotatie bepalen vergroot. Het
is gebleken dat niet alleen de sterische repulsie in de fjordregio maar ook het niveau van de Gibbs
energie (∆G) van de motoren in hoge mate invloed heeft op de rotatiesnelheid.




