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Samenvatting

Het volgen van chemische reacties en het identificeren van de moleculen die tijdens (als
tussenproduct) of op het eind (als eindproduct) van de reactie gevormd worden is altijd
één van de pijlers geweest van de moleculaire scheikunde. Dit niet alleen in oplossing
(of gasfase), maar ook in vaste toestand en op het snijvlak van verschillende toestanden.
Dit laatste onderzoeksgebied is onmisbaar voor het begrijpen van heterogene reacties,
ofwel reacties van stoffen in verschillende fasen (bijv. vast en gas), die de basis zijn van
een groot aantal industriële scheikundige processen. De cruciale (katalytische) reacties
spelen zich in deze processen vaak af op het oppervlak van vaste stoffen, zoals metalen,
mineralen en composietmaterialen.

Waar in het begin van de moleculaire scheikunde vooral reacties in oplossing werden
bestudeerd, is het sinds de tweede helft van de 20ste eeuw makkelijker geworden om
reacties te volgen van en tussen stoffen in andere fasen. Een bepaald type systeem
opgebouwd uit vaste stof en moleculen is vooral relevant voor het werk getoond in
dit proefschrift: moleculen die uit zichzelf enkellaagse groeperingen (Engels: self-
assembled monolayers, ofwel SAMs) vormen op een voor hen geschikt (eventueel vooraf
behandeld) oppervlak. Deze geassembleerde systemen zijn in de jaren ’80 uitgevonden
of, beter gezegd: ontdekt, omdat de moleculen spontaan deze groeperingen vormen
tijdens hun binding aan het oppervlak (adsorptie). Het onderzoeksgebied is sindsdien
geëxplodeerd. Wetenschappers van allerlei achtergronden hebben zich gestort op het
creëren en bestuderen van deze systemen, alsook het vinden en bedenken van functies
voor ze. Zo kunnen deze geadsorbeerde moleculen een beschermende laag vormen op
metalen die zich in omgevingen bevinden waar ze anders snel zouden roesten.

In dit proefschrift hebben we veel gebruik gemaakt van vibratiespectroscopie,
waarmee de vibraties van moleculen worden gemeten om zo hun samenstelling te
bepalen. Vooral van Ramanspectroscopie, dat is vernoemd naar het onderliggende
natuurkundig fenomeen Ramanverstrooiing. Eén van de redenen waarom we in dit
proefschrift veel van de bovengenoemde geadsorbeerde moleculen op oppervlakken
hebben bestudeerd, is de mogelijkheid gebruik te maken van een gespierde variant
van Ramanspectroscopie gebaseerd op de versterking van Ramanverstrooiing door het
oppervlak (Engels: surface-enhanced Raman scattering, ofwel SERS), eveneens ontdekt
in de tweede helft van de vorige eeuw. Met SERS is het mogelijk om zeer kleine
concentraties moleculen te bekijken, zolang ze maar dicht in de buurt van het oppervlak
zijn.

Met behulp van SERS-spectroscopie hebben we in Hoofdstuk 2 de fundamentele
eigenschappen van een enkele laag moleculen thiofenol op goud bestudeerd onder
verschillende omstandigheden, om zo de invloed van pH en elektrisch potentiaal
te onderzoeken. Wij merken daarin op dat het SERS-spectrum van geassembleerd
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thiofenol op goudelektroden op dezelfde manier veranderd door het toevoegen van zuur
alswel door het aanbrengen van een hoog genoeg voltage. Dit voltage zorgt namelijk
voor oxidatie van water (naar zuurstof en protonen). Aangezien een vibratiespectrum
rechtstreeks gerelateerd is aan molecuulstructuur, betekent dit dat, door het aanbrengen
van een bepaald elektrisch potentiaal, we dezelfde verandering in molecuulstructuur
teweegbrengen als de aanwezigheid van een overmaat aan protonen (een lage pH). Wat
deze verandering precies is, is moeilijk te bepalen, maar met behulp van berekeningen
(simulaties) van thiofenol op goud onder verschillende omstandigheden, hebben we
aanwijzingen gekregen dat het kan gaan om een verandering in de oriëntatie van het
molecuul ten opzichte van het goudoppervlak.

Afgezien van een uitstapje naar de anorganische scheikunde in het laatste hoofdstuk,
draait de rest van de hoofdstukken om een familie van organische moleculen die
scheikundigen al decennia lang fascineert: spiropyrans. Spiropyrans staan bekend als
veelzijdige moleculaire schakelaars, omdat deze chemische verbinding kan worden
geschakeld tussen de zogenoemde gesloten en open molecuulstructuren, ofwel de
spiropyran- en merocyanine-isomeren, respectievelijk, onder invloed van temperatuur,
licht, pH, ionen, en elektrisch potentiaal.

Net als in Hoofdstuk 2, laten we in Hoofdstuk 3 zien dat het uitvoeren van elek-
trochemie door middel van het aanbrengen van een elektrisch potentiaal niet altijd
onschuldig is en reacties kan aansporen die je niet verwacht en/of voor ogen hebt. In
dit hoofdstuk bestuderen we de oxidatiechemie van een spiropyran die zo is ontworpen
dat het een elektron kan afgeven (oxidatie) en weer opnemen (reductie) zonder dat er
tussendoor een chemische reactie plaatsvindt – tenminste, dat is het idee, en dat klopt
zolang de verbinding niet te dicht bij de elektrode blijft. Echter, voor moleculen die
in een geadsorbeerde laag zijn samengekomen (als SAM) op een goudoppervlak, is
deze oxidatie-reductie niet volledig omkeerbaar meer. Als het elektrisch potentiaal
van dit goudoppervlak, dat tevens dient als elektrode, zodanig hoog wordt gezet dat
er protonen vrijkomen door de oxidatie van water, zijn de moleculen blootgesteld
aan een significant lagere pH dan die verder van het oppervlak vandaan. Om met
name de vraag te beantwoorden welke geprotoneerde merocyanine-isomeren precies
gevormd worden door deze proton-opname van spiropyrans, hebben we onder andere
SERS-spectroscopiemetingen uitgevoerd gelijktijdig met elektrochemische metingen
zoals cyclische voltammetrie.

Dat elektrisch potentiaal ook de prikkel kan zijn voor het schakelen van spiropyrans,
is het middelpunt van Hoofdstukken 4 en 5. Wij laten hier voor het eerst zien dat een
spiropyran met de juiste zijgroepen (substituenten) herhaaldelijk kan worden geschakeld
tussen de gesloten en open structuur met behulp van afwisselende elektrochemische
impulsen. Het onttrekken van een elektron aan het gesloten isomeer zorgt ervoor
dat deze energetisch instabiel wordt, waardoor de binding tussen het koolstof- en
zuurstofatoom wordt verbroken en het open isomeer wordt gevormd (met nog steeds
een elektron minder: geoxideerd). Om de schakeling compleet te maken, veranderen we
het toegepaste voltage, waardoor het geoxideerde merocyanine-isomeer een elektron
kan opnemen (het wordt gereduceerd). Vervolgens kan de zojuist verbroken koolstof-
zuurstofbinding weer vormen, zodat we het originele spiropyran-isomeer terug hebben.
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Redox-schakelen van een ditertbutyl-gesubstitueerde spiropyran met de vier molecuulverbin-
dingen betrokken in de cyclus die zijn besproken in Hoofdstuk 4: spiropyran en merocyanine in
neutrale en geoxideerde toestand.

In Hoofdstuk 4 hebben we dit schakelen van een ditertbutyl-gesubstitueerde spi-
ropyran door middel van een oxidatie-reductiecyclus, redox-schakelen, uitgebreid be-
studeerd in oplossing. In Hoofdstuk 5 hebben we vervolgens aangetoond dat deze
manier van schakelen ook werkt voor spiropyrans (met hetzelfde substitutiepatroon)
die zijn gebonden aan een goudoppervlak. Zoals hierboven besproken, is het voor-
deel van dit soort eenlaagssystemen dat men de verandering in moleculaire structuur
tijdens de redox-schakeling in detail kan volgen met SERS-spectroscopie. Als voor-
bereiding op deze toekomstige metingen, hebben wij de verschillende isomeren en
oxidatietoestanden van de spiropyran uitvoerig bestudeerd met vibratiespectroscopie
en elektrochemie.

Ook al ligt de focus van dit proefschrift vooral op het bestuderen van eenlaagsgroe-
peringen van moleculen op goud en de reacties en andere veranderingen in molecuul-
structuur die deze ondergaan onder invloed van pH en elektrisch potentiaal, hebben
we in het laatste (maar chronologisch gezien eerste) hoofdstuk ten slotte nog een kleine
koerswijziging gemaakt naar het onderzoeksgebied anorganische katalyse. Gelukkig
komt ook in Hoofdstuk 6 de belangrijke (en onverwachte) rol van het proton terug,
wanneer we bestuderen wat er gebeurt met katalysatoren gemaakt van overgangsmeta-
len, zoals mangaan, na het toevoegen van Lewis-zuren. De rol die Lewis-zuren, zoals
scandium(III) triflaat, voorheen (en voorbarig) werd toegeschreven, namelijk activatie
van de katalysator door een binding aan te gaan, blijkt te worden vervuld door protonen.
De activatie van de katalysator kan inderdaad ook reproduceerbaar worden uitgevoerd
met toevoeging van een sterk Brønsted-zuur (protonen) in plaats van Lewis-zuur.
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