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Functionele oppervlakken zijn oppervlakken waarvan de eigenschappen kunnen 

veranderen door specifieke externe stimuli zoals licht, elektrische redoxpotentiaal, warmte, 

etc. De respons van het oppervlak op deze stimuli wordt verkregen door het aanbrengen van 

monolagen van gevoelige moleculen (moleculaire schakelaars) op substraten, zodat ze 

geïmmobiliseerd zijn. Reacties van deze moleculen worden door externe stimuli 

aangedreven en resulteren in een rotatie, isomerisatie en/of het breken en formeren van een 

chemische binding, afhankelijk van het type molecuul. Macroscopisch wordt dit 

waargenomen door veranderingen in eigenschappen van het oppervlak zoals lichtabsorptie, 

fluorescentie, geleiding, bevochtiging en adhesie. In dit proefschrift ligt de nadruk op 

moleculaire materialen die reageren op twee specifieke soorten stimuli: licht en 

elektrochemische potentiaal. 

Moleculair gedrag wordt in het algemeen eerst bestudeerd in oplossing om de 

functionaliteit van het molecuul te bevestigen waarbij omgevingseffecten zoals 

intermoleculaire interacties en interacties tussen het molecuul en het substraat een rol 

spelen. Zodra het moleculair schakelen in oplossing is begrepen, is de volgende stap het 

immobiliseren van de schakelaar op een metallisch substraat in de vorm van een één 

molecuul dikke laag en vast te stellen dat er ook daadwerkelijk zo`n monolaag is gevormd. 

Begrip van de moleculaire functies in monolagen op oppervlakken is essentieel om 

moleculaire schakelaars te gebruiken voor moleculaire elektronische toepassingen. Daarom 

is een van de centrale doelen het bestuderen van de functionaliteit van een moleculaire 

monolaag op een oppervlak, waar de moleculen in een dicht gepakte omgeving zijn en in de 

nabijheid van een metallisch substraat. Vergelijking van het moleculair gedrag in oplossing 

en in een monolaag maakt dat we kunnen begrijpen of de schakelfunctie van het molecuul 

verandert door immobilisatie op een oppervlak en door de interactie met de naastgelegen 

moleculen. 

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift worden de historie en laatste onwikkelingen 

beschreven van moleculen die functioneel reageren op zowel licht als een redox-potentiaal. 

Elektrochemische metingen aan fotochrome schakelaars in oplossing en in monolagen laten 

zien hoe verschillende klassen moleculen – stilbenes, azobenzenes, dithienylethenes, 

rotaxanes, spiropyrans en bis-thiaxanthylidenes – kunnen worden gebruikt om 

geavanceerde functionele oppervlakken te maken. Het overzicht in dit hoofdstuk vat samen 

wat er tot nu toe bereikt is en welke vragen nog open liggen; daarmee geeft het een 

motivatie voor de verschillende projecten die de basis vormen van dit proefschrift. Het 

meest opvallende aan verschillende typen moleculaire schakelaars – stilbenes, azobenzenes, 

dithienylethenes, bis-thiaxanthylidenes en spiropyrans – is een redox-kringloop die begint 

bij vorm A en kan resulteren in het schakelen naar vorm B, hetgeen wordt bereikt door 
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excitatie met licht. De volgende hoofdstukken van dit proefschrift laten zien hoe duale 

licht- en redox-actieve bis-thiaxanthylidene en spiropyran kunnen worden gebruikt om 

functionele oppervlakken te ontwikkelen. 

In hoofdstuk 3 wordt een bis-thiaxanthylidene besproken dat reeds is gekarakteriseerd 

in oplossing en waarvan de monolaag al wordt gebruikt in verschillende toepassingen, maar 

waarvan de elektrochemie van de schakelaar in monolagen hiervoor nog niet in detail was 

bestudeerd. In het kort zijn er vier conformationele en redox-toestanden van dit bis-

thiaxanthylidene bereikbaar met licht en redox-stimuli. Een van de conformationele 

toestanden – een gedraaide toestand (C) is in oplossing thermisch instabiel door de snelle 

thermische isomerisatie naar de syn-gevouwen toestand (B) en dan naar de anti-gevouwen 

grondtoestand (A). Immobilisatie in een monolaag op goud en indiumtinoxide (ITO) 

maakte het mogelijk deze gedraaide toestand te bestuderen met cyclische voltammetrie. 

Verder werd het door het gebruik van een redoxpotentiaal om een oppervlak te schakelen 

tussen de neutrale (A) toestand en de di-kationische toestand (2+) mogelijk de hydrofilie 

van het oppervlak reversibel te veranderen (meer dan 30° verschil in de contacthoek van 

water). De reversibele oxidatie naar de di-kationische toestand is ook bevestigd met 

verschillende spectro-elektrochemische technieken waarmee het mogelijk is om de toestand 

van de monolaag uit te lezen voor toepassingen met moleculaire geheugens. 

Er zijn allerlei technieken beschikbaar om moleculaire materialen te bestuderen. Een 

ervan, röntgen foto-elektronen spectroscopie (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 

geeft informatie over de oxidatietoestanden van de verschillende atomen in schakelbare 

moleculen en maakt het mogelijk om de stoichiometrie en dikte van een laag op een 

oppervlak te bepalen. Maar hoe kan men er zeker van zijn dat de gemeten toestand van een 

moleculaire laag niet wordt beïnvloed door de experimentele techniek waarmee deze 

informatie is verkregen? Het fenomeen van degradatie van monolagen door blootstelling 

aan röntgenstraling is al een aantal decennia geleden aangetoond en heeft vooral te maken 

met de oxidatie van de thiolaatbinding tussen de moleculen van de monolaag en het 

substraat, alsmede met het breken van koolstof-koolstofbindingen of desorptie vanaf het 

oppervlak. In hoofdstuk 4 wordt de snelle reductie van nitroaromatische groepen op ruwe 

substraten van goud beschreven. Het reductieproces NO2→NO→NOH→NH2 is 

spectroscopisch bestudeerd. De reductie kan worden begrepen door te kijken naar de 

oorsprong van de schade door röntgenstraling aan alkaanthiolen: foto-elektronen, 

secundaire elektronen en inelastisch verstrooide elektronen uit het metallische substraat 

(zilver, goud etc.) reizen door de moleculaire laag en hebben interactie met zwavel- en 

koolstofatomen waardoor oxidatie, het breken van bindingen en desorptie optreden. 

Vergelijkbare processen vinden plaats in het geval van nitroaromatische monolagen: 

elektronen hebben interactie met NO2-groepen en in de aanwezigheid van protonen in het 

ultra-hoge vacuüm reduceren ze stikstof naar lagere oxidatietoestanden. Polymerisatie zou 

bij dit proces betrokken zijn, maar een precieze toewijzing gebaseerd op spectroscopische 

gegevens over het polymeer was niet mogelijk. Het gebruik van substraten als ruw 
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gemaakte dunne goudlagen voor het formeren van monolagen maakte het mogelijk 

nitroaromatische monolagen  en vergelijkbare moleculen te bestuderen zonder ze kapot te 

maken. 

Het fotochromisme van op spiropyran gebaseerde moleculaire schakelaars is al meer 

dan zestig jaar bekend. Instraling van spiropyrans met ultraviolet (UV) licht in oplossing 

zorgt voor het breken van de centrale koolstof-zuurstofbinding en isomeratie naar de 

merocyanine (MC) vorm met de open ring. Het wordt in veel toepassingen gebruikt, van 

polymere membranen, geneesmiddelen en sensoren, tot door licht bestuurde veranderingen 

van de eigenschappen van koolstofnanobuisjes en grafeen. Om vast te stellen of het 

fotochemisch schakelen van spiropyran in een monolaag op goud kan gebeuren, is het 

fotochromisme van zelf-geassembleerde monolagen (self-assembled monolayers, SAM) 

van spiropyran met een disulfidebinding op goud bestudeerd. De resultaten hiervan worden 

gepresenteerd in hoofdstuk 5. Toepassing van verschillende spectroscopische technieken op 

de monolaag op goud leidt tot de conclusie dat de initiële toestand van de monolaag de 

spiropyran vorm met de gesloten ring is. Het schakelen naar de MC-vorm op het oppervlak 

met UV-licht is waargenomen via veranderingen in de vibrationele en elektronische 

eigenschappen. Daarnaast was het in de monolaag mogelijk om de opening van de ring naar 

de MC-vorm te stimuleren met nabij infrarood licht. Dit was al eerder geobserveerd voor 

polymeren en in oplossing en wordt uitgelegd met twee-foton-absorptie door de 

spiropyrans. Een grote effectieve doorsnede voor twee-foton-absorptie en een voldoende 

intense lichtbron zorgen inderdaad voor het door nabij IR-licht gedreven schakelen van 

spiropyran SAMs op goud. 

De processen die onder elektrochemische oxidatie gebeuren in spiropyrans zijn pas 

veel later beschreven in de literatuur en hebben ook minder aandacht gekregen dan de 

bijbehorende fotochemische processen. Er is gesuggereerd dat de MC-vorm met de open 

ring zowel fotochemisch als via elektrochemische reductie en oxidatie verkregen kan 

worden vanuit de spiropyran met de gesloten ring. Irreversibele oxidatie werd aldus 

uitgelegd met behulp van ringopeningsprocessen en eventuele dimerisatie (MC-MC). Om 

vast te stellen of de ringopening en dimerisatie optreden ten gevolge van oxidatie van 

spiropyrans in oplossing, is het oxidatieproduct X elektrochemisch op een grotere schaal 

gemaakt en via spectroscopie bestudeerd. NMR-spectroscopie en massaspectrometrie van 

het elektrochemisch gemaakte X wezen in de richting van dimerisatie van de 

spiropyranvorm met de gesloten ring (SP-SP) op de para-positie in de indoline-eenheid, 

hetgeen indruist tegen de literatuur waarin de MC-MC-formatie werd voorgesteld. 

Bovendien werd er bij het verkregen dimeer onder UV-licht een reversibele opening van de 

ring waargenomen naar de MC-vorm, waardoor er MC-MC ontstond (en eventueel ook SP-

MC); net als bij het monomeer. Het voorgestelde mechanisme van dimerisatie werd 

ondersteund door te laten zien dat bij blokkade van de actieve para-positie in de 

aromatische ring van de indoline door een methylgroep, de elektrochemische oxidatie van 

het spiropyran reversibel werd. 
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Monolayers van spiropyran op goud zijn spectro-elektrochemisch bestudeerd om na te 

gaan of de dimerisatie zoals die gezien was in oplossing ook optreedt in de SAMs op goud. 

Vergelijking van de elektrochemische metingen in oplossing en in SAMs laat zien dat de 

oxidatie van spiropyran volledig irreversibel is met complete formatie van het product 

tijdens de eerste oxidatiecyclus. Op basis van gegevens over oxidatie van SP in oplossing 

bevestigen spectroscopische metingen dimeerformatie. Gegeven het feit dat twee-

elektronoxidatie voor een dimeer in een monolaag plaatsvind bij lagere potentialen dan 

voor een monomeer, kunnen we concluderen dat de elektrochemische verandering naar 

hogere potentialen dan 1 V gebruikt kan worden als een 2SP→SP-SP schrijf-functionaliteit. 

Mono-kationische en di-kationische toestanden kunnen spectroscopisch onderscheiden 

worden omdat beide verschillende vibrationele en elektronische eigenschappen hebben. Het 

is opmerkelijk dat de dimerisatie op een oppervlak de fotochrome functionaliteit van 

spiropyrans niet onderdrukt, zoals met XPS en Raman spectroscopie is waargenomen in 

oplossing en in monolagen van het monomeer. Het ontwikkelen van een geheugen met een 

foto- en redox-actieve schrijffunctie en een elektrochemische en spectroscopische 

uitleesfunctie moet dus tot de mogelijkheden behoren. 




