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Samenvatting 
 

De continue vooruitgang in de nanowetenschappen heeft invloed op de materiaal 

wetenschappen en creëert daarom nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

nieuwe functionele materialen. De creatie van laag-dimensionale moleculaire 

structuren bevestigd op oppervlakken is een veelbelovend alternatief voor de 

gebruikelijke ‘top-down’ technieken die gebruikt worden voor het design en de 

fabricatie van toekomstige elektronische apparaten. In deze thesis worden 

verschillende laag-dimensionale moleculaire netwerken op verschillende metalen 

oppervlakken beschreven. De structurele formatie van deze moleculaire structuren is 

in detail bestudeerd met een combinatie van ‘scanning tunneling microscopy’ (STM), 

‘X-ray photoelectronspectroscopy’ (XPS) en ‘low-energy electron diffraction’ (LEED) 

samen met ‘density functional theory’ (DFT) berekeningen. De thesis bevat twee 

hoofdonderwerpen. Het eerste onderwerp focust zich op de constructie van zelf 

geassembleerde structuren van organische moleculen op metalen oppervlakken. 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende interacties waaronder van der 

Waals interacties, halogeenbindingen en coördinatiebindingen (hoofdstuk 4, 5 en 6 

respectievelijk). Het tweede onderwerp houdt zich bezig met de fabricatie van covalent 

gebonden moleculaire netwerken op metalen oppervlakken waarbij er gebruik wordt 

gemaakt van de Ullman koppeling (hoofdstuk 7) en van beschermende groepen 

(hoofdstuk 8). De volgende uitgebreide samenvatting bevat de bevindingen die zijn 

gedaan.  

Het is bekend dat de formatie van 2D supramoleculaire netwerken op metalen 

oppervlakken sterk afhangt van zowel de gekozen bouwsteen als van het 

onderliggende substraat. In hoofdstuk 4, is de invloed van de delicate interacties 

tussen de moleculen en tussen de moleculen en het substraat op de structurele formatie 

van de 2D patronen van metaalvrij ‘naphthalocyanine’ (H2Nc) op Au(111) detail 

bestudeerd. Tot de depositie van H2Nc op Au(111) op kamertemperatuur, een ‘close-

packed’ 2D supramoleculair netwerk was geobserveerd met STM. We hebben 

waargenomen dat het geordende 2D netwerk wordt gestabiliseerd door van der Waals 
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interacties bij de interdigidatie van naftaleeneenheden van de H2Nc moleculen. 

Gebaseerd op de combinatie van de informatie verkregen via STM, LEED en XPS 

metingen, konden we laten zien dat het Au substraat een zwakke maar niet 

verwaarloosbare invloed heeft op het moleculaire zelf assemblage proces. De 

dominerende intermoleculaire interactie bleek verantwoordelijk voor de netwerk 

formatie terwijl het onderliggende substraat de moleculaire oriëntaties bepaalde.  

Halogeenbindingen (X-binding) worden recentelijk gezien als een waardevol 

hulpmiddel voor het modificeren van moleculaire zelf assemblage op metalen 

oppervlakken omdat de bindingen gerichter zijn in vergelijking met andere niet-

covalente interacties. Om de halogeenbinding effectief toe te passen bij het ontwerp en 

de constructie van supramoleculaire netwerken op metalen oppervlakken is het echter 

van belang dat de rol van de halogeensubstituenten ten opzichte van de structurele 

formatie van deze moleculaire netwerken goed begrepen wordt. Met dit in ons 

achterhoofd hebben we de zelf assemblage van twee verschillende gebromineerde 

pyreenderivaten op Au(111) onderzocht (hoofdstuk 5). We hebben voor 1,3,6-8-

tetrabromopyreen (Br4Py) en 2,7-dibromopyreen (Br2Py) gekozen. Deze twee 

bromiden hebben vier en twee functionele bromide groepen respectievelijk op 

verschillende substituent posities. Op basis van de informatie verkregen van STM en 

LEED metingen, ondersteund door DFT berekeningen, hebben we geconcludeerd dat 

de 2D zelf assemblage patronen van Br4Py zijn gestabiliseerd door zowel de X-

bindingen als door de Br-H bindingen, terwijl de formatie van de 2D patronen van 

Br2Py alleen gedreven wordt door Br-H bindingen. Door het variëren van het aantal 

bromide substituenten en de posities van deze substituenten is het mogelijk om de 

intermoleculaire interacties die verantwoordelijk zijn voor de formatie van het netwerk 

van de pyreenderivaten op Au(111) te veranderen. Daarbij hebben we een tot nu toe 

niet gerapporteerde viervoudige halogeen interactie op Au(111) ontdekt die afhangt 

van de keuze van het pyreenderivaat. We verwachten dat onze resultaten significante 

informatie gaan geven over het gebruik van X-binding in de afstembare constructie 

van supramoleculaire assemblages op oppervlakken. 
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Een metaal-ligand coördinatiebinding wordt momenteel beschouwd als een 

belangrijk hulpmiddel voor de constructie van laag-dimensionale moleculaire 

netwerken op metalen oppervlakken door de mogelijkheid om zowel de grootte als de 

geometrie van de moleculaire netwerken te veranderen met de keuze van de 

organische liganden, de overgangsmetalen en het onderliggende substraat.  Bovendien 

is de coördinatiebinding sterker dan de waterstofbinding en dat geeft mogelijkheden 

om robuuste moleculaire netwerken op metalen oppervlakken te creëren. Op dit 

moment, hoewel er al verschillende moleculaire coördinatie netwerken gerapporteerd 

zijn, is de formatie van deze netwerken op Au oppervlakken (zonder de toevoeging 

van de atomen van overgangsmetalen) uitzonderlijk en nog onbegrepen. In hoofdstuk 

6 laten we zien dat de 1D coördinatiepolymeren van cyaan-gesubstitueerde 

porfyrinederivaten kunnen worden verkregen op Au(111) door het oppervlak te 

temperen (thermal annealing). Het polymeer is gestabiliseerd door een ongewoon 

drievoudig coördinatiemotief dat gevormd is tussen een ‘Au adatoom’ (geadsorbeerd 

atoom) en de stikstof atomen van de drie cyaangroepen van de porfyrinederivaten. 

Deze conclusie wordt gesteund door de formatie van gelijksoortige 1D 

coördinatiepolymeren met hetzelfde bindingsmotief tijdens een Co depositie op het 

met porfyrine bedekte Au(111) oppervlak. Interessant genoeg bleken de Au randen een 

viervoudig coördinatie motief te induceren wat misschien kan leiden tot een 

rechtstreekse opbouw van 1D polymeren bij het gebruik van vicinale Au 

oppervlakken. Bovendien is het mogelijk om de dimensie van de moleculaire 

netwerken van 1D naar 2D te veranderen door het variëren van de positie van de 

cyaangroepen, bijvoorbeeld met de keuze van cis- of trans-isomeren van de 

porfyrinederivaten. 

De afgelopen jaren is gebleken dat de polymerisatie op oppervlakken gebaseerd 

op de Ullmann koppeling het meest veelzijdige protocol voor de fabricatie van 1D en 

2D covalent gebonden moleculaire netwerken is. De invloed van het onderliggende 

substraat op het polymerisatieproces op het oppervlak wordt echter nog steeds niet 

volledig begrepen. In hoofdstuk 7 hebben we de rol van verschillende onderliggende 

substraten (Cu(111) en Au(111)) in het polymerisatieproces van 1,3,6-8-

tetrabromopyreen (Br4Py) onderzocht met behulp van STM en XPS metingen en met 
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DFT berekeningen. We hebben waargenomen dat het gekozen substraat niet alleen een 

belangrijke rol als katalysator in de debrominatie reactie heeft, maar ook de 

morfologie van het netwerk bepaalt. We verwachten dat onze resultaten significantie 

informatie geven om het polymerisatieproces op oppervlakken, middels de Ullmann 

koppeling, beter te begrijpen. Hiermee hopen we meer controle te krijgen over de 

uitkomst van het polymerisatieproces.  

Hoewel het polymerisatieproces op oppervlakken middels de Ullmann 

koppeling veel voordelen heeft, is de aanwezigheid van halogeenatomen op het 

oppervlak na de Ullmann reactie een groot nadeel. De halogeenatomen kunnen 

mogelijk de formatie van ‘long-range’ geordende polymeernetwerken tegengaan. Deze 

halogeenatomen laten niet altijd los van het oppervlak na het verhitten zonder het net 

gevormde polymeer te vernielen. Daarom is een ‘schone’ polymerisatie reactie op het 

oppervlak waarbij geen halogeenatomen vrijkomen tijdens de koppeling gewenst. Met 

dit in ons achterhoofd hebben we een nieuwe benadering voor polymerisatie reacties 

op het oppervlak ontwikkeld waarmee we gebruik maken van beschermende groepen 

(hoofdstuk 8). Het grootste voordeel van deze benadering vergeleken met de Ullmann 

reactie is dat de afgesplitste beschermende groepen door middel van verhitting 

makkelijk van het oppervlak zijn te verwijderen. Er zijn nu dus geen bijproducten 

meer die invloed hebben op de formatie van het gewenste polymeernetwerk. In dit 

werk is de stapsgewijze groei van covalent gebonden polymeernetwerken van 

bifenylderivaten op Ag(111) bestudeerd met STM en XPS metingen en daarna verder 

onderzocht met DFT berekeningen.  Met het variëren van de temperatuur en de tijd 

van het verhitten, kunnen de monomeren aan elkaar gelinkt worden zodat ze dimeren, 

trimeren of één-dimensionale (1D) polymeerketens gaan vormen. Onverwacht werd de 

aanwezigheid van verschillende covalente bindingsmotieven in de gevormde 

polymeernetwerken waargenomen. Er wordt verwacht dat de verkregen resultaten uit 

dit hoofdstuk een nieuw paradigma voor het ontwerp en de constructie van geordende 

polymeernetwerken op metalen oppervlakken weergeven. 

 

 




