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Samenvatting

Dithienylcyclopenteen Optische Schakelaars
Op zoek naar licht gecontroleerde supramoleculaire materialen

De zelf-assemblage van kleine moleculaire bouwstenen tot grotere supramoleculaire
systemen is een belangrijke benadering om nieuwe materialen met nanodimensies te maken.
Een bekend voorbeeld zijn de organogelatoren. Dit zijn moleculen die aggregeren in
oplossing, bijvoorbeeld via waterstofbruggen, en zo een netwerk vormen dat in staat is om de
oplosmiddelmoleculen vast te houden, waardoor er een gel is gevormd. Organogelatoren en
andere supramoleculaire aggregaten gebaseerd op waterstofbruggen worden uitvoerig
besproken in hoofdstuk 1.

Het controleren van zowel de vorming als de eigenschappen van deze aggregaten met
behulp van chemische of fysische processen is een grote uitdaging. Een veelbelovende
benadering om deze zogenaamde “slimme” gelen te maken is door gebruik te maken van
optische moleculaire schakelaars. Dit zijn moleculen die met behulp van licht van
verschillende golflengtes in elkaar omgezet kunnen worden (Schema 1). De twee toestanden
A en B waarin de schakelaar kan voorkomen, verschillen niet alleen van elkaar in hun
absorptie spectra, maar kunnen ook verschillen in hun brekingsindex, dielectrische constante,
geometrische structuur en oxidatie/ reductie potentiaal. Een bekende optische schakelaar is
retinal, een molecuul dat een cruciale rol speelt in het proces van het zien.
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Schema 1 Optische schakelaar.

Het doel van het in deze dissertatie beschreven onderzoek was het maken van een optisch
schakelbare gel, dat wil zeggen een gel waarvan de eigenschappen reversibel met licht
veranderd zouden kunnen worden. Een van de mogelijkheden om “slimme” gelen te maken is
door optisch schakelaars in te bouwen in de moleculaire bouwstenen die het gelnetwerk
vormen. De achterliggende gedachte is dat indien de eigenschappen van de schakelaar
veranderen door deze met behulp van licht van de ene toestand naar de andere toestand te
schakelen, dit ook een effect moet hebben op het zelf-assemblerende vermogen van de
organogelatoren waarin de schakelaar is ingebouwd of zelfs de eigenschappen van het
supramoleculaire systeem opgebouwd uit deze moleculen.
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Er zijn verschillende optische schakelaars voorhanden die gebruikt zouden kunnen
worden, zoals azobenzenen, fulgides, spiropyranen en dithienylethenen. In hoofdstuk 2
worden deze verschillende schakelaars behandeld en er wordt een overzicht gegeven van hun
stabiliteit en schakeleigenschappen. De optisch schakelaar die wij gebruikt hebben in dit
onderzoek is gebaseerd op de dithienyletheen structuur (Schema 2), de keuze is bepaald op
grond van de volgende eigenschappen: ze hebben goede schakeleigenschappen, zijn
thermisch stabiel en bovendien hebben de twee toestanden waarin de schakelaar kan
voorkomen, duidelijk verschillende ruimtelijke eigenschappen.
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Schema 2 Moleculaire schakeling van de dithienylethenen.

Na bestraling met UV licht ondergaat de open vorm van de schakelaar (A) een ringsluiting en
in overeenstemming met de Woodward-Hoffman regels komen de methyl groepen trans ten
opzichte van elkaar (Schema 2). Dit molecuul (B) heet de gesloten vorm en deze is thermisch
stabiel dit in tegenstelling tot de meeste andere optische schakelaars, zoals de azobenzenen.
Bestraling van de gesloten vorm met zichtbaar licht veroorzaakt een ringopening naar de
open vorm. Dit kan bij een goede schakelaar eindeloos herhaald worden. De open vorm (A)
is zeer flexibel doordat zij vrij draaibaar is om de thienyl-cyclopenteenring binding. De
gesloten vorm (B) daarentegen is star. Het schakelen tussen de twee toestanden gaat dus
gepaard met een duidelijke verandering van de ruimtelijke en dynamische eigenschappen van
het molecuul.

Normaliter heb je maar een hele kleine hoeveelheid van een optische schakelaar nodig
om alle fotofysische eigenschappen te bestuderen. Een oplossing van ~ 10-5M is genoeg,
hetgeen neerkomt op zo’n 1mg per 100 ml oplosmiddel. Als de syntheseroute om deze
schakelaars te maken inefficiënt is en niet op zo’n grote schaal uit te voeren is, is dat geen
probleem. In ons geval, waarbij we schakelbare gelsystemen willen bestuderen, zijn grotere
hoeveelheden een vereiste. Gelen worden namelijk meestal gevormd met een aantal
milligrammen verbinding per ml oplosmiddel. De diarylethenen die voornamelijk gebruikt
worden in de literatuur zijn de dithienylperfluorocyclopentenen. Aangezien de syntheseroute
die tot dan toe gebruikt werd om deze schakelaars te maken lage opbrengsten gaf en
bovendien één van de uitgangsstoffen erg duur was en zeer moeilijk te verkrijgen, leek het
ons praktisch om eerst een andere synthese route te ontwikkelen. Deze nieuwe synthese route
voor diarylperfluorocyclopentenen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Tijdens dit proces
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hebben we bovendien een nieuw, nog niet bestaand lid van de dithienylethenen ontdekt: de
dithienylcyclopenteen schakelaar (1) (Schema 3). Het bleek dat verbinding 1 niet alleen erg
eenvoudig te synthetiseren was, maar ook gemakkelijk gederivatiseerd kon worden. Het
allerbelangrijkste is natuurlijk dat derivaten van 1 ook nog goede optische schakelaars blijken
te zijn. De schakeleigenschappen worden ook besproken in dit hoofdstuk. Schakelaars 1 en 2
zijn de basisverbindingen, waaruit alle schakelaars die in dit proefschrift beschreven staan,
gesynthetiseerd zijn. We hebben voor ons onderzoek alleen schakelaars gebruikt die
gebaseerd zijn op basisschakelaar 1, op één uitzondering na die beschreven wordt in
hoofdstuk 4.
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Schema 3 De basis dithienyletheen schakelaars in dit proefschrift.

Een molecuul dat gelerende eigenschappen heeft wordt vaak bij toeval ontdekt zonder dat er
enige ontwerp principes aan vooraf gaan. In onze groep is dit fenomeen uitvoerig bestudeerd
en zijn ontwerpregels voor gelatoren ontwikkeld. Met name is ontdekt dat bis-urea derivaten
goede gelatoren zijn, omdat deze verbindingen door middel van waterstofbruggen zelf-
assembleren tot oneindige één dimensionale ketens in oplossing. Vanwege deze successen
werd eerst een poging gedaan om een dithienyletheen bis-urea derivaat te synthetiseren. Dit is
niet gelukt. De relatief eenvoudige synthese van verschillende dithienylamide derivaten
(schema 4) leidde uiteindelijk wel tot de vorming van gelen in voornamelijk apolaire
oplosmiddelen.
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Schema 4 Amide derivaten die als organogelatoren fungeren.

Verbindingen 4 en 5 zijn chiraal en het aggregatiegedrag werd bestudeerd met circulair
dichroism (CD) spectroscopie. Dit is een techniek die gebaseerd is op het verschil in
absorptie van links- en rechtshandig circulair gepolarizeerd licht door chirale moleculen en
kan gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende enantiomere
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moleculen of aggregaten. Gelen van verbinding 4 in tolueen werden vervolgens bestudeerd
met behulp van CD spectroscopie. De gelen gaven een groot CD effect te zien, maar na
smelten van de gelen was het CD effect verdwenen. Dit betekent dat de chiraliteit
veroorzaakt wordt door een pakking van de aggregaten en dat het CD effect niet door de
aanwezigheid van de chirale groep zelf wordt veroorzaakt. Vervolgens is met behulp van CD
spectroscopie het schakelgedrag van gelen van deze verbindingen met behulp van licht
bestudeerd. De dithienylcyclopenteen eenheid in deze gelen kon zonder probleem geschakeld
worden, en bovendien bleken daarbij de eigenschappen, en met name de thermische
stabiliteit, van de gelen sterk te veranderen. De gelen van de schakelaar in de gesloten vorm
hebben een sterker CD effect dan die van de open vorm; bovendien is hun smeltpunt met zo’n
40° verhoogd. De morfologie van de verschillende gelstadia werd met behulp van
electronenmicroscopie bekeken, en daarmee werden inderdaad helixvormige fibers
aangetroffen. Door nu te schakelen bij een temperatuur die ligt tussen het smeltpunt van de
gel gevormd door de open en de gesloten schakelaar is het mogelijk om een vloeistof in een
gel te veranderen en visa versa, met behulp van licht. Opmerkelijk is dat de overgangen
tussen de verschillende toestanden van de gel niet volledig reversibel zijn. Maar met de
tolueen gel kan een soort cyclus uitgevoerd worden, waarin een aantal verschillende gelstadia
doorlopen worden om uiteindelijk weer bij de oorspronkelijke gel met de open schakelaar uit
te komen. Het is dus daadwerkelijk gelukt om schakelbare gelen te maken, waarvan de
eigenschappen anders zijn voor en na bestralen.

Het dodecylamide derivaat (Scheme 4, R = C12H25) bleek geen gelen te vormen in
oplossing maar bleek de viscositeit van apolaire oplosmiddelen sterk te verhogen. In
hoofdstuk 6 staan de resultaten van een studie van dit systeem met behulp van 1H NMR en
rheologie. Het bleek dat na bestraling van de schakelaar tot de gesloten vorm, de viscositeit
van het systeem duidelijke verminderde. Dit bleek het gevolg te zijn van deaggregatie van de
gelator.

Aangezien een eenvoudige synthese ontworpen was voor het maken van de dithienyl-
ethenen werden naast het ontwikkelen van schakelbare gelen ook nog een aantal andere
potentiële toepassingen en eigenschappen onderzocht. De vraag die we ons stelden na het
ontdekken van de dithienylcyclopenteen schakelaar 1, was de volgende: “Zijn de fotofysische
eigenschappen van derivaten van 1 net zo goed als die van derivaten van 2, zodat we
voortaan derivaten van 1 kunnen gebruiken?” De route naar 1 en derivaten is namelijk veel
eenvoudiger en de synthese op grotere schaal te realiseren. In hoofdstuk 4 hebben we daarom
verschillende para-gesubstitueerde fenyl derivaten van 1 (6) en 2 (7) gesynthetiseerd en de
eigenschappen van deze verbindingen zijn met elkaar vergeleken (Schema 5). Bovendien is
het fenylderivaat van 1 (Schema 5, R = H) onderzocht met tijdsopgeloste spectroscopie. Dit
is de eerste keer dat een dithienylcyclopenteen op met tijdsopgeloste spectroscopie
bestudeerd is.
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Schema 5 De vergeleken cyclopenteen (6) en perfluorocyclopenteen (7) schakelaars.

Als een oplossing van optische schakelaars bestraald wordt met UV licht dan worden
ontzettend veel moleculen naar hun gesloten vorm geschakeld. Uiteindelijk zien we dan het
gemiddelde gedrag van deze moleculen. Het zou erg mooi zijn als we specifiek één
schakelmolecuul zouden kunnen schakelen, zodat we precies kunnen zien wat het gedrag van
één molecuul is. Dit staat bekend onder de naam “single molecule switching”, maar is tot op
de dag van vandaag nog door niemand gerealiseerd. In hoofdstuk 5 wordt de synthese
beschreven van een serie schakelaars, waarmee dit gerealiseerd zou kunnen worden (Scheme
6, verbinding 8).
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Schema 6 (links) Schakelaars voor single molecule spectroscopy en (rechts) de schakelaar

gebonden aan twee buckminsterfullerenen.

Een ander uitstapje was het synthetiseren van een dithienylcyclopenteen derivaat gebonden
aan twee buckminsterfullerenen (C60) (Schema 6, verbinding 9). Dit molecuul werd gemaakt
om de fotofysische eigenschappen van de schakelaar in combinatie met C60 te bekijken om
dit soort systemen eventueel toe te kunnen passen als moleculaire draadjes. Na bestralen van
het molecuul bleek deze niet geschakeld te zijn, maar waren de twee C60 moleculen
gekoppeld door een [2+2] cycloadditie.


