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Samenvatting 

Rotaxanen behoren tot de klasse van mechanisch gebonden moleculen. Een rotaxaan 

bestaat uit ten minste twee componenten: een haltervormig molecuul (aangeduid met draad 

of as) omcirkeld door een grote ring. De ring (macrocycle) is niet covalent gebonden aan de 

draad, maar blijft hier wel omheen zitten, omdat grote groepen (stoppers) aan de beide 

uiteinden van de draad voorkomen dat het eraf schuift. Anders dan “gewone” moleculen 

worden rotaxanen dus bij elkaar gehouden door een mechanische binding. Door deze 

mechanische binding van twee afzonderlijke onderdelen bezitten rotaxanen interessante 

eigenschappen die niet aanwezig zijn in “gewone” moleculen. Deze eigenschappen komen 

voort uit het feit dat de ring ten opzichte van de draad verschillende bewegingen kan 

ondergaan. Een van de belangrijkste (naast rotatie om de draad) is de omkeerbare 

verplaatsing van de ring langs de draad (pendelen). Deze translatie kan spontaan plaatsvinden 

maar het is ook mogelijk om deze op te wekken en te controleren met behulp van een 

externe stimulus (bijvoorbeeld fotonen, elektronen of reagentia) waarbij de ring pendelt 

tussen twee of meer bindingsplaatsen (stations) op de draad. Typische niet-covalente 

interacties tussen de ring en de stations op de draad die hierbij een rol kunnen spelen, zijn 

waterstofbruggen, π-π interacties en hydrofobe effecten. Een rotaxaan waarin reversibele 

ringtranslocatie mogelijk is, wordt ook wel aangeduid met moleculaire pendel. De twee 

structuren van het rotaxaan waarin de ring is gebonden aan één van de twee stations 

worden co-conformeren genoemd. 

Het onderzoek aan rotaxanen geniet de laatste twee decennia grote belangstelling. Niet 

alleen vanwege de uitdaging om deze complexe structuren te synthestiseren, maar ook 

omdat de mechanische gebonden structuur en de mogelijkheid om de bewegingen van de 

componenten te sturen, de deur openen naar interessante toepassingen. Een voorbeeld is de 

toepassing in materialen waarvan de eigenschappen veranderd kunnen worden door de ring 

te verplaatsen. Ook kan de beweging van de ring gebruikt worden om het rotaxaan te laten 

functioneren als een moleculaire motor die arbeid kan leveren. Door het bestaan van co-

conformeren die in elkaar omgezet kunnen worden, kunnen rotaxanen ook gebruikt worden 

voor dataopslag, waarbij de kleinste eenheid een enkel molecuul is. Om deze mogelijke 

toepassingen te verwezenlijken is onderzoek nodig naar de werking van deze moleculaire 

pendels. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe wordt de beweging beïnvloed door interne 

factoren (bijv. intercomponent interacties en de afstand tussen de stations) en externe 

factoren (bijv. de viscositeit en polariteit van de omgeving)? Het onderzoek beschreven in 

dit proefschrift probeert antwoord te geven op deze vragen. In het bijzonder wordt de 

translatiebeweging onderzocht in rotaxanen waarin waterstofbruggen de belangrijkste 

interacties vormen tussen ring en draad. Het effect van externe factoren (polariteit en 

viscositeit) op de ringtranslatie wordt onder de loep genomen. Een groot gedeelte van het 

onderzoek wordt ook gewijd aan interne factoren: het effect van waterstofbrug-interacties 

tussen de componenten (ring en draad) op het translatieproces. De translatie van de ringen 

wordt geïnduceerd met behulp van fotonen, elektronen of oplosmiddeleffecten. 
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In Hoofdstuk 2 wordt het effect van de viscositeit op de snelheid van het met behulp 

van licht geïnduceerde pendelen in rotaxanen onderzocht. De achtergrond van deze studie 

is dat in mogelijke toepassingen waarbij de translatie van de ring wordt gebruikt, deze moet 

plaatsvinden in een omgeving die over het algemeen gekenmerkt wordt door een hoge 

viscositeit. Het bestudeerde rotaxaan bevat een tetra-amide ring die kan pendelen tussen een 

succinamide (succ) en een naftaleenimide (ni) station in de draad. Na reductie van het 

naftaleenimide station tot het radicaal anion, door middel van fotogeïnduceerde 

elektronoverdracht, beweegt de ring weg van het succ station om te binden met het 

gevormde radicaal anion van het ni station, omdat de waterstofbruggen met het ni radicaal 

anion sterker zijn dan die met het succ station. De kinetiek van dit translatieproces werd 

bestudeerd in visceuze polymeeroplossingen in acetonitril (MeCN) en butyronitril (PrCN). 

De viscositeit van deze media werd geregeld door de concentratie van het opgeloste 

polymeer te variëren. De ringtranslatie wordt zoals verwacht afgeremd als gevolg van frictie 

in de polymeeroplossingen. Deze remming kan gecorreleerd worden aan de polymeer-

concentratie door middel van het hydrodynamische schalingsmodel van Phillies. De 

snelheid-viscositeit correlatie kan worden beschreven door een exponentiële relatie met een 

kleine exponent. Het effect van de viscositeit op de snelheid van ringtranslatie bleek in alle 

gevallen opmerkelijk zwak te zijn. Dit is gunstig in het licht van mogelijke toepassingen van 

rotaxanen als moleculaire pendels: het systeem behoudt zijn activiteit, zelfs bij zeer hoge 

viscositeit. 

Hoofdstukken 3 – 5 beschrijven de waterstofbrug-interacties tussen de componenten in 

enkele verwante imide rotaxanen in oplossing. De waterstofbruggen tussen de amide-

groepen van de tetra-amide ring en die van de verschillende bindingsplaatsen (succinamide 

en imide) in de draad werden bestudeerd met behulp van infrarood (IR) spectroscopie. Ook 

werd het effect van de structuur en de elektronendichtheid van het imide station op de 

bindingsterkte met de ring onderzocht. Er werden drie types imide-rotaxanen bestudeerd, 

namelijk met een naftaleenimide (ni, Hoofdstuk 3), een pyromellietdiimide (pmi, Hoofdstuk 

4) of een peryleendiimide (pdi, Hoofdstuk 5) bindingsstation. Het ni rotaxaan is hetzelfde als 

in Hoofdstuk 2; het bevat één succinamide station, dat met het ni verbonden is via een C12 

alkylketen. De draad in de pmi en pdi rotaxanen is symmetrisch en bevat twee succinamide 

stations; één aan elke zijde van het imide station en verbonden met het imide door een C12 

alkylketen. Door de aanwezigheid van twee succinamide stations die elk een ring kunnen 

binden, was de synthese van [3]rotaxanen (een draad met twee ringen) mogelijk.  

In alle gevallen was in de neutrale toestand de ring gebonden aan het succ station. Bij 

elektrochemische reductie van het imide station (met één of twee elektronen) beweegt de 

ring weg van het succ station om te binden met het gevormde imide anion. Deze 

conformationele verandering kan worden waargenomen in de vorm van verschuivingen van 

de karakteristieke IR-banden van het imide anion. De relatieve sterkte van de 

waterstofbruggen tussen de macrocycle en de verschillende imide mono- en dianionen (ni, 

pmi en pdi) kan worden geschat aan de hand van de waterstofbrug-geïnduceerde 



Samenvatting 

 

191 

verschuiving van de C=O rekvibratie van de amide groepen in de macrocycle. Deze 

resultaten laten zien dat het mogelijk is om de sterkte van de waterstofbruggen, en daardoor 

de drijvende kracht voor ringtranslocatie, te beïnvloeden door de structuur van de stations 

te variëren. 

Het pendelgedrag in het pmi [3]rotaxaan is opmerkelijk. De twee ringen kunnen selectief 

verplaatst worden: reductie met één elektron leidt tot translatie van slechts één ring van het 

succ naar het pmi station (de andere blijft op het succ station), terwijl activering met twee 

elektronen resulteert in het verschuiven van beide ringen. Het gecontroleerde schakelen van 

de positie van de twee ringen wordt hier voor het eerst gedemonstreerd in een 

waterstofbrug-gebaseerd rotaxaan. 

In Hoofdstuk 6 wordt het mechanisme van de lichtgeïnduceerde ringtranslatie in 

naftaleenimide-gebaseerde moleculaire pendels besproken. Dit wordt gedaan aan de hand 

van de temperatuur-afhankelijkheid van het translatieproces in structureel verwante 

rotaxanen. De verschillen tussen deze rotaxanen zijn de afstand tussen de twee stations 

(succinamide en nafthaleenimide) en de bindingssterkte van het naftaleenimide station. Op 

basis van de activeringsparameters van het translatieproces in deze structureel verwante 

rotaxanen wordt een mechanisme voor dit proces voorgesteld. In dit model vindt de 

ringtranslocatie plaats via een intermediair co-conformeer waarin de ring gebonden is met 

beide stations, m.a.w. de ringtranslocatie wordt geholpen door het “eindstation”. Uit de 

temperatuur-afhankelijkheid van de snelheden blijkt dat de activeringsentropie (mate van 

ordening in de overgangstoestand) een belangrijke bepalende factor is voor de translatie-

snelheid. De resultaten suggereren ook het optreden van entropie-enthalpie compensatie in 

de overgangstoestand, waardoor voorspelling van de translatiesnelheid niet eenvoudig is. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de ringtranslocatie in een waterstofbrug-gebonden rotaxaan 

waarvan de draad een succinamide bindingsstation, een alkylketen en een gefunctionali-

seerde C60 fullereen chromofoor als stopper bevat. NMR en elektrochemische studies in 

dimethylsulfoxide (DMSO) oplossing brachten een onverwacht translocatiegedrag aan het 

licht: de tetra-amide ring bleek zich te verplaatsen naar de C60 stopper. De drijvende kracht 

voor dit opmerkelijke pendelgedrag wordt geleverd door solvofobe interacties. Het systeem 

minimaliseert zijn energie door het beperken van ongunstige DMSO – C60 contacten. Dit 

wordt bereikt door de translocatie van de macrocycle naar de C60 stopper. In het aldus 

gevormde co-conformeer is het hydrofobe C60 gedeeltelijk afgeschermd van het polaire 

oplosmiddel. 

Het werk beschreven in Hoofdstuk 8 is in zekere mate een voortzetting van dat in 

Hoofdstuk 2. Het uiteindelijke doel van dit werk is om hydrostatische druk te gebruiken 

voor het regelen van de viscositeit van oplosmidelen waarin de imide-gebaseerde 

moleculaire pendels kunnen functioneren. Anders dan de aanpak in Hoofdstuk 2 garandeert 

deze alternatieve methode een microscopisch homogene toename van de viscositeit. Een 

mogelijke complicatie van deze aanpak is dat de druk ook invloed heeft op de polariteit van 
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vloeistoffen. Daarom werd de polariteitsverandering van MeCN en PrCN onder invloed 

van de druk (1 – 4000 bar) in kaart gebracht door solvatochrome verschuivingen van de 

absorptiemaxima van het polariteitsgevoelige molecuul ET30 te bestuderen. Hetzelfde werd 

gedaan voor de excitatie- en fluorescentiemaxima van een fluorescentieprobe (5PI). Deze 

experimenten werden uitgevoerd met behulp van een zelfgebouwde hogedruk-opstelling. 

De resultaten laten een toename van de polaritit van zowel MeCN als PrCN zien bij 

drukverhoging. De veranderingen zijn klein, maar mogelijk toch groot genoeg om het 

polariteitsgevoelig translatieproces in de imide-rotaxanen te beïnvloeden. Aan de andere 

kant: het effect van de hogere viscositeit (op basis van de resultaten van Hoofdstuk 2) bij 

hoge druk is mogelijk van vergelijkbare sterkte, maar tegengesteld aan dat van de 

toegenomen polariteit. Het is dus goed mogelijk dat de polariteits- en viscositeitseffecten 

elkaar zullen compenseren. Om hier duidelijkheid over te krijgen zal in toekomstig 

onderzoek de ringtranslatie bestudeerd moeten worden onder hoge druk. 


