
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Photoactivated nano-systems : self-assembled nano-scaled systems through
cyclodextrin complexation, functionalized nanoparticles and hydrogen evolution

Contreras Carballada, P.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Contreras Carballada, P. (2009). Photoactivated nano-systems : self-assembled nano-scaled
systems through cyclodextrin complexation, functionalized nanoparticles and hydrogen
evolution. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/photoactivated-nanosystems--selfassembled-nanoscaled-systems-through-cyclodextrin-complexation-functionalized-nanoparticles-and-hydrogen-evolution(dcfdb273-09e8-4d97-9c53-c0b18e296c6b).html


 225 

Samenvatting 

De interactie tussen licht en materie is essentieel voor ons bestaan. Geabsorbeerd licht 

initieert processen tussen moleculaire componenten die een wisselwerking kunnen 

vertonen. In natuurlijke systemen, zoals fotosynthese, zijn deze componenten 

georganiseerd door niet-covalente bindingen. Een specifieke klasse van niet-covalente 

bindingen is het hoofdthema van dit proefschrift: de supramoleculaire binding die 

ontstaat door gebruik van cycloldextrine (een cyclische glucose oligomeer met een 

hydrophobe holte). Deze niet-covalente binding wordt gebruikt om verschillende types 

van systemen samen te houden die fotogeïnduceerde functies kunnen uitvoeren, zoals 

gerichte energie en elektronen overdracht, licht geïnduceerde katalytische processen en 

fotogeïnduceerde waterstof productie. In dit proefschrift wordt onderzoek naar de 

lichtgeïnduceerde processen aan systemen in de nano-schaal gepresenteerd. Deze 

systemen worden samengesteld door de samenvoeging van foto- en elektro-actieve 

componenten die in oplossing door middel van zelfassemblage zijn georganiseerd. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van alle spectroscopische methodes en een beschrijving 

van alle experimentele opstellingen. De synthese van de verschillende verbindingen zoals 

organometaal complexen, stabiliserende moleculen voor nano-partikels en de synthese 

van de nano-deeltjes zelf wordt beschreven.  

Hoofdstuk 3 behandelt zelfassemblerende draadjes in waterige oplossing. In het eerste 

deel wordt het onderzoek beschreven van een lineair systeem dat gebaseerd is op een 

ruthenium bis-terpyridyl complex met 2 verschillende grootten van cyclodextrines (��-

Ru-�) als centraal deel van het complex. Gasten voor dit bimodale metallo-cyclodextrine 

zijn een anthraceen verbinding (AntNa) voor de � holte en een passend 

gefunctionaliseerd osmium bis-terpyridyl complex (Os-tpy-ada) voor de grotere � holte. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk laat de experimenten zien waar simpelere systemen 

(diaden) zijn gebruikt. De mogelijke elektronische interacties tussen anthraceen en 

ruthenium tris-bipyridyl analoge verbindingen die zijn gesubstitueerd om zich te 

gedragen als gast of gastheer worden gepresenteerd.  
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Een nieuwe familie van verbindingen ontwikkeld in samenwerking met de Radboud 

Universiteit Nijmegen wordt in hoofdstuk 4 besproken. De nieuwigheid is de introductie 

van het pytl (pyridine triazool) als het derde coördinerende bidentaat ligand. Dit nieuwe 

ligand reduceert de levensduur en luminescentie kwantumopbrengst in de ruthenium 

complexen significant. In het geval van de iridium ge-cyclometaleerde complexen is 

zowel de luminescentie kwantumopbrengst verhoogd als de levensduur enorm verlengd. 

Wanneer �-cyclodextrine direct is verbonden aan het pytl ligand, is dit effect nog groter. 

Bovendien leidt de scheiding van diastereoisomeren van het Ir(ppy)2(pytl-��CD) 

complex tot de observatie van sterk verschillend fotofysische karaktereigenschappen. Dit 

wordt veroorzaakt door een effect dat wordt geïntroduceerd door het chirale 

cyclodextrine. Een gunstigere interactie tussen de primaire kant van het cyclodextrine en 

één van de enantiomeren van het iridium chromofoor (� of �) is verantwoordelijk voor 

dit geobserveerde “chirale hoed” effect.  

Ook hebben we de triplet energie overdracht geobserveerd van Ru(bpy)2(pytl-�CD) naar 

een osmium gastcomplex dat is gefunctionaliseerd om zich aan metaal oppervlakken te 

hechten via chemische adsorptie met behulp van een pyridine aanknopingsgroep. De 

energie overdrachtsnelheid komt uitstekend overeen met eerder gepubliceerde data voor 

vergelijkbare systemen. 

Hoofdstuk 5 behandelt de interactie van gastmoleculen met edelmetaal nano-deeltjes 

(Au/Pt) die zijn gefunctionaliseerd met per-thio cyclodextrines (TCD). Als 

gastmoleculen hebben we zowel een ruthenium complex (Ru-bph) als een viologeen 

(ada-MV) gebruikt, die kunnen binden aan de cyclodextrine holte via de bifenyl of de 

adamantaan eenheid. In de experimenten waar de ruthenium gast met een bifenyl staart is 

gebruikt, werden geen significante veranderingen in de Raman patronen gevonden tussen 

de verbinding alleen of in aanwezigheid van platina of goud TCD nano-deeltjes. 

Dramatische veranderingen in het Raman spectrum zijn alleen waargenomen wanneer 

adamantaan als staart is gebruikt samen met goud als substraat. Dit komt waarschijnlijk 

door de sterkere cyclodextrine interactie van adamantaan vergeleken met bifenyl, en de 

welbekende kwaliteiten van goud als SERS substraat.  
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De karakterisatie van de fotofysische eigenschappen van een met thioacetaat 

gefunctionaliseerd tripodaal molecule met een osmium polypyridyl complex als 

chromofoor wordt gepresenteerd in hoofdstuk 6, samen met zijn referentie verbindingen. 

Het bevestigen van het driepoot complex op de platina nano-deeltjes is gelukt. De licht 

geïnduceerde interacties tussen de twee componenten suggereert ladingsoverdracht van 

het osmium complex naar het nano-deeltje, gevolgd door het vrijkomen van een elektron 

van het oppervlak resulterend in een lang levend gesolvateerd elektron in oplossing. 

Wanneer verbonden aan een platina nano-deeltje, resulteert de excitatie van het Os-trip 

complex in de vorming van een opgelost gesolvateerd elektron. Het signaal 

corresponderend met dit gesolvateerde elektron heeft een ingroei-tijd van 40-60 ns en een 

levensduur die ligt op de 10-20 microseconde tijdschaal.  

Tenslotte, in hoofdstuk 7, wordt de katalytische activiteit van platina nano-deeltjes 

gestabiliseerd met TCD bewezen met elektrochemische methodes. Een interessant 

gegeven is dat het metaal oppervlak niet is vergiftigd door het hechten van de stabilisator. 

Aan de andere kant, hebben we ook waargenomen dat elektrochemie (cyclische 

voltammetrie) een veelbelovende techniek is om dit type wateroplosbare nano-deeltjes 

homogeen aan te brengen op elektrodes, resulterend in zeer actieve oppervlakken met 

mono-disperse reactie plaatsen. 

De waterstof productie experimenten laten zien dat de platina colloïden in combinatie 

met metallo-cyclodextrines het beste werken met methylviologeen als een elektron relais. 

De substitutie van viologeen met cyclodextrine binders leidt tot nadelige micel vorming 

en viologeen radicaalkation stabilisatie effecten. Het met cyclodextrine gesubstitueerde 

Iridium complex is het meest efficiënte fotosensitiever makende systeem (voor onze 

doeleinden). 

De waterstof productiesnelheid verkregen met dit systeem is 0.75 ml/uur; 32 �mol/uur, en 

het absolute laagste limiet voor het aantal katalytische cycli is 275, 1 �mol van het metaal 

complex kan 137 �mol H2 gas (~3.3 ml) maken. De supramoleculaire organisatie werkt 

anders dan we hadden verwacht.  

 




