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Samenvatting

Protonoverdrachtsreacties in “Super” Fotozuren
en Supramoleculaire Complexen

Protonoverdracht is een van de belangrijkste fundamentele processen in de schei-

kunde en de biologie, en wordt al meer dan 200 jaar bestudeerd. Verrassend genoeg

is het mechanisme achter deze elementaire reactie nog steeds niet volledig bekend.

Enerzijds komt dit door het complexe gedrag van water, het oplosmiddel waarin

protonoverdracht meestal wordt bestudeerd. Anderzijds komt het door het dyna-

mische karakter van de dissociatie–associatie processen van protonoverdracht in

de grondtoestand.

Door de ontdekking van verbindingen waarvan de zuursterkte in de elektronisch

aangeslagen toestand sterk toeneemt is het mogelijk geworden om tijdsopgeloste

metingen te verrichten van het proton-dissociatieproces. Bij deze metingen wordt

het opgeloste fotozuur geëxciteerd met een korte lichtpuls, waarna het dissociatie-

proces in de tijd kan worden gevolgd. Na relaxatie naar de grondtoestand treedt

recombinatie op, en dat proces kan eveneens worden gevolgd.

In de literatuur zijn verscheidene fotozuren beschreven en de fotocyclus in wa-

terige oplossingen is goed gekarakteriseerd. Toch bestaan er voor het begin van het

proces, dat plaatsvindt op een femtoseconde tot picoseconde tijdschaal, tegenstrij-

dige theorieën. De meeste resultaten worden volgens het twee-staps Eigen-Weller

model beschreven, maar er is ook gesuggereerd dat er nog meer intermediairen

bestaan. In deze modellen resulteert de initiële deprotonering in de vorming van

(waterstofbrug-gebonden) contact-ion-paren die na diffusie vrije ionen produceren.

In het drie-staps model is er een extra intermediair, namelijk een door oplosmid-

delmoleculen gescheiden ionenpaar.

In Hoofdstuk 1 wordt eerst een kort overzicht gegeven van eerder onderzoek

naar protonoverdracht en fotozuren. De oorsprong van de zuursterkte van fotozu-

ren en het afleiden van de Förster cyclus, een thermodynamische cyclus die vaak

wordt toegepast om de efficiëntie van de fotozuren te karakteriseren, worden ver-

volgens beschreven. Hierna worden in Hoofdstuk 2 de experimentele methoden en

corresponderende data-analyseschema’s uitgelegd.
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In Hoofdstuk 3 worden de “super”-fotozuren gëıntroduceerd. Dit zijn mole-
culen die in de aangeslagen toestand zeer sterke zuren zijn (met negatieve pKa

waarden), en die in organische oplosmiddelen zoals alcoholen en DMSO kunnen
dissociëren. De fotozuren die in dit hoofdstuk worden bestudeerd behoren tot
een nieuwe klasse van “super”-fotozuren die afgeleid zijn van monohydroxy- of
dihydroxy-gesubstitueerde 1,8-naftaalimides. We leggen uit hoe de zuursterkte
van deze fotozuren kan worden verhoogd door elektronenzuigende groepen toe te
voegen aan de aromatische ring en hoe deze substituent de spectrale eigenschappen
en de kinetiek van de dissociatie-stap bëınvloedt. Verder geven we een volledige
karakterisering van de dissociatie–associatie cyclus voor een fotozuur in waterige
oplossing bij verschillende pH waarden. Het dissociatieproces is gemodelleerd aan
de hand van het twee-staps Eigen-Weller model, maar afwijkingen tussen het model
en de data van het fotozuur opgelost in DMSO suggereren een meer gecompliceerd
mechanisme voor de initiële protonoverdracht in dit oplosmiddel.

In Hoofdstuk 4 richten we ons op intermoleculaire protonoverdracht in com-
plexen die zijn opgebouwd uit een 1,8-naftaalimide “super”-fotozuur en organische
basen opgelost in aprotische organische oplosmiddelen. Dit mechanisme wordt ge-
bruikt om een conformationele verandering te induceren in een [2]rotaxaan, dat
zal worden besproken in Hoofdstuk 5. De resultaten van dit hoofdstuk worden ge-
bruikt om de resultaten in het volgende hoofdstuk te interpreteren. Eerst voeren
we kwantum-chemische berekeningen uit om de zuur-base en spectroscopische ei-
genschappen van de complexen te onderzoeken en om de energetisch meest gunstige
complexen te voorspellen. De berekeningen suggereren dat het dihydroxy-fotozuur
1:1 en 1:2 complexen vormt met de basen. Deze bevindingen worden verder on-
dersteund door UV-vis metingen. Daarbij kunnen we de bijbehorende spectra en
associatie-constanten van de complexen achterhalen uit de UV-vis data. Als laat-
ste onderzochten wij de kinetiek van de intermoleculaire protonoverdracht in deze
complexen en kunnen wij het drie-staps dissociatie model, dat werd gëıntroduceerd
in Hoofdstuk 3, bevestigen. De opeenvolgende stadia die het model bevat, zijn:
een waterstofbrug-gebonden complex, een waterstofbrug-gebonden ionenpaar, een
oplosmiddel gescheiden ionenpaar, en een vrij ionenpaar. Het is interessant dat in
het geval van excitatie vanuit de grondtoestand van een waterstofbrug-gebonden
ionenpaar, een waterstofbrug-gebonden complex tussen gedeprotoneerd fotozuur
en een geprotoneerde base, alle drie de types aangeslagen ionenpaar kunnen wor-
den waargenomen. Hiermee wordt het belang van water in het dissociatieproces
in de grond- en de aangeslagen toestand bevestigd.

In Hoofdstuk 5 demonstreren wij hoe de protonoverdracht in de aangeslagen
toestand kan worden toegepast om energie van fotonen om te zetten in mechanische
energie in een supramoleculair complex. De verbinding die wordt onderzocht is
een bistabiel [2]rotaxaan. Dit is een zogenaamde moleculaire machine die bestaat
uit een macrocyclische ringverbinding en een as-vormig molecuul dat er doorheen
steekt. De macrocyclische ring kan langs de as heen en weer pendelen tussen twee
“stations” waaraan hij kan binden via waterstofbruggen. De twee stations zijn
een succinamide groep en het 1,8-naftaalimide “super”-fotozuur. Bij het neutrale
molecuul verblijft de ring overwegend bij het succinamidestation. Door middel van
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een protonoverdracht in de aangeslagen toestand wordt het 1,8-naftaalimide eind-

station elektrisch geladen en vervolgens beweegt de macrocyclische ring zich daar

naar toe. Deze verplaatsing leidt tot een verandering in de UV-vis en IR spectra,

waardoor het pendelproces direct kan worden waargenomen. Gedetailleerd onder-

zoek van de spectrale data wijst er duidelijk op dat de macrocyclische verbinding

het beginstation verlaat en praktisch op hetzelfde moment bij het eindstation aan-

komt. Daarnaast kunnen we het effect van de moleculaire structuur van de as

en het eindstation op de kinetiek en het mechanisme van het pendelen bestuderen

door een kleine set van structureel verschillende rotaxanen te onderzoeken. Hieruit

blijkt dat de moleculaire structuur een drastische invloed heeft op de kinetiek en

het mechanisme van het pendelen. Het opnemen van zuurstofatomen in de as in

plaats van methyleengroepen verhoogt de snelheid van het pendelen met ∼60 %.

Dit komt door een verlaging van de activeringsenergie voor de ontsnapping van

de macrocyclische verbinding van het beginstation door de waterstofbruginterac-

ties tussen de zuurstofatomen in de as en de macrocyclische ring. Voor zover ons

bekend vertoont dit nieuwe dihydroxyrotaxaan op deze lengteschaal het snelste

reversibele pendelen ooit waargenomen. De pendeltijd bedraagt τshuttling ≈ 30 ns

voor een afstand van ∼1 nm. Waarschijnlijk gebeurt het pendelen in dit rotaxaan

in een gevouwen conformatie via een “harpoen”-mechanisme.

In Hoofdstukken 6 en 7 wordt een Cinchona organokatalysator besproken, die

een 6-hydroxychinoline fotozuur chromofoor en een basisch chinuclidine deel be-

vat. Hoofdstuk 6 beschrijft de extreem veelzijdige fotofysische eigenschappen van

de katalysator in organische oplosmiddelen (met name in tetrahydrofuran, THF)

bij toevoeging van een zuur, een base of water. Het toevoegen van een sterke base

resulteert in een intermoleculaire protonoverdracht in de aangeslagen toestand,

die veel lijkt op de protonoverdracht besproken in Hoofdstuk 4. Het toevoegen

van water resulteert in een intramoleculaire protonoverdracht in de aangeslagen

toestand van het 6-hydroxychinoline fotozuur naar de basische chinuclidine via

een draad van water. Dit wordt bevestigd door de waarneming van een kinetisch

isotoop effect bij toevoeging van gedeutereerd in plaats van gewoon water. In

beide gevallen kan de protonoverdracht worden gemodelleerd met het drie-staps

dissociatiemodel. De verschillende fluorescerende ionenpaar deeltjes zijn, in het

geval van protonoverdracht bij toevoeging van water, verrassend genoeg kinetisch

en spectraal goed gescheiden van elkaar. De reden hiervoor is dat er een lang-

zame scheiding en solvatatie plaatsvindt van de ionenparen in de binaire oplossing

van THF en water. Verder blijkt dat de verhouding van water t.o.v. THF een

sterke invloed heeft op de kinetiek van de protonoverdracht-stap. Deze resultaten

bevestigen opnieuw de belangrijke rol die water speelt in het dissociatie proces.

In het laatste hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op het katalytisch mecha-

nisme van de Cinchona organokatalysator. De functionele groepen die voor de

veelzijdige fotofysische eigenschappen zorgen, spelen ook een belangrijke rol bij de

katalytische activiteit en het bifunctionele mechanisme van de katalysator. Het is

daarom mogelijk om de katalytische interacties tussen de katalysator en model-

substraten van een asymmetrische Henry reactie tussen nitroalkanen en aldehyden

spectroscopisch te analyseren. Het blijkt dat het toevoegen van een nitroalkaan
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resulteert in het dynamisch doven van de fluorescentie. Uit NMR resultaten is
verder gebleken dat er slechts een zwakke associatie met de hydroxylgroep is bij
katalytische concentraties. Daarentegen hebben de aldehyden een wisselwerking
met de hydroxylgroep van het chinoline en het basische stikstofatoom van het
chinuclidine. Kinetische analyse van het reactieverloop laat verder zien dat het
een eerste-orde reactie betreft in de katalysator en beide substraten. Interessant
genoeg betekent het feit dat er een relatief lagere reactiesnelheid is bij een hogere
concentratie aldehyden dat de waargenomen binding met het aldehyde de reactie
juist tegenwerkt en geen rol speelt in het katalytisch mechanisme.


