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Samenvatting 
Metal-organic frameworks (MOF) vormen een speciale klasse van materialen die zeer 
geschikt is voor moleculaire scheidingsprocessen. Een van de sleuteleigenschappen 
van MOFs die relevant zijn voor de scheiding zijn de gedefinieerde poriën die 
nauwkeurig kunnen worden aangepast om grootte en vormselectiviteit naar 
gastmoleculen mogelijk te maken. Andere poreuze materialen hebben noormaal 
gesproken een beperkt bereik van poriegrootte of bezitten geen uniforme 
poriegrootteverdeling. De poriegrootte van zeolieten wordt bijvoorbeeld beperkt door 
de kleine afmeting van anorganische vertakde anionen, die ze alleen geschikt maken 
voor een beperkt aantal scheidingstoepassingen. Daarentegen is er bijna geen 
beperking voor MOFs vanwege hun modulaire synthese en de grote verscheidenheid 
aan anorganische en organische bouwstenen. MOFs worden op grote schaal gebruikt 
in verschillende scheidingstoepassingen, maar hun potentienty in de adsorptieve 
scheiding van water en alcohol is nog steeds schaars. Dit komt voornamelijk door de 
verminderde stabiliteit van veel MOFs in de aanwezigheid van water en de gelijkenis 
in de chemische eigenschappen van water- en alcohol moleculen. Daarom was het 
belangrijkste doel van dit proefschrift om synthetische strategieën te ontwikkelen voor 
het ontwerp van water stabiele MOFs die kunnen worden gebruikt in adsorptieve 
scheidingen van water- en alcohol. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de synthetische strategieën die zijn gebruikt 
voor het ontwerpen van MOFs en op MOFs gebaseerde composieten die zijn 
bestudeerd voor hun toepassing in de adsorptieve scheidingen van water- en alcohol. 
Het laat zien dat verschillende organische linkers, waaronder flexibele liganden, 
hydrofobe liganden en zwitterionische liganden, zijn gebruikt voor de synthese van 
MOFs met flexibele frameworks, sterk hydrofobe MOFs en MOFs met unieke 
elektronische distributie in de poriegrootte. Vanwege hun specifieke eigenschappen 
vertonen al deze materialen verschillend gedrag qua adsorptie in de aanwezigheid van 
water en alcoholen, waardoor ze water-alcoholmengsels kunnen scheiden. 
Verschillende onderzoeken waren gericht op het gebruik van microporeuze MOFs om 
water-alcoholmengsels te scheiden op basis van het verschil in de moleculaire grootte 
van water en alcoholen. Bovendien wordt het combineren van MOFs met organische 
polymeren tot composieten gezien als een rendabel alternatief om de problemen op te 
lossen die MOF poeder kan veroorzaken in industriële toepassing. Het huidige 
onderzoek toont aan dat MOFs gecombineerd met polymeermatrices hebben geleid tot 
een verbeterde efficiëntie en mengselpermeabiliteit in vergelijking met de prestaties 
van normale polymeermembranen. Niettemin maken zowel de zwelling van de 
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polymeermatrix en de moeilijkheden bij het behouden van de integriteit van de matrix 
terwijl het MOF aandeel in de matrix wordt verhoogd, het uitdagend om membranen 
te ontwerpen met hoge permeabiliteit, selectiviteit en stabiliteit. 

In Hoofdstuk 2 werd een nieuwe reeks op aardalkalimetaal gebaseerde MOFs 
gesynthetiseerd door een 2,5-H2pzdc ligand te gebruiken onder hydrothermische 
omstandigheden. Deze verbindingen vertonen een verscheidenheid aan structurele 
topologieën, die de variabele coördinatie-geometrieën van de aardalkalimetaalionen 
weerspiegelen, evenals de sleutelrol van de metaalprecursorzouten. Ca2+, Sr2+ en Ba2+ 
geven poreuze driedimensionale verbindingen, namelijk [Ca(2,5-pzdc) (H2O)2]·H2O, 
[Sr(2,5-pzdc)(H2O)4]·H2O, [Ba(2,5-pzdc)(H2O)4]∙2H2O en [Ba(2,5-pzdc)(H2O)2], met 
eendimensionale hydrofiele kanalen die gevuld zijn met watermoleculen. De Sr2+ 

verbinding behoudt zijn structuur wanneer de roosterwatermoleculen worden 
verwijderd, terwijl de andere verbindingen een structurele herschikking ondergaan. 
De hydrofiliteit van de Sr2+ verbinding in combinatie met zijn hoge stabiliteit, zelfs in 
afwezigheid van gastmoleculen, zijn de belangrijkste kenmerken die de goede 
wateradsorptie en de geleidbaarheidseigenschappen van protonen bepalen. 

 

 
Figuur 1 Synthetische routes gebruikt voor het uitkristalliseren van een reeks MOFs met behulp van 
aardalkalimetaalionen en 2,5-H2pzdc. 

Een andere reeks op aardalkalimetaal gebaseerde MOFs werd opgebouwd uit het 
flexibele H4L ligand met behulp van solvothermische methoden, zoals gerapporteerd 
in hoofdstuk 3. Een verscheidenheid aan driedimensionale structuren werd verkregen 
bij het gebruik van verschillende aardalkalimetaalionen met de formule 
[Mg2(L)(H2O)(DMA)]·DMA, [Ca4(L)2(DMA)3], [Ca4(L)2(H2O)2(DMA)2]·(3DMA) 
en [Sr4(L)2(DMF)4]·(2DMF), en deze weerspiegelen opnieuw de variatie in de 
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ionische straal van aardalkalimetaalionen evenals de sleutelrol van de gebruikte 
synthetische omstandigheden. Door de verwijdering van de gastmoleculen werd een 
verandering in de structuur waargenomen, aangedreven door de structurele 
flexibiliteit van het H4L ligand. Dit resulteerde in grote diffusieweerstanden tegen N2 
ten opzichte van CO2 moleculen, wat leidde tot een goede selectivitiet bij CO2/N2 
scheiding. Beide op Ca gebaseerde MOFs waren zeer stabiel tot een relatieve 
luchtvochtigheid van 98%, terwijl op Mg2+ en Sr2+ gebaseerde MOFs veel minder 
stabiel waren. 

 
Figuur 2 Alkalische aardmetaal-gebaseerde MOFs met verschillende 3D kristalstructuren door H4L als 
organische linker te gebruiken. 

Hoofdstuk 4 rapporteert een nieuwe benadering voor de synthese van een 
composiet van een zeolitisch imidazolaatstructuur (ZIF-8). Het maakt gebruik van de 
directe groei van het kristallijne ZIF-8 op een drager van gemengd metaaloxide 
TiO2-SiO2 (TSO), die de poreuze structuur van populous nigra nabootst. De TSO 
drager werd bereid met behulp van een sol-gel methode, gebruikmakend van het 
natuurlijke blad als een sjabloon. De groei van de ZIF-8 laag op de TSO drager werd 
uitgevoerd met de seeds and second growth methode. Deze methode vergemakkelijkt 
de homogene dispersie van ZIF-8 kristallen aan het oppervlak van het TSO composiet. 
Het ZIF-8@TSO composiet adsorbeert methanol selectief, voornamelijk als gevolg 
van de hiërarchische poreuze structuur van de gemengde oxide drager. In vergelijking 
met het gesynthetiseerde ZIF-8 wordt een methanolopname van 50% bereikt in 
ZIF-8@TSO composiet, met slechts een 25 gew.% ZIF-8 lading. IAST simulaties 
tonen aan dat het ZIF-8@TSO composiet een preferentiële adsorptie ten opzichte van 
methanol heeft bij gebruik van een mengsel van methanol en ethanol van gelijke 
molverhouding. Een tegenovergesteld gedrag wordt waargenomen voor de 
gesynthetiseerde ZIF-8. De resultaten laten zien dat het combineren van MOFs en 
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mixed-oxide dragers met bio-geïnspireerde structuren kansen biedt voor het 
synthetiseren van nieuwe materialen met unieke en verbeterde adsorptie en 
scheidingseigenschappen. 

 
Figuur 3 Het ZIF-8@TSO composiet adsorbeert selectief methanol en ethanol uit methanol-ethanol en 
water-ethanol mengsels. 

Hoofdstuk 5 presenteert een doelgerichte mothode voor de in situ polymerisatie 
van PNIPAM ketens in de 1D poriën van het vijf-gecoördineerde op zink-gebaseerde 
metaal-organische raamwerk DMOF, om nieuwe op MOF gebaseerde composieten te 
verkrijgen. De hoeveelheid PNIPAM binnen DMOF⊃PNIPAM composieten kan 
worden afgestemd door de aanvankelijke gewichtsverhouding tussen NIPAM, dat het 
monomeer van PNIPAM en DMOF is, te veranderen. De gast PNIPAM ketens in de 
composieten blokkeren gedeeltelijk de 1D poriën van DMOF, wat leidt tot een 
versmalde ruimte. De wateradsorptiestudies laten zien dat de wateropnames toenamen 
door het verhogen van de lading van PNIPAM in de uiteindelijke DMOF⊃PNIPAM 
composieten, wat aangeeft dat de blootgestelde amidegroepen van PNIPAM 
geleidelijk de hydrofobiciteit van ongerepte DMOF veranderen en leiden tot 
hydrofiele DMOF⊃PNIPAM composieten. DMOF⊃PNIPAM-3, dat de hoogste lading 
heeft van PNIPAM uit de bestudeerde composieten, vertoont een selectieve adsorptie 
voor water en methanol ten opzichte van ethanol bij gebruik van equimolaire 
mengsels van methanol-ethanol en water-ethanol. Dit wordt bevestigd door de 
adsorptiemetingen met één component en de moleculaire simulaties van IAST. 
Bovendien is de waterstabiliteit van ongerepte DMOF sterk verbeterd na de opname 
van PNIPAM in zijn poriën. PNIPAM kan een fase-overgang ondergaan tussen 
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hydrofobe en hydrofiele fasen in reactie op een lage temperatuurverandering. Deze 
eigenschap kan worden gebruikt voor DMOF⊃PNIPAM-3 om de desorptie van water 
en methanolmoleculen te regelen, waardoor een efficiënt en kosteneffectief 
regeneratieproces mogelijk wordt. 

    

Figuur 4 Gecombineerde adsorptiemetingen met één component en IAST simulatiestudies tonen aan 
dat de DMOF⊃PNIPAM-3 potentieel heeft voor adsorptieve scheiding van water en alcohol. 

Het werk beschreven in dit proefschrift laat zien dat het combineren van 
aardalkalimetalen en specifieke organische likers, b.v. hetzij kleine en stijve liganden 
of flexibele polycarboxylaatliganden, een geschikte benadering is om MOFs met 
goede waterstabiliteit te ontwerpen, maar het is nog steeds moeilijk om hun 
poriegrootte aan te passen voor selectieve water of alcoholadsorptie. Het introduceren 
van organische polymeren als gasten in MOFs met specifieke poriënstructuur maakt 
het niet alleen mogelijk om fijn de poriegrootte af te stemmen op selectieve 
moleculaire opname, maar verhoogt ook de waterstabiliteit van de MOF van de 
gastheer. Dit proefschrift laat ook zien dat er een alternatieve benadering voor het 
optimaliseren van MOF materialen voor industriële toepassingen is door ze te laten 
groeien aan het oppervlak van poreuze oxidestructuren. Het leidt tot robuuste 
composietmaterialen die ook een verbeterde adsorptiecapaciteit hebben in 
vergelijking met de ongerepte MOF. 
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