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De gangbare manieren om mechanische kracht uit te oefenen op een 
chemisch system zijn kogelmolens of ultrasoon experimenten. Zulke 
proeven activeren het bulk systeem en de eigenlijke activering van het 
chemische proces als direct gevolg van de absorptie van mechanische 
energie door de reagentia in een chemische reactie wordt 
overschaduwd door een complex geheel van chemische processen, zoals 
oppervlakte-effecten en lokale opwarming. Recente baanbrekende 
experimenten op basis van krachtmicroscopie hebben de mogelijkheid 
om mechanische vervorming in individuele moleculen te verwezenlijken 
alsook het bestuderen van unieke mechanochemische reacties 
aangetoond. Betrouwbare methodes voor het berekenen van door 
kracht gewijzigde moleculaire structuren zijn prachtige hulpmiddelen 
om mechanistische inzichten te verkrijgen in door kracht geïnduceerde 
chemische reacties. Er werd echter maar weinig aandacht besteed aan 
het grondig begrijpen van mechanische activering en de daarbij 
geassocieerde veranderingen in de chemie en elektronische 
eigenschappen van moleculen. Voorafgaand aan deze thesis waren 
slechts enkele middelen beschikbaar voor de identificatie van de 
chemische reacties die geïnitieerd kunnen worden door mechanische 
activatie; traditioneel zijn chemische intuïtie en vallen en opstaan 
veeleer vertrouwde instrumenten.  

 

In deze thesis werden twee methodes aangewend om de 
mechanochemische reactiviteit van individuele moleculen te 
begrijpen. In een eerste methode werd de reactiviteit van chemische 
bindingen en bindingshoeken bestudeerd met reactiviteitsindices bij 
respectievelijk het verstoren van bindingsafstanden en 
hoekvervormingen. In een tweede methode werden de mechanische 
veranderingen van moleculaire potentiaaloppervlakken bestudeerd. 
Wij hebben aangetoond dat de richting waarlangs een kracht wordt 
aangewend, gebruikt kan worden om verschillende chemische 
veranderingen uit te lokken. Met andere woorden, een molecule 
reageert naargelang de vervorming die uit de oriëntering van de kracht 
volgt. Met behulp van een systematische aanpak werden structurele 
verstoringen van moleculaire structuren voorspeld om een 
verscheidenheid aan chemische reacties te initiëren, en deze werden 
ondersteund met kwantumchemische berekeningen: ringopeningen, 
topologische interconversies en bimoleculaire reacties. Terwijl het 
volledige bereik van toepassingen van moleculaire mechanochemie 
progressief in kaart gebracht wordt, zijn nu twee nieuwe methodes 
gebaseerd op kwantumchemische principes beschikbaar voor het 
identificeren van nieuwe mechanochemische reacties. 
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