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Ditt proefschrift beschrijft het onderzoek naar de eigenschappen van de electronische 

overgangenn en aangeslagen toestanden van een reeks d6 metaal-metaal en metaal-alkyl 

gebondenn organo-overgangsmetaalcomplexen. In het inleidende hoofdstuk 1 werden de 

belangrijkstee wetenschappelijke doelen van dit promotieonderzoek uiteengezet, alsmede de 

methodenn om deze te bereiken. Het uitzonderlijk fotochemisch en fotofysisch gedrag van deze 

complexenn is het gevolg van het feit dat hun laagst-energetische electronenovergang gepaard 

gaatt met ladingsoverdracht vanuit een sigma-bindende baan naar een ligandorbitaal. In dit 

proefschriftt wordt hiervoor de afkorting gebruikt van de Engelse term, SBLCT. Zoals 

beschrevenn in paragraaf 1.3, heeft dit twee belangrijke gevolgen voor de eigenschappen van 

dee aangeslagen toestand. Aan de ene kant leidt verlies aan electrondichtheid tot verzwakking 

vann de a-binding. Dit veroorzaakt fotochemische bindingshomolyse, die zeer efficiënt kan 

zijn.. Aan de andere kant heeft de SBLCT-toestand een extreem lange levensduur, zolang 

bindingshomolysee niet efficiënt is. Een dergelijke reactie kan inefficiënt zijn vanwege sterke 

metaal-ligandd bindingen of omdat de temperatuur te laag is om thermisch geactiveerde 

chemischee reacties uit de aangeslagen toestand toe te staan. 

Hett eerste doel van dit promotieonderzoek was om experimenteel bewijs te verkrijgen 

voorr het SBLCT-karakter van laagliggende toegestane electronische overgangen. De gekozen 

experimentelee methode was Resonantie Raman (rR) spectroscopie. Uit rR-spectra kan 

afgeleidd worden welke trillingen worden beïnvloed door bepaalde electronische overgangen 

enn hieruit kan informatie verkregen worden over het karakter van deze overgangen. Zo zijn 

bijvoorbeeldd de rR-spectra, verkregen in hoofdstuk 3 door excitatie in respectievelijk de 

MLCT-overgangg van [Ru(Cl)(Me)(CO)2(iPr-DAB)] en de SBLCT-o vergang van 

[M(SnPh3)2(CO)2(iPr-DAB)],, totaal verschillend. Het spectrum van de eerste verbinding laat 

zienn dat de symmetrische CO- en CN-streküïlling evenals de Ru-CO-deformatietrilling 

wordenn beïnvloed door de MLCT-overgang. In het spectrum van het tweede complex is 

vs(CO)) afwezig, maar zijn vele in-het-vlak en uit-het-vlak deformatietrillingen aanwezig. 

Dezee trillingen werden deels door middel van vibratieberekeningen op DFT-niveau 

toegekend.. Echter, zoals hoofdstuk 8 laat zien, kunnen deze verschillen alle eerder verklaard 

wordenn met een toename van metaal-ligandinteractie gaande van het eerste naar het tweede 

typee complexen dan met een verschil in karakter van de electronische overgang. Daarom is 
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rR-spectroscopiee voor deze complexen geen geschikt middel om het karakter van de 

electronischee overgang te bepalen. Aan de andere kant, bleek rR-spectroscopie wel uitermate 

geschiktt te zijn om het SBLCT-karakter van de electronische overgangen van metaal-

methylgebondenn complexen vast te stellen (hoofdstukken 7 en 8). Hiertoe werd de Raman 

bandd van de symmetrische methyl-deformatietrilling gebruikt. In rR-spectra, verkregen door 

excitatiee in de MLCT-overgang van bijvoorbeeld [Ru(Cl)(Me)(CO)2(iPr-DAB)] of 

[Re(Me)(CO)3(iPr-DAB)]]  was deze band nauwelijks te onderscheiden, terwijl het de sterkste 

bandd was in het rR-spectrum van [Pt(Me)4(iPr-DAB)], waarvan de electronische overgang 

SBLCT-karakterr heeft. De conclusie van de resultaten beschreven in hoofdstuk 8 is dat rR-

spectroscopiee een uitstekende techniek kan zijn om experimenteel bewijs te verkrijgen voor 

hett karakter van een electronische overgang, maar zeker niet voor alle systemen. 

Eenn tweede vraag was of complexen met een laagste 3SBLCT-toestand fotostabiel 

gemaaktt kunnen worden. Het meest fotostabiele d6-overgangsmetaalcomplex dat tot nu toe 

bekendd was, is [Re(SnPh3)(CO)3(dmb)], hoewel dat complex nog steeds fotochemisch 

ontleedtt met een kwantumopbrengst bij kamertemperatuur van 0.03-0.06 afhankelijk van de 

excitatiegolflengte.. Van de in dit proefschrift beschreven complexen, bleken 

[Ru(SnPh3)2(CO)2(pAn-DAB)],, [Ru(SnPh3)2(CO)2(pAn-BIAN)], [Os(SnPh3)2(CO)2(iPr-

DAB)]]  en [Os(SnPh3)2(CO)2(dmb)] alle significant fotostabieler (hoofdstuk 3). Voor de Ru-

complexenn is dit het gevolg van verlaging van de energie van de SBLCT toestand, aangezien 

hett gebruikte a-diimine ligand een zeer laagliggende rc*-orbitaal heeft. Dit verhoogt de 

energiebarrièree voor de thermisch geactiveerde reactie uit de gerelaxeerde aangeslagen 

toestand.. Voor de Os-complexen is het de inherent sterke Os-Sn binding, die de efficiëntie 

vann de fotochemische homolysereactie verlaagt. Een belangrijk gevolg van de afname van de 

fotolabiliteitt was dat de levensduur van de aangeslagen bij kamertemperatuur aanzienlijk 

verlengdd werd (tot 3.6 |is in het geval van [Ru(SnPh3)2(CO)2(pAn-BIAN)]). De lage energie 

vann de aangeslagen toestand van de Ru-complexen is een extra voordeel in het kader van 

mogelijkee toepassing als nabij-infrarood emitterende labels (hoofdstuk 3). 

Hoewell  deze resultaten al aangeven dat SBLCT-toestanden, ondanks hun reactiviteit, 

veell  langer kunnen leven dan MLCT-toestanden, bleek dit verschil veel uitgesprokener te zijn 

inn lage-temperatuur glazen, waar homolysereacties de levensduur van de aangeslagen toestand 

niett beperken. Voornamelijk door een veel kleinere vervorming in de aangeslagen toestand, 

hetgeenn leidt tot een verminderde vibrationele overlap tussen grond- en aangeslagen toestand, 

blekenn SBLCT-toestanden veel langer te leven dan MLCT-toestanden van vergelijkbare 

complexen.. De langste levensduur van de aangeslagen toestand van 1.1 ms werd verkregen 
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voorr [Ru(SnPh3)2(CO)2(dmb)] in 2-MeTHF bij 90 K (hoofdstuk 3). 

Hett is interessant dat vervanging van Ru door Os in [Ru(SnPh3)2(CO)2(dmb)] leidde 

tott een vijfvoudige afname van de levensduur van de aangeslagen toestand, terwijl de 

absorptie-- en emissie-energie onveranderd bleven. Op deze wijze kan de invloed van spin-

baankoppelingg op de levensduur bestudeerd worden onafhankelijk van de vervorming van het 

complexx in de aangeslagen toestand en de energie van die toestand. Vervanging van Ru en Os 

inn [M(SnPh3)2(CO)2(iPr-DAB)] (M = Ru, Os) (hoofdstuk 3) door Pt (hoofdstuk 7) leidde tot 

roodverschuivingg van de absorptie- en emissie-energie van het gevormde 

[Pt(SnPh3)2(Me)2(iPr-DAB)]]  complex, ten gevolge van de afname van delocalisatie in de 

grensorbitalen,, hetgeen de overlapstabilisatie en dus de HOMO-LUMO afstand verkleint. 

Hoofdstukkenn 3 en 4 beschrijven de pogingen om de absorptie- en emissie-energie 

naarr het rode of nabij-infrarode (NIR) gebied van het spectrum te verschuiven. De benadering 

gebruiktt in hoofdstuk 3 was om de energie van de LUMO te verlagen, terwijl in hoofdstuk 4 

dee energie van de HOMO verhoogd werd. Beide benaderingen resulteerden in NIR-

emitterendee verbindingen, bijvoorbeeld X*m = 821 nm voor [Ru(SnPh3)2(CO)2(pAn-BIAN)] 

(hoofdstukk 3) en Aem = 855 nm voor [Ru{RuCp(CO)2} 2(CO)2(iPr-DAB)] (hoofdstuk 4). Het 

iss opmerkelijk dat het gebruik van electron-donerende liganden in het laatste complex 

bovendienn het één-electron-geoxideerde product stabiliseert, hetgeen dit complex tot de enige 

vertegenwoordigerr van deze reeks complexen maakt waarvoor zo'n geoxideerd deeltje ooit is 

waargenomen.. Echter heeft de benadering waarbij de energie van de a-orbitaal wordt 

verhoogdd als nadeel dat de resulterende complexen bij kamertemperatuur zeer fotolabiel zijn. 

Hoewell  NIR-emitterende complexen werden verkregen door middel van beide benaderingen, 

hebbenn al deze gegevens betrekking op metingen aan de verbindingen opgelost in vaste 

glazenn bij lage temperatuur. Bij kamertemperatuur werd geen emissie voor deze complexen 

waargenomen,, terwijl de emissie bij lage temperatuur en die van vergelijkbare complexen die 

bijj  hogere energie emitteren, nogal zwak is. De reden voor de lage emissiekwantumopbrengst 

iss nog niet duidelijk, maar gezien de resultaten van recente ab initio berekeningen aan de 

grond-- en aangeslagen toestanden van [Ru(SnH3)2(CO)2(Me-DAB)] wordt voorgesteld, dat 

dee intersystem crossing van de optisch bezette ' SBLCT-toestand naar de emitterende 

SBLCT-toestandd inefficiënt is, ten gevolge van het grote energie verschil tussen deze twee 

toestandenn en vanwege concurrerend niet-stralend verval naar een andere (niet-emitterende) 

triplett aangeslagen toestand (met 3MLCT-karakter). Dit maakt toekomstige toepassing van 

zulkee complexen als luminoforen tamelijk onwaarschijnlijk. 
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Dee andere hoofdeigenschap van SBLCT-toestanden, hun efficiënte radicaalvorming, is 

succesvoll  in de praktijk gebruikt aangezien verscheidene d6 metaal-alkylcomplexen goede 

foto-initiatorenn voor radicaalpolymerisaties bleken te zijn. Hoofdstuk 5 rapporteert over een 

meerr fundamenteel onderzoek van deze radicalen, namelijk een FT-EPR studie van de 

methylradicalen,, die verkregen werden door bestraling van oplossingen van [Pt(CH3)4(iPr-

DAB)]]  en [Ru(R)(SnPh3)(CO)2(iPr-DAB)] (R = CH3, CD3). De resultaten van dit onderzoek 

bevestigenn het triplet karakter van de aangeslagen toestand waaruit de radicalen worden 

gevormd.. Door uitgebreide variatie van het oplosmiddel werd aangetoond dat de chemisch-

geïnduceerdee dynamische electronpolarisatie (CIDEP) zijn oorsprong heeft in gecombineerde 

bijdragenn van de STo-en ST_i-radicaalpaarmechanismen. De afwezigheid van door het triplet-

mechanismee geïnduceerde CIDEP in de radicalen, die zijn ontstaan door in te stralen in de 

laagst-energetischee absorptieband, suggereert dat de radicaalvorming een zeer snel proces is. 

Zeerr interessant is het feit dat het CIDEP-patroon van de fotochemisch gegenereerde 

radicalenn sterk afhangt van de excitatiegolflengte. Deze zeldzame waarneming bewijst dat de 

radicaalvormingg via verschillende paden verloopt afhankelijk van de excitatiegolflengte. 

Hoofdstukk 6 beschrijft twee nieuwe complexen, m-[Rh(R)2(I)(CO)(dmb)] (R = Me, 

iPr).. De structuur van het methylcomplex werd opgelost met éénkristal Röntgendiffractie. Er 

werdd gevonden, dat excitatie in de laagste absorptieband in oplossing leidt tot homolytische 

Rh-R-bindingssplitsing.. Deze fotoreactie treedt op na crossing van de optisch geêxciteerde 

XLCT-- (X = I) naar de reactieve SBLCT-toestand. Voor het iPr-complex wordt de homolyse 

waargenomenn bij langere-golflengtebestraling dan voor het methylderivaat, hetgeen aantoont 

datt in het eerste geval de SBLCT-toestand lager in energie is. 

Uitt het voorgaande is duidelijk dat nu veel meer bekend is over SBLCT-toestanden en 

-overgangenn in d6 metaal-diiminecomplexen dan aan het begin van dit promotieonderzoek. 

Restt de vraag langs welke lijnen onderzoek naar SBLCT-toestanden en -overgangen 

voortgezett zou kunnen worden. 

Dee belangrijke aspecten van deze complexen zijn hun fotolabiliteit en emissie-

eigenschappen.. Door het cc-diimine ligand te variëren, konden de complexen vrijwel 

fotostabiell  worden gemaakt, terwijl tegelijkertijd de energie van de SBLCT-toestand zodanig 

werdd verlaagd dat NIR-emissie werd waargenomen. Helaas was deze emissie nogal zwak in 

eenn lage-temperatuurglas en niet waarneembaar in oplossing. Hoewel theoretische resultaten 

enigee aanwijzingen geven over de redenen voor dit gedrag, dat niet gevonden wordt voor 

complexenn met een laagste MLCT-toestand, zou verder onderzoek zich allereerst moeten 

richtenn op dit probleem. Dit kan geschieden door met behulp van ultrasnelle tijdsopgeloste-
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absorptiemetingenn informatie te verkrijgen over de niet-stralende vervalkanalen die de 

efficiëntiee van de emissie van deze complexen verlagen. De resultaten van deze studies 

zoudenn kunnen aangeven hoe dergelijke complexen met een laagste SBLCT-toestand 

gehermodelleerdd moeten worden, teneinde niet alleen fotostabiel te zijn en een zeer lange 

levensduurr te bezitten, maar ook met hoge kwantumopbrengst te emitteren. Dergelijke 

tijdsopgelostee metingen zouden ook aan kunnen geven welke factoren de vorm bepalen van 

dee potentiële-energiecurves van de SBLCT-toestand en de barrière voor dissociatie in het 

gevall  van fotoreactieve complexen. 

Recentee ultrasnelle electronische absorptie- en tijdsopgeloste FT-EPR-metingen aan 

metaal-alky]]  gebonden complexen tonen aan dat snelle bindingshomolyse kan optreden 

vanuitt de Franck-Condon toestand. In tegenstelling tot deze verbindingen hebben de SBLCT-

toestandenn van vele van de in dit proefschrift beschreven complexen een potentièle-

energieoppervlakk met een duidelijk minimum. Verdere (ultrasnelle) tijdsopgeloste 

spectroscopischee (UV/Vis, IR, FT-EPR) studies zouden licht moeten kunnen werpen op de 

dynamicaa van de aangeslagen toestand van zulke systemen. 

Naastt het ontwikkelen van nieuwe systemen die sterker emitteren vanuit hun SBLCT-

toestandd is het belangrijk te weten welke andere systemen gekarakteriseerd worden door een 

laagstee SBLCT-toestand. Van de vele studies die al gedaan zijn hadden alle, behalve die van 

dee [Os3(CO)io(a-diimine)] clusters, betrekking op d6 Mn, Re, Ru, Os of Pt complexen met ct-

diimine-liganden.. Verwacht mag worden dat SBLCT-toestanden niet beperkt zijn tot deze 

complexen.. Opvallend afwezig zijn de complexen van de groep 9 overgangsmetaalatomen. 

Hoewell  twee nieuwe rhodium-alkyl complexen werden beschreven in hoofdstuk 6 waarvoor 

hett optreden van een SBLCT-toestand werd bewezen, heeft de laagst-energetische 

electronischee overgang XLCT- (X = I) en geen SBLCT-karakter. SBLCT-systemen zouden 

ookk niet beperkt moeten zijn tot complexen van a-diimines , omdat vele andere liganden, 

zoalss bijv. porfyrines, ook laagliggende lege orbitalen bezitten. 

Tenslotte,, diffunderen de radicalen gevormd door de homolysereacties van de in dit 

proefschriftt beschreven metaal-diiminecomplexen met twee a-gebonden liganden, uit elkaar, 

hetgeenn de fotoreacties irreversibel maakt. Bij de bovengenoemde Os-clusters, worden de 

radicalenn bijeengehouden in een biradicaal door een Os(CO)4-fragment, hetgeen leidt tot 

interessantee secundaire reacties. Er zouden systemen ontwikkeld kunnen worden waarin het 

o-gebondenn ligand verbonden is met het rc-acceptorligand of met een co-ligand, wat tot 

soortgelijkee vorming van biradicalen en tot interessante vervolgreacties zou kunnen leiden. 
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