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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft de resultaten van een gedetailleerd mechanistisch onderzoek naar 

hett foto- en elektrochemische gedrag van verscheidene triosmium carbonyl clusters en van 

tetranucleairee rutheen/rhodium carbonyl clusters. In Hoofdstuk 1 wordt een algemene 

inleidingg over overgangsmetaal clusters gegeven, gevolgd door een meer gedetailleerde 

beschrijvingg van de foto- en elektrochemische reacties van de ongesubstitueerde carbonyl 

clusterss [Os3(CO)12], [FURmCCO)]̂ en [Rh4(CO)i2], en hun derivaten [Os3(CO)i0(a-

diimine)]]  en [H4Ru4(CO)io( a-diimine)] (bijvoorbeeld: a-diimine = 2,2'-bipyridine). Dit 

hoofdstukk besluit met de formulering van de belangrijkste doelstellingen van dit 

promotieonderzoek,, te weten (i) het vaststellen van de invloed van variatie van L en de 

reactieomstandighedenn op de foto- en elektrochemie van de clusters [Os3(CO)io(L)], waarin L 

eenn redox-actief of een 'onschuldig' ligand is, en (iï) het bepalen van de invloed van de 

samenstellingg van het metaalskelet op de elektrochemie van de tetraëdrische clusters 

[H4.xRu4.xRhx(CO)i2]]  (x = 0, 2, 3, 4). Dit werk maakt deel uit van een meer algemeen 

onderzoekk naar de fotochemische en elektrochemische activering van overgangsmetaal 

carbonyll  clusters. 

Hoofdstukk 2 en Hoofdstuk 3 behandelen clusters van het type [Os3(CO)io(a-diimine)]. 

Eerderee studies hebben laten zien dat de invoering van een a-diimine ligand in [Os3(CO)i2J 

resulteertt in een intensieve absorptie in het zichtbare spectrum, die in eerste instantie is 

toegekendd aan een d^(Os)-naar-n*( a-diimine) charge transfer (CT) overgang. Bij bestraling in 

dezee absorptieband van de clusters treedt homolyse van een Os-Os( a-diimine) binding op 

waarbijj  efficiënt een biradikaal of een zwitterionisch fotoprodukt wordt gevormd, beide met 

eenn open metaalskelet. Afhankelijk van het a-diimine ligand reageert het fotoprodukt 

vervolgenss terug naar de uitgangsstof of verder naar een stabiel isomeer. 

Inn Hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van density functional theoretische 

(DFT)) berekeningen aan de model clusters [Os3(CO)io(a-diimine)] (a-diimine = bpy, H-PyCa 

enn H-DAB), die een theoretische basis verschaffen voor de toekenning van de laagst-

energetischee elektronische overgangen in dit type cluster. De toekenning van de eerste 

absorptiebandd in het zichtbaar is herzien.. Hij wordt nu toegeschreven aan een ö(Os-Os)-naar-

;f*(a-diimine)) CT overgang voor a-diimine = bpy and R-PyCa. De overeenkomstige 

absorptiebandd voor [Os3(CO)i0(R-DAB)] bezit daarentegen nauwelijks CT karakter en wordt 

toegekendd aan een gedelokaliseerde o(Os-Os);r*-naar-ö*(Os-Os)7r*  overgang. Wat dit 

betreftt komen de resultaten van de DFT berekeningen uitermate goed overeen met die van 

UV-viss absorptie en resonantie Raman spectroscopische studies, terwijl ze ook andere 

experimenteell  waargenomen trends correct voorspellen. Op basis van de toekenning van de 

laagst-energetischee elektronische overgang wordt een aanzienlijke verzwakking van een 

Os-Oss binding verwacht bij optische bezetting van de overeenkomstige aangeslagen toestand. 

Inderdaadd werd voor [Os3(CO)io(i-Pr-PyCa)] in pyridine voor het eerst aangetoond dat 
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optischee bezetting van deze toestand leidt tot verbreking van de binding en 

zwitterionvorming.. Deze reactie is echter minder efficiënt dan wanneer zij plaatsvindt vanuit 

dee hogere CT aangeslagen toestanden. 

Hoofdstukk 3 laat zien hoe de invloed van het oplosmiddel, de temperatuur en toevoeging 

vann alkenen of CO op het gedrag van de biradikalen [(CO)40s*-Os(CO)4-Os+(CO)2(a-

diimine*)]]  (of-diimine = /-Pr-AcPy = 2-acetylpyridine-AMsopropylimine) kan worden 

bestudeerdd met behulp van nanoseconde tijdsopgeloste UV-vis en IR (TRIR) spectroscopie. 

Hett was al bekend dat het coördinerend vermogen van het oplosmiddel van cruciaal belang is 

inn de fotochemie van de clusters [Os3(CO)io(«-diimine)]. Terwijl in sterk coördinerende 

oplosmiddelenn (acetonitril, pyridine) langlevende zwitterionen worden gevormd, ontstaan er 

kortlevendee biradikalen met een levensduur in het nanoseconde of zelfs subnanoseconde 

tijdsdomeinn in zwak coördinerend THF of niet-coördinerend 2-chloorbutaan. In dit 

proefschriftt wordt aangetoond dat de snelheid van de terugreactie van het biradikaal naar het 

uitgangsclusterr afhangt van het coördinerend vermogen van het oplosmiddel of toegevoegde 

alkeen,, dat het coördinatief onverzadigde Os+(CO)2(/-Pr-AcPy*~) fragment stabiliseert. 

Hierbijj  neemt de levensduur van het biradikaal toe in de volgorde 2-chloorbutaan < 2-MeTHF 

<< THF < aceton < cyclohexeen < 1-octeen = styreen. Opmerkelijk lange levensduren zijn 

waargenomenn voor de alkeen-biradikaal adducten, oplopend tot zelfs ongeveer 10 fis in het 

gavell  van de laatste twee alkenen. De terugreactie is in het geval van deze alkenen zo sterk 

vertraagdd dat de omzetting van het Lewis-base gestabiliseerde biradikaal naar het 

overeenkomstigee zwitterion al competitiefis bij kamertemperatuur. Voor cyclohexeen, aceton 

enn THF, die minder sterk coördineren, vindt deze omzetting pas plaats bij voldoende lage 

temperatuur.. Interessant genoeg ligt dit reactiepad voor zwitterionvorming in tussen 

instantanee zwitterionvorming vanuit de charge transfer aangeslagen toestand en de 

afwezigheidd van een dergelijke reactie wanneer een biradikaal wordt gevormd in niet- of 

zwakk coördinerende oplosmiddelen (bij kamertemperatuur). De waarneming van een CO-

gestabiliseerdd zwitterion laat zien dat coördinatie van een sterk donerende Lewis base niet een 

absolutee vereiste is om de intramoleculaire ladingsscheidingsreactie te laten verlopen, mits de 

terugreactiee van het biradikaal voldoende gehinderd wordt. De TRIR spectra van de open-

structuurr biradikalen weerspiegelen de veranderingen in verdeling van de electrondichtheid 

diee worden veroorzaakt door de variatie van het oplosmiddel of het alkeen. 

Hoofdstukk 4 rapporteert de syntheses, kristalstructuren en spectroscopische, 

fotochemischee en elektrochemische eigenschappen van het nieuwe cluster [Os3(CO)io(tmbp)] 

enn het PPh3-derivaat [Os3(CO)9(tmbp)(PPh3)], waarin tmbp het redox-actieve ligand 4,4',5,5'--

tetramethyl-2,2'-bifosfininee voorstelt. Het doel van deze studie was om een cluster te 

synthetiserenn met een soortgelijke structuur als die van [Os3(CO)io(bpy)] (met bpy bidentaat 

gecoördineerdd aan een enkel osmium centrum), maar met een ander type redox-actief ligand. 

Tegenn de verwachting in laat de kristalstructuur van [Os3(CO)io(tmbp)] (en zijn PPh3-

derivaat)) een niet eerder waargenomen coördinatiewijze van tmbp zien met beide P-atomen 

bruggendd tussen twee metaalatomen. Dit resultaat is illustratief voor de beperkte 
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voorspelbaarheidd van clusterchemie. Het tmbp ligand in [Os3(CO)i0(tmbp)] kan hier als 

dubbell  gereduceerd worden beschouwd als gevolg van elektronenoverdracht vanuit het 

clusterskelett dat hierbij een metaal-metaal binding heeft verloren. DFT berekeningen tonen 

aann dat niet alleen de LUMO, maar ook de HOMO voornamelijk ^*(tmbp) karakter heeft, wat 

impliceertt dat de laagst-energetische aangeslagen toestand intraligand in plaats van metaal-

naar-ligandd CT karakter. Dit verklaart ook het feit dat [Os3(CO)i0(tmbp)] volledig fotostabiel 

is.. De elektrondeficiëntie van het clusterskelet is verantwoordelijk voor de makkelijke 

elektrokatalytischee substitutie van CO door het meer basische PPh3, wat leidt tot de vorming 

vann [Os3(CO)9(tmbp)(PPh3)]. De netto twee-elektron reductie van [Os3(CO)]0(tmbp)] en 

[Os3(CO)9(tmbp)(PPh3)]]  leidt tot dissociatie van respectievelijk CO en PPh3, en vorming van 

hett dianion [Os3(CO)9(tmbp)]2". De oorspronkelijk gevormde radikaal-anionen zijn voldoende 

stabiell  om te worden waargenomen dankzij de lokalisatie van het ongepaarde elektron op 

tmbp. . 

Inn Hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van een fotochemische studie van de 

clusterss [Os3(CO)i0(l,3-diene)] (diene = cw-l,3-butadiene, 1,3-cyclohexadiene). Het doel van 

ditt onderzoek was om te vinden of het gecoördineerde 1,3-diene een reactie ondergaat op het 

clusterskelett (bijvoorbeeld oxidatieve additie van een C-H binding) na fotochemische 

splitsingg van een metaal-metaal binding of verlies van CO. Er is geen bewijs voor het 

optredenn van een dergelijke reactie gevonden. Echter, het primaire fotoprodukt dat wordt 

gevormdd onder bestraling met nabij-UV licht, leeft voldoende lang (ca. 100 ns in hexaan) om 

gekarakteriseerdd te kunnen worden met nanoseconde tijdsopgeloste UV-vis en IR 

spectroscopie.. Uit de spectroscopische data volgt dat dit primaire fotoprodukt een coördinatief 

onverzadigdee open-driehoek structuur bezit met twee bruggende carbonyl groepen, waarvan 

err een brugt over de verbroken (CO)4Os-Os(CO)2(diene) binding. Dit is een belangrijk 

resultaat,, aangezien een soortgelijk primair fotoprodukt hoogst waarschijnlijk een sleutelrol 

speeltt in de fotochemie van het ongesubstitueerde [Os3(CO)i2], maar nooit direct is 

waargenomen.. Het primaire fotoprodukt van [Os3(CO)i0(diene)] reageert deels terug naar het 

uitgangsclusterr en fragmenteert deels tot [Os(CO)3 (diene)] en het reactieve binucleaire 

fragmentt [Os2(CO)7]. Dit laatste produkt werd 'gevangen' door reactie met CO, of met 

alkenenn bij lage temperatuur, resulterend in de vorming van de binucleaire complexen 

[Os2(CO)7(L")2]]  (L" = CO, ethene, 1-octene). 

Hoofdstakk 6 heeft als doel om de invloed van de samenstelling van het metaalskelet van 

dee tetraëdrische clusters [H4-xRu4-xRhx(CO)i2] (x = 0, 2, 3, 4) op hun elektrochemische en 

fotochemischee eigenschappen te evalueren. Uit deze studie blijkt dat de reductiepaden in de 

reekss clusters niet worden bepaald door de metalen in het metaalskelet, maar door de aan- of 

afwezigheidd van hydride-liganden. Wanneer het cluster een hydride heeft, zoals in 

[H4Ru4(CO),2],, [H2Ru2Rh2(CO)i2] and [HRuRh3(CO)i2], dan leidt reductie tot verlies van 

waterstoff  om zodoende het stabiele M4(CO)]2-skelet intact te houden. Elektrochemische 

reductiee van het cluster [Rh4(CO)i2], dat geen hydride bezit, resulteert niet in de vorming van 

eenn stabiel tetranucleair anion. In plaats daarvan zijn de belangrijkste reductieprodukten 
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[Rh5(CO)i5]~~ en [Rh6(CO)i5]2~. Voorgesteld wordt dat deze produkten worden gevormd door 

snellee redox-condensatiereacties via het CO-dissociatie produkt [Rh4(CO)n] ~ dat in eerste 

instantiee wordt gegenereerd. Het is van belang om op te merken dat de resultaten van deze 

gedetailleerdee studie een rectificatie en aanvulling vormen op een eerder voorgesteld 

mechanisme.. Volgens dit laatste mechanisme ondergaat het radikaal-anion [Rh^COJn]*-

clusterfragmentatie,, met als één van de produkten het mononucleaire anion [Rh(CO)4]~. 

Terug-oxidatiee van de reductieprodukten genereert netjes de uitgangsverbinding samen met 

hexanucleairr [Rri6(CO)i6]. In tegenstelling tot [H4Ru4(CO)i2], dat fotochemische CO-

dissociatiee ondergaat, blijken [H2Ru2Rh2(CO)i2] and [Rh^CO) ]̂ volledig fotostabiel te zijn, 

hetgeenn fotochemische activering van deze clusters uitsluit. 
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