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Samenvatting g 

Eenn veelvuldig toegepaste manier om een metaal-koolstof-binding te stabiliseren is door 
gebruikk te maken van het chelaateffect in een covalent gebonden KC,KD (D = coördinerende 
groep)) didentaat ligand. Door nog een chelerende groep aan het systeem toe te voegen, 
zodanigg dat een KD,KC,KD'-tridentaat ligand ontstaat, wordt het metaal sterker in het 
ligandsysteemm gefixeerd en kan een nog stabielere organometaalverbinding ontstaan. Sinds 
dee eerste publicatie van Moulton en Shaw betreffende een dergelijk [D-C-D] ligandsysteem 
(mett D = fosfine), is veel onderzoek gewijd aan soortgelijke ligandsystemen met 
verscheidenee typen donorgroepen 'D'. Een beperkt gedeelte van dat onderzoek is gericht op 
organometaalderivatenn van [D-C-D] liganden waarin, naast het organische ligand, een extra 
organischh fragment aan het metaal gebonden is. Deze zijn zeer relevant, gezien de 
modelfunctiee die zij kunnen vervullen m.b.t. (katalytische) reacties waarin C-C-bindingen 
wordenn gevormd of gebroken. 

Inn dit proefschrift staat het onderzoek beschreven naar palladium-, platina- en 
rhodiumverbindingenn van het isoftaalaldimine ligand (A, zie Figuur 1), dat als covalent 
gebondenn KN,KC,KN'-tridentaat ligand op kan treden. Tot dusver is er nauwelijks onderzoek 
gedaann naar verbindingen die dit ligand bevatten. Wel is er een groot aantal verwante 
verbindingenn bekend. Na de bereiding van metaalhalidederivaten (B) van het 
isoftaalaldiminee ligand is getracht deze om te zetten in organometaalderivaten, welke twee 
transtrans ten opzichte van elkaar coördinerende koolwaterstoffragmenten kunnen bevatten (C). 
Zulkee verbindingen zijn relevant in relatie tot reductieve eliminatieprocessen en 
C-C-actii  veringsreacties. 

R~NN ^  N ' R ^ N — M - ~ N ' R ^ N — M — N ' R 

NN 0 J [i I ij n J i | 

U AA ^ J B ^ C 
Figuurr 1. 

Inn hoofdstuk 2 staan de eerste, in ons laboratorium, uitgevoerde onderzoekingen naar 
metaalcomplexenn van het isoftaalaldimine-ligand beschreven. Het is helaas niet gelukt om 
hett ligand (1, X = H, zie Schema 1) selectief ortho,ortho te metalleren met lithiumreagentia. 
Ditt zou de bereiding van de overgangsmetaalcomplexen (in verscheidene 
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oxidatietoestanden)) aanzienlijk hebben vergemakkelijkt. Gelukkig werkt de cyclo-

palladering,, de methode die ook door Vil a en medewerkers gebruikt werd om de eerste 

(isoftaalaldimine)palladiumhalide-verbindingenn te maken, in een iets aangepaste vorm, wel 

enn zijn er twee (isoftaalaldimine)palladium(ll)chloride-verbindingen selectief 

gesynthetiseerdd (2, zie Schema 1). De meest universele manier voor het bereiden van 

(isoftaalaldimine)palladium(ll)halide-verbindingenn bleek de oxidatieve additie van een 

koolstof-bromide-bindingg aan een palladium(0)-uitgangsstof (Pd(dba)2) die resulteert in de 

(isoftaalaldimine)palladium(ll)bromide-verbindingenn (3, zie Schema 1). In tegenstelling tot 

dee cyclopalladering, konden via de oxidatieve additie strategie wel (isoftaalaldimine)-

palladium(ll)halide-verbindingg gemaakt worden met omvangrijke substituenten op de imine-

stikstof. . 

Cll Br 

XX = H X = Br 
RR = isopropyl 
RR = tert-butyl 

Schemaa 1. 

Verscheidenee verbindingen 3 werden vervolgens onderworpen aan een transmetallering met 

methyllithium,, dimethylzink, tetramethyltin en lithium trimethylsilylacetylide. Geen van 

dezee reacties gaf een isoleerbare of karakteriseerbare diorganopalladiumverbinding. De 

reactiess met het reactieve methyllithium gaf, naast transmetallering, een aantal nevenreacties, 

zoalss addities aan de iminegroepen. In de reacties waar een transmetallering optrad (R = 

isopropyl,, 4-methoxyfenyl) werd, naast nevenproducten, een reductief C-C-gekoppeld 

productt (4) waargenomen (Schema 2). In andere reacties (bijv. R = 2,6-diisopropylfenyl) 

tradenn alleen ongewenste reacties op. De reacties met lithium-trimethylsilylacetylide 

verliepenn selectiever, er trad een eenduidige transmetallering op, waarna een C-C-gekoppeld 

productt (5) werd waargenomen (Schema 2). 

Helaass is geen gedetailleerd inzicht verkregen in de reductieve C-C-koppelingsprocessen. 

Al ss de diorganopalladiumverbindingen gevormd worden, zijn ze thermisch instabiel. Als het 

isoftaalaldimine-ligandsysteemm wordt vergeleken met andere [D-C-D]-type liganden welke 

doorr andere groepen zijn onderzocht, wordt duidelijk dat vergelijkbare diorganopalladium-

verbindingenn van het bis(dimethylaminomethyl)fenyl [N-C-N] ligandsysteem ook instabiel 

zijn.. Als in plaats van imines of amines de sterker coördinerende fosfines worden toegepast 

zijnn de analoge diorganopalladiumverbindingen wel stabiel bij kamertemperatuur. 
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MeLi i 

-Pd(0) ) 

RR = isopropyl 
RR = 4-methoxyfenyl 

SiMeq q 

Li i 

-Pd(0) ) 

RR = 4-methoxyfenyl 
RR = 2,6-diisopropylfenyl 

SiMeq q 

,-R R 

Schemaa 2. 

Inn hoofstuk 3 wordt eerst een reeks (isoftaalaldimine)platina(ll)bromide-verbindingen (6, 
Schemaa 3, R = methyl tot 2,6-diisopropylfenyl) beschreven, welke worden bereid via een 
oxidatievee additie van een 2-broom-isoftaalaldimine 1 aan een platina(O)-verbinding. 
Pogingenn tot transmetallering met methyllithium, welke voor gepubliceerde [P-C-P]-platina-
chlorideverbindingenn leiden tot platina-methylverbindingen, zijn niet succesvol, omdat de 
reactiee ontspoort, wat te wijten is aan de te hoge reactiviteit van methyllithium t.o.v. het 
isoftaalaldimine-ligandsysteem.. Wanneer het mildere dimethylzink (in overmaat) wordt 
gebruikt,, treedt er daarentegen een eenduidige transmetallering op die leidt tot de isolatie van 
eenn stabiele (isoftaalaldimine)platina(il)-methylverbinding (7, Schema 3) voor de 
omvangrijkee imine-substituenten (R - 2,6-dimethylfenyl, 2,6-diisopropylfenyl). Van 

Br r 

\\ f N'R R(dipdba) 2 %-4-N ' R 

Schemaa 3. 

MeLi i 

Me2Zn n 

RR = 2,6-dimethylfenyl 
RR = 2,6-diisopropylfenyl 

verbindingg 7 (R = 2,6-diisopropylfenyl) is de structuur opgelost d.m.v. Röntgendiffractie aan 
eenn éénkristal, de eerste van een trans aryl-platina-methylverbinding. 

Alss verbinding 7 aan liganden als koolmonoxide en pyridine wordt blootgesteld leidt dit tot 
dee verdringing van één iminegroep en de vorming van 8, zie Schema 4. Het ontstane complex 
kann isomeriseren, waarbij de methylgroep op de positie cis t.o.v. de arylgroep komt (9), zie 

155 5 



Samenvatting Samenvatting 

Schemaa 4. In het geval van L = koolmonoxide verloopt de isomerisatie (bij 
kamertemperatuur)) alleen fotochemisch. 

M e - f ? t — N ' ' 

LL = CO, pyridine 
RR = 2,6,-diisopropylfenyl 

Schemaa 4. 

Inn hoofdstuk 4 wordt het onderzoek naar de transmetallering van de isoftaalaldimine 
platina(ll)-bromideverbindingenn (6) met lithium-acetylides (R' = SiMe3, p-tolyl) beschreven, 
ziee Schema 5. De structuur van de hierin (bij -60°C) gevormde diorganoplatina(ll)-
verbindingg is in hoge mate afhankelijk van de imine-substituenten. Voor de omvangrijke 
substituentenn tert-b\ity\, cyclohexyl en 2,6-diisopropylfenyl wordt, analoog aan de 
transmetalleringg in hoofdstuk 3 een frarcs-diorganoplatinaverbinding geïsoleerd (10). Voor 
dee kleinere arylsubstituenten fenyl, 4-methylfenyl, 4-methoxyfenyl en 3,5-dimethylfenyl 
wordenn cw-diorganoplatinaverbinding gevormd (11), welke dimeren zijn door wederzijdse 
7ï-bindingg van de platina-acetylide groepen. Voor arylsubstituenten met een grootte daar 
tussenn in, wordt ook een cw-diorganoplatinaverbinding gevormd (12), maar deze zijn niet 
gedimeriseerd,, deze hebben een niet-coördinerende acetylide en waarschijnlijk een 
THF-molecuull  gecoördineerd aan platina. 

Schemaa 5. 

Inn Schema 5 staat het gepostuleerde verband tussen verbindingen 6, 10, 11 en 12 
weergegeven.. In de metathesestap wordt een verbinding van type 10 gevormd. Deze kan 
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tijdenss de reactie met een tweede equivalent lithium-acetylide reageren waarbij 12 wordt 
gevormd.. Hoewel de structuren verwant zijn, is vastgesteld dat 12 niet betrokken is bij de 
vormingg van 11. Indien de imine-substituenten relatief kleine arylgroepen zijn, kan 10 
dimeriserenn en isomeriseren tot 11. 

Alss verbindingen 10 (R = 2,6-diisopropylfenyl) en 11 (R - 4-methylfenyl of R = 
4-methoxyfenyl)) worden onderworpen aan extra liganden (pyridine of koolmonoxide) 
worden,, na een isomerisatie in het geval van 13, R = 2,6-diisopropylfenyl (analoog aan 
hoofdstukk 3, Schema 4) structureel analoge verbindingen gevormd (14), zie Schema 6. 

Ft'' = SiMe3 

RR = 2,6-diisopropylfenyl 
LL = pyridine, CO 

Schemaa 6. 

R'' = SiMe3 

RR = 4-methylfenyl 
RR = 4-methoxyfenyl 
LL = pyridine, CO 

Hoofdstukk 5 betreft isoftaalaldimine-rhodium(m)-verbindingen. Oxidatieve additie van een 
2-broom-- of 2-jood-isoftaalaldimine aan een rhodium(l)-chloride-dimeer resulteert in een 
mengsell  van drie isoftaalaldimine-rhodium(m)-dihalideverbindingen (15, Schema 7) in een 
1:2:11 verhouding, wat het resultaat is van een uitwisseling en statistische verdeling van de 
chloride-- en bromide- of jodide-anionen. Door uitwisseling met natriumbromide of 
natriumjodidee kunnen de gevormde mengsels worden omgezet in zuivere isoftaalaldimine-
rhodium(lll)-dibromidee of di-jodideverbindingen. Van deze verbindingen, waarin het 
rhodiumm vijfomringd is, zijn zesomringde THF-, water-, pyridine- en trifenylfosfine-
adductenn gekarakteriseerd. 

1/22 [RhCIL2]2 

XX Cl 

Me2Zn n 

RR = methyl, X = Br 
RR = isopropyl, X = Br/I 
RR = fert-butyl, X = Br 

\ ^^ 16 
RR = isopropyl, X = Br,I 
RR = fert-butyl, X = Br 

Schemaa 7. 
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Dee transmetallering van de isoftaalaldimine-rhodium(lll)-dihalideverbindingen met (een 

overmaatt van) dimethylzink leidt tot de vorming van stabiele isoftaalaldimine-rhodium(lll)-

methyl-halideverbindingenn (16, Schema 7). 

Slotopmerkingen n 

Inn dit proefschrift staat het isoftaalaldimine ligandsysteem centraal. Hiervan is een aantal 

nieuwee palladium-, platina- en rhodium-verbindingen bereid, die een metaal-koolstofbinding 

bezitten.. Het zijn thermisch stabiele verbindingen door een sterke coördinatie van de imine-

groepenn aan het metaal. Voor platina en rhodium zijn ook stabiele organometaalderivaten, 

mett een tweede organische groep gebonden aan het metaal, geïsoleerd. In het ligandsysteem 

kunnenn eenvoudig verschillende imine-substituenten worden ingebouwd, waardoor in een 

metaalderivaatt de omgeving van het metaal kan worden gevarieerd. In de meeste van de 

beschrevenn metaalderivaten treedt het isoftaalaldimine-ligand op als tridentaat ligand, maar 

ookk een didentaatmodus is mogelijk gebleken. 

Hoewell  de metaalcomplexen van het isoftaalaldimine-ligand erg lijken op de verwante 

complexenn van bis(amine)- en bis(fosfine)-ligandsystemen, is het isoftaalaldimine-

ligandsysteemm zelf veel meer rigide. In het isoftaalaldimine ligandsysteem, wat door 

conjugatiee en minimalisering van sterische hindering de evenwichtsstructuur D (Figuur 2) 

zall  hebben, zijn de hoeken a en (3 gefixeerd en is alleen draaiing rond de aryl-C=N-binding 

mogelijk.. Hierdoor zal tijdens de vorming van een metaalderivaat van het isoftaalaldimine-

ligandd door activering van, bijvoorbeeld, een C r X binding, precoördinatie van de 

iminegroepenn aan het metaal (E, Figuur 2) belemmerd worden vergeleken bij een amine- of 

fosfineanaloog.. Dit gegeven kan een verklaring zijn voor het feit dat het isoftaalaldimine 

systeemm minder makkelijk activering van een C-H binding ondergaat. 

R.VM M 

uyuy x 

Figuurr 2. 

Hett isoftaalaldimine-ligandsysteem is een veelzijdig ligand en de verkenningen in het 

nauwelijkss ontgonnen gebied, beschreven in dit proefschrift, nodigen uit tot verder 

onderzoekk naar vormings- en brekingsreacties van koolstof-elementbindingen en 

polymerisatie-reacties,, ook met andere overgangsmetalen. 
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