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Inn dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een gedetailleerd mechanistisch 

onderzoekk naar de foto- en elektrochemische reactiviteit van verscheidene homo- en 

heteronucleairee overgangsmetaal carbonyl clusters. In Hoofdstuk 1 wordt een algemene 

inleidingg gegeven over overgangsmetaal clusters, gevolgd door een literatuuroverzicht van 

hunn foto- en elektrochemisch gedrag. Het belang wordt benadrukt van dergelijke studies voor 

hett verkrijgen van een beter inzicht in de elektronische structuur van clusters. Het hoofdstuk 

besluitt met de formulering van de wetenschappelijke doelstellingen van dit 

promotieonderzoek.. Het algemene doel is tweeledig: (/') om vast te stellen op welke wijze de 

foto-- en elektrochemie van geselecteerde overgangsmetaal clusters wordt beïnvloed door de 

samenstellingg van het metaalskelet en door variatie van L, waarin L een redox-actief of 

-inactieff  ligand is, en (zï) om de experimentele gegevens te ondersteunen met de resultaten 

vann density functional theoretische berekeningen om zodoende de elektronische structuur, de 

bindingseigenschappenn en de (foto)reactiviteit van de onderzochte clusters in detail te 

begrijpen. . 

Inn Hoofdstuk 2 worden de belangrijkste experimentele en theoretische 

onderzoeksmethodenn besproken die in dit proefschrift zijn toegepast. Tevens wordt een 

gedetailleerdee beschrijving gegeven van de gebruikte experimentele opstellingen. 

Hoofdstukk 3 beschrijft de primaire fotoprocessen van [Ru3(CO)i2] en van het 

gesubstitueerdee cluster [Os3(CO)io(5'-cw-l,3-cyclohexadieen)]. Het doel van dit onderzoek 

wass om zowel de optisch bezette en reactieve aangeslagen toestanden als de primaire 

fotoproduktenn van beide clusters te karakteriseren. In eerdere studies was voorgesteld dat 

excitatiee in de laagst-energetische absorptieband van [Ru3(CO)i2] leidt tot de vorming van een 

reactieff  isomeer, waarin één metaal-metaal binding is verbroken en een carbonyl ligand een 

bruggendee positie heeft ingenomen. Deze isomeer, waarvan werd aangenomen dat het het 

belangrijkstee intermediair is voor de diverse vervolgreacties, was echter nooit direct 

waargenomen.. De vorming (r = 4 ps) van een dergelijk coördinatief onverzadigd, CO-

gebrugdd intermediair, kon nu voor de eerste keer worden waargenomen met picoseconde 

tijdsopgelostee IR spectroscopie. Bestraling van [Os3(CO)io(s-c/s-l,3-cyclohexadieen)] 

resulteerdee in de vorming van een soortgelijk primair fotoprodukt. Door de ongelijke 

verdelingg van de elektronendichtheid in dit fotoprodukt ontstond een tweede CO brug en 

vormdee zich het secundaire fotoprodukt [Os3(CO)8(u,-CO)2(l,3-cyclohexadieen)]. Dit 

secundairee fotoprodukt was reeds eerder waargenomen op de nanoseconde tijdsschaal. Zowel 

dee experimentele gegevens als de resultaten van een theoretische (TD-DFT) studie van het 

modelsysteemm [Os3(CO)i0(l,3-butadieen)] ondersteunen de conclusie dat de laagliggende 

elektronischee overgangen van [Os3(CO)io(s-c/s-l,3-cyclohexadieen)] voornamelijk a(skelet)-

naar-ii*(CO)) karakter hebben. 
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Hoofdstukk 4 behandelt clusters van het algemene type [Os3(CO)io(a-diimine)]. Het was 

reedss bekend dat de fotochemie van deze clusters sterk afhangt van het coördinerend 

vermogenn van het oplosmiddel. Terwijl in sterk coördinerende oplosmiddelen (acetonitril, 

pyridine)) langlevende zwitterionen worden gevormd, zijn de belangrijkste fotoprodukten in 

niet-- of zwak coördinerende oplosmiddelen kortlevende biradikalen met een levensduur in het 

nanosecondee tijdsdomein. In Deel A van dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van 

eenn picoseconde tijdsopgeloste spectroscopische studie. Het doel van dit onderzoek was om 

vastt te stellen welke primaire fotoprocessen ten grondslag liggen aan de vorming van eerder 

genoemdee fotoprodukten. Picoseconde tijdsopgeloste UV-vis en IR spectra toonden aan dat 

dee laagst-energetische c(Os-Os)ji*(a-diimine) (an*) aangeslagen toestand (a-diimine = 'Pr-

AcPyy = 2-acetylpyridine-jV-isopropylimine) in een apolair oplosmiddel een levensduur heeft 

vann ca. 20 ps. Vanuit deze toestand vindt homolyse van een Os-Os binding plaats, wat 

resulteertt in de vorming van oplosmiddel-gestabiliseerde biradikalen. De levensduur van de 

an*an* toestand werd aanzienlijk verkort door een a-diimine ligand te gebruiken met een hoger 

gelegenn n* LUMO. Blijkbaar leidt een verhoging van de energie van deze toestand tot een 

verlagingg van de barrière voor de reactie en daarmee tot een verkorting van de levensduur. 

Eenn opmerkelijk resultaat was dat het verval van de an* toestand in sterk coördinerend 

acetonitrill  bi-exponentieel is. De langere levensduur kwam overeen met de levensduur in niet-

coördinerendee oplosmiddelen (ca. 20 ps) en werd daarom toegekend aan de vorming van 

biradikalen.. Op grond van de resultaten van de picoseconde tijdsopgeloste IR spectra werd het 

tweede,, veel sneller verlopend, proces toegekend aan de vorming van zwitterionen. 

Dee secundaire reacties van de oplosmiddel-gestabiliseerde biradikalen zijn het 

belangrijkstee onderwerp van Deel B. In dit deel wordt aangetoond dat de snelheid van de 

terugreactiee van de biradikalen naar het uitgangscluster sterk afhangt van het coördinerend 

vermogenn van het (co)oplosmiddel. Hierbij leidde vervanging door een sterker coördinerend 

oplosmiddell  tot een verlenging van de levensduur van het biradikaal. Bovendien kon op basis 

vann tijdsopgeloste UV-vis metingen in het microseconde tijdsdomein voor de eerste keer 

onomstotelijkk worden bewezen dat er een tweede reactiepad is voor de vorming van 

zwitterionen,, namelijk via de overeenkomstige biradikalen. 

Deell C beschrijft de resultaten van een mechanistisch onderzoek naar de redox-

gecontroleerdee fotochemie van het interessante, nieuwe cluster [Os3{CO)i0(AcPy-MV2+)]. 

Hierinn is de bekende elektron-accepterende methylviologeen groep covalent gebonden aan het 

iminee stikstof atoom van het a-diimine ligand. Deze studie had als doe! om vast te stellen of 

inn de aangeslagen toestand elektronoverdracht van het a-diimine naar de viologeen eenheid 

kann wedijveren met het snelle stralingsloze verval van deze on* toestand. Bestralen van het 

clusterr in aceton resulteerde inderdaad in de snelle (4.4 x 1011 s') en efficiënte (> 92 %) 

oxidatievee quenching van de an* toestand en de vorming van een ladingsgescheiden toestand, 

waarinn een elektron is verplaatst van het clusterskelet naar de verderaf gelegen viologeen 
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groep.. De richting van deze elektronoverdracht en de bijbehorende structurele verandering na 

excitatiee kon beïnvloed worden door de redox toestand van de viologeen groep te wijzigen. 

Bestralingg van het uitgangscluster in acetonitril resulteerde in de vorming van een stabiel 

fotoproduktt met een geoxideerd clusterskelet. Reductie van de viologeen eenheid met één 

elektronn verminderde daarentegen het elektron-accepterend vermogen van deze groep zodanig 

datt de lichtgeïnduceerde elektronoverdracht naar laatstgenoemde groep niet meer plaatsvond. 

Inn plaats daarvan leidde bestraling van het één-elektron gereduceerde cluster tot de vorming 

vann zwitterionen, de reguliere fotoprodukten in sterk coördinerende oplosmiddelen. Op grond 

vann het verschillend fotochemisch gedrag van het uitgangscluster en het één-elektron 

gereduceerdee cluster kan het [Os3(CO)io(a-diimine)]-viologeen donor-acceptor systeem 

wordenn beschouwd als een moleculaire redoxschakelaar. 

Dee resultaten van een foto- en elektrochemische studie van de clusters [Ru3(CO)8((J-

CO)2(a-diimine)]]  worden gepresenteerd in Hoofdstuk 5. Deze clusters verschillen van de 

verbindingenn in Hoofdstuk 4 door de aanwezigheid van het triruthenium metaalskelet en van 

tweee bruggende carbonyl liganden. Het doel van deze studie was om vast te stellen wat de 

invloedd is van deze bruggende liganden op de bindingseigenschappen en de foto- en redox 

activiteitt van deze systemen. DFT berekeningen lieten zien dat de HOMO het beste 

beschrevenn kan worden als een 7r(Ru/u-CO) bindende orbitaal, hetgeen resulteert in een 

laagstliggendee aangeslagen toestand met voornamelijk j:(Ru/u-CO)7i*(a-diimine) karakter. 

Hett specifieke karakter van deze toestand, die bezet wordt via snel verval vanuit de optisch 

bezettee a(Ru3)7i*  toestand, en de aanwezigheid van de CO bruggen verhinderden de efficiënte 

vormingg van fotoprodukten met een open structuur zoals biradikalen en zwitterionen. Het 

laatstgenoemdee fotoprodukt kon alleen worden waargenomen onder extreme experimentele 

condities.. De invloed van de bruggende carbonyl groepen op de elektrochemische reactiviteit 

werdd weerspiegeld in de tamelijk grote stabiliteit van de radikaal anionen die gevormd 

werdenn bij de reductie van [Ru3(CO)8(|>CO)2(a-diimine)]. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een nieuwe route beschreven voor de synthese van het 

heteronucleairee cluster [Os2Ru(CO)i2] als ook de syntheses, spectroscopische karakterisering 

enn kristalstructuren van de nieuwe derivaten [Os2Ru(CO)n(PPh3)] en [Os2Ru(CO)i0('Pr-

AcPy)].. In overeenstemming met DFT berekeningen aan verschillende structurele isomeren 

toondenn de kristalstructuren aan dat zowel PPh3 als 'Pr-AcPy bij voorkeur aan het rutheen 

atoomm in [Os2Ru(CO)i2] coördineren. Om de invloed van het heteronucleaire clusterskelet 

vastt te stellen, werd het foto- en elektrochemisch gedrag van het cluster [Os2Ru(CO)i0('Pr-

AcPy)]]  in detail bestudeerd. Hoewel het algemeen verloop van de fotochemische en redox 

reactiess grote overeenkomsten vertoonde met die van [Os3(CO)io('Pr-AcPy)], werd 

vastgesteldd dat met name de zwakkere Os-Ru(a-diimine) bindingen verantwoordelijk zijn 

voorr de waargenomen verschillen. In tegenstelling tot de analoge triosmium verbinding leidde 

bestralingg van [Os2Ru(CO)io('Pr-AcPy)] in sterk coördinerende oplosmiddelen uitsluitend tot 
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dee heterolytische splitsing van een Os-Ru(a-diimine) binding en tot de vorming van 

oplosmiddel-gestabiliseerdee zwitterionen. Zowel de zwitterionen als de oplosmiddel-

gestabiliseerdee biradikalen gevormd in niet- of zwak coördinerende oplosmiddelen hadden 

eenn aanzienlijk kortere levensduur dan de analoge triosmium fotoprodukten. Dit verschil 

wordtt toegeschreven aan de minder sterke binding tussen de coördinatief onverzadigde 

{^Ru(CO)2('Pr-AcPy)""  °}  eenheid en de Lewis base. De invloed van de zwakkere Os-Ru(a-

diimine)) bindingen op de elektrochemische activiteit manifesteerde zich in de afwezigheid 

vann stabiele radikaal anionen na reductie van [Os2Ru(CO)i0('Pr-AcPy)]. 

Hoofdstukk 7 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar geselecteerde 

heteronucleairee clusters, waarin verschillende groep VII I overgangsmetaal centra bij elkaar 

wordenn gebracht in het metaalskelet. In Deel A wordt aandacht besteed aan de fotoreactiviteit 

vann de heteronucleaire clusters [Os2Pt(CO)8(PPh3)2] en [Os2Rh(CO)9(r|
5-C5Me5)]. Uit de IR 

spectroscopischee gegevens kon worden afgeleid dat bestraling van het eerstgenoemde cluster 

leidtt tot fotofragmentatie. Hierbij vormde zich het mononucleaire complex [Os(CO)4(PPh3)] 

enn onverzadigde osmium en platina fragmenten. De laatstgenoemde fragmenten leidden 

uiteindelijkk tot de vorming van [Os3(CO)12] en van andere, nog niet toegekende carbonyl 

verbindingen.. De fotoreactiviteit van [Os2Rh(CO)9(r|
5-C5Me5)] vertoonde grote 

overeenkomstenn met die van het mononucleaire complex [Rh(CO)2(r|
5-C5Me5)], hetgeen 

bewijstt dat de grensorbitalen van het cluster zijn gelokaliseerd op de afzonderlijke rhodium en 

osmiumm eenheden. In overeenstemming met het (ri5-C5Me5)-naar-Rh/CO karakter van de 

laagst-energetischee elektronenovergang resulteerde langgolvige bestraling van 

[Os2Rh(CO)9(Ti5-C5Me5)]]  niet in efficiënte bindingsactivering. Bestraling met 313 nm licht in 

aanwezigheidd van Et3SiH leidde daarentegen tot de opmerkelijke, stapsgewijze, activering 

vann twee substraat moleculen door de verschillende metaalcentra in het heteronucleaire 

clusterskelet.. Deel B behandelt de katalytisch actieve tetraëdrische clusters [Ru3Ir<u3-

H)(CO),3]]  en [Ru3Ir(u-H)3(CO),2]. Naar aanleiding van de reeds bekende thermische 

omzettingg van het eerstgenoemde cluster in zijn trihydrido derivaat, is onderzocht of dit 

process ook plaatsvindt door redox- of fotoactivering bij een aanzienlijk lagere temperatuur. 

Uitt deze studie blijkt dat de reductiepaden van beide clusters niet worden bepaald door de 

verschillendee metalen in het metaalskelet, maar door de aanwezigheid van bruggende of 

overkoepelendee hydride liganden. In het geval van [Ru3Ir(u-H)3(CO)12] leidde reductie tot 

afsplitsingg van de hydride liganden om zodoende het {M 4{CO)i2}  skelet intact te houden. 

Reductiee van [Ru3Ir(u3-H)(CO)i3], waarin een u3-H ligand het triruthenium vlak overspant, 

leiddee daarentegen tot de afsplitsing van CO en de vorming van het dianion [Ru3Ir(u-

H)(CO)i2]
22 . Hoewel [Ru3Ir(u3-H)(CO)i3] tijdens het overeenkomstige voltametrische 

experimentt niet kon worden omgezet in de analoge trihydrido verbinding [Ru3Ir(u-

H)3(CO)i2],, kan deze omzetting wel worden bewerkstelligd door protonering van de 

reductieproduktenn in een aparte stap. Opmerkelijk genoeg werd [Ru3Ir(u-H)3(CO),2] ook 
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gevormdd bij bestraling van [Ru3lr(n3-H)(CO)i3] in hexaan of in aanwezigheid van 1-octeen. 

Verderee experimenten zijn noodzakelijk om uit te zoeken of in dit interessante geval sprake is 

vann een C-H activeringsmechanisme. 
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