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Samenvatting Samenvatting 

Dee activering van waterstof is een belangrijke stap in veel katalytische processen, zoals de 

hydrogeneringg en hydroformylering van alkenen, het metabolisme van waterstof en de 

fixatiee van stikstof. De splitsing van waterstof wordt vaak met behulp van 

overgangsmetalenn uitgevoerd, zowel homogeen met oplosbare metaalcomplexen als 

heterogeen.. In homogene systemen spelen liganden een belangrijke rol bij de bepaling van 

dee stabiliteit, reactiviteit en selectiviteit van metaalcomplexen. Het begrip van de relatie 

tussenn ligandeigenschappen en de prestaties van een katalysator, wordt in onze werkgroep 

sindss geruime tijd bestudeerd. In het bijzonder werd een reeks difosfine liganden met een 

grotee P-M-P bijt-hoek (zogenaamde Xantphos-type liganden) ontwikkeld (Fig. 1). Het 

onderzoekk beschreven in dit proefschrift was gericht op het bestuderen van 

hydridecomplexenn van rutheen, platina en palladium die liganden met een grote bijt-hoek 

bevatten,, waaronder Xantphos-type liganden. De nadruk werd gelegd op de invloed van de 

electronischee en sterische eigenschappen van de liganden op de reactiviteit van 

metaalcomplexenn ten opzichte van waterstof en de stabiliteit van de resulterende hydride-

off  diwaterstofcomplexen. 
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Figuurr 1. Xantphos-type liganden met hun berekende bijt-hoeken 

HoofdstukHoofdstuk 1 is een literatuuroverzicht van protontransfer-reacties met behulp van 

overgangsmetalen.. De overdracht van zure protonen naar metaalhydride-complexen om 

diwaterstofcomplexenn te vormen, en de omgekeerde reactie, de heterolytische splitsing van 

waterstof,, worden behandeld. 
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Daarnaastt worden diwaterstofmteracties, d.w.z. de elektrostatische interacties tussen 

metaalhydridenn en zwak zure protonen, bediscussieerd. 

Inn hoofdstuk 2 worden rutheen-diwaterstofcomplexen (2) die Xantphos-type liganden 

bevattenn gepresenteerd. De bijt-hoek en de electronische eigenschappen van de liganden 

wordenn systematisch gevarieerd. De complexen 2 worden door protonering van de 

dihydride-verbindingenn 1 gesynthetiseerd (schema 1). De aanwezigheid van een ri2-H2 

ligandd wordt met behulp van T| metingen vastgesteld. De complexen 2 verliezen het 

diwaterstofligandd boven 233 K waarbij de kationische monohydride-complexen 3 worden 

gevormd. . 
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Schemaa 1 

Err is weinig invloed van de electronische eigenschappen van de difosfmes. De n-

backdonatiee van het metaalfragment naar het diwaterstofligand wordt door de grote bijt-

hoekk van de liganden ineffectief. Daardoor zijn complexen 2 instabiel ten opzichte van het 

verliess van H2 en komt de H-H afstand in het r)2-H2 ligand niet overeen met de 

verwachtingg op gronden van de fosfmebasiciteit. 

Inn hoofdstuk 3 wordt de coordiniatiechemie en de reactie met waterstof van platina-

complexenn met een Xantphos-type ligand en een pyridylfosfine ligand (4) beschreven. 

Dezee complexen bevatten een cw-gecoördineerd difosfine en een bidentaat difenyl-2-

pyridylfosfine.. Xantphos kan ook als frans-coördinerend ligand optreden. In dit geval is 

hett zuurstofatoom ook aan platina gecoördineerd. De reactie van complexen 4 met 

waterstoff  verloopt onder milde condities (3 bar, 40 °C) waarbij de hydridecomplexen 5 

wordenn gevormd. Het pyridylphosphine treedt als interne base op. Deze complexen 

bevattenn een metaalhydride en een zuur proton (PyH+) in hetzelfde molecuul. Er wordt 

echterr geen diwaterstofinteractie waargenommen. 
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Schemaa 2 

Hett relatief elektronenarme platina-atoom vermindert de negatieve lading van het 

hydrideligandd en dus wordt een eventuele elektrostatische interactie met de N-H zeer 

zwak.. Als het pyridylfosfïne-ligand in de complexen 4 door een aminopyridine-ligand 

wordtt vervangen, wordt de heterolytische splitsing van waterstof moeilijker en zijn er een 

hogeree temperatuur en druk (10 bar, 50 °C) nodig. Onder deze condities worden 

hydridegebrugdedimerenn [(difosfine)2Pt2H3]
+ gevormd. 

HoofdstukHoofdstuk 4 behandelt het dynamisch gedrag in oplossing van palladiumcomplexen 

analoogg aan die van hoofdstuk 3. Evenals in de platinaverbindingen, treedt het 

pyridylfosfinee in palladiumcomplexen als bidentaat ligand op, waarbij de bis-chelaat 

complexenn [(diphosphine)Pd(PPh2Py)]2+ (6) worden gevormd. In het geval van de 

verbindingg met Xantphos, wisselen de cis en trans isomeren snel uit bij kamertemperatuur. 

Dee complexen 6 reageren snel met waterstof maar de aldus gevormde hydridecomplexen 

zijnn niet stabiel en een snelle ontleding vindt plaats. Slechts in geval van het complex van 

dppff  (l,r-bis(difenylfosfino)ferroceen) was de reactie met H2 schoon en kon het 

hydridecomplexx [(dppf)PdH(PPh2PyH)]2+ (7) geïsoleerd worden. Desondanks, ontleedt 

verbindingg 7 langzaam via de splitsing van de P-C-binding in het pyridylfosfme-ligand 

waarbijj  complex 8 [(dppf)Pd(PHPh2)(C5H4NH)]2+ gevormd wordt (schema 3). Substitutie 

vann de 6-positie van het difenyl-2-pyridylfosfme-ligand door een methylgroep, resulteert in 

eenn versnelling van de laatste reactie en het ontledingsprodukt 8-Me wordt direct gevormd. 
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Inn hoofdstuk 5 worden platinacomplexen met de zwavelliganden pyridine-2-thiolaat en 2-

(difenylfosfmo)ethanethiolaatt (dppet) beschreven. Deze anionische liganden worden 

gebruiktt om de elektronendichtheid van het platina te verhogen in vergelijking met de 

complexenn die slechts neutrale fosfïneliganden bevatten (hoofdstuk 3). Daardoor zou een 

diwaterstof-interactiee gunstiger moeten worden. Protonering van het pyridylgedeelte van 

hett neutrale complex [(dppf)PtH(Spy)] (9) leidt tot complex 10 (schema 4), dat 

vergelijkbaarr is met de complexen 5. NMR-spectroscopie toonde aan dat in complex 10 de 

o-Pt-HH binding sterker is dan in 5, maar een diwaterstofbinding werd niet vastgesteld. 

Nietteminn werd met behulp van IR spectroscopie een zwakke Pt-H—H-N interactie 

waargenomen. . 
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Schemaa 4 

Inn het tweede deel van hoofdstuk 5 wordt de reactie tussen [Pt(PPh2Py)3] en PPh2(CH2)2SH 

(Hdppet)(Hdppet) bestudeerd. Het kinetische produkt van deze reactie is [(dppet)PtH(PPh2Py)] (11). 

Alss er een overmaat PPh2Py in oplossing is, wordt 11 langzaam in [Pt(dppet)2] (12) en 

[PtH(PPh2Py)3]+(13)) omgezet. In afwezigheid van PPh2Py wordt de uitgangsstof 

[Pt(PPh2Py)3]]  gevormd samen met het bis-chelaat complex 12. Het pyridylphosphine-

ligandd fungeert als "protondrager" tussen de hydriden 11 en 13. 
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Concluderend,, in dit proefschrift wordt aangetoond dat de sterische eigenschappen van de 

Xantphos-typee difosfines een zeer belangrijke rol spelen bij de bepaling van de reactiviteit 

vann rutheen-platina- en palladiuracomplexen. Deze liganden beïnvloeden ook de stabiliteit 

enn de chemie van de resulterende hydride- of diwaterstofcomplexen. 
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