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Samenvattin g g 

Dee vraag hoe op de meest economische manier nieuwe C-C bindingen kunnen worden 

gemaakt,, wordt de laatste decennia steeds belangrijker voor het industriële en academische 

onderzoek.. Uit het oogpunt van atoomeconomische overwegingen, reductie van de hoeveelheid 

afvall  en het venninderen van het aantal reactiestappen, is het zeer wenselijk om de vorming van 

zouten,, het gebruik van halogeenbevattende koolwaterstoffen, esters, etc. te voorkomen, die bij de 

traditionelee methodes om nieuwe C-C bindingen te synthetiseren vrijkomen of nodig zijn. Om die 

nadelenn en de vorming van bijproducten te vermijden, is het zeer wenselijk om substraten te 

gebruikenn die een minder reactieve C-H binding bevatten i.p.v. een reactieve C-X binding (X= 

halogenide)) voor alternatieve synthese-routes. 

Hett uitgangspunt voor het in dit proefschrift beschreven onderzoek was het ontwerpen van 

nieuwee verbindingen met late overgangsmetalen, waarbij deze verbindingen zo ontworpen moesten 

zijn,, zodat deze C-H bindingen konden activeren via een intermoleculair mechanisme. Het is 

bekendd dat platina hydrides een hoge thermodynamische stabiliteit kunnen bezitten en dat Pt°L2 

deeltjess geschikte gevulde en lege d-orbitalen met de juiste energie en symmetrie bezitten, die de 

gewenstee C-H activeringen mogelijk maken. Mede daarom is platina een goed overgangsmetaal om 

dee C-H activeringsprocessen te onderzoeken, en tevens omdat de producten vaak direct aangetoond 

kunnenn worden door deze relatief hoge stabiliteit. Platinaverbindingen kunnen C-H bindingen van 

koolwaterstoffenn via twee methoden activeren: de eerste methode bestaat uit het in situ creëren van 

eenn onverzadigd nucleofiel platina(O) atoom, zodat deze reactief wordt naar C-H bindingen van 

koolwaterstoffen.. De tweede methode bestaat uit de synthese van electrofiele kationische platina(ü) 

complexen,, die reactief zijn naar C-H bindingen van koolwaterstoffen. In dit proefschrift worden 

platina-systemenn beschreven die een van deze eigenschappen bezitten om C-H bindingen van 

koolwaterstoffenn te activeren. 
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Pt(alkene)nn = Pt(cod)2, Pt(nbe)3, Pt(dba)2, Pt(dipdba)2 

Schem aa 1 

Inn hoofdstuk 2 (deel A) wordt de synthese van nieuwe, thermisch stabiele Pt0(R-DAB)(r)2-

alkeen)) complexen beschreven. Deze complexen worden gesynthetiseerd vanuit Pt(cod)2 of Pt(nbe)3 

alss Pt -precursor, via de stapsgewijze substitutie van labiele dienen door een electronen-arm alkeen, 

gevolgdd door additie van een R-DAB ligand. Ook Pt(dba)2 en Pt(dipdba)2 zijn gebruikt als Pt°-

precursor,, maar de uitwisseling van dba of dipdba voor de alkenen en R-DAB-ligand is langzaam, 

err wordt veel metallisch platina gevormd en de scheiding van het gewenste Pt(0)-complex van de 

dbaa of dipdba is moeilijk. Dit alles resulteert in lagere opbrengsten dan het gebruik van Pt(cod)2 of 

Pt(nbe)33 als Pt°-precursor. 

Dee verkregen Pt°(R-DAB)(r)2-alkeen)-complexen zijn goed te gebruiken als uitgangsstoffen 

voorr verschillende toepassingen in synthetische organoplatina-chemie en katalyse. De Pt(0)-

complexenn kunnen gebruikt worden voor het bestuderen van oxidatieve addities van 

halogeenkoolwaterstoffen,, wat goede inzichten kan geven als model voor Pd-gekatalyseerde C-C 

bindingvorming.. Daarnaast kunnen door middel van de additie van sterke zuren aan de Pt°(R-

DAB)(r|2-alkeen)-complexen,, Pt(II)-systemen worden gesynthetiseerd die C-H bindingen kunnen 

activeren. . 
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Wanneerr deze methode van additie van HX aan de Pt°(R-DAB)(r|2-alkeen)-complexen 

gebruiktt wordt, vindt er alkeen-insertie in de platina-hydride binding plaats. Echter, deze insertie 

vindtt alleen plaats wanneer het niet-coördinerende anion X" = BF4" gebruikt wordt. Additie van HC1 
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geeftt namelijk alleen disproportioneringsproducten (zie Schema 2). Het gebruik van NMR-

spectroscopiee bij lage temperaturen heeft meer inzichten gegeven over de mechanismen op welke 

manierr deze producten gevormd worden. Het initieel product van de additie van HX (X = Cl, BF4) 

aann een Pt°(R-DAB)(r|2-alkeen)-complex is een 5-gecoördineerd platina-complex. Waarschijnlijk 

wordtt een 4-gecoördineerd [Ptn(R-DAB)(r|2-alkene)(H)]+X" complex gevormd, voor X = BF4. Voor 

XX = Cl is dit veel minder waarschijnlijk en daarom worden hier geen insertieproducten gevonden. 

Vanuitt dit 4-gecoördineerd complex kan snelle alkeen-insertie in de platina-hydride binding 

plaatsvinden,, doordat in het product de energetisch gunstige carbonyl-coördinatie naar het 

kationischee platina atoom kan plaatsvinden. 

Inn hoofdstuk 3 wordt de synthese beschreven van de eerste voorbeelden van nulwaardige 

platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexenn (zie Figuur 1). Deze complexen zijn maanden als 

poederr en in oplossing lucht-, vocht- en thermisch stabiel. Deze complexen zijn via twee 

verschillendee routes gesynthetiseerd. Hieruit bleek dat synthese via de in situ synthese van het 

carbeen-ligandd de eenvoudigste methode is om in goede opbrengst de platina(mono-carbeen)(bis-

alkeen)-complexenn te verkrijgen. 

Mess R 

Mess " ^ ^ R ' R ' " ^ R ' 

RR = Ph, Mes R' = COOMe 

F iguurr 1 

Dee verkregen Pt(0)-complexen zijn waardevolle verbindingen als katalysator voor een aantal 

Pt(0)-gekatalyseerdee reacties en ze zijn bovendien geschikt als model om de (carbeen)Pd(O)-

gekatalyseerdee reacties beter te kunnen begrijpen. 

Onverwachtss blijken de platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexen reactief t.o.v. 

waterstofgass onder relatief milde omstandigheden onder vorming van neutrale (mono-

carbeen)platina(II)(hydride)(alkyl)-complexen,, waarbij een hemi-labiele carbonyl gecoördineerd is 

aann het platina-atoom (zie Schema 3). Ondanks de vrij sterke coördinatie van de carbonyl aan het 

platina-atoom,, zijn deze neutrale (mono-carbeen)platina(II)(hydride)(alkyl)-complexen reactief naar 

C-HH bindingen van bepaalde koolwaterstoffen. 
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Schemaa 3 

Dee nulwaardige nucleofiele platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexen zijn speciaal 

ontworpenn om de reactiviteit van deze complexen t.o.v. C-H bindingen van bepaalde imidazolium 

zoutenn te onderzoeken (zie Schema 4). C-H bindingen van verscheidene imidazolium zouten 

kondenn intermoleculair worden geactiveerd, waarbij (biscarbeen)platinum(II)hydride-complexes 

werdenn gevormd, waarbij de twee verschillende carbenen trans gecoördineerd zijn t.o.v. elkaar 

(Hoofdstukk 4, deel A). Deze C-H activeringsreactie treedt reeds onder heel milde condities, 

namelijkk bij kamertemperatuur, op. De C-H activering van imidazolium zouten d.m.v. nulwaardige 

platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexenn is vergeleken met het bekende Whitesides-systeem 

[Pt°(Cy2PCH2CH2Cy2)]]  en blijkt veel effectiever te zijn. 
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RR = alkyl R' = aryl, alkyl R" = COOMe 

Schemaa 4 

Hett substitutie-patroon op de stikstof-atomen van de imidazolium zouten blijkt zeer 

belangrijk;; als minstens één stikstof met een primaire alkyl-groep is gesubstitueerd, verloopt de 

reactiee volledig. Introductie van secondaire alkyl-groepen op beide stikstoffen resulteert al in 

evenwichtenn en introductie van tertiare alkyl-groepen op beide stikstoffen maakt het imidazolium 

zoutt onreactief t.o.v. de nulwaardige platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexen. 

Uitt de resultaten kan opgemaakt worden, dat de beschreven reactiviteit van imidazolium 

zoutenn het gedrag van d'°-metaal(0) katalysatoren in op imidazolium zouten gebaseerde "ionaire 

vloeistoffen""  als oplosmiddelen sterk beïnvloeden. De meeste "ionaire vloeistoffen" bevatten 
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namelijkk primaire alkyl-groepen op de stikstofatomen en kunnen analoog reageren met de 

nulwaardigee platina(mono-carbeen)(bis-alkeen)-complexen als de reacties beschreven voor 

[emim][BF4]]  en [bmim][BF4]. Deze C-H activeringsreactie is bovendien een eenvoudige route naar 

d10-metaall  hydride complexen, welke belangrijke intermediairen zijn in vele katalytische reacties. 

Inn deel B van hoofdstuk 4 is van deze eigenschap gebruik gemaakt door in een ionaire 

vloeistof,, [bmim][BF4], een platina(mono-carbeen)(bis-alkeen) complex op te lossen, zodat in situ 

eenn ionisch [hydridoplatinum(bis-carbeen)][BF4] gevormd werd. Dit complex kan selectief en onder 

mildee condities C-H bindingen van CH3-groepen van koolwaterstoffen en niet-geactiveerde 

aromatischee C-H bindingen activeren (zie Schema 5). Op deze manier, kan selectief deuterium 

overgedragenn worden van benzeen-̂ naar CH3-groepen van [bmim][BF4], waarbij [bmim][BF4] 

duss zowel optreedt als ligand, als substraat èn als oplosmiddel! 

X H 33 ^CHaD 

D . / L . DD y D 

Schemaa 5 

Inn hoofdstuk 5 wordt de synthese van een aantal verschillende types NNO-liganden, 

gebaseerdd op een pyridinecarbaldimine-skelet, beschreven. Deze liganden werden onderzocht als 

potentiëlee tridentaat liganden in combinatie met neutrale en kationische (methyl)Ptn-complexen. 

Ptn(Me)2(a2AW'-NNO)-complexenn zijn gesynthetiseerd, waarna interne (d.m.v. fenol-functie) of 

externee (d.m.v. HBF4) protonering resulteerde in de neutrale [Ptn(Me)(o3AW'0-NNO)] of 

kationischee [Ptn(Me)(a3AW'0-NNO)]BF4 complexen, waarbij het NNO-ligand tridentaat is 

gecoördineerdd (zie Figuur 2). 

Figuurr 2 

Dee verkregen neutrale (NNO)Pt"(Me) en kationische [(NNO)Ptn(Me)]+ complexen zijn helaas 

niett geschikt om activeringsreacties van C-H bindingen uit te voeren, omdat de neutrale 
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(NNO)Ptn(Me)-complexenn te stabiel zijn om deze reactiviteit te vertonen en de kationische 

[(NNO)Ptn(Me)]+-complexenn juist te reactief zijn, zodat de C-H activering niet meer selectief is. 

Tochh zijn deze neutrale en kationische platina-complexen zeer interessante verbindingen voor 

toekomstigg onderzoek. Bovendien kunnen deze complexen vergeleken worden met andere tridentaat 

coördinerendee ligand-systemen wat betreft de van reactiviteit en stabiliteit van de corresponderende 

metaal-complexen,, zodat de eigenschappen van de verschillende NNO-liganden goed in kaart 

gebrachtt kunnen worden. 
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