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Summary

7. Summary
In this thesis I will describe my contributions to the field of molecular water
oxidation catalysis. In Chapter 1 a broad introduction into the field of water
oxidation catalysis is given, starting off with the societal relevance of this
research in relation to climate change and renewable energy storage.
Chapter 2 discusses scaling relations in molecular catalysts for water
oxidation and their influence on the fundamental minimal overpotential
that can be achieved depending on the mechanism by which the water
oxidation catalyst operates. In Chapter 3 an iridium water oxidation
catalyst is described that oxidatively anchors to a metal oxide surface,
resulting in robust anodes. Chapter 4 discusses a molecular nickel complex
that is active in water oxidation catalysis, and depending on the pH and
potential decomposes and deposits an active catalyst layer on the electrode.
In Chapter 5 chemical oxidants are used to discover trends in molecular
nickel complexes for water oxidation. In Chapter 6 a novel ligand
framework is presented that forms iron complexes that result in high
turnover numbers and frequencies in iron-catalyzed water oxidation.
In Chapter 1 we discuss several strategies to prevent further global
warming and reduce dependence on fossil fuels. It is clear that a transition
to renewable energy will be necessary. The potentially largest renewable
energy sources, wind and solar, are both intermittent. To account for this
intermittency, at least part of the energy will have to be stored. One
promising option is to store this energy is in the form of chemical bonds.
This can lead to high energy density fuels, which can be easily stored and
transported, and can also be used for heavy mobile applications. To store
energy in a chemical bond a thermodynamically uphill reaction has to be
performed (Figure 7.1). Catalysts will have to be employed for the
production of these renewable fuels to minimize energy losses. Hydrogen
(H2) or carbon-based fuels can be produced by proton reduction and CO2
reduction, respectively. Water oxidation, as counter redox reaction, can
supply the required electrons and protons. In this thesis I will focus on the
use of molecular catalysts for this challenging reaction.
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Figure 7.1. Schematic diagram of energy storage.

In the second section of Chapter 1, we provide a tutorial on
strategies on the development of molecular water oxidation catalysts
(WOCs). We start by discussing strategies applied in solution phase,
including water oxidation driven by chemical oxidants, photochemical
water oxidation and electrochemical water oxidation. Studies with chemical
oxidants can give information on structure-activity relationships as well as
mechanistic insight. Studies on photochemical water oxidation can be used
to probe stability under irradiative conditions. Electrochemical studies can
give insight in the oxidation states of a metal complex before catalysis and
the (over)potential at which a catalyst operates. Spectro-electrochemical
approaches can be very powerful in attaining mechanistic information. To
arrive at more practical devices, molecular WOCs can be anchored on
electrode surfaces. Common strategies include anchoring on metal oxide
surfaces with for instance carboxylic acid groups or the use of large
aromatic groups for π-π-stacking on carbon materials. An important
consideration for anchoring a catalyst is the reduction of the degrees of
freedom, which could have mechanistic implications. Once a catalyst is
anchored, electrochemical studies can give information on catalyst stability
and performance. In photoelectrochemical water oxidation, a light
harvesting moiety will also have to be incorporated. Here, it is important to
focus on directional energy transfer to arrive at high quantum efficiencies
and catalyst stability. For a full electrolysis or photoelectrochemical cell, the
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properties of the cathode are also important.
In the last section of Chapter 1 we summarize progress in the field
of molecular water oxidation catalysts focusing on complexes based on
metals covered in this thesis. We start with an overview of trends in
ruthenium- and iridium-based WOCs. Generally, these second- and thirdrow transition metals perform better in terms of turnover numbers and
turnover frequencies than their first-row metal counterparts. In addition
they often oxidize water at a lower overpotential. However, as first-row
transition metals are more abundant and have a lower cost, there are both
economical and academic interests to develop first-row transition metal
WOCs. There are three fundamental reasons first-row transition metal
WOCs generally have lower performance than second- and third-row
transition metal WOCs, all associated with the core orbital structure (Figure
7.2). As first-row transition metals bond with smaller d orbitals, there is a
lower σ-orbital overlap, and thus faster ligand dissociation. These
characteristics lead to less stable complexes due to more dynamic ligand
coordination. The second thermodynamic argument is that π-orbital
overlap is higher for first-row transition metals, which causes the M=O
intermediate to be a thermodynamic sink in the water oxidation reaction.
The third reason why first-row transition metals have a lower performance
is kinetic in nature. As they have fewer electrons, an oxidation (or
reduction) will result in a larger change in ionic radii. This causes a higher
reorganizational energy, which in turn leads to slower electron transfer.
After discussing these fundamental properties of lower performance of
first-row transition metal WOCs in comparison to second- and third-row
transition metals, we focus on some trends in iron-based water oxidation
and summarize progress on nickel-based WOCs in literature.
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Figure 7.2. Thermodynamic and kinetic characteristics of transition metal complexes.

In Chapter 2 we highlight the intrinsic influence of the water
oxidation mechanism used by molecular catalysts on the theoretically
achievable minimal overpotential, based on scaling relationships typically
used for heterogeneous catalysts (Figure 7.3). Due to such scaling
relationships, catalysts that operate through the water nucleophilic attack
(WNA) mechanism have a fundamental minimal overpotential of about 0.3
V, whereas those that follow the dinuclear radical-oxo coupling (ROC)
mechanism should in principle be able to operate with a lower
overpotential (close to the thermodynamic potential). Therefore, it is
recommended to design catalysts operating through the latter mechanism
to achieve very efficient water oxidation systems.

Figure 7.3. Scaling relations dictate a minimal overpotential of 300 mV for catalysts
following the water nucleophilic attack mechanism, while the radical-oxo coupling
mechanism allows for a lower overpotential.
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In Chapter 3 we focus on deposition of a chemically oxidized
molecular iridium precursor on indium-doped tin oxide (ITO) electrodes
resulting in robust Ir@ITO anodes (Figure 7.4). Electrochemical
experiments reveal that the electrodes exhibit a chemically reversible
oxidation wave at 0.7 V vs NHE. The Ir@ITO electrodes show electrochromic
behavior, being colorless below 0.7 V and turning blue after the oxidation
wave at 0.7 V vs NHE. During water oxidation catalysis at 1.4 V vs NHE, the
electrode is again colorless. The Ir@ITO electrodes oxidize water with a
current density of 0.5 mA cm-2 at a potential of 1.4 V vs NHE at pH 2.3. X-ray
absorption spectroscopy indicates an iridium(IV) species both before the
oxidation wave at 0.7 V vs NHE and during catalytic conditions. These
observations suggest that the resting state of the catalyst involves an
iridium(IV) species and not, as often assumed, an iridium(III) complex. We
propose a redox active substrate/ligand mechanism, which does not affect
the formal oxidation state of the iridium center. Our findings are of
importance to develop improved iridium-based water oxidation catalysts.

Figure 7.4. Oxidation states of the Ir@ITO WOC.

The development of water oxidation catalysts can be aided by the
postulation of design rules. Decomposition of molecular complexes to
nanoparticles can complicate the analysis of the reactivity, which in turn can
lead to incorrect mechanistic interpretations and design rules. In Chapter
4 we show that a nickel-based water oxidation catalyst, [NiII(mesoL)](ClO4)2 previously reported to operate as a molecular catalyst,
decomposes to form a NiOx layer in a pH 7 phosphate buffer under
prolonged catalytic conditions as indicated by controlled potential
electrolysis and electrochemical quartz crystal microbalance
measurements (Figure 7.5). Interestingly, the formed NiOx layer desorbs
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from the surface of the electrode under less anodic potentials. Therefore, no
nickel species can be detected on the electrode after electrolysis. This
chapter demonstrates the importance of in situ characterization methods
for catalyst decomposition and metal oxide layer formation. Catalyst
decomposition is strongly pH and buffer dependent as we cannot find an
indication of NiOx layer formation at a pH of 6.5 in phosphate buffer nor in
a pH 7 acetate buffer. Under these conditions the activity is ascribed to a
molecular catalyst, however, the activity is much lower compared to the in
situ formed NiOx layer.

Figure 7.5. The NiII(meso-L)](ClO4)2 catalyst decomposes to a NiOx layer during prolonged
water oxidation experiments in a pH 7 phosphate buffer. This heterogeneous layer
dominates the catalytic activity in water oxidation. The formed NiO x deposit desorbs from
the electrode surface at less anodic potentials.

In Chapter 5 we show that chemical oxidants can be used to probe
oxygen evolution activity for nickel-based systems and report trends that
can improve future ligand design (Figure 7.6). Interestingly, we observe
different ligand effects in comparison to other first row-transition metal
complexes. For example, nickel complexes with secondary amine donors
are more active than with tertiary amine donors, which is the opposite for
iron complexes. The incorporation of imine donor groups in a cyclam ligand
results in the fastest and most durable nickel catalyst of our series,
achieving oxygen evolution turnover numbers up to 380 and turnover
frequencies up to 68 min-1 in a pH 5.0 acetate buffer using Oxone as oxidant.
Initial kinetic experiments with this catalyst reveal a first order in chemical
oxidant and a half order in catalyst. This implies a rate determining
oxidation step and with likely a dimeric species breaking up to generate the
active catalyst. These findings lay the foundation for the rational design of
molecular nickel catalysts for water oxidation, and highlight that catalyst
design rules are not generally applicable for different metals.
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Figure 7.6. Observed structure-activity relationships for molecular nickel-based WOCs.

In Chapter 6 we report a new multidentate ligand, in which one
pyridine donor group is replaced by a more electron donating mesoionic
carbene donor group. The formed iron complex leads to greatly enhanced
performance in water oxidation catalysis (Figure 7.7). Turnover numbers
up to 19000 and turnover frequencies up to 800 min-1 are observed during
oxygen evolution driven by Oxone as chemical oxidant at pH 6.0. Kinetic
studies reveal a first order rate dependence on Oxone and on iron,
indicating a rate limiting oxidation step. Initial electrochemical studies
demonstrate oxygen evolution at a potential of 1.7 V (vs NHE), with a 200
mV lower onset potential than the parent catalyst reported in literature.
This chapter shows the importance of exploring novel ligand structures to
move forward in the field of (water oxidation) catalysis.

Figure 7.7. Substituting a pyridine donor group for a carbene donor group leads to vastly
improved performance for a molecular iron-based WOC.

In this thesis we give a thorough background on molecular water
oxidation catalysts. We learn that there are some fundamental reasons why
second- and third-row transition metals catalysts perform better than firstrow complexes, and that the mechanism at which a water oxidation catalyst
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operates can influence the minimal overpotential the catalyst can achieve.
We show that in situ X-ray absorption spectroscopy can be used to attain
mechanistic insight on catalysts anchored to a surface. In addition,
electrochemical quartz microbalance measurements can be used to show
that under certain catalytic conditions a molecular catalyst, based on nickel,
decomposes and forms a metal-oxide layer. This metal-oxide layer is the
dominant active species in catalysis. Importantly, this layer desorbs at open
circuit potential, preventing ex situ detection. Next, we give design rules for
nickel-based water oxidation catalysts, which strongly differ from those of
other first-row transition metals. Finally, we show that incorporating a
mesoionic carbene moiety in a ligand for iron-based water oxidation leads
to high catalytic performance. Overall, with this work we hope to encourage
the development of first-row transition metal catalysts for water oxidation,
with a focus on thorough mechanistic studies and exploring novel ligand
frameworks.
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8. Samenvatting
In deze thesis beschrijf ik mijn contributies aan het veld van de moleculaire
water oxidatie katalyze. In Hoofdstuk 1 geef ik een breed overzicht van het
onderzoeksveld, beginnend met de maatschappelijke relevantie in relatie
met climaat verandering en de opslag van hernieuwbare energie.
Hoofdstuk 2 bepreekt de invloed van schalings relaties op moleculaire
katalysatoren voor water oxidatie, en de invloed hiervan op de
thermodynamisch minimale overpotentiaal dat kan worden bereikt
afhankelijk van het mechanisme dat de katalysator volgt. In Hoofdstuk 3
wordt de oxidatieve immobilizatie van een iridium gebaseerde water
oxidatie katalysator beschreven, wat resulteert in robuuste anodes.
Hoofdstuk 4 bespreekt een moleculair nickel complex dat, afhankelijk van
de pH en de potentiaal, uit elkaar valt en afzet als actieve laag op de
electrode. In Hoofstuk 5 worden chemische oxidanten gebruikt om trends
in water oxidatie activiteit van moleculaire nickel complexen te ontrafelen.
Hoofdstuk 6 beschrijft een nieuw ligand dat, na coordinatie aan ijzer,
resulteert in hoge stabiliteit en activiteit in ijzer-gekatalyzeerde water
oxidatie.
Hoofstuk 1 bespreekt verschillende strategien om klimaat
verandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
te verminderen. Het blijkt dat een transitie naar hernieuwbare energie
noodzakelijk is. The herniewbare energie bronnen met de grootste potentie,
de wind en de zon, leveren beide een fluctueerende hoeveelheid energie.
Om rekening te houden met deze fluctuerende hoeveelheid, zal een deel van
de energie moeten worden opgeslagen. Een veel belovende optie is om deze
energie in chemische bindingen op te slaan. Dit kan leiden tot hernieuwbare
brandstoffen met een grote energie dichtheid, die makkelijk kunnen
worden opgeslagen en worden getransporteerd en ook nog kunnen
gebruikt worden in de zware mobiliteits sector. Om energie op te slaan in
een chemische binding moet een thermodynamisch bergopwaartse reactie
worden uitgevoerd (Figuur 8.1). Katalysatoren zullen moren worden
gebruikt voor de productie van deze herniewbare brandstoffen om energie
verlies te minimaliseren. Waterstof (H2) of koolstof-gebaseerde
brandstoffen kunnen respectievelijk worden geproduceert door proton
reductie of CO2 reductie. Water oxidatie, als tegenhangende redox reactie,
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kan de nodige electronen en protonen verschaffen. In deze thesis focus ik
op moleculaire katalysatoren voor deze uitdagende reactie.

Figuur 8.1. Schematische diagram voor energie opslag

In het tweede deel van Hoofdstuk 1 beschrijven we strategien voor
het ontwikkelen van moleculaire water oxidatie katalysatoren. We
beginnen met het bespreken van strategien toegepast voor katalysatoren in
oplossing, zoals water oxidatie gedreven door chemische oxidanten,
photochemische water oxidatie en electrochemische water oxidatie. Studies
met chemische oxidanten geven informatie over structuur-activiteit relaties
en inzicht in het mechanisme. Photochemische water oxidatie kan worden
gebruikt om de stabiliteit onder iradiatieve condities te onderzoeken.
Electrochemische studies kunnen inzicht geven in de oxidatie toestanden
van een metal complex voordat de katalyse begint en kunnen het
(over)potentiaal waarop de katalysator werkt vaststellen. Spectroelectrochemische benaderingen zijn zeer nutting in het verkrijgen van
mechanistische informatie. Voor practische toepassingen zal het nodig zijn
om deze moleculaire water oxidatie katalysatoren te verankeren op
electrode oppervlakten. Veel gebruikte strategien zijn onder andere de
verankering op metaal oxide oppervlaktes met zuur groepen of het gebruik
van grote aromatische groepen voor π-π-interacties met koolstof
electrodes. Een belangrijke overweging bij het verankeren van een
katalysator is reductie in bewegingsvrijdheid van de katalysator, dit zou
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bepaalde mechanismes te tegen kunnen werken. Als een katalysator
verankerd is kunen electrochemische studies informatie geven over de
stabiliteit en de activiteit. Voor photo-electrochemische water oxidatie zal
ook een funcionaliteit worden moeten ingebouwd om licht op te vangen.
Hier is de focus op directionele energie transport belangrijk om hoge
quantum eficientie te behalen. Voor volledige electrolyse of photoelectrochemische cell, zijn ook de eigenschappen van de overige
componenten, zoals de cathode belangrijk.
In het laatste deel van Hoofdstuk 1 geven we een samenvatting over
de progressie in het veld van moleculaire water oxidatie, met een focus om
complexen gebaseerd op metalen besproken in deze thesis. We beginnen
met een overzicht van de trends van ruthenium en iridium gebaseerde
water oxidation katalysatoren. Over het algemeen presteren deze tweede
en derde rij overgangsmetalen beter in termen van stabiliteit en activiteit
dan de eerste rij overgangsmetalen, en oxideren water ook vaak bij een
lager potentiaal. Eerste rij overgangsmetalen zijn echter veel minder
zeldzaam en hierdoor ook veel goedkoper, dus er zijn zowel economische
als academische interesses om efficiente water oxidatie katalysatoren
gebaseerd op eerste rij overgangsmetalen te maken. Er zijn drie
fundamentele redenen voor de lagere prestaties van eerste rij
overgangsmetalen die alle drie geassocieerd zijn met de orbitaal structuur
van de kern (Figuur 8.2). Aangezien eerste rij overgangsmetalen bindingen
maken met kleinere d-orbitalen, is er een lagere overlap met σ-orbitalen,
wat resulteert in snellere ligand dissociatie. Deze eigenschappen leiden tot
minder stabiele complexen door de meer dynamische ligand coordinatie.
Het tweede thermodynamische argument is dat π-orbitaal overlap hoger is
voor eerste rij overgangsmetalen, waardoor de M=O intermediar een
thermodynamisch dal is in de water oxidatie reactie. Een derde reden voor
de lagere prestaties van eerste rij overgangsmetalen is kinetisch in aard.
Aangezien deze metalen minder electronen hebben zal een oxidatie (of
reductie) resulteren in een grotere veranderin in ionische radii. Dit zorgt
voor een hogere reorganisatie energie, wat leid tot langzamere electronen
overdracht. Na het bespreken van deze fundamentele eigenschappen van
eerste rij overgangsmetalen die leiden tot lagere prestaties in water oxidatie
in vergelijking tot tweede en derde rij overgangsmetalen, focussen wij op
enkele trends in ijzer-gebaseerde water oxidatie en vatten we de progressie
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in nickel-gebaseerde water oxidatie katalysatoren samen.

Figuur 8.2. Thermodynamische and kinetische eigenschappen van overgangsmetaal
complexen.

In Hoofdstuk 2 belichten we de intrinsieke invloed van het water
oxidatie mechanisme dat door een moleculaire katalysator wordt beoefend
op de theoretisch haalbare minimale overpotentiaal, gebaseerd op
schalingsrelaties normaal gebruikt voor heterogene katalyse (Figuur 8.3).
Door deze schalingsrelaties hebben katalysatoren die het water nucleofiele
aanval mechanisme volgen een minimaal overpotentiaal van ongeveer 0.3
V, terwijl katalysatoren die het dinculeaire radicaal-oxo koppelings
mechanisme volgen in principe onder een lager overpotentiaal kunnen
werken (dicht bij het thermodynamische overpotentiaal). Hierom wordt het
aangeraden om katalysatoren te ontwerpen die het tweede mechanisme
volgen om efficiente water oxidatie systemen te bereiken.
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Figuur 8.3. Schalingsrelaties dicteren een minimaal overpotentiaal van 300 mV voor
katalysatoren die het water nucleofiele aanval mechanisme volgen, terwijl het radicaal-oxo
koppelings mechanisme een lager overpotentiaal toestaat.

In Hoofdstuk 3 focussen we op de depositie van een chemisch
geoxideerde moleculaire iridium precursor op indium-gedoopte tin oxide
(ITO) electroden, dit resulteert in robuuste Ir@ITO anodes (Figuur 8.4).
Electrochemische experimenten laten zien dat deze electrodes een
chemisch reversiebele oxidatie golf hebben bij 0.7 V vs NHE. De Ir@ITO
electrodes later electrochroom gedrag zien, ze zijn kleurloos onder 0.7 V en
worden blauw na de oxidatie golf bij 0.7 V. Tijdens water oxidatie katalyse
bij 1.4 V vs NHE is de electrode reeds weer kleurloos. De Ir@ITO electordes
oxideren water met een stroom dichtheid van 0.5 mA cm-2 bij een potentiaal
van 1.4 V vs NHE in een pH 2.3 buffer oplossing. X-ray absorptie
sperctroscopie toont aan dat de iridium zich in oxidatie toestant IV bevind,
zowel voor de oxidatie golf bij 0.7 V als tijdesn katalytische condities. Deze
observaties suggereren een rust toestant van de iridum katalysator in
oxidatie toestant IV en niet, zoals vaak aangenomen, een iridium(III)
complex. We stellen een redox actief substaat/ligand mechanisme voor,
waar de formele oxidatie toestant van de iridium kern niet veranderd. Deze
vindingen kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van iridiumgebaseerde water oxidatie complexen.
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Figuur 8.4. Oxidatie toestanden van de Ir@ITO water oxidatie katalysator.

De ontwikkeling van water oxidatie katalysatoren kan worden
geholpen door het postuleren van ontwerp regels. Decomposite van
moleculaire complexen naar nanodeeltjes kan de analyze van de reactiviteit
bemoeilijken, en dit kan leiden to incorrect geinterpreteerde mechanismen
en ontwerp regels. In Hoofdstuk 4 laten we zien dat een nickel-gebaseerde
water oxidatie katalysator, [NiII(meso-L)](ClO4)2, voorheen gerapporteerd
te opereren als een moleculaire katalysator, uit elkaar valt om een NiOx laag
te vormen in pH 7 phosphaat buffer tijdens langdurige katalyse, zoals
aangegeven door electrolyze met een gecontroleerd potentiaal en
electrochemische quatz micro balans experimenten (Figuur 8.5).
Belangwekkend is dat de gevormde NiOx laag desorbeert van het
oppervlakte van de electrode bij minder anodische potentialen. Hierom kan
er geen nickel gedetecteerd worden op de electrode na electrolyse. Dit
hoofdstuk demonsteert het belang van in situ characterizatie methoden
voor katalysator decompositie en metal oxide laag formatie. Katalysator
decompositie is sterk pH en buffer afhankelijk, aangzien we geen indicatie
vinden van NiOx lagg formatie bij een pH van 6.5 in een phosphaat buffer,
nog in een pH 7 acetaat buffer. Onder deze condities wordt de aciviteit
toegewezen aan een moleculaire katalysator, hoewel de activiteit veel lager
is dan de in situ gevormde NiOx laag.
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Figuur 8.5. De NiII(meso-L)](ClO4)2 katalysator valt uitelkaar tot een NiOx laag tijdens water
oxidatie experimenten in een pH 7 phosphaat buffer. Deze heterogene laag domineert de
katalytische activiteit tijdens water oxidatie. De gevormde NiO x laag desorbeert van het
electrode oppervlakte bij minder anodische potentialen.

In Hoofdstuk 5 laten we zien dat chemische oxidanten kunnen
worder gebruikt om de water oxidatie activiteit van nickel-gebaseerde
complexen te onderzoeken en rapporteren we trends die kunnen worden
gebruikt om toekomsitg ligand ontwerp te verbeteren (Figuur 8.6).
Belangwekkend is dat we verschillende trends in liganden observeren in
vergelijking tot andere eerste rij overgangsmetalen. Als voorbeeld zijn
nickel complexen met secundaire amine donoren acitever dan tertiare
amine donoren, dit is tegenovergesteld voor ijzer complexen. Te
incorporatie van een imine donor in een cyclam-type ligand resulteert in
een nickel complex met de hoogste activiteit en stabiliteit, met omzet getal
van 380 per complex en een snelheid van 68 min-1 per complex in een pH
5.0 acetaat buffer met Oxone als oxidant. Initiele kinetische experimenten
met deze katalysator laten een eerste orde afhankeliijkheid zien in oxidant
en een halve orde afhankelijkheid in katalysator. Dit is een inidcatie voor
een snelsheids bepaalende oxidatie stap, waarschijnlijk vooraf gegaan door
een dimerische species die opbreekt om de actieve katalysator te genereren.
Deze vindingen legen de fundering for het rationele ontwerp van
moleculaire nickel katalysatoren voor water oxidatie, en benadrukt dat
ontwerp regels voor katalysatoren niet altijd toepasbaar zijn voor
verschillende metalen.
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Figuur 8.6. Geobserveerde structuur-activiteit relaties for moleculaire nickel-gebaseerde
water oxidative katalysatoren.

In Hoofdstuk 6 rapporteren we een nieuw multidentaat ligand,
waarin een pyridne donor groep is vervangen door een meer electron
donerende mesoionische carbeen groep. Het gevormde ijzer complex met
dit ligand heeft sterk verbeterde eigenschappin in water oxidatie katalyse
(Figuur 8.7). Omzet getallen tot 19000 en omzet snelheden van 800 min-1
worden geobserveerd in zuurstof evolutie experimenten gedreven door
Oxone als chemische oxidant bij pH 6.0. Kinetische studies laten een eerste
orde afhankelijkheid zien in zowel Oxone als ijzer, typerend voor een
snelheids bepalende oxidatie stap. Initiele electrochemische studies later
zuurstof evolutie zien bij een potential van 1.7 V vs NHE, een 200 mV lagere
potentiaal dan katalysator zonder de nieuwe donor group. Dit hoofdstuk
benadrukt het belang van het ontdekken van nieuwe ligand structuren om
het (water oxidatie) katalyse onderzoeksveld vooruit te helpen.

Figuur 8.7. Substitutie van een pyridine donor groep door een carbene donor groep leid tot
sterk verbeterde eigenschappen in moleculaire ijzer-gebaseerde water oxidatie
katalysatoren.
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In deze thesis hebben we een uitgebreide achtergrond gegeven over
moleculaire water oxidatie katalysatoren. We hebben geleerd dat er enkele
fundamentele redenen zijn waarom tweede en derde rij overgangsmetalen
beter presteren dan eerste rij overgangsmetalen en dat het mechansime dat
een water oxidatie volgt invloed kan hebben op het minimale
overpotentiaal waarop de katalysator werkt. We later zie dat in situ X-ray
absorptie spectroscopie can worden gebruikt om mechanistisch inzicht te
verkrijgen over katalysatoren verankerd op een oppervlakte. Hiernaast
kunnen electrochemische quartz microbalans experimenten aantonen dat,
onder bepaalde condities, een moleculaire nickel katalysator uitelkaar valt
tot een metaal oxide laag. Deze metaal oxide laag is voornamelijk voor
activiteit in katalyse. Een belangrijk punt is hier dat de metaal oxide laag
desorbeert bij open circuit potentiaal, wat ex situ detectie voorkomt. Hierna
geven we ontwerp regels voor nickel gebaaseerde katalysatoren, welke
sterk afwijken van de andere eerste rij overgangsmetalen. Uiteindelijk laten
we zien dat de incorporatie van een mesoionische carbeen groep in een
ligand voor ijzer gebaaseerde water oxidatie leid tot sterk verbeterde
katalytische eigenschappen. Met dit werk hopen we de ontwikkeling van
eerste rij overgangsmetalen aan te moedigen, met een focus op grondige
mechanistische studies en het ontdekken van nieuwe interesante ligand
structuren.
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Dan wil ik mijn familie ook bedanken. Marek, ondanks dat we een totaal
andere studie richting hebben gedaan begrijp je nog altijd waar ik mee bezig
ben en denken we op een heel vergelijkbare manier. Erg jammer dat ik je
uiteindelijk niet meer heb kunnen opzoeken in de VS na je stage, en we
moeten in een komend jaar onze rondtocht maar verwezelijken! Pap, ik
denk dat jij een van de grootste reden bent geweest voor mijn interesse in
de wetenschap, al jaren zet jij altijd aan tot kritisch denken over eigenlijk
elk onderwerp. Hiernaast geniet ik altijd nog steeds zeer van onze
wandelvakanties! Mam, jij bent al jaren een van mijn grootste supporters
en gelooft altijd in mij! Het is heel fijn dat je altijd weer wil horen waar mijn
onderzoek over gaat en je enthousiasme erover. Ik vind het nog altijd erg
rustgevend om bij jou (en de katten!) langs te komen.
Ik heb de belangrijkste persoon voor het laatst bewaard, Myrthe! Ik ben jou
enorm dankbaar voor je oneindige hoeveelheid support, zonder jou was het
nooit gelukt! Jouw enorme passie voor je studie heeft mij enorm
geinspireerd en laten inzien dat studeren en hard werken ook zeker leuk
kan zijn! Wij zijn al enorm lang samen en in de jaren zijn we steeds beter bij
elkaar gaan passen, en ik heb er nog lang niet genoeg van ;). Op nog vele
jaren vol avonturen en plezier!

…… Op naar het volgende avontuur!
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