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SAMENVATTING 
 

Een serie van iminofosfineliganden zijn gesynthetiseerd en volledig gekarakteriseerd met 

behulp van spectroscopische en analytische technieken. Uit de reacties met geschikte 

palladium- en platinaverbindingen zijn de corresponderende palladium(ii)- en 

platina(ii)complexen verkregen. 

 

Deze palladiumcomplexen zijn bereid door middel van reactie van [Pd(COD)Cl2] dan wel 

[Pd(COD)(Me)Cl] met iminofosfineliganden. Een aantal van de complexen bleek zeer actief 

te zijn wat betreft hun katalytische activiteit in Suzuki-Miyaura koppelingsreacties. De 

complexen tolereerden een brede variëteit aan zowel reactiecondities als functionele 

groepen op de betrokken arylhalides en aryl-boorzuren. Relatief lage concentraties waren 

essentieel om hoge conversies bij korte reactietijden waar te nemen. Tot slot bleek de 

aanwezigheid van een overhangende groep met een donoratoom op de iminefunctie van het 

iminofosfine voor verhoogde katalytische activiteit te zorgen. 

 

Platina dichloride-complexen zijn bereid door middel van reactie van [Pt(COD)Cl2] met 

geschikte iminofosfineliganden. Hoewel deze complexen bedoeld waren als voorlopers voor 

de synthese van platina-cycloalkanen, bleek de reactie van [Pt(P^N)Cl2] met bis-Grignard 

reagentia te leiden tot vorming van bromoalkyl-platinacomplexen. Dit onverwachte resultaat 

is toegeschreven aan monoalkylering van de platinacomplexen gevolgd door halide 

metathese. 

 

Platina-cycloalkaancomplexen zijn met een gemiddelde tot goede opbrengst verkregen uit 

de reactie van [Pt(COD)Cl2] met het bis-Grignard reagens BrMg(CH2)nMgBr met n = 4 en n = 

6, gevolgd door ligand-uitwisseling met iminofosfineliganden. De thermische decompositie 

van deze platinaverbindingen is onderzocht. Hieruit bleek dat (1) de decompositiereactie een 

eerste-orde kinetiek volgt gedurende de eerste 30% van de reactie, waarna er een 

significante afwijking van dit gedrag is dat duidt op de betrokkenheid van de gevormde 

reactieproducten, zoals waarschijnlijk het metaal-bevattende fragment; (2) α-olefinen de 

hoofdproducten van de decomposities zijn; en (3) de reactietemperatuur en -tijd een 

belangrijke invloed hebben op de distributie van de organische producten. 

 

DFT-studies zijn uitgevoerd op een model van platinacyclopentaancomplex 5.13B om inzicht 

te krijgen in de β-eliminatie/reductieve eliminatiereactie. De resultaten hiervan tonen aan dat 

de energiebarrière voor de β-hydride eliminatie extreem hoog is, hetgeen in 

overeenstemming is met de experimenteel waargenomen stabiliteit van 
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platinacyclopentaancomplexen in thermische decompositie; zoals andere onderzoekers 

eerder voorstelden, zal de β-eliminatie/reductieve eliminatiereactie waarschijnlijk niet onder 

laboratoriumomstandigheden plaats vinden. De energiebarrière voor de reductie eliminatie 

bleek relatief laag te zijn, waardoor het aannemelijk is dat deze stap onder de experimentele 

condities zoals beschreven in hoofdstuk 5 plaats zal vinden. De hemilabiliteit van liganden 

bleek slechts in de reductieve eliminatie van 1-buteen uit de hydridoalkenyl-

platinacomplexen een rol te spelen. Iminedissociatie stabiliseert het product van deze 

eliminatie volgens onze berekeningen. Ligand-dissociatie bleek echter energetisch ongunstig 

in het geval van β-hydride eliminatiereacties. In deze reacties werd aangetoond dat de 

ligand-metaal interacties in de overgangstoestand sterker zijn dan in het startmateriaal of 

product. Hieruit blijkt dat alternatieven op de algemeen geaccepteerde β-hydride eliminatie / 

reductieve eliminatie reactiesequentie onderzocht dienen te worden voor platinacycloalkanen 

met kleine ringstructuren. 

 


