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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  

Hoogvalente Silicium- en Laagvalente Fosforverbindingen 

Stabiele en Vormvaste Pentaorganosilicaten 

In het eerste deel van dit proefschrift onderzoeken we stabiele 
pentaorganosilicaten, hoogvalente silicium-verbindingen met vijf koolstof-
groepen zoals 1. Sectie 1.2 geeft een literatuurstudie van de voorgestelde 
bindingsmodellen voor silicaten en van hun dynamisch gedrag qua 
ruimtelijke structuur, gevolgd door een overzicht van het jonge terrein van 
de tetra- en pentaorganosilicaten. Ons doel is om vormvaste, stabiele 
pentaorganosilicaten te ontwikkelen voor toepassing in chirale ionische 
vloeistoffen of binnen het opkomende vakgebied van de chirale 
organosilicium-katalyse. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de synthese en karakterisering van het zeer 
stabiele silicaat 2 als lithium- en kristallijn tetrabutylammonium-zout. Het 
anion bevat twee bidentaat fenylpyrroolgroepen in plaats van bifenyl-
groepen, wat een veel algemenere basis voor stabiele pentaorganosilicaten 
suggereert. 2 kan verschillende configuraties I–III aannemen en voor het 
eerst zijn twee van zulke vormen waargenomen met NMR-spectroscopie. In 
oplossing zijn de configuraties in dynamisch evenwicht via intramoleculaire 
substituent-uitwisseling, waarvoor de thermodynamische en kinetische 
parameters zijn bepaald. De resultaten van DFT-berekeningen komen zeer 
goed overeen met de experimentele waarden. 
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In Hoofdstuk 3 wordt een theoretische studie verricht naar de 
electronische en sterische factoren die de stabiliteit van organosilicaten 
bepalen. De negatieve lading in deze verbindingen is verspreid over alle vijf 
de substituenten en de Si–C bindingen hebben gemengd covalent-ionisch 
karakter, in overeenstemming met de waargenomen Si–C bindingslengtes 
en NMR 1J Si,C koppelingsconstanten. De axiale bindingen zijn minder 
covalent dan de equatoriale en zijn daardoor gevoeliger voor heterolytische 
dissociatie. Arylsubstituenten versterken de axiale bindingen aanzienlijk 
door ladingsdelocalisatie maar ondervinden onderling veel sterische hinder 
via hun ortho-waterstofatomen. Om de hinder te verminderen kantelen de 
equatoriale arylgroepen, wat repulsieve overlap veroorzaakt tussen hun 
aromatische π-systemen en de axiale bindingen. Twee bidentaat 
biarylgroepen in een axiaal-equatoriale oriëntatie leveren een vergelijkbare 
electronenzuigende stabilisatie als vier arylgroepen, maar zonder dat er 
sterische hinder of π-repulsie optreedt. De monodentaat substituent 
neemt dan de resterende equatoriale positie in, waar hij sterk gebonden is 
aan silicium. Deze concepten verklaren de experimenteel waargenomen 
stabiliteitstrends adequaat en vormen een waardevolle basis om andere 
stabiele pentaorganosilicaten te ontwerpen. 

Hoofdstuk 4 omvat een studie van de intramoleculaire substituent-
uitwisseling in pentaorganosilicaten 1 (R = Me) en 2, waarbij de 
experimentele en de op B3LYP/6-31G(d)-niveau berekende barrières zeer 
goed overeenkomen. De propellervormige, spirocyclische anionen racemi-
seren via twee typen Berry pseudorotatie (Figuur 1). IRC-berekeningen voor 
mechanisme A tonen een opsplitsing in twee enantiomere reactiepaden die 
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Figuur 1. Mechanismes voor Berry pseudorotatie (BPR) van bis(biaryl)silicaten. 
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kunnen worden onderdrukt door ortho-substitutie van de bidentaat 
liganden. Mechanisme B verloopt via een trigonaal-bipyramidale 
overgangstoestand met één bisequatoriaal geplaatste biarylgroep, waarbij 
een toenemende π-electronendichtheid van de biarylgroep een hogere 
barrière veroorzaakt. In deze context wordt ook de synthese beschreven 
van 1 (R = F) als cesium- en tetramethylammonium-zout, het eerste 
tetraorganofluorosilicaat dat is geïsoleerd en volledig is gekarakteriseerd 
met NMR-spectroscopie. De sterk electronegatieve fluor-substituent 
verhoogt de barrière voor route A maar verlaagt die voor route B, zodat dit 
silicaat zeer snel pseudoroteert in oplossing. 

In Hoofdstuk 5 worden de inzichten van de voorgaande hoofdstukken 
gecombineerd om een nieuw stabiel pentaorganosilicaat te ontwikkelen dat 
geen Si-epimerisatie ondergaat. Bindingsenergie-analyses duiden aan dat 
de thermodynamische stabiliteit van silicaat 3 vergelijkbaar is met die van 
1 (R = Me) en 2. De berekende barrière voor epimerisatie van het silicium-
centrum is dermate hoog dat het anion vormvast zou moeten zijn bij 
kamertemperatuur. 3 is vervolgens gesynthetiseerd (Schema 1) en NMR-
spectroscopische karakterisering bevestigt de voorspelde ruimtelijke 
configuratie. In enantiomeer zuivere vorm zou dit silicaat toegepast 
kunnen worden als chirale hulpstof of in chirale ionische vloeistoffen. 
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Schema 1. Synthetische route naar vormvast silicaat 3. 



Samenvatting 

154 

Gespannen en Dynamische Organofosforverbindingen 

Het tweede gedeelte van dit proefschrift beschrijft de toepassing van 
laagvalente organofosfor-chemie voor de synthese van gespannen en 
dynamische verbindingen. Sectie 1.3 richt zich op de electrofiele terminale 
fosfinideen-complexen, fosfor-analogen van carbenen. 1,2-Additie van 
deze reactieve, kortlevende deeltjes op onverzadigde substraten levert een 
breed scala aan organofosfor-verbindingen, zoals zeer gespannen 
spirocyclische moleculen, dynamische systemen en kooistructuren. De 
produkten zijn interessant zowel uit oogpunt van hun electronische 
structuur en reactiviteit als voor toepassingen in katalyse. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de nieuwe ring-gefuseerde tricyclische fosfiranen 
4 die zijn gesynthetiseerd door exo-additie van ‘vrije’, kortlevende 
fosfinideen–W(CO)5 complexen aan hexamethyl Dewar benzeen. Zowel de 
Z- als de thermisch minder stabiele E-diastereomeer worden gevormd, 
welke qua 31P NMR chemische verschuiving circa 60 ppm schelen. Een 
theoretische studie toont aan dat dit verschil in afscherming wordt 
veroorzaakt door het verschil in fosfor-pyramidalisatie en de aanwezigheid 
van de ɣ-dubbele binding. In de kristalstructuur van Z-4 (R = Ph) zijn de 
middelste methylgroepen naar de cyclobuteen-eenheid toe gebogen 
vanwege sterische hinder. De dubbele binding is niet toegankelijk voor 
1,2-additie van een tweede fosfinideen of een carbenoïde, maar kan wel 
worden geëpoxideerd met MCPBA tot een tetracyclisch P,O-bisadduct. 

In Hoofdstuk 7 worden difosfinecomplexen 6 bestudeerd middels 
BP86/TZP en SCS-MP2-berekeningen, waaruit volgt dat het onverzadigde 
mandvormige ligand gemakkelijk een dynamische [3,3]-Cope-omlegging 
zou ondergaan. Effectief worden zo de sterische en electronische eigen-
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schappen van de coördinerende fosforcentra verwisseld. Dit verschijnsel 
kan van nut zijn in katalyse, doordat de vorm van het actieve centrum en 
de sterktes van de coördinatieve bindingen trans ten opzichte van het 
ligand worden beïnvloed. Ook geven berekeningen aan dat de fosfiraan-
eenheid stabiel is jegens de mogelijke ontleding via fosfinideen-
retroadditie. Daarna wordt een algemene syntheseroute naar 6 voorgesteld 
(Schema 2), gevolgd door een beschrijving van onze pogingen om de 
benodigde dihydrofosfocynes 5 te vormen. 
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Schema 2. Algemene route naar Cope-difosfinecomplexen 6. 


