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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft reacties van tervalente en tetravalente 
bispermethylcyclopentadienyl titanium complexen, met specifieke nadruk op 
kinetische en mechanistische aspecten van de betrokken processen. 
In hoofdstuk 2 wordt een kinetische studie van de disproportionering van 
Cp*,TiCl (Cp*: qs-C5Me5) onder invloed van koolmonoxide tot Cp*,TiCl, en 
Cp*,Ti(CO), beschreven. Deze reactie verloopt via uitwisseling van liganden in 
een complex tussen Cp*,Ti(CI)CO en Cp*PiCl, waarbij Cp*,TiC12 en Cp*,Ti(CO) 
ontstaan. 
In hoofdstuk 3 wordt de reactiviteit van Cp*,TiMe en Cp*,TiEt ten opzichte van 
onverzadigde substraten besproken. Insertie in de Ti-C binding wordt alleen 
gevonden voor CO, t-BUN& en paraformaldehyde. Andere substraten zoals aceton, 
t-BuCEN, a-olefinen en interne acetylenen vormen met Cp*,TiMe een adduct of 
reageren hiemee niet. Cp*,TiEt reageert met deze substraten onder afsplitsing 
van etheen en insertie van het substraat in een Ti-H binding. De verschillende 
reactiviteit van Cp*,TiMe en Cp*,TiEt ten op zichte van de laatste groep 
substraten kan verklaard worden door een relatief lage insertie snelheid in de 
Ti-C binding in combinatie met snelle ,B-waterstof eliminatie en insertie in de 

Ti-H binding. 
De thermolyse van Cp*,TiR (R = hydrocarbyl) tot Cp*FvTi (Fv: q6-C5Me,CH2) en 
RH wordt beschreven in hoofdstuk 4. Dit blijkt een ingewikkeld 
(auto)katalytisch proces te zijn, waarin een centrale rol wordt gespeeld door 
Cp*,TiH. Het hydride kan op twee manieren ontstaan in het thermolysemengsel: 
door ,f3-H eliminatie bij kamertemperatuur of door hydrogenolyse van Cp*,TiR. De 
waterstof voor het laatste proces wordt afgesplist uit Cp*FvTi bij hoge 
temperatuur. De katalytische werking van Cp*,TiH berust op ontleding tot 
Cp*FvTi en waterstof, gevolgd door reactie van het gevormde waterstof met 
Cp*,TiR, waarbij RH ontstaat en Cp*,TiH wordt teruggevormd. 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de synthese en thermische ontledingen van 
diamagnetische gemengde alkyl complexen van het type Cp*,Ti(R)R' (R # R' = 

alkyl, aryl) beschreven. De thermolyse van de methyl derivaten Cp*,Ti(Me)R (R 
= Ph, CH=CH2, CH2Ph) is kinetisch en mechanistisch bestudeerd. De eerste twee 
corr~plexen (hoofdstuk 5) ontleden onder afsplitsing van methaan in een 
concerted mechanisme tot Cp*FvTiR via benzyn, Cp*,Ti(o-C,H,) resp. vinylideen, 
Cp*,Ti=C=CH, intermediairen. Het benzylcomplex ontleedt door homolyse van de 
Ti-CH2Ph binding (hoofdstuk 6). De dissociatie energie van deze binding is 
bepaald met een kinetische methode en bedraagt 88 kJ.mo1-'. Een X-ray 
structuurbepaling van Cp*,Ti(Me)CH,Ph geeft een sterisch zeer verzadigd 
titanium te zien. Door c~*~Ti(Me)CH~ph te gebruiken als bron voor 
benzylradicalen werd de relatieve Gibbs energie van activering voor 
recombinatie van benzyl- en verscheidene organometaalradicalen bepaald 
(maximum 9 kJ.mo1-I). 
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