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Samenvatting 

Complexen met sterisch gehinderde (alkyl- en silyl-gesubstitueerde) 

cyclopentadienylliganden staan bekend als actieve en selectieve katalysatoren voor 

veel verschillende organische reacties. Bovendien worden ze gebruikt om laag-valente, 

stabiele complexen te maken. Complexen met deze liganden worden bijvoorbeeld 

gebruikt als actieve katalysatoren voor polymerizatie van blok-copolymeren 

(kunststoffen) die sterk waterafstotend en lichtgewicht kunnen zijn. Synthese van deze 

sterisch gehinderde alkyl- en silyl-gesubstitueerde Cp-liganden (zoals Me5Cp, i-Pr5Cp, 

t-Bu3Cp and (1,3-Me3Si)2Cp) is echter erg arbeidsintensief en dus kostbaar.

Een goed alternatief voor alkyl- en silyl-gesubstitueerde Cp-liganden zijn fenyl-

gesubstitueerde Cp-liganden zoals Ph5CpH, omdat deze makkelijker te maken zijn en er 

complexen met deze liganden bekend zijn die ook actieve en selectieve katalysatoren 

zijn. Het extreem grote en sterisch gehinderde Ph5Cp-ligand is eenvoudig in een 

éénstapsreactie te maken uit het commercieel verkrijgbare 

tetrafenylcyclopentadienon (Ph4C5O). Complexen met dit ligand kunnen interessante 

eigenschappen hebben. Een voorbeeld is Ph5CpCr
III

Cl2, wat selectief ethyleen

trimerizeert tot 1-hexene. Een ander voorbeeld is (Ph5Cp)2Fe
II
. Dit complex bestaat als

twee isomeren: als het normale (η
5
-Ph5Cp)2Fe

II
-sandwichcomplex en als het

zwitterionische complex (η
5
-Ph5Cp)(η

1
-PhCpPh4)Fe

II
. In dit laatste complex coördineert

van één de liganden één van de fenylringen als η
6
-ligand. 

Helaas zijn complexen van het Ph5CpH-ligand bijna altijd volledig onoplosbaar in elk 

oplosmiddel, door de grote, starre en symmetrische fenylgroepen. Dit 

oplosbaarheidsprobleem is op te lossen door een alkylstaart op de para-positie van 

elke fenylgroep te plaatsen. Deze zogenaamde Cp
BIG

-liganden kunnen ook eenvoudig in 

een éénstapsreactie en op grote schaal gemaakt worden. In dit proefschrift zijn de 

eigenschappen, de reactiviteit en de selectiviteit van lanthanidecomplexen met 

Cp
BIG

-liganden onderzocht. 

Hoofdstuk 1 geeft een literatuuroverzicht van de voor dit proefschrift relevante 

chemie van sterisch gehinderde Cp-liganden en lanthanidechemie. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de synthese van een aantal alkylgesubstitueerde Cp
BIG

-liganden 

die gebruikt zijn bij het onderzoek wat beschreven staan in de hoofdstukken 3 t/m 7. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft de synthese van de vier half-sandwichcomplexen 

Cp
BIG-Et5

Ln
III

(DMA)2 (Cp
BIG-Et5

 = (4-Et-C6H4)5Cp; Ln = Y, La, Pr, Er;  DMA = o-NMe2C6H4CH2). 

Deze vier complexen zijn getest in katalytische hydroaminering van vier verschillende 

amino-olefinen CH2=CHCH2CMe2CH2NH2; CH2=CHCH2C(Cy)CH2NH2; 

CH2=CHCH2C(Me)(Ph)CH2NH2 en CH2=CHCH2CH2CHMeNH2 (zie Figuur 1). De complexen 

blijken zelfs met slechts 2 mol% katalysator hoogactief te zijn in de cyclizering van deze 

aminen en in een aantal gevallen zijn TOFs  gevonden die hoger zijn dan tot nu toe 

bekend was. Ook de diastereoselectiviteiten die gevonden zijn voor de cyclizering van 

CH2=CHCH2CH2CHMeNH2 blijken zich te kunnen meten met de beste 

literatuurvoorbeelden. 

 

Figuur 1. Gekozen substraten voor de hydroamineringskatalyse met de 

lanthanidecomplexen Cp
BIG-Et5

Ln(DMA)2 (Ln = Y, La, Pr, Er). 

Hoofdstuk 4 beschrijft twee mogelijke syntheseroutes voor het maken van 

Cp
BIG

2M
II
-sandwichcomplexes van magnesium, strontium, lanthaan, thulium en 

samarium. De eerste route is de directe synthese van de sandwichcomplexen uit 

metaalpoeder en het Cp
BIG-Et5•

-radicaal. Deze route blijkt inderdaad te werken voor 

strontium en samarium. De tweede route is een σ-bindingsmetathese tussen een 

metaalhalide of metaalalkoxide en een Cp
BIG

X-verbinding (X = SiMe3, SiHMe2, GeMe3). 

Helaas blijkt synthese van sandwichcomplexen via de tweede route niet succesvol. 

Bovendien blijkt de synthese van één van de reagentia, namelijk Cp
BIG-Et5

SiMe3, niet 

vanzelfsprekend. Syntheseroutes die in de literatuur genoemd worden om dergelijke 

verbindingen te maken blijken in dit geval alleen producten te geven die niet gebruikt 

kunnen worden voor de synthese van Cp
BIG

2M
II
-sandwichcomplexen. 
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In hoofdstuk 5 wordt verder geëxploreerd hoe deze producten tot stand komen en 

hoe Cp
BIG-Et5

SiMe3 dan wel gemaakt kan worden. Cp
BIG-Et5

SiMe3 kan gemaakt worden uit

[Cp
BIG-Et5

]K met een grote overmaat Me3SiOTf in tetrahydrothiofeen (THT). Silyl-

gesubstitueerde Cp-liganden worden normaliter gemaakt uit een reactie van het 

alkalizout met een siliciumreagent (zoals Me3SiCl) in THF of in een andere ether als 

oplosmiddel. De reactie van [Cp
BIG-Et5

]K met Me3SiX (X = Cl, I, OTf) in een ether als

oplosmidddel gaf uitsluitend reactieproducten waarbij de C−O etherbinding verbroken 

is tijdens de reactie, zie Figuur 2 voor een voorbeeld. Deze C−O 

etherbindingsverbreking is onderzocht en de reactieproducten zijn geïsoleerd en 

gekarakteriseerd. Daarnaast is in hoofdstuk 5 een mogelijk reactiemechanisme voor 

deze reactie beschreven. 

Figuur 2. Kristalstructuur van Cp
BIG-Et5

(CH2)4OSiMe3. Voor de duidelijkheid zijn alle

waterstofatomen en de ethylgroepen weggelaten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de synthese en reactiviteit van de twee metallocenen 

Cp
BIG-Et5

2Sm
II
 (Cp

BIG-Et5
 = Ar5Cp, Ar = 4-Et-C6H4) en Cp

BIG-i-Pr5
2Sm

II
 (Cp

BIG-Et5
 = Ar5Cp, Ar =

4-i-PrC6H4). Deze metallocenen hebben respectievelijk een ethyl- en iso-

propylsubstituent op de para-positie van elke fenylring. Ze zijn oplosbaar genoeg om 
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reactiviteitsstudies mee te kunnen doen terwijl de oplosbaarheid ook laag genoeg is 

voor kristallisaties in voldoende opbrengsten. Ondanks dat eerder een vergelijkbaar 

Cp
BIG

2Sm
II
-sandwichcomplex is gepubliceerd door Harder et al., is er heel weinig 

bekend over de stabiliteit en reactiviteit van deze sandwichcomplexen met kleine 

moleculen en eenvoudige organische substraten. Om deze verbindingen beter te 

begrijpen is de stabiliteit en reactiviteit van de gesynthetiseerde Cp
BIG

2Sm
II
 

metallocenen onderzocht en zijn de reactieproducten geïsoleerd en gekarakteriseerd. 

Verrassend genoeg zijn tolueenoplossingen van de Cp
BIG

2Sm
II
 metallocenen thermisch 

stabiel tot zeker 130 °C en reageren deze metallocenen niet met N2, CO, CO2, cis-

stilbeen, styreen, ethyleen, naftaleen, antraceen, fenazine (C8H12N2), pyridine, 

pyrazine, benzofenon en zelfs niet met het hoog-reactieve witte fosfor (P4). In de 

kristalstructuur van deze metallocenen zijn stabiliserende C−H···C interacties tussen de 

Cp
BIG

-liganden te zien. Deze interacties dragen zeer waarschijnlijk bij aan de stabiliteit 

van deze complexen. 

De metallocenen blijken echter wel met (4-i-Pr-C6H4CO)2 (cuminil) en met O2 in 

aanwezigheid van fenazine (C12H8N2) te reageren. De reactie van Cp
BIG-i-Pr5

2Sm
II
 met O2 

gaf (Cp
BIG-i-Pr5

Sm
III

phz)2O4, maar alleen als fenazine (C12H8N2) ook aanwezig is in het 

reactiemengsel, zie Figuur 3. Het gevormde product is het eerste voorbeeld van een 

lanthanidecomplex met een fenazine die zowel η
1
-gecoördineerd als neutraal is. De 

twee samariumatomen zijn in de +III oxidatietoestand en de twee peroxogroepen(O2 
2−

) 

bruggen tussen de twee samariumcenters die elk één van hun Cp
BIG-i-Pr5

-liganden 

kwijtgeraakt zijn in de reactie. 
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Figuur 3. Kristalstructuur van (Cp
BIG-i-Pr5

Sm
III

phz)2O4. Voor de duidelijkheid zijn alle

waterstofatomen en de iso-propylgroepen weggelaten. 

De reactie van Cp
BIG-Et5

2Sm
II
 met cuminil bij kamertemperatuur geeft

Cp
BIG-Et5

2Sm
III

[(ArCO)2] en dit product is gekristalliseerd in 83 % opbrengst, zie Figuur 4.

De cuminil is in het product gereduceerd tot een radicaalanion en coördineert als een 

η
2
-ligand. Als gevolg van de extreme sterische hinder zijn de Cp-ringen niet langer 

parallel ten opzichte van elkaar en daarnaast buigen de fenylgroepen van de 

Cp
BIG-Et5

-liganden sterk weg van het metaal. 
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Figuur 4. Kristalstructuur van Cp
BIG-Et5

2Sm
III

[(ArCO)2]. Voor de duidelijkheid zijn alle

waterstofatomen en de ethyl- en iso-propylgroepen weggelaten. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een poging tot de synthese van het laag-valente complex 

DIPP-nacnac2Tm
II
 en de isolatie van  (DIPP-nacnac

1−
)(DIPP-nacnac

2−
)Tm

III
, zie Figuur 5.

Van het DIPP-nacnac
2−

-ligand is tijdens de reactie één van de methylgroepen op de 

backbone gedeprotoneerd. 

Figuur 5. Synthese van (DIPP-nacnac
1−

)(DIPP-nacnac
2−

)Tm
III

. 

DIPP-nacnac2Sm
II
 kon worden geïsoleerd uit de reactie van Sm

II
I2 met 2 equivalenten

[DIPP-nacnac]K in THF. Om dit type samarium(II)-complexen beter te begrijpen zijn 

reacties ingezet met kleine moleculen en eenvoudige organische substraten. Zowel 

cuminil als O2 reageren met dit complex, waarbij hetzelfde product 

(DIPP-nacnac
1−

)(DIPP-nacnac
2−

)Sm
III

 gevormd wordt. Dit product is structureel analoog 

aan (DIPP-nacnac
1−

)(DIPP-nacnac
2−

)Tm
III

. Bovendien reageren NO2, PhSSPh, fluorenon
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en fenazine (C8H12N2) met DIPP-nacnac2Sm
II
 tot respectievelijk DIPP-nacnac2Sm

III
NO2,

[(DIPP-nacnac)Sm
III

SPh]2(μ-SPh)2, DIPP-nacnac2Sm
III

(η
1
-C13H8) en

(DIPP-nacnac2Sm
III

)2(C12H8N2), zie Figuur 6. Ook dit laatste complex bevat een nieuw

ontdekte η
1
-N coördinatiemode, nu voor een DIPP-nacnacligand. 

Figuur 6. Kristalstructuren van DIPP-nacnac2Sm
III

NO2 (linksboven),

[(DIPP-nacnac)Sm
III

SPh]2(μ-SPh)2 (rechtsboven), DIPP-nacnac2Sm
III

(η
1
-C13H8)

(linksonder) and [(DIPP-nacnac)Sm
III

]2(µ-η
2
:η

2
-(C12H8N2) (rechtsonder). Voor de

duidelijkheid zijn alle waterstofatomen en de iso-propylgroepen weggelaten. 




