
 

Vlakke metaalcomplexen van 1-(2-hydroxyfenyl)-3,5-
difenylformazaan
Citation for published version (APA):
Meuldijk, J. (1979). Vlakke metaalcomplexen van 1-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan: vorming, structuur en
reactiviteit. [Dissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e), Vrije Universiteit Amsterdam]. Vrije
Universiteit Amsterdam.

Document status and date:
Gepubliceerd: 26/04/1979

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/c8d1c14f-a391-4d54-b488-bd22b24035e0


A P J 
7 s 

t~ : u 
VLAKKE METAALCOMPLEXEN VAN 

~ 1-(2-HYDROXYFENYL)-
~ -3,5-DIFENYLFORMAZAAN 
0 :E VORMING, STRUCTUUR EN REACTIVITEIT 

J. MEULDIJK 



VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM 

VLAKKE METAALCOMPLEXEN VAN 
1-(2-HYDROXYFENYL)-

- 3,5-DIFENYLFORMAZAAN 
VORMING, STRUCTUUR EN REACTIVITEIT 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN 
DOCTOR IN DE WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN 

AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, 
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS 

DR. D.M. SCHENKEVELD, 
HOOGLERAAR IN DE FACUL TEIT DER LETTEREN, 

IN HET OPEN BAAR TE VERDEDIGEN 
OP DONDERDAG 26APRIL 1979TE 13.30 UUR 
IN HET HOOFDGEBOUW DER UNIVERSITEIT, 

DE BOELELAAN 1105 

DOOR 

JAN MEULOIJK 
GEBO REN TE ABBENBROEK 

BIBUOTHE K 

., !l 0 ~) ':llJ 
;....---~-~~----

. I , E!NDHOVErJ 
DRUKKERIJ ELINKWIJK BV - UTRECHT 



PROMOTOR : DR. S. BAL T 
COPROMOTOR: DR. W.E. RENKEMA 
COREFERENT : PROF. DR. K. VRIEZE 



Aan mijn ouders 

Aan mijn sahoonouders 

Voor Anneke 



Typewerk 

Tekenwerk 

Fotografie 

M. Verhagen 

H. Tichelaar 

W.C. van Sijpveld 



INHOUDSOPGAVE 

1 

2 

2A 

2B 

2C 

2D 

3 

4 

INLEIDING 

BEREIDING, STRUCTUUR EN EIGENSCHAPPEN VAN METAAL

FORMAZAANCOMPLEXEN 

BEREIDINGEN 

KRISTALSTRUCTUUR VAN AMMINE(l-(2-HYDROXYFENYL)-

-3,5-DIFENYLFORMAZANATO)NIKKEL(II)-(I) EN 

PYRIDINE(l-(2-HYDROXYFENYL)-3-(4-METHYLFENYL)-

-5-FENYLFORMAZANATO)NIKKEL(II)-(II) 

KOOLSTOF-13 NMR-SPECTROSCOPIE 

INFRAROODSPECTROSCOPIE 

KINETIEK EN MECHANISME VAN DE COMPLEXVORMING TUS

SEN NIKKEL(II) en l-(2-HYDROXYFENYL)-3,5-DIFENYL

FORMAZAAN IN AMMONIAKAAL MILIEU 

LIGANDUITWISSELING IN VLAKKE NIKKEL(II)- EN PAL

LADIUM(II)COMPLEXEN VAN l-(2-HYDROXYFENYL)-3,5-

-DIFENYLFORMAZAAN 

SUMMARY 

1 

9 

9 

16 

25 

37 

53 

81 

107 



Een ieder die heeft bijgedragen aan 

het in dit proefschrift beschreven 

onderzoek wil ik hartelijk danken. 



1 INLEIDING 

Binnen de coordinatiechemie bestaat grote belangstelling voor de 

invloed van cornplexvorming op het verloop van chernische reacties 

in verbindingen met coordinerende eigenschappen. In ons laborato

riurn wordt hiertoe onderzoek gedaan aan de oxydatie en complexvor

ming van formazanen. Deze verbindingen fungeren als rnultidentate 

liganden en de cornplexvorming ervan verlooot vaak in goed te onder

scheiden stappen. Een gedetailleerd inzicht in de diverse coordi

natiestappen heeft de rol van cornplexvorrning bij oxydatiereacties 

verduidelijkt. Onderzoek naar de cornplexvorrnende eigenschappen van 

forrnazanen kan wellicht ook inzicht geven in de complexvorrning van 

andere rnultidentate ligandsysternen, waaronder ook liganden die in 

de natuur voorkomen. 

Forrnazanen zijn verbindingen van het type: 

De bereidinq van dit type verbindingen werd het eerst gerapporteerd 

door Von Pechmann (1) en Bamberger (2). Een uitgebreid overzicht 

van de chernische eigenschappen van deze verbindingen wordt gegeven 

door Nineharn (!), Putter (4), Hooper (5) en Bednyagina en medewer

kers (6). Naast bovengenoernd onderzoek is ook spectroscopisch en 

kristallografisch (7) onderzoek verricht. De nadruk hierbij 

voornarnelijk op de configuratie van de N1-N5 keten en de positie 

van het irnineproton in de forrnazaanketen. Een uitgebreid literatuur

overzicht hierover is gegeven door Renkerna (8). 

Forrnazanen hebben zeer sterk coordinerende eigenschappen. Deze eigen

schappen zijn sterk afhankelijk van de aard van de groepen R1 , R3 
en R

5 
(6) (9). Als R1 , R

3 
en geen coordinerende eigenschappen 
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hebben, worden in het algemeen met tweewaardige overgangsmetaal

ionen complexen gevormd van het type: 

R, R1 

I I 
N-N N-N /,---- '\. / -----,-.,, 

R3-C • M ; C-R3 
"\.'----- / " -----'/ N-N N-N 

I I 
% R5 

Reacties van koper(II) met deze formazanen geven vaak koper(I)com

plexen. Hierbij speelt de oxydatie van het formazaan tot tetra

zoliumzout door koper(II) een belangrijke rol. Veel onderzoek is 

hieraan gedaan door Hirsch (11) en Price (12). In ons laboratorium 

heeft Renkema een 1 : 2 complex van koper(I) en 1,5-difenylformazaan 

bereid waarvan de structuur kristallografisch is opgelost (13). In 

dit complex zijn twee neutrale molekulen 1,5-difenylformazaan in 

een tetraedrische orohulling via de stikstofatomen 1 en 4 aan het 

koper(I)ion gebonden. 

In het geval dat de groepen R
1 

en R
5 

fenylgroepen zijn met op de 

orthoplaats een complexvormende groep, coordineert het formazaan 

vaak als tri- of tetradentaat ligande. Bij l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-di

fenylformazaan en l-(2-carboxyfenyl)-3,5-difenylformazaan ontstaan 

koper(II)- en nikkel(II)complexen met de volgende structuur (9) (14) 

( 15) : 

Q 
N-N 0 

h·---'\. / 
C' M 
'{-----/ N-b 

Bij deze complexen vindt op de vierde coordinatieplaats gemakkelijk 

additie van liganden als ammoniak of pyridine plaats. complexen 

van l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan en 3-cyanoformazanen zijn 

deze additieproducten ook te isoleren. Hoewel bij (l-(2-carboxyfe

nyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) geen additieproducten zijn 

-2-



geisoleerd en in het zichtbare spectrum van dit complex bij toevoe

gen van ammoniak geen veranderingen waargenomen warden, is met be

hulp van ESR-spectroscopie bewezen, dat in oplossing toch additie 

van ammoniak plaats vindt (16). 

De bezetting van de vierde coordinatieplaats in oplossing in af

wezigheid van extra liganden is onderwerp van veel discussie. Bij 

koper(II) wordt in het eerder genoemde ESR onderzoek (16) tricoordi
natie zeer onwaarschijnlijk geacht. Voor nikkel{II) wijzen molekuul

gewichtsmetingen in benzeen echter op tricoordinatie van nikkel(II) 

(17). Uit magnetische metingen van (1-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanato)koper(II) in vaste toestand is gebleken, dat hier spra

ke is van dimeervorming (8). Op grond van de waarnemingen bij de 

koper(II)complexen staan waarnemingen en conclusies van Griln en 

Freiesleben (17) opnieuw ter discussie. 

In het voorgaande hebben we reeds gewezen op de mogelijkheid for

mazanen te oxyderen tot kleurloze tetrazoliumzouten. Deze oxydatie 

is omkeerbaar. Balt en Verwey hebben de oxydatie van een aantal 

formazanen door hexacyanoferraat{III) in ammoniakaal milieu bestu

deerd (18). Ze vonden hierbij, dat het formazaanmolekuul, waarvan 

het imineproton is afgesplitst door een outer-sphere reactie met 

het hexacyanoferraat(III) wordt geoxydeerd. Hierop aansluitend werd 

de oxydatie van verschillende formazanen door koper(II) in ammonia

kaal milieu bestudeerd en vergeleken met de complexvorming tussen 

koper(II) en l-(2-carboxyfenyl)-3,5-difenylformazaan, dat in dit 

milieu niet door koper(II) wordt geoxydeerd (19) (20). Hieruit werd 

geconcludeerd, dat de oxydatiereacties en de complexvormingsreac

ties met koper(II) via dezelfde snelheidsbeoalende stap verlopen: 

reactie van triamminetriaquokoper(II) met het formazaan waaraan het 

imineproton nog is gebonden. Bij de oxydatie door koper(II) is dus 

sprake van een "inner-sphere" oxydatiereactie. 

Kinetisch onderzoek van zowel de complexvorming tussen nikkel(II) 

en l-(2-carboxyfenyl)-3,5-difenylformazaan als de ontleding van 

(1-(2-carboxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) in ammonia

kaal milieu wijst op reactie van triamminetriaquonikkel(II) met het 

formazaan waarvan het imineproton niet is afgesplitst (19). 

Zeer verhelderend was het hieropvolgende kinetisch onderzoek naar de 
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complexvorming tussen koper(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazaan in amrnoniakaal milieu (21). Hier wordt door reactie van 

triamminetriaquokoper(II) met het formazaan, waarvan alleen het 

hydroxylproton is afgesplitst, een tussenproduct gevormd dat onder 

invloed van ammoniak en het amrnoniumkation omlegt naar een stabiel 

eindproduct, dat de volgende structuur heeft: 

Dit is gebleken uit kristallografisch onderzoek van het gelsoleerde 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) (22) dat 

in oplossing hetzelfde zichtbare spectrum heeft als het eindproduct 

van de complexvormingsreactie. Ook de ESR spectra van het in oplos

sing gevormde eindproduct en van een oplossing van het geisoleerde 

amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) bleken 

identiek (16). 

Het tussenproduct is niet geisoleerd, doch de mogelijkheid nog €en 

koper(II)ion aan zich te binden en zo een complex van een metaal-li

gand verhouding van twee te vormen heeft geleid tot het postuleren 

van de volgende structuur van dit tussenproduct (21): 

De omlegging werd geformuleerd als een gelijktijdige additie van 

het ammoniumkation aan het zuurstofatoom en van een molekuul amrnoniak 

aan een van de axiale posities van het koper(II)ion. Hierdoor laat 

de binding koper-zuurstof los, waarna ringsluiting door het eind

standige stikstofatoom kan optreden. Na deze ringsluiting wordt de 
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binding koper-zuurstof weer gevormd. Uit modelbouw is gebleken, dat 

met dit model voor de structuur van het tussenproduct de bovenge

noemde volgorde van reactiestappen de kleinste spanning in het sys

teem tot gevolg heeft·. In aanwezigheid van vrij formazaan vindt 

eveneens omlegging plaats, doordat het formazaan waarvan alleen het 

hydroxylproton is afgesplitst reageert met het tussenproduct of het 

tussenproduct waarvan een molekuul ammoniak is afgesplitst. Coordi

neert dit formazaan via zuurstof, dan zal geen omlegging plaatsvin

den, maar coordinatie van het formazaan via ~~n van de stikstofato

men kan vorming van amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazana

to)koper(II) tot gevolg hebben. 

Een vervolg hierop is het in dit proefschrift beschreven onderzoek. 

De nadruk ligt hierbij op de kinetiek van de complexvorming tussen 

nikkel(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan in amrnoniakaal 

milieu, de complexvorming met palladium(II) en platina(II) en de 

kinetiek van de uitwisseling van liganden op de vierde coordinatie

plaats. 

In hoofdstuk 2A beschrijven we de bereiding van de onderzochte me

taalcomplexen. Hier werd ender andere gevonden dat er twee isomeren 

van amrnine- en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato) 

nikkel(II) geisoleerd kunnen warden. In ~~n van deze isomeren is 

de coordinatie van het formazaan analoog aan de coordinatie in 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II). Dit 

isomeer wordt in het vervolg aangeduid met -(II) achter de naam van 

het complex, het andere isomeer met -(I) achter de naam van het com

plex. De structuur van amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylforma

zanato)nikkel(II)-(I) is kristallografisch opgelost. Dit is beschre

ven in hoofdstuk 2B. In dit hoofdstuk is ook de kristallografische 

structuurbepaling van pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)

-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) gegeven. 

Een onderzoek naar de mogelijkheid koolstof-13 NMR-sprectroscopie 

en infraroodspectroscopie te gebruiken bij de identificatie van me

taalformazaancomplexen wordt beschreven in de hoofdstukken 2C (NMR) 

en 2D (IR) . 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de kinetiek van de complexvorming van 
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nikkel(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan in ammoniakaal 

milieu. Hierbij werd het volgende reactieschema geformuleerd: 

Nikkel ( :n: ) + Formazaan 

][ 

De productverhouding is alleen afhankelijk van de ammoniakconcen

tratie. Het gevormde ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformaza

nato)nikkel(II)-(I) legt onder invloed van ammoniak en ammoniumper

chloraat om naar ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazana

to}nikkel(II)-(II). 

In hoofdstuk 4 wordt de kinetiek van de uitwisseling van liganden 

op de vierde coordinatieplaats beschreven. Hier wordt oak aandacht 

besteed aan de invloed van het oplosmiddel op de gemeten reactie

sne lheden. 
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2 BEREIDING, STRUCTUUR EN EIGENSCHAPPEN VAN METAALFORMAZAAN

COMPLEXEN 

2A BEREIDINGEN 

Nikkel(II)zouten geven met l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan 

in ammoniakaal milieu snel een product dat, zoals uit dunnelaag

chromatografie blijkt, uit een paarse en een groene component be

staat. Deze twee componenten zijn met behulp van kolomchromatogra

fie op preparatieve schaal van elkaar te scheiden. Uit zichtbare 

spectra blijkt, dat een relatief grotere hoeveelheid van de paarse 

component wordt verkregen naarmate de ammoniakconcentratie hoger 

is. De milieu-afhankelijkheid van deze reactie wordt nader uitge

werkt in hoofdstuk 3. Uit elementanalyse (vergelijk referentie (1)) 

blijkt, dat de paarse en de groene component dezelfde samenstelling 

hebben. De groene component is geheel analoog aan het reeds eerder 

bereide en kristallografisch onderzochte ammine(l-(2-hydroxyfenyl)

-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) (1). Deze verbinding heeft de 

volgende structuur: 

Q 
0-

N-N 0 /,----" / 
C ( NI "'---- / ' N-bH' 

Analoge nikkelverbindingen met op de vierde coordinatieplaats an

dere monodentate liganden worden zuiver verkregen door l-(2-hydroxy

fenyl)-3,5-difenylformazaan eerst te doen reageren met een 

nikkel(II)zout, waarna door toevoegen van het monodentate ligande, 

in ons geval pyridine en trifenylfosfine, het gewenste complex 

verkregen wordt. Nikkelcomplexen met deze structuur worden in het 

vervolg aangeduid met "-(II)" achter de naam van het complex. 
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Op grond van de elementanalyses is het , dat ook in de 

paarse verbinding ammoniak aan het nikkel(II)ion is gecoordineerd. 

We noemen deze verbinding: ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanato)nikkel(II)-(I). De zichtbare spectra van de complexen 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato}nikkel(II)-(I) en 

-(II) worden gegeven in figuur 2A-l. 

08 

w 

to[~ 

l ae1
\ I 

\ / 

\\ ,/ 
04 ' / 

\,, ___________________ / 

Figuur 2A-l. Zichtbare spectra van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-

difenylformazanato)nikkel(II)-(I) (---) en -(II) (~-) in 50 ge-
-3 

wichtsprocenten ethanol-water en een ionensterkte van 0,100 mol dm ; 

de concentratie van beide complexen is 9,0 x 5 mol drn- 3 

Door ammoniak uit te wisselen tegen pyridine is het ook mogelijk 

de verbinding pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato} 

nikkel(II) (I).te bereiden. Het is niet gelukt de verbinding tri

(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) 

zuiver te bereiden. 

De reeds eerder genoemde mogelijkheid (2) complexen te bereiden van 

het type (l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato}nikkel(II) is 

voor ons aanleiding geweest de cornplexen pyridine(l-(2-hydroxyfenyll

-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) en -(II) thermogravimetrisch 

te onderzoeken op het afsplitsen van pyridine. Er bleek inderdaad 

pyridine afgesplitst te kunnen worden. Beide cornplexen gaven het

zelfde product, hetgeen is gebleken uit de infraroodspectra. Naast 

het afsplitsen van pyridine is dan bij pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-



-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) ook de coordinatie van het 

formazaan aan nikkel veranderd. 

De complexen: ammine-, pyridine- en trifenylfosfine(l-(2-hydroxy

fenyl)-3,5-difenylformazanato)~alladium(II) en trifenylfosfine(l~ 

-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)platina(II), die dezelfde 

structuur hebben als de overeenkomstige nikkelcomplexen van het 

type (II) zijn ook geisoleerd. Met uitzondering van trifenylfos

fine (l- (2-hydroxyfenyl)-3 ,5-difenylformazanato)palladium(II) moest 

het qewenste comolex door middel van kolomchromatografie worden 
geisoleerd. 

De verbindingen ammine- en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanto)platina(II) zijn door ons, na herhaalde pogingen, niet 

in zuivere vorm geisoleerd. 

2A.l Experimenteel gedeelte 

De tridentate forrnazanen l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan <ll, 
l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methyl)-5-fenylformazaan (£) en l-(2-hydroxy

fenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)forrnazaan (1) werden bereid volgens 

de methode van Wizinger (3). Het benzaldehydfenylhydrazon (!), dat 

bij de bereiding van l als tussenproduct wordt gevormd, werd bereid 

door een equivalente hoeveelheid fenylhydrazine onder roeren bij 

O 0 c langzaam toe te druppelen aan benzaldehyde verdund met metha

nol. Het ruwe product werd omgekristalliseerd uit methanol. Bij de 

bereiding van £ werd het analoge reactieproduct van 4-methylbenzal

dehyde en fenylhydrazine eveneens geisoleerd. Bij de bereiding van 

~ werd het reactieproduct van benzaldehyde en 4-methylfenylhydra

zine niet geisoleerd, maar direct omgezet in formazaan. 

Het bidentate 1,3,5-trifenylformazaan <il (Fluka, purum) werd om

gekristalliseerd uit methanol. De verbindingen l• £, 1• ! en 5 

werden gedroogd onder vacuum boven fosforpentoxide. 

De bereide metaalcomplexen werden alle gedroogd onder vacuilm boven 

kaliumhydroxide. De opbrengsten liggen tussen 40% en 70% berekend 

op formazaan. De opbrengsten van de amminecomplexen zijn in het 

algemeen wat lager dan van pyridine- en trifenylfosfinecomplexen. 

De resultaten van de uitgevoerde analyses worden gegeven in tabel 

2A.l. 
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Ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) (~) 

werd bereid door aan een gefiltreerde oplossing van 10 gram l in een 

liter aceton,waaraan 120 ml geconcentreerde ammonia was toegevoegd, 

ender flink roeren 12 gram nikkelperchloraathexahydraat (Fluka, 

purum p.a.) toe te voegen. Na enige minuten werd het reactiemengsel 

na filtreren uitgegoten in 2 kg ijs. Het gevormde neerslag werd na 

een dag afgefiltreerd en gedroogd. Het paarsgekleurde ~ werd met 

behulp van kolomchromatografie (kolomvulling: Merck, kieselgel 60, 

korrelgrootte 0,063 - 0,200 mm, loopmiddel dichloormethaanl geiso

·1eerd. 

De verbindingen ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fe

nylformazanato)nikkel(II)-(I) (2) en ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fe

nyl-5-(4-methylfenyl)formazanato)nikkel(II)-(I) (~) werden op klei

nere schaal op dezelfde manier bereid uit ~ en 1· 
Pyridine(I-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(IIJ-(I) Clll 
werd bereid door IO gram van de ongezuiverde verbinding ~ op te los

sen in 200 ml dichloormethaan en aan deze oplossing 20 ml pyridine 

toe te voegen. Na 30 minuten roeren bij 35 °c werd 50 ml ethanol 

toegevoegd, waarin na het verdampen van het dichloormethaan een 

neerslag werd gevormd. Uit dit neerslag werd onder dezelfde omstan

digheden als bij de bereiding van ~ het paarse product ll geiso

leerd. 

De complexen pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenyl

formazanato)nikkel(II)-(I) (~) en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fe-

nyl-5-(4-methylfenyl)formazanato)nikkel(II)-(I) 

kleinere schaal) op dezelfde manier bereid. 

werden (op 

De complexen ammine-, pyridine- en trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfe

nyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) (respectievelijk ~, 

!! en l2 werden bereid door aan 5 gram l opgelost in 750 ml 

hete ethanol 5 gram nikkelperchloraathexahydraat toe te voegen. 

Na 15 minuten refluxen werd respectievelijk 25 ml geconcentreerde 

ammonia, 10 ml pyridine of 4 gram trifenylfosfine toegevoegd. Na 

afkoelen werd het verkregen neerslag afgefiltreerd en in het geval 

van het pyridine- en trifenylfosfinecomplex nog een keer uit etha-

nol omgekristalliseerd. De complexen pyridine- en trifenylfosfine 

(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) 
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(respectievelijk en 1 en amrnine-, pyridine- en trifenylfos-

fine (l- (2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl) formazanato) nik

kel(II)-(II) (respectievelijk .!..Q_, .!.§.en .!2_) werden op kleinere 

schaal op dezelfde manier uit ~en l bereid. Het complex amrnine(l

(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) 

was op deze manier niet zuiver te bereiden. 

(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) (20) werd op 

kleine schaal bereid door ongeveer 50 mg van complex 14 onder vacuum 

langzaam te verwarmen. Hiervoor werd een Setaram G70 thermobalans 

en de bijbehorende regelapparatuur gebruikt. Vanaf 125 °c trad een 

gewichtsverlies op, dat overeenkwam met het afsplitsen van pyridine. 

Tot 200 °c trad nog geen verdere ontleding van het complex op. Het

zelfde product werd ook verkregen door l.! op dezelfde manier te be

handelen. 

De complexen ~, 2 1 ~.' J:.1 en 20 werden ook bereid met nikkel-62 

als metaalion. Hiertoe werd circa 100 mg metallisch nikkel-62 

(Rohstoff, Dilsseldorf) met geconcentreerd salpeterzuur omgezet in 

oplossing werd drooggedampt, waarna het 

in ethanol opgelost werd. Hiervan uitgaande werd een 

nikkelf ormazaancomplex op de eerder beschreven manier gemaakt en 

gezuiverd. Het nikkel-62 werd teruggewonnen door destructie van 

het complex met zwavelzuur en perchloorzuur. Het hierbij ontstane 

6 2N. SO d ' b t . 6 2 . CO H. . d i 4 wer met natriumcar onaa omgezet in Ni 3 . ieruit wer 

met geconcentreerd salpeterzuur een o~lossing van 62Ni(N03) 2 ver

kregen. Deze oplossing werd drooggedampt, waarna het Ni(N0 3J 2 in 

ethanol werd opgelost. 

De amrninecomplexen ~ en 2 met stikstof-15 amrnoniak werden verkre

gen door de overeenkomstige amrninecomplexen ~ en i te behandelen 

met een 20-voudige overmaat stikstof-15 arnrnoniak. 

Arnrnine-, pyridine- en trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-dife

nylformazanato)palladium(II) (ty9e II) (res9ectievelijk ~, 22 en 

23 werden bereid door aan een hete oplossing van 4 gram l in 1 li

ter ethanol een equivalente hoeveelheid palladium(II)nitraatdihy

draat (Drijfhout, Amsterdam), opgelost in zo weinig mogelijk water, 
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Tab el 2A. l. Elementanalyses (in %) van formazaan en metaalformazaancomplexen 

Metaal c H N 0 p 

gev. (ber.) gev. (ber.) gev. (ber.) gev. (ber.) gev. (ber.) gev. (ber.) 

llf 2 72,7(72,71) 5,64 (5,49) 

3 72,5 (72, 71) 5,46 (5,49) 

.§. 15,0 (15,05) 58,3 (58,50) 4,70(4,39) 18,0 (17,96) 4,37(4,10) 

7 14,5 (14,52) 

8 14,4 (14,52) 

9 15,2 (15,05) 

10 14,5 (14,52) 

11 13,1 (12,98) 63,6 (63, 75) 4,51 (4,24) 15,5 (15,49) 
I 12 12,6 (12,59) ..... ... 
I 13 12,8 (12 ,59) 

14 13,1 (12 ,98) 63,6(63,75) 4,07(4,24) 15,5 (15 I 49) 3,43(3,54) 

15 12,5 (12,59) 

16 12,7 ( 12, 59) 

17 9,35( 9,24) 69,9 (69,95) 4, 70 (4,60) 8,83( 8 ,92) 2,39(2,52) 4,80(4,88) 

18 8, 99 { 9,04) 

19 9 t 12 ( 9,04) 

20 15,7 (15,74) 

21 52,0(52,13) 3,90(3,91) 15,9 (16,00) 3,62(3,65) 

22 57,4(57,67) 3,86(3,83) 13,9 ( 14, 01) 3 , 1 7 ( 3, 20) 

23 64, 7 (65,06) 4 ,35 (4 ,28) 8,08( 8,20) 2,01(2,34) 4,32(4,53) 

24 57,5(57,59) 3,72(3,79) 7, l 7 ( 7,26) 1,89(2,07) 3 ,94.(4 ,01) 

if De nummers corresponderen met de op pagina 48 en 49 genoemde verbindingen. 

De C, H, N, 0 en P analyses zijn uitgevoerd door het Organisch Chemisch Instituut TNO te 

I Utrecht. 

····--------



gedurende 30 minuten toe te voegen. Hierna werd respectievelijk 

25 ml geconcentreerde ammonia, 10 ml pyridine of 3,6 gram trifenyl

fosfine toegevoegd. De oplossingen werden heet over watten gefil

treerd. Bij de bereidlng van .fl en 22 werd het reactiemengsel uit

gegoten in ijs. Verbinding £l kristalliseerde zonder extra bewer

kingen in zuivere vorm uit. Bij elk van de bereidingen werd het ge

vormde neerslag na een dag afgefiltreerd en gedroogd. De roodge-

kleurde complexen en 22 werden met behulp van kolomchromatogra-

f ie, onder dezelfde omstandigheden als bij de bereiding van ~, zui

ver geisoleerd. 

Verbinding 21 met stikstof-15 ammoniak werd verkregen door deze 

verbinding te behandelen met een 20-voudige overmaat stikstof-15 

ammoniak. 
Trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)platina(II) 

(type II) (24) werd bereid door gedurende 10 uur aan een hete oplos

sing van 4 gram l in 1 liter ethanol, waarin 25 gram natriumacetaat

trihydraat is opgelost, een equivalente hoeveelheid kaliurntetrachlo

roplatinaat (II) (Drijfhout Amsterdam), opgelost in zo weinig mogelijk 

water, toe te voegen. Het reactiemengsel werd hierna over watten ge

filtreerd. Aan het filtraat werd 3,6 gram trifenylfosfine toegevoegd. 

Na enkele minuten refluxen werd het reactiernengsel weer over watten 

gefiltreerd. Het filtraat werd aan de rotatieverdamper tot ongeveer 

100 ml ingedarnpt. Het gevormde neerslag werd na afkoelen afgefil

treerd en gedroogd. Het ruwe product dat naast het rode complex ±_! 

nog enkele bijproducten bevatte, werd met behulp van kolomchromato

grafie, onder dezelfde omstandigheden als bij de bereiding van ~, 

gezuiverd. 
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2B KRISTALSTRUCTUUR VAN AMMINE(l-(2-HYDROXYFENYL)-3,5-DIFENYLFOR

MAZANATO)NIKKEL(II)-(I) EN PYRIDINE(l-(2-HYDROXYFENYL)-3-(4-ME

THYLFENYL)-5-FENYLFORMAZANATO)NIKKEL(II) (II) 

In (1) is de kristalstructuur van 9 beschreven. Hieronder beschrij

ven we de kristallografische structuurbepaling van de met 9 isomere 

verbinding £ alsmede die van _!2. Deze kristalstructuren zijn door 

Dr. C.H. Stam en medewerkers bepaald op het laboratorium voor kris

tallografie van de Universiteit van Amsterdam. 

2B.l Structuurbepaling van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanato)nikkel(II)-(I) (£) 

De kristallen werden verkregen door een gram ~ op te lossen in 100 

ml dichloormethaan en dit, na toevoegen van 20 ml ethanol, te laten 

verdampen. De kristallen zijn monoklien met celconstanten: 

a 11,2599(4), b = 13,972(8), c = 11,8702(4) ~en B = 109,17(1) 0 

{tussen haakjes is de berekende standaarddeviatie in de laatste 

decimaal gegeven). De ruimtegroep werd bepaald als P2 1/a (voor 

hol met h oneven en voor oko met k oneven worden systematische uit

dovingen gevonden). In de eenheidscel bevinden zich 4 molekulen. 
-3 De berekende dichtheid is 1,47 g cm . Met behulp van een Nonius 

CAD 4 eenkristaldiffractometer, uitgerust met een grafietmonochro

mator, werden, gebruik makend van Cu Ka straling, 2725 reflecties ge

meten, waarvan de intensiteit (I) groter was dan 2a(I). Er werd 

niet gecorrigeerd voor absorptie van straling (µ = 17,0 cm- 1 , af

metingen van het gemeten kristal: 0,8 x 0,45 x 0,15 mm). 

De van het nikkelatoom werd uit een (E 2 - 1)-Patterson-syn-

these leid. Uit een Patterson-minimumfunctie, gebaseerd op de 

posities van de vier nikkelatomen in de eenheidscel, konden de 

van alle overgebleven atomen, met uitzondering van de wa

terstof-atomen, worden vastgelegd. De posities van de waterstof

atomen werden ontleend aan een verschilfourier-synthese. De aldus 

gevonden atoomposities werden verfijnd met behulp van kleinste kwa-

-16-



Figuur 28-la. 

C54 

C55 

Figuur 28-lb 

C34 

. , , 
' ------o 

,iNi --- ••• 

' , : 

o{;;o 

C53 

N2 

0 

N1 

' . . . . 
~~~------ 0 .... -- ~ 

' . . . 
' 

N6~ C62 C66 

C63 C65 

C64 

C14 

Figuur 28-1. Coordinatie rand nikkel en projectie op het formazaan

skelet van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nik

kel(II)-(IJ (figuur 2B-la) en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methyl

fenyl)-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) (figuur 2B-lb) 
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Tabel 2B.l. Fractionele coordinaten (tussen haakjes de berekende standaarddeviaties in de 

laatste decimaal) van anunine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) (~) en 

pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) (_!2) 

6 15 

x y z x y z 

Ni 0,14208(5) 0,13052(4) 0,02928(5) -0,06907(5) 0,40830(2) 0,50796(4) 

Nl 0,3520 (3) 0,0893 (3) 0,2365 (3) 0, 1143 ( 3) 0;3708 ( l) 0,6152 ( 2) 

I N2 0,3062 (3) 0, 1189 ( 2) 0,1282 (3) 0,2379 ( 3) 0,3462 ( l) 0,5942 ( 2) 
I-' 
co 

C3 0,3919 (3) 0,1470 ( 3) 0,0722 (3) 0,2375 (3) 0,3450 (1) 0,4741 (3) I 

N4 0,3422 ( 3) 0,1754 ( 2) -0,0385 ( 3) 0,1206 (3) 0,3649 ( 1) 0,3668 (2) 

NS, 0,2162 ( 2) 0,1787 (3) -0,0765 (3) -O,Oll7 (3) 0,3924 ( 1) 0,3698 (3) 

0 0,0757 (2) 0,0762 ( 2) 0,1351 ( 2) -0I1163 (2) 0,4250 ( 1) 0,6528 ( 2) 

ell 0 I 2725 ( 3) 0,0565 (3) 0,2946 (3) 0,1204 (3) 0,3693 ( 1) 0,7425 ( 3) 

c12 0,1391 (3) 0,0484 ( 3) 0,2432 (3) -0 ,OllO ( 4) 0,4001 (1) 0,7561 ( 3) 

C13 0,0761 ( 3) 0,0040 ( 3) 0,3150 ( 3) -0,0220 (4) 0,4025 ( 2) 0 ,8776 (3) 

c14 0,1370 ( 4) -0,0264 ( 3) 0,4274 ( 4) 0,0922 ( 4) 0,3746 ( 2) 0,9784 ( 3) 

c1s 0,2680 (4) -0,0145 (3) 0,4791 ( 4) 0,2213 (4) 0,3439 ( 2) 0,9627 (3) 

c16 0,3320 (4) 0,0266 ( 3) 0,4122 ( 4) 0,2360 ( 4) 0,3410 ( 1) 0,8448 (3) I 



c31 0,5314 (3) 0,1456 ( 3) 0,1299 ( 4) 0,3888 ( 3) 0,3189 ( 2) 0,4606 ( 3) 

c32 0,5890 ( 4) 0,1880 (3) 0,2396 ( 4) 0,5458 ( 4) 0,3185 ( 1) 0,5632 (3) 

C33 0,7199 ( 4) 0,1911 ( 3) 0,2888 ( 4) 0,6898 (4) 0,2957 ( 2) 0,5502 ( 3) 

4 0,7910 (4) 0,1501 ( 4) 0,2284 (5) 0,6812 (4) 0 ,2725 ( 1) 0,4360 (3) 

C35 0,7370 ( 4) 0,1070 ( 4) 0,1206 (5) 0,5247 (4) 0,2731 ( 1) 0,3341 ( 3) 

c36 0,6040 (4) 0,1034 (3) 0,0685 ( 4) 0,3803 ( 3) 0,2958 (1) 0,3456 ( 3) 

C37 0,8389 ( 4) 0,2480 (1) 0,4230 ( 4) 

1 0,1639 ( 3) 0,2074 ( 3) -0,1972 ( 3) -0,1242 (3) 0,4064 (2) 0,2403 ( 3) 

c52 0,2044 (4) 0,1693 ( 3) -0,2866 ( 4) -0,2158 ( 4) 0,3660 ( 1) 0,1592 ( 3) 
I 

I-' 

l..O C53 0,1519 (5) 0,1985 ( 4) -0,4030 ( 4) -0,3333 (4) 0,3793 (2) 0,0394 (3) 
I 

C54 0,0564 (5) 0,2660 ( 4) -0,4339 ( 4) -0,3566 ( 4) 0,4318 ( 2) 0,0023 ( 4) 

0,0150 ( 5) 0,3036 ( 4) -0,3465 (4) -0,2615 ( 5) 0,4715 (2) 0,0800 ( 4) 

c56 0,0670 ( 4) 0,2750 ( 3) -0,2299 (4) -0,1414 (4) 0,4591 ( 1) 0,2017 ( 3) 

N6 -0,0300 (3) 0,1404 ( 2) -0,0763 ( 3) -0,2795 ( 3) 0,4457 ( 1) 0,4136 ( 2) 

c62 -0,4197 (3) 0,4181 ( 2) 0,3451 ( 3) 

c63 -0, 5 779 ( 4) 0,4422 (2) 0,2891 (3) 

c64 -0,5919 ( 4) 0,4962 ( 2) 0,3033 ( 3) 

c65 -0,4489 (5) 0,5248 (2) 0,3727 ( 4) 

c66 -0,2952 ( 4) 0,4984 ( 2) 0, 42 77 ( 4) 



---------

Tabel 2B.2. Bindingsafstanden (in Rl en bindingshoeken (tussen haakjes de berekende standaard-

deviaties in de laatste decimaal) van anunine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nik-

kel (II)- (I) (~) en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazanato)nik-

kel (II)- (II) 

6 15 6 6 

Ni-0 1,825(3) 1,860(3) N6-C62 1,335(4) c16-c11-c12 119,6(4) 121,8(4) 

Ni-N1 
1,824(2) c62-c63 1,381(5) c11-c12-o 123,7(4) 117,4(3) 

Ni-N 2 1,843(3) c63-c64 1,366(7) c13-c12-0 120,0(3) 124,6(4) 

I Ni-N5 1,851(4) 1,832(4) c64-c65 1,367(6) c11-c12-c13 116,2(3) 118,0(3) 
t-...l 
0 

c12-c13-c14 122,6(3) 120,2(4) I Ni-N6 
1,937(3) 1,932(3) c65-c66 1,376(6) 

Nl-N2 1,286(5) 1,302(4) C66-N6 1,336(6) c13-c14-c15 120,8(5) 121,0(4) 

N2-C3 1,396(6) 1,348(5) c14-c1 6 
118,3(4) 120,2(3) 

C3-N4 1,309(5) 1,337(3) O-Ni-N1 
86,5(1) c15-c16-cll 122,4(4) 118,9(4) 

N4-N5 1,341(4) 1,318(4) O-Ni-N 2 94,4(1) c3-c31-c32 121,6(4) 120,2(3) 

Nl-Cll 1,376(6) 1,413(5) N1-Ni-N5 
91,4(1) C3-C31-C36 118,4(4) 121,7(3) 

c11-c12 1,428(4) 1,400(5) N2-Ni-N5 83,3(1) c36-c31-c32 120,0(3) 118,1(3) 

c12-c13 1,418(6) 1,403(6) N5-Ni-N6 96,5(1) 96,6(1) c31-c32-c33 120,8(5) 120,6(4) 

c12-o 1,306(4) 1,325(4) N6-Ni-O 85,8(1) 85,6(1) C32-C33-C34 119 ,2 (4) 121,2(3) 

I 



cl3-c14 1,353(6) 1,372(5) N1-Ni-N6 171,1(1) C33-C34-C37 120,7(3) 

c14-c15 1,409(6) 1,392(6) N2-Ni-N6 178,8(1) C35-C34-C37 121,4(3) 

c15-c16 1,362(8) 1,377(51 O-Ni-N
5 176,3(1) 177,3(1) C33-C34-C35 121,4(4) 117,9(3) 

c16-c11 1,399(6) 1,391(5) Ni-o-c12 125,8(2) 111,8(2) c34-c35-c36 120,4(5) 121,5(3) 

c3-c31 1,493(5} 1,486(5) Ni-N 1-c11 112,8 (2) c35-c36-c31 118,2(4) 120,6(3) 

c31-c32 1,383(6) 1,394(4) Ni-N 1-N2 131,2(2) N5-c51-c52 122,1(4) 118,7(4) 

c32-C33 1,397(6) 1,394(6) Ni-N 2-N 1 130,8(3) N5-c51-c56 120,0(4) 119,9(3) 

C33-C34 1,364(8) 1,385(5) Ni-N 2-c3 112,2(2) c56-c5 117,9(4) 121,3(3) 

C34-C37 1,516(5) 
l 

Ni-N5-N 4 114,8(2) 128,6 (3) l-c52-C53 120,9(5) 119,2(3) 

"' .... 
C34-C35 1,363(8) 1,388(4) Ni-N5-c51 131,3(2) 121,2(2) cs2-cs3-cs4 120,S(6) 119,8(5) I 

c35-c36 1,421(6) l,389(S) Cll-Nl-N2 119,7(3) 116,1(2) CS3-CS4-CS5 119,1(4) 121,1(4) 

c36-c31 1,392(7) l,392(S) Nl-N2-C3 117,0(3) 119,1(2) cs4-cS5-cS6 120,8(5) 120,2(4) 

NS-CS! 1,413(5) l,454(S) N2-C3-N4 llS,4 (3) 128,S(3) c55-cs6-cs1 120,8(S) 118,2(3) 

cs1-c52 1,391(7) l,385(S) N2-c3-c31 124,4(4) llS,3(2) N6-c62-c63 122,3(5) 

cs2-cs3 1,374(7) 1,383(4) N4-c3-c31 120,2(4) 116,2(3) c62-c63-c64 119,1(4) 

CS3-CS4 1,386(8) 1,366(7) C3-N4-NS 114 ,0 (4) 121,0 (3) c63-c64-c6S 119.0(4) 

cs4-cS5 1,374(8) 1,365(6) N4-N5-CS1 113,3 (3) 110 ,O (3) c64-c6S-c66 119,2(S) 

c55-cS6 1,373(7) 1,400(5) N1-c11-c12 12S,3(4) 111,2(3) c6S-c66-N6 122,3(4) 

cs6-cs1 1,398(6) l,37S(6) N1-c11-c16 115,0(3) 127 ,0 (3) c66-N6-c62 188,1(3) 
-----~~······ 



draten berekeningen, anisotroop voor alle atomen met uitzondering 

van waterstof en isotroop voor waterstofatomen. Bij deze berekeningen 

werd gebruik gemaakt van gewichtsfactoren (w) : 

w 1 
(2B-l) 

(3 + F + 0,0089 F 2 ) 
exp exp 

(F is de structuurfactor), terwijl werd gecorrigeerd voor de anoma

le verstrooiing door nikkel. De uiteindelijk gevonden waarde voor 

de R-factor was 3,1%. De eindwaarden van de atoomcoordinaten, met 

uitzondering van de waterstofatomen, warden gegeven in tabel 28.1. 

De vorm van het complex alsmede de nunuuering van de atomen geven 

we in figuur 2B-la. Deze figuur is een projectie op het vlak van het 

formazaanskelet. De bindingshoeken en bindingsafstanden zijn 

gebracht in tabel 2B.2. Nikkel heeft een vrijwel vlakke vieromringing; 

de geometrie hiervan geven we in figuur 2B-la. De drie fenylkernen 

C11-c16 (I), c
31

-c
36 

(III) en c
5 

(V) zijn vlak binnen respec-

tievelijk 0,006, 0,020 en 0,005 ~- Het formazaanskelet N1-N
2
-c

3
-N 4-N

5 
(II) is vlak binnen 0,018 ~. De hoeken tussen de vier vlakken war-

den gegeven in tabel 2B.3. De ringen I en II zijn in goede benadering 

coplanair; de grootste afwijking van het beste vlak door I en II is 

0,09 ~-
De molekulen zijn met elkaar verbonden door zwakke waterstofbruggen. 

Een ervan is die tussen de atomen N
6

-H ••• O, waarbij N
6 

een atoom is 

van het opgegeven molekuul (zie tabel 2B.l) en o een atoom van het 

molekuul dat verkregen wordt door inversie van het opgegeven mole-

kuul (x, y, z). De afstanden in deze waterstofbrug zijn: N
6
-o 3,11 

0,76 en 0-H 

waterstofbrug is die 

is van het opgegeven 

wordt door 

2,51 ~; de hoek N
6

-H-O is 137°. De andere 

tussen de atomen N4 ... H-N
6

, waarbij N4 een atoom 

molekuul en N
6 

een atoom van het molekuul dat 

a-glijspiegeling (~ + x, ~ - y, z). De afstan-

den in deze 

2,35 

waterstofbrug zijn: N
4

-N
6 

3,05, N
6

-H 

~; de hoek N4-H-N
6 

is gelijk aan 162°. 

0,73 en 
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2B.2 Structuurbepaling van pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methyl

fenyl) -5-fenylformazanato) nikkel (II) - (II) (~) 

De kristallen werden ·op dezelfde manier verkregen als die van 6. 

De verkregen kristallen zijn monoklien met celconstanten: 

a = 8 I 4 1 0 ( 1 ) I b = 2 4 I 9 3 7 ( 4 ) I c 11 I 2 3 5 ( 2 ) ~ . en s 111 I 7 7 ( 1 ) 0 
• 

De ruimtegroep is P2 1/c (voor hoZ met oneven en voor oko met 

k oneven worden systematisch uitdovingen gevonden). De eenheids

cel bevat 4 molekulen. De berekende dichtheid is 1,42 g cm- 3 . Op 

dezelfde wijze als bij 6 werden 2993 reflecties gemeten. Er werd 

gecorrigeerd voor absorptie. 

De coordinaten van het nikkelatoom werden bepaald uit een 
2 (E - 1)-Patterson-synthese. Uit een Patterson-minimumfunctie, 

gebaseerd op de posities van de vier nikkelatomen in de eenheidscel, 

werden de posities van de overgebleven niet-waterstofatomen, met 

uitzondering van die van de fenylring c 5 6 en van pyridine, be-

paald. Laatstgenoemde posities werden afgeleid uit een verschil

fourier-synthese, gebaseerd op de bijdragen van de reeds gevonden 

atomen. Na een isotrope kleinste kwadraten verfijning tot een 

R-factor van 10% leverde een verschilfourier-synthese de waterstof

atomen op. Een verdere kleinste kwadraten verfijning, anisotroop 

voor C, N, o en Ni en isotroop voor de waterstofatomen, convergeer

de naar een R-factor van 3,2%. Bij de berekeningen werden de ge

wichtsfactoren: 

w = 1 (2B-2) 
(5,2 + F + 0,01 F2 ) exp exp 

gebruikt, terwijl werd gecorrigeerd voor de anomale verstrooiing 

door nikkel. De eindwaarden van de atoorncoordinaten, met uitzonde

ring van de waterstofatomen, wordt gegeven in tabel 2B.l. De vorm 

van het molekuul en de nummering van de atomen geven we in figuur 

2B-lb. Deze figuur is een projectie op het vlak van het formazaan

skelet. De bindingsafstanden en bindingshoeken worden gegeven in 

tabel 2B.2. Nikkel heeft een vrijwel vlakke vieromringing; de geo

rnetrie hiervan is afgebeeld in figuur 2B-lb. De drie fenylkernen 

cll-cl6 (I) I l-c36 (III) I c51-c56 (V) en het gecoordineerde 

pyridine (VI) zijn vlak binnen respectievelijk 0,005, 0,005, 0,020 
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en 0,007 R. Het formazaanskelet N1-N 2-c3-N4-N5 (II) is eveneens vrij

wel vlak. De grootste afwijking is 0,018 R. In tabel 2B.3 geven we 

de hoeken tussen de vlakken van het formazaanskelet (II) en de ringen 

I, III, Ven VI. Het formazaanskelet en de ring I zijn in goede be

nadering coplanair, de grootste afwijking van het beste vlak door 

I en II is 0,18 R. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de coordinatie van het formazaan in 

.!_2 analoog is aan de coordinatie hiervan in ~ (1). De bindingsaf

standen tussen nikkel en de donoratomen van het formazaan, alsmede 

de bindingshoeken van het f ormazaan met nikkel z n in 9 en 

practisch • De bindingsafstanden en -·hoeken in de formazaan-

keten zelf verschillen in het algemeen iets meer. 

Tabel 2B.3 Hoeken tussen verschillende vlakken in ammine(l-(2-hydroxy-

fenyl)-3,5-difenylformazanato}nikkel(II)-(I) en pyridine(l-(2-hy-

droxyfenyl)~3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazanato)nikkel(II)-(II) 

6 15 

I II III v I II III v VI 

I 0 9,3 54,8 57,5 I 0 6,2 33,3 69,9 76,3 

II 9,3 0 50,3 48,2 II 6,2 0 28,0 72,4 74,4 

III 54,8 50,3 0 47,0 III 33,3 28,0 0 68,9 54,0 

v 57,5 48,2 47,0 0 v 69,9 72 ,4 68,9 0 37,5 

VI 76,3 74,4 54,0 37,5 0 

I c11-c16 

II Nl-N2-C3-N4-N5 

III c31-c36 

v c51-c56 

VI pyridine 
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2C KOOLSTOF-13 NMR-SPECTROSCOPIE 

In het preparatief onderzoek (hoofdstuk 2A) en bij de liganduitwis

seling (hoofdstuk 4) komen metaalcomplexen aan de orde waarvan we 

de structuur niet kristallografisch konden bepalen. Om ook de struc

tuur van deze verbindingen vast te stellen hebben we NMR-spectra 

opgenomen en deze vergeleken met spectra van verbindingen waarvan 

de structuur vastligt. 

2C.l Experimenteel gedeelte 

De NMR-spectra van onze verbindingen met uitzondering van i zijn 

opgenomen op een Varian XL-100 Fourier Transform NMR-spectrometer. 

De spectrale breedte was 5000 Hz, waarvoor BK datapunten beschik

baar waren. De meetfrequentie was 25,2 MHz. Het spectrum van 4 werd 

opgenomen op een Bruker WH-90 Fourier Transform NMR-spectrometer 

bij een frequentie van 22,63 MHz en een spectrale breedte van 6000 

Hz waarvoor BK datapunten beschikbaar waren. De protonen waren in 

alle gevallen breed-band ontkoppeld. Als oplosmiddel werd in het 

algemeen dichloormethaan (Merck, Uvasol) gebruikt. 

De spectrometer werd hierbij "gelocked" op de deuteriumkern van het 

in een binnenbuis aanwezige CDC1
3 

(Merck, Uvasol). Het is niet no

dig te corrigeren voor verschillen in de magnetische susceptibili

tei t van de meetoplossing en de binnenbuis. Bij ~ werd CD 2c1 2 
(Merck, Uvasol) en bij i CDC1 3 (Merck, uvasol) als oplosmiddel ge

bruikt. De chemische verschuivingen werden gemeten ten opzichte van 

het oplosmiddelsignaal. Bij de berekening van de chemische verschui

vingen ten opzichte van T.M.S. zijn de volgende o-waarden gebruikt: 

CH 2c1 2 = 52,B5 ppm, CD 2c1 2 = 53,10 ppm en CDC1 3 = 76,95 ppm (4). 

2C.2 Resultaten en discussie 

2C.2.l Formazanen 

De nummering van de koolstofatomen in de verbindingen die hier ter spra

ke komen is als volgt: 
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15 14 

160\13 

r-------..., 1H2 
1 33 32 '- N-N O 

I 0-' 2 1 
31 ,. 

I 34 m: C3 '--- - - - ---, 
I \ 4 5 I 
I 35 36 N-N I 
I 0156 I I I 
I 52 JL 55 1 
I I 
I 53 54 I L_ ___________ __J 

waarbij i wordt genumrnerd zeals dit in het omlijnde gedeelte is 

aangegeven. 

De chemische verschuivingen van ~, lr 4 en 5 worden gegeven in 

tabel 2c.1. 

De resonantieposities van de koolstofatomen in de fenylringen III 

en V in lr I en l zijn toegekend door de spectra hiervan onderling 

te vergelijken. De verschuivingen gevonden bij methylsubstitutie 

aan de koolstofatomen 34 en 54 zijn vergelijkbaar met de verschui

vingen gevonden bij analoge substituties in azo- en imineverbin

dingen ( 5 ) . 

Vergelijken we de signalen in de ringen III en V van 1 met de sig

nalen van ±r dan valt een behoorlijke overeenkomst op. Op grond 

hiervan is de toekenning van het spectrum van i gedaan. Uit de over

eenkomst van de s9ectra van 1 en 4 kan men af leiden dat het imine-

proton in l dichter 

Om de structuur van 

NS dan bij N1 ligt. 

2 en 3 nader op te helderen, beschouwen we 

eerst het spectrum van 5. Uit dit spectrum blijkt, dat de overeen

komstige koolstofatomen in de fenylringen I en V identieke chemische 

verschuivingen hebben. Dit kan verklaard worden uit een snel tauto

meer evenwicht tussen de isomere vormen: 
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of een volledig symrnetris.eh formazaanmolekuul: 

De vraag of er sprake is van een tautomeer evenwicht of van een sym

metrisch formazaan is aanleiding geweest tot veel onderzoek ( 6) ( 10) . 

Voor ~ wordt overwegend een snel tautorneer evenwicht aangenornen. 

De toekenning van de resonantieposities van c12 , c16 , c52 , 6 
(117,7 ppm) en van c13 , e15 , e53 , e55 (128,3 ppm) in~ is gedaan op 

grand van de intensiteit van de resonantielijnen. Bij zowel een snel 

tautomeer evenwicht als een symrnetrisch formazaanmolekuul liggen de 

resonantieposities van de koolstofatomen in de ringen I en V van 5 

in tussen de resonantieposities van de overeenkomstige koolstof

atomen in trans-azobenzeen en die van ring V in i· Op grand hiervan 

wordt het signaal bij 126,4 ppm toegekend aan e14 en e54 en het sig

naal bij 146,8 ppm aan e11 en e51 . De signalen van de koolstofatomen 

in ring III van ~ warden toegekend op grand van een zeer aannernelijke 

sterke overeenkomst met de reeds toegekende signalen van de koolstof

atomen in ring III van 

Het optreden van een tautomeer evenwicht: 

in l, ~ en l wordt zeer aannernelijk door het feit dat in 3 de sig

nalen van e
11

, e
12

, e
14

, e
16

, e51 , e52 en e56 sterk verbreed zijn 
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Tabel 2C .1. Chemische verschuivingen van enige formazanen en metaalformazaancomplexen a 

Verbinding 1 2 3 4 5 6 2. 11 u 
Koolstof-

atoom 

c11 138,3 138,4 138, 3 146,8 138,8 146,2b 139,0 139,0 139,l 

c12 151,7 151,6 151,3 117 I 7 146,1 160,4b 146,8 146,8 146,8 

3 117, 2 117, 3 117,2 128,3 117,0 114,8c 116,9 116 ,8 116,8 

4 131,7 131,5 130,9 126,4 129,lb 128,l 128,9 128,9b 128,9d 

c15 119 f 2 119,1 119, l 128,3 119 ,5 115,8c 119,7 119 ,6 119 ,6 
I 

129,0b 115,3c 128,8b 128,6d !'V 
c16 129,9 129,5 128,7 117,7 128,9 o:> 

I 

144,4b C3 135,7 135,6 135,6 137,1 139,9 149,3 148,7 148,9 148, 

c31 135,4 132,7 135, 6 135,3 136,3 130,0 137,l 130,1 127,2 130,2 

c32 c36 124,3 124,2 124,2 126,1 124,7 128,2 124,0 128,2 128,1 128,2 

c33 C35 127,6 128,3b 127,6 128, 127,3 126,7 128,2 126,7b 127,4d 126,7 

c34 127,0 136,9 126,8 128,3 126,5 126,3 126, 126,2 136,1 126,1 

1 142,1 142,1 140,4 144,7 146,8 151,8 152,4 151,1 151,1 148,6e 

c52 c56 114, 5 114, 5 115,0 112,7 117,7 122,8 123,4 123,0 123,0 122,8 

c53 128,4 128,4b 129,0 129,3c 128,3 128,2 127,3 126,8b 127,2d 127,5 

C54 123,3 123,2 134,0 120,l 126,4 123,l 125,9d 122,0 121,9 131,9 

20,0 19,9 20,l 19,6 



14 15 16 17 18 19 ll. 22 23 £1_ 

1 
146,lb 146,0b 146,lb 145,8b 145,9b 145,7b 147,lb 146,8b 146, 145,2b 

c12 161,6 161,6 161,5 162,9f 162,6f 162,7f 162,9 163,4 163,2f 163,2f 

c13 114,6c 114,6c 114,6c 115,lc 115,lc 115,lc 115,9c 114,8c 115,Sc 115,Sc 

cl4 128,1 128,0 127,9 128,3 128,2 128,2 129,6 128,9 128,9 127,2 

ClS 115,9c 115,9c 115,9c 115,9c 115,8c 115,9c 116, 116, 115, 115,7c 

c16 115,4c 115,4c 115, 116, 116,6c 116, 118,4c 117,8c 117,5c 117,5c 

C3 144,8b 145,0b 144,7b 145,3b 145,3b 14 5, Sb b 141,4b 141,4b 144,7b 

c31 137,1 134,5 137,2 137,1 134 ,3 137,3 138, 8 138,3 138,3 138, 8 
I 

124,4d 124,4d 124,0d 125,ld 124,4d IV c32 c36 124,1 124,1 124,3 124,6 124,6 
"' I 

C33 C35 127,3 128,0 127,2 127,3 128,0 127,4 128,9 127,3 127,2 127,2 

c34 126,1 136,0 126,0 126,3 136,1 126,3 126,7e 125,8e 126,8e 126,8 

c51 153,0 153,0 150,7 156, 0 f 156, 2 f 153, 8 f 153,8 152,8 152,8f 158,3f 

c52 c56 124,ld 124,0d 124,0d 124, 5 f 124,6f 124,3 124,0d 124, 125 ,6 f 125,6f 

3 126,7 126,7 127,2 126,7 126,7 127,4 128,0 126,9 126,6 126,6 

C54 124,8 124,7 134,7 124,8 124,8 134 ,9 126,4e 125,3e 126,0e 126,0 

CH 3 20,0 19,5 20,0 19,7 

a De met de nummers corresponderende verbindingen zijn gegeven op pag. 48 en 49. 

b-e: De toekenningen die gemerkt zijn met de letters b, c, d en e kunnen verwisseld warden met 

toekenningen gemerkt met dezelfde letter. 

f l' 3 Kappe ing met , koppelingsconstante kleiner dan 7 Hz. 



ten opzichte van de overeenkomstige signalen in l en (Op de toe-

van de signalen in ring I van de verbindingen 1, 2 en 3 ko-

men we hierna terug) . De oorzaak van deze kan men 

toeschrijven aan een vertragende invloed van de methylgroep op de 

snelheid van de heen~ en teruggaande reactie bij het evenwicht. 

3 zien we dat sommige resonantiesignalen in ring I iets zijn 

verschoven ten opzichte van de overeenkomstige signalen in 1. Dit 

kan duiden op een kleine verschuiving van de ligging van het even

evenwichtsverschuivingen zijn reeds eerder gevon-

den methylering van formazanen (11). 

!n orthogesubstitueerde benzeenderivaten is de invloed van de sub

stituenten op de chemische verschuiving van de koolstofatomen van 

de benzeenring in het algemeen niet additief. Men vindt echter wel 

vaak, dat bij het aanbrengen van een substituent dp de orthoplaats 

van een monogesubstitueerd benzeenderivaat, de in het spec~ 

trum hiervan een verschuiving ondergaan die van dezelfde orde van 

grootte is als de verschuiving die optreedt in het spectrum van 

benzeen als hierin dezelfde substituent wordt (12) (13). 

We maken hiervan gebruik bij het toewijzen van de in ring I 

van de verbindingen li 2 en 1 1 waarbij we tevens eventuele water

stofbrugvorming tussen het hydroxylproton en N1 buiten beschouwing 

la ten. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat het imineproton van 1 1 ~ en 3 zich 

gemiddeld dichter bij N
5 

dan bij N
1 

bevindt. We kunnen dus aannemen 

dat de groep N
2

-N1 een sterk azokarakter heeft. Om de toekenning 

in ring I van 1, 2 en l te verduidelijken, geven we de chemische 

trans-azobenzeen, fenol en benzeen (tabel 2C.2). 

op de orthoplaats in trans-azobenzeen zal de sig-

naar hoger veld verschuiven. De van c4 
en zullen in veel mindere mate naar lager veld verschuiven. Voor 

een verschuiving naar hoger veld te verwachten die ongeveer 

k is aan de helft van de verschuiving van c1 en c3 . Nemen we 

aan, dat de groep N2-N1 in 1, 2 en l een zuivere azogroep is en dat 

de door de hydroxylgroep op de orthoplaats in ring 

I van dezelfde orde van grootte zijn als de verschillen tussen de 

signalen van benzeen en fenol, dan komen we tot de volledige toe

van de spectra van 1, 2 en 1 1 zoals gegeven in tabel 2C.l. 
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Tabel 2C.2. Chemische verschuivingen van fenol, trans-azobenzeen 

en benzeen ten opzichte van T.M.S. 

Verbinding Oplos- Chemische verschuiving 

middel c x 
1 

c x 
2 

c x 
3 

c !t 
4 

c ;.!: 
5 

c !t 
6 

fenol ( 14) CHC1 3 155,1 115, 7 130,1 121,4 130, 1 115, 7 

trans-azo-
benzeen ( 5 ) CDC13 

152,4 122,7 128,8 130,6 128,8 122,7 

benzeen ( 14) pure stof 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 

it Nummering: 3 2 

•0-x 
5 6 

2C.2.2 Complexen 

De chemische verschuiving van de koolstofatomen behorend bij het 

gecoordineerde formazaan worden gegeven in tabel 2C.l. De chemische 

verschuivingen van de koolstofatomen van het ligande op de vierde 

coordinat~~plaats zijn verzameld in tabel 2C.3. 

De resonantieposities van de koolstofatomen in de fenylkernen III 

en V van de nikkelcomplexen zijn toegekend door het spectrum van 

11 te vergelijken met dat van en _l:l, het spectrum van 4 met dat 

van 1 en 16 en het spectrum van 17 met dat van lJ! en .!.2_. De oplos-

baarheid van z, 8 en 10 was te klein om een goed spectrum te ver

krijgen. Hierdoor konden we de spectra van ~ en ~ niet vergelijken 

met de spectra van de analoge complexen met een methylgroep gebon

den aan c
34 

of c
54

. In de overige gevallen waren de door methyl

substitutie gevonden verschuivingen in overeenstemming met de hier

voor in de literatuur (5) gegeven waarden. 
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Opvallend is dat de resonantieposities van de overeenkomstige kool

stofatomen in ring V van de nikkelcomplexen van het type (I) en (II) 

niet veel verschillen, terwijl in ring III veel grotere verschillen 

optreden, met name het signaal van c31 verschuift sterk. Een ver

klaring hiervoor zou kunnen zijn, dat c31 in complexen van het type 

(I) door de bindingselectronen tussen N1 en N2 sterk wordt afgeschermd, 

terwijl deze afscherming in de complexen van het type (II) vrijwel 

afwezig is. Dit is duidelijk te zien als we de structuur van ~ (zie 

pag. 17) met die van 1 vergelijken (1). De extra afscherming van c31 
in de complexen van het type (I) heeft tot gevolg dat het signaal 
van c

31 
in complexen van het type (I) bij hoger veld ligt dan in 

complexen van het type (II) • 

Bij de spectra van de nikkelcomplexen van het type (I) en (II) val

len verder de volgende verschillen op (figuur 2C-l): 

1. In de spectra van de complexen van het type (II) ligt het sig

naal met de grootste chemische verschuiving bij ongeveer 160 ppm, 

terwijl in complexen van het type (I) het signaal met de groot

ste chemische verschuiving bij ongeveer 150 ppm ligt. In b~ide 

gevallen n de signalen afkomstig van quarternaire koolstof ato-

men. In complexen van het type (I) is dit signaal al toegekend 

aan c
51

• In complexen van het type (II) kennen we het signaal bij 

160 ppm toe aan c
12

• Deze toekenning is gedaan op grond van het 

verschil in bindingsaf stand tussen nikkel en zuurstof in complexen 

van het type (I) en (II). Bij ~ wordt voor Ni-0 de waarde 1,825 R 
gevonden (zie pag. 17). In 1 is deze afstand gelijk aan 1,868 ~ (1). 

In verbindingen van het type (II) heeft het zuurstofatoom dus een 

sterker fenolaatkarakter dan in verbindingen van het type (I). Daar 

het signaal van het aan zuurstof gebonden koolstof atoom in het 

fenolaatanion bij veel lager veld ligt dan in fenol (oc (fenolaat) 
1 

~ 168 ppm en oc (fenol) ~ 155 ppm (15)) lijkt de toekenning van 
1 

het signaal bij ongeveer 160 ppm aan c12 zeer aannemelijk. Op de 

toekenning van c
12 

in de nikkelcomplexen van het type (I) komen 

we nog terug. 

2. In de spectra van de nikkelcomplexen van het type (I) vinden we 

naast de signalen van koolstofatomen in de ringen III en V tussen 

128,6 ppm en 129,1 ppm twee signalen van niet-quarternaire 
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Figuur 2C-l. Koolstof-13 NMR-spectra van l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-di-

fenylformazaan; ammine 

kel(II) (I) en -(II) 

(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nik-
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koolstofatomen in ring I. In de spectra van de nikkelcomplexen van 

het type (II) warden in dit gebied geen s aangetroffen, maar 

tussen 127,9 ppm en 128,3 ppm ligt hier een signaal, dat afkom
stig is van een niet-quarternair koolstofatoom in ring I. De twee 

zojuist genoemde signalen in de spectra van complexen van het 

type (I) kennen we toe aan c14 en c16 • Deze toekenning wordt ge

daan op grand van het feit dat nikkel niet aan N1 is gebonden. 

Ring I is dus afgezien van het zuurstofatoom, dat aan c12 is ge

bonden, enigszins te vergelijken met de fenylkern aan het niet 

gecoordineerde stikstofatoom bij platina(II)complexen van trans

-azobenzeen ( 5). De koolstofatomen op de ortho- en paraplaats 

hebben in deze fenylkern respectievelijk een chemische verschui

ving van 125,4 ppm en 132 ppm ( 5). Op grand hiervan en van de 

chemische verschuiving van de koolstofatomen op de metaplaats 

fenol of het fenolaatanion, die in beide gevallen 130,6 ppm 

is (15) kennen we de twee signalen tussen 128,6 ppm en 129,1 ppm 

toe aan c
14 

en c
16

• 

Het signaal, dat in de verbindingen van het type (II) tussen 

127,9 ppm en 128,3 ppm ligt, wordt toegekend aan c14 . Deze toeken

ning wordt gedaan op grand van de positie van het signaal van c54 
en de chemische verschuivingen van de koolstof atomen op de meta

plaats bij fenol en het fenolaatanion. 

3. In het spectrum van de nikkelcomplexen van het type (II) vin

den we tussen 114 ppm en 117 ppm steeds een groepje van 3 signa

len, terwijl in de spectra van de nikkelcomplexen van het type 

(I) in het gebied tussen 116,5 ppm en 120 ppm steeds twee signa

len warden aangetroffen. Deze signalen zijn met de ans ter be

schikking staande gegevens niet exact toe te kennen. De signalen 

van de verbindingen van het type (I) horen bij c13 en c15 , ter

wijl de 3 signalen in de spectra van de verbindingen van type (II) 

c13 , c15 en c
16 

horen. De verschuiving van c16 wordt misschien 

veroorzaakt door een grotere afscherming door de bindingselectro

nen tussen N1 en N
2 

in verbindingen van bet type (II) ten opzich

te van verbindingen van het type (I). 

De verdere toekenning in verbindingen van het type (I) wordt gedaan 

door aan te nemen dat het signaal van c
3 

door coordinatie van nikkel 

aan N bij lager veld ligt dan in verbindingen van het type (II) . 
2 
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Tabel 2C.3. Chemische verschuivingen van pyridine (py} en trife

nylfosfine* (tpp) als gecoordineerd en vrij ligande 

py, vrij 

PY in 

py in 12 

PY in 

py in 14 

py in 1 

py in 16 

py in 22 

tpp, vrij 

tpp in 17 

tpp in 18 

tpp in 19 

tpp in 23 

tpp in 24 

c xx 
61 

136, 3 

(11,2) 

129,7 

(36,6) 

129,7 

( 3 7 I 0) 

129,9 

(41,3) 

129,7 

(28,7) 

129,3 

(21,6) 

148,7 

150,7 

150,7 

148,3 

150,9 

150,9 

150,9 

150,8 

132 I 6 

(20,0) 

132,8 

(11,2) 

132,8 

(11,0) 

133,0 

(11,3) 

133,0 

(12,4) 

133, l 

(10,7) 

122,5 

123,6 

123,5 

123,5 

123,4 

123,4 

123,3 

124,4 

127,4 

( 6 I 5) 

127,2 

( 9 I 4) 

12 7 I 2 

( 9 I 4) 

127,2 

( 9, 6) 

127,3 

(10,5) 

127,1 

(11,0) 

134,6 

137,2 

137,2 

137,2 

136 I 8 

136 I 7 

136 ,6 

137,3 

127,7 

129,0 

129,0 

129,0 

129,3 

( 2 I 3) 

129,5 

122,5 

123,6 

123,5 

123,5 

123,4 

123,4 

123,3 

124,4 

12 7 I 4 

( 6 I 5) 

127,2 

( 9 I 4) 

127,2 

( 9 I 4) 

127,2 

( 9 I 6) 

127,3 

( 10 I 5) 

127,1 

(11,0) 

148,7 

150,7 

150 I 7 

148,3 

150,9 

150,9 

150,9 

150,8 

132,6 

( 20 I 0) 

132,8 

( 11, 2) 

132 ,8 

(11,0) 

133,0 

(11,3) 

133 ,0 

(12,4) 

133,1 

(10,7) 

x Bij tpp zijn tussen haakjes de 31P- 13c koppelingsconstanten in 

Hz gegeven. 

xllf Nummering PY'S40 Nummering tpp: 63 62 

64~ P(C6 H,>, 

65 66 65 66 
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In de verbindingen ~. .!±_ en 13 vinden we het signaal van c3 
achtereenvolgens bij 149,3 ppm, 148,7 ppm, 148,9 ppm en 148,5 ppm 

(of 148,6 ppm). Het signaal bij 146,1 ppm in het spectrum van~ en 

het signaal bij 146,8 ppm in de spectra van , .!±_en warden toe-

gekend aan c12 . De signalen bij ongeveer 139 ppm in de spectra van 

de verbindingen van het type (I) warden nu toegekend aan c11 • Dit 

wordt gedaan op grand van de. chemische verschuivingen van de kool

stofatomen op de orthoplaats in fenol en het fenolaatanion (15). 

De twee signalen tussen 144 ppm en 146,5 ppm in de spectra van de 

nikkelcomplexen van het type (II) warden toegekend aan c3 en c11 . 

We kunnen niet zeggen welk signaal bij welk koolstofatoom hoort. 

Voor de complexen ~. 23 en £..! vinden we een spectrum, dat zeer 

sterk overeenkomt met de spectra van de nikkelcomplexen van het 

type (II) . Hieruit concluderen we dat in deze verbindingen de coor

dinatie van het formazaan analoog is aan die bij de nikkelcomplexen 

van het type (II) . 

De in tabel 2C.3 gegeven chemische verschuivingen van niet-gecoor

dineerd pyridine (py) komen overeen met de in de literatuur gevon

den waarden (16). De chemische verschuivingen van gecoordineerd 

pyridine zijn ongeveer gelijk aan die, gevonden in de verbindingen 

trans-PtC1
2

(L)py (L c2H4 en CO) (16). 

De chemische verschuivingen en de 31P- 13c koppelingsconstanten van 

het niet-gecoordineerde trifenylfosfine (tpp) komen goed overeen 

met de hiervoor eerder gevonden waarden (17) (18). 

De veranderingen in de chemische verschuivingen en de koppelings

constanten bij de complexvorming zijn overeenkomstig met de verwach

tingen hiervoor op grand van literatuurgegevens (18) (19). We zien 

dat de 31 p-13c koppelingsconstante toeneemt in de volgorde 
1 

Pt - Pd - Ni. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van deze volg-

orde is. 
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2D INFRAROODSPECTROSCOPIE 

Naast de in hoofdstuk 2C beschreven NMR-methode is ook infrarood

spectroscopie gebruikt om de structuur van l-{2-hydroxyfenyl)-3,5-

-difenylformazaan (l) en de metaalcomplexen te bepalen. In het bij

zonder bij slecht oplosbare complexen en bij paramagnetische com

plexen is inf raroodspectroscopie vaak de aangewezen weg om inzicht 

te krijgen in de structuur. 

Om met behulp van infraroodspectroscopie de structuur van formazaan-

verbindingen vast te kunnen , hebben we getracht banden toe 

te kennen van diverse formazanen en metaalformazaancomplexen met 

bekende of waarschijnlijke structuren. Geprobeerd is voor zowel de 

toegekende vibraties als het "fingerprint" gebied correlaties te 

leggen met de structuur. 

2D.l Experimenteel 

De 

op 

en 

-1 -1 
spectra in het gebied van 4000 cm tot 200 cm werden opgenomen 

een Perkin-Elmer 580 infraroodspectrofotometer. Tussen 4000 cm- 1 

600 cm 1 werden de spectra opgenomen van nujol-mulls of hexachlo-

robutadiPPn-mulls tussen KBr-vensters. Ook werden enige spectra op

genomen in persplaatjes van cesiumjodide (Merck, suprapur; 1 mg com

plex in 200 mg cesiumjodide) . Deze spectra waren niet verschillend 

van de spectra opgenomen van nujol-mulls of hexachlorobutadieen-mulls. 
-1 -1 

Tussen 650 cm en 200 cm werden de spectra opgenomen van nujol-
-1 

-mulls tussen polyethyleenvensters. De spectra tussen 400 cm en 
-1 

100 cm werden op een Beckman lR-720 Fourierspectrofotometer op-

genomen van polyethyleenpersplaatjes waarin per 200 mg polyethyleen 

omstreeks 30 mg van he.t te meten monster aanwezig was. 
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2D.2 Resultaten en discussie 

2D.2.l Formazanen 

In hoofdstuk 2C werd geconcludeerd dat 1 en ~ in oplossing in de 

gesloten vorm voorkomen. Gebleken is, dat ~ in vaste toestand ook 

in de gesloten vorm voorkomt en dat het imineproton zich niet 

symmetrisch tussen de twee eindstandige stikstofatomen bevindt (10). 

De N-H rekvibratie ligt in 1 bij 2950 cm- 1 wat voor dit formazaan 

in vaste toestand wijst op de gesloten vorm. Het imineproton is 

dan door een waterstofbrug aan het andere eindstandige stikstofatoom 

gebonden. Bij vrije N-H groepen wordt de N-H rekvibratie gevonden 

rond 3300 cm-l (20). Uit kristallografisch onderzoek (21) is gebleken 

dat 1,5-difenylformazaan een open structuur heeft. In het door 

Renkema bereide 1,5-difenylformazaan (22) vinden we de N-H rekvibra

tie dan oak bij 3225 cm- 1 . 

2D.2.2 Complexen 

a. Ligandvibraties tussen 4000 cm- 1 en 600 cm- 1 

In de verbindingen ii ~ en zijn de vibraties van ammoniak gevon-

den met behulp van spectra van de overeenkomstige verbindingen met 

15NH 3 . In het eerder bereide ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanato)koper(II) {type (IIl) (25) (22) warden deze vibraties 

op overeenkomstige plaatsen gevonden (tabel 2D.l). 

Voor de vibraties van pyridine boven 650 cm- 1 werd eerder gevonden 

dat deze weinig verschuiven bij complexvorming (23). Omdat de vibra

ties van niet-gecoordineerd pyridine samenvallen met formazaanvi

braties kunnen we dit voor onze complexen moeilijk nagaan. Voor 

trifenylfosf ine liggen de fosfor-koolstof rek- en buigvibraties 

lager dan 550 cm- 1 . Tussen 1700 cm- 1 en 600 cm-l vertonen de spectra 

van verbindingen van het type (I) en (II) aanzienlijke verschillen 

(zie figuur 2D-l). Uit figuur 2D-l blijkt eveneens, dat het varieren 

van het metaalion bij dezelfde coordinatie van het formazaan kleinere 

veranderingen in het spectrum tot gevolg heeft. Door variatie van 

het monodentate ligande wordt deze vorm oak nauwelijks gewijzigd. 

De spectra van metaalcomplexen van ~ zijn empirisch toegekend (24) 
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9(crrr') 

1500 1200 1000 eoo 

-1 -1 Figuur 2D-l. Infraroodspectra tussen 1700 cm en 600 cm van 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I); 

-nikkel(II)-(II); -palladium(II) en -koper(II) 
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(25). Uit (25) blijkt, dat vele vibraties in 

ziJn gekoppeld, hierdoor wordt de toekenning 

deze reden zullen we tussen 1700 crn-l en 600 

van de vibraties in de formazaanketen doen. 

de forrnazaanring sterk 

sterk bernoeilijkt. Orn 
-1 

cm geen toekenning 

Tabel 2D.l.Vibratiefrequenties (in crn- 1 ) van arnmoniak in rnetaalcorn

plexen van l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan 

Verbinding NH
3 

rekvibraties od(NH3 ) 
ll!: o s (NH

3
) ll!: pr(NH3) 

6 3362(-8)ll!:li 3312(-7) 1606(-2) 1257(-7) 

9 3366(-7) 3282(-6) 1613(-3) 1280(-4) 

21 3362 (-8) 3288 (-5) 1617(-2) 1231(-3) 

3373 3263 1604 1239 

x De benaming van de vibraties is analoog aan die gegeven door 

Nakamoto (26). 

ll!: 

xx Tussen haakjes zijn de door isotoopsubstitutie (15NH 3 ) veroor

zaakte verschuivingen gegeven. 

Het spectrum van 20 vertoont een sterke overeenkomst met de spectra 

van verbindingen van het type (II). Dit wijst erop dat de coordina

tie van het formazaan bij verbindingen van het type (II) en van 20 

analoog is. Een extra aanwijzing hiervoor vinden we in de overeen

komst van de spectra van en (l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylfor

rnazanato)koper(II) (26), waarvan de bereiding is beschreven in (22) 

In dit complex is de coordinatie gelijk aan die in verbindingen van 

het type (II) • Bij is sprake van een dirnere structuur door brug

vorming met het zuurstofatoorn van het forrnazaan. Dit is met behulp 
van magnetische rnetingen bewezen (22) . 
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-1 
b. Metaal-ligandvibraties (frequentiegebied lager dan 600 cm ) 

De absorotiebanden van de nikkel(II)formazaancomplexen in het 
- -1 verre-infraroodgebied (v < 600 cm ) warden gegeven in tabel 20.2. 

Orn inzicht te krijgen in de ligging van de _rnetaal-ligandrekvibra

ties hebben we gebruik gemaakt van de isotoopsubstitutiemethode (27). 

We hebben hierbij de isotopen 62Ni en 15NH 3 gebruikt. Doordat in 

de sterk geconjugeerde vlakke rnetaalf ormazaancornolexen vele vibra

ties zijn gekoppeld vinden we bij 62Ni-substitut~e vele verschui

vingen, waarvan we in tabel 2D.2 alleen die verschuivingen geven 

die grater zijn dan of gelijk zijn aan 0,5 crn-
1

. Ook ten gevolge 

van koppelingen vinden we bij 15NH 3-substitutie naast de verschui

vingen van de nikkel-arnrnoniakrek- en buigvibratie nog enkele klei-

ne verschuivingen. 
-1 

In 6, 9, 11 en 14 vinden we bij 560 ± 5 cm een band die ten gevol-

ge ~an-62Ni-substitutie verschuift. Omdat ook de koper(II)- en de 

palladium(II)complexen deze band bij 560 crn- 1 hebben,kennen we deze 

band toe aan een ligandvibratie. De nikkel-arnrnoniakrekvibratie stel-
15 len we vast op grand van de verschuivingen ten gevolge van NH 3- en 

62Ni-substitutie. In 6 vinden we deze vibratie bij 482,0 crn- 1 en in 

9 bij 486 crn- 1 . De ni;kel-arnrnoniakbuigvibratie vinden we op grand 

~an de isotoopverschuiving ten gevolge van 15NH
3 

bij 260 crn- 1 in 6 

en bij 287 crn- 1 in 2· De nikkel-pyridinerekvibratie kennen we toe 

op grand van het feit dat deze vibratie vrijwel steeds tussen 290 

en 210 crn- 1 wordt gevonden (28) en de isotoopverschuivingen ten 

gevolge van 62Ni. In 11 vinden we deze vibratie bij 242 crn-
1 

en in 

,!.! bij 256 crn- 1 . De nikkel-fosforrekvibratie in 17 kunnen we niet 

exact toekennen. Op grand van isotoopverschuivingen kornen hiervoor 
-1 -1 -1 

de banden bij 404,0 cm , 380 cm en 355 cm in aanmerking. 

De nikkel-forrnazaanrekvibraties, onder te verdelen in nikkel-stik

stof- en nikkel-zuurstofrekvibraties kennen we toe op grand van 

onderstaande overwegingen. Vergelijken we de spectra van 2 1 ,!.!, 17 

en met elkaar dan valt op, dat in 2, en 17 naast de reeds 

toegekende nikkel-ammoniakrekvibratie in 9 en de ligandvibratie 
-1 -1 

bij 560 ± 5 cm boven 410 cm nog een of meer banden met een iso-
-1 

toopverschuiving aanwezig zijn, 1 in 20 boven 410 cm geen 

isotoopverschuivingen warden gevonden. Zoals uit de spectra tussen 
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Tab el 2D.2. Infraroodabsorptiefrequenties -1 tussen 600 -1 -1 (in cm ) cm en 200 cm van enige 

nikkel(II)formazaancomplexen 

':t 
6 llv ll \i 9 ll \i ll v 11 ll v 14 ll v ll \i 20 ll v 

62Ni 15N 62Ni 15N 62Ni 62Ni 62Ni 62Ni 

598,3 583,6 597,3 582,6 577,9 593,2 

563,1 -1,1 570,6 560,1 -2,2 568,8 563,7 576,3 

526,0 563,0 -0,7 521,8 563,8 -0,5 552,1 555,6 

49 7, 9 -1,9 -0,9 533,0 497,1 -1,3 526,7 525+sch 532,0 

I 491sch 'V486sch -5 -6 473,8 486,0 512,0 -0,8 515,2 "" rv 
I 

482,0 -1,2 -2,3 480,8 463,4 472,8 504,9 489,4 

445,4 456,0 -0,6 452zw 465,2 -1,1 492,2 440,1 

435zw 432,8 444zw 'V455zzw 480,0 'V412sch 

416,lzw 4llzzw 388,6 430,7 -0,9 448,3 -0,5 406,3 -4,1 

391,5 -1,2 399zzw 354 'V403zw 438,1 377 

348zw 374 -2 349 -4 384 -5 425zw -0,9 'v37 lsch -4 

I 



336 -2 345 -3 -2 329 -6 374 -4 404,0 -1,9 312zw 

299 -3 1 312 254 310 380 -3 294zzw 

"-'260br -5 287+sch -4 242 -4 294 355 -5 270zw 

248 231 -0,8 232sch 277zw 297 234zw -3 

232 205 264 267 213 -2 

212 256 -2 252 

I 220 236+sch ... 
w 
I 

212 

sch schouder, hr breed, zw zwak, zzw zeer zwak 

~ 6v 62Ni en 6v 15N zijn de door isotoopsubstitutie veroorzaakte verschuivingen. 



1700 cm- 1 en 600 cm-l is gebleken, is in 20 de coordinatie van het 

formazaan analoog aan de coordinatie hiervan in verbindingen van 

het type (II). Voor het analoge koper(II)complex is een dimere 

structuur gevonden (22). Dezelfde dimere structuur voor 20: 

houdt in, dat de nikkel-zuurstofrekvibratie hiervan ten opzichte 

van die van de andere nikkel(II)formazaancomplexen van het type (II) 

naar lagere frequentie zal verschuiven. Voor zuurstof-gebrugde 

kobalt(III)acetylacetonaten warden bij brugvorming door zuurstof 
-1 verschuivingen van ongeveer 200 cm gevonden (29). Het verdwijnen 

van de isotoopverschuivingen boven 410 cm-l in zou erop kunnen 

wijzen dat in en 17 de nikkel-zuurstofrekvibratie kan warden 

toegekend aan een van de banden boven 410 cm- 1 die door 62Ni ver

schuiven en niet reeds zijn toegekend aan de nikkel-ammoniakrekvi

bratie of een isotoopgevoelige formazaanvibratie. In ~ ligt de nik-

kel-zuurstofrekvibratie dan bij 456,0 cm- 1 . In hebben we voor 

deze vibratie twee mogelijkheden: de banden bij 430,7 cm 1 en 

465,2 cm- 1 . In ZlJn er drie mogelijkheden: de banden bij 425 cm- 1 

-1 1 1 -1 448,3 cm en 512,0 cm In 20 vinden we bij 234 cm en 213 cm 

twee banden met een redelijke isotoopverschuiving. Deze banden zou 

men kunnen toekennen aan de nikkel-zuurstofrekvibratie. De nikkel-

stikstofrekvibratie vinden we nu bij de banden met 

een isotoopverschuiving ten gevolge van 62Ni (zie tabel 2D.2). In 

nikkelcomplexen van het type (II) liggen deze nikkel-stikstofrekvi-

braties dus tussen 410 cm- 1 en 340 cm- 1 . In ligt zoals we al heb-

ben opgemerkt de nikkel-fosforrekvibratie ook in dit gebied. Het lijkt 
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redelijk de banden bij 374 cm-l in bij 374 cm- 1 in .!.!, bij 380 cm- 1 

in .!2 en bij 371 cm- 1 in 20 aan dezelfde nikkel-stikstofrekvibratie 

toe te kennen. Een meer specifieke toekenning van de metaal-forma

zaanvibraties is met de ons ter beschikking~staande gegevens niet 

te geven. Op grond van de positie van de nikkel-zuurstofafstand in 

6 (zie pag. 17), die korter is dan die in 9 (1) kunnen we verwach

~en dat deze vibratie in 6 en 11 niet bene~en 400 cm- 1 gevonden zal 

worden. Op grond van isot~opverschuivingen door 62Ni kennen we de 

nikkel-zuurstofrekvibratie in 6 toe aan de band bij 497,9 cm- 1 en 

in aan de band bij 497,1 cm~1 . In 6 en 11 vinden we de nikkel-
-1 - - -1 

stikstofrekvibraties tussen 390 cm en 290 cm . Een overzicht 

van de toekenning wordt gegeven in tabel 2D.3. 

-1 
Tabel 2D.3 Metaal-ligandrekvibraties (cm ) in verschillende 

nikkel(II)formazaancomplexen 

Complex Ni-X Ni-N1 Ni-N 2 Ni-0 

Ni-NS Ni-NS 

6 482,0 391 ts 497,9 

336 

299 

9 486 374 4S6,0 

34S 

11 242 349 497,1 

329 

14 2S6 384 46S,2 

3 74 430,7 

404,0 S12,0 

380 448,3 

3SS 42S 

20 406,3 234 

371 213 

-4S-



Figuur 20-2. Verre-infraroodspectra van arrunine(l-(2-hydroxyfenyl)

-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I); -nikkel(II)-(II); 

-palladium(II) en -koper(II) 
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In (25) kent men in het bis(l,3,5-trifenylformazanato}nikkel(II) de 

nikkel-stikstofrekvibratie toe aan een band bij 553 cm- 1 . Dit is 

gedaan op grond van isotoopverschuivingen ten gevolge van 15N-sub

sti tutie van een van de stikstof-donoratomen. Bij 415 cm- 1 wordt 

echter een band gevonden met dezelfde isotoopverschuiving. Toeken

ning van deze band aan de nikkel-stikstofrekvibratie is meer in 

overeenstemming met onze toewijzing. 

Uit figuur 20-2 blijkt dat de overeenkomst in de verre-infrarood

spectra van metaalformazaancomplexen, waarin het monodentate ligan

de en de coordinatie van het formazaan hetzelfde is,minder groot 

is dan de overeenkomst in de spectra tussen 1700 cm- 1 en 600 cm- 1 . 

De oorzaak hiervan moet warden gezocht in de aanwezigheid van sterk 

metaalgevoelige ligandvibraties in dit gebied. 

In 21 hebben we de palladium-ammoniakrekvibratie gelokaliseerd door 

het spectrum van 21 te vergelijken met dat van hetzelfde complex 

waarin we 15Ntt
3 

ingebouwd hebben. Deze vibratie ligt bij 446 cm- 1 

In ~. ~. ~ en ~ vinden we bij 350 cm-l een scherpe band, die 

naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is van een van de metaal-stik

stofrekvibraties. Omdat we zowel in de nikkelcomplexen van het 

type (I) als in die van het type (II) in dit gebied de nikkel-stik

stofrekvibraties vinden is het niet mogelijk deze band als specifiek 

voor de coordinatie in complexen van het type (II) te kenmerken. 

Het verre-infraroodgebied is dus niet te gebruiken als "fingerprint" 

voor het bepalen van de verschillende coordinatiemogelijkheden in 

metaalformazaancomplexen. 
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Numrnering van de verbindingen 

1. l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan 

2. l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl) 5-fenylformazaan 

3. l-(2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)forrnazaan 

4. benzaldehydfenylhydrazon 

5. 1,3,5-trifenylformazaan 

6. amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) (I) 

7. ammine{l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazana

to)nikkel(II) (I) 

8. amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)formazana

to)nikkel(II)-(I) 

9. amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) 

10. amrnine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)formazana

to)nikkel(II) (II) 

11. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) 

_!1. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazana

to)nikkel(II)-(I) 

13. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)formazana

to)nikkel(II) (I) 

14. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) 
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15. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylformazana

to)nikkel{II)-(II) 

16. pyridine(l-{2-hydroxyfenylJ-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)formazana

to)nikkel(II)-(II) 

lJ. trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nik

kel(II)-(II) 

trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-(4-methylfenyl)-5-fenylfor

mazanato)nikkel(II)-(II) 

19. trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3-fenyl-5-(4-methylfenyl)for

nikkel(II)-(II) 

(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) 

21. ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)palladium(II) 

22. pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)palladium(II) 

trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)pal

ladium(II) 

1-_1. trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato) 

tina(II) 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) 

26. (l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) 
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3 KINETIEK EN MECHANISME VAN DE COMPLEXVORMING TUSSEN NIKKEL(II) 

EN l-(2-HYDROXYFENYL)-3,5-DIFENYLFORMAZAAN IN AMMONIAKAAL MILIEU 

In door ammoniak en mengsels van etha

nol en water treedt tussen nikkel(IIJ en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-dife-

nylformazaan (afgekort als ) snel complexvorming op. De halfwaarde-

tijd van deze complexvorming ligt k van de ammoniakconcentra-

tie en de ammoniumperchloraatconcentratie tussen ongeveer tien minuten 

en enkele seconden. Het zichtbare spectrum van het gevormde product is 

afhankelijk van de ammoniakconcentratie, maar is bij constante ammoniak

concentratie onafhankelijk van de anunoniumperchloraatconcentratie. 

De zichtbare spectra van de reactieproducten bij verschillende am

moniakconcentraties gaan door twee isosbestische punten bij 

20400 cm- 1 en 25400 cm- 1 . Dit st op de vorming van twee complexen. 

In het voor de complexvorming gebruikte milieu zijn bij bovengenoem

de isosbestische punten de extinctiecoefficienten van ammine(l-(2-

-hydroxyfenyl)-3, nikkel(II)-(I) (afgekort als I) 

en ammine(I-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel{II)-(II) 

(afgekort als II) van de gevormde producten. Hieruit 

volgt, dat bij de in ammoniakale mengsels van ethanol 

en water een mengsel van de complexen I en II wordt gevormd. 

In het milieu waarin de plaats vindt legt verbinding 

I om in II. De halfwaardetijd van deze omlegging varieert afhanke

lijk van de arrunoniak- en arrunoniurnperchloraatconcentratie van enkele 

uren tot ongeveer een week. Deze omlegging wordt door vrij formazaan 

versneld. Het bovenstaande en de resultaten van eerder verricht on

derzoek (1) (2) kunnen we in het volgende formele schema weergeven: 
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Nikkel ( lI) + Formazaan 

Alle in dit hoofdstuk bestudeerde reacties zijn aflopend. 

3.1 Experimenteel gedeelte 

De bereiding van l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan, 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) en 

ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) is 

beschreven in hoofdstuk 2A. De verder gebruikte chemicalien waren: 

nikkelperchloraathexahydraat (Fluka, purum, pro analyse), natrium

perchloraat (Fluka, puriss., pro analyse), ammoniumperchloraat 

(Fluka, purum) en aw.moniumhydroxide (Baker, pro analyse). 

De reacties werden uitgevoerd in 50 gewichtsprocenten ethanol-water. 

Het hiervoor gebruikte water werd achtereenvolgens gedemineraliseerd, 

gedestilleerd en uitgekookt. De ethanol (Baker, pro analyse) werd 

met stikstof verzadigd. Het formazaan en de formazaancornplexen wer

den door rniddel van ultrasonore trilling opgelost in 96% ethanol, 

waarna de oplossingen op milieu werden gebracht. De totale perchlo

raatconcentratie was steeds 0,100 rnol dm- 3 . Alle experirnenten wer

den onder stikstof uitgevoerd om eventuele oxydatie van het forma

zaan of de gevormde cornplexen te voorkomen. Alle reacties werden 

uitgevoerd bij 25,0 0,1 °c. De cornplexvormingsreacties werden ge

volgd door equivalente hoeveelheden van nikkel(II) en forrnazaan, 

beide op milieu gebracht, met behulp van twee gethermostateerde 

spuiten tegelijk via een mengkamer in een doorstroomcuvet te spui

ten en hierna het extinctieverloop als functie van de tijd te meten 

op een Zeiss PM QII spectrofotorneter. De extinctie werd met behulp 
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van een logaritmische versterker en een recorder geregistreerd als 

functie van de d. De reacties werden gevolgd tussen 10% en 95% 

reactieverloop. reacties met een eerste halfwaardetijd van 

enkele seconden werd het verloop tussen 40% en 95% gevolgd. De snel

heidsconstanten (k ) werden berekend met -het rekenprogranuna 
exp 

LSKIN II (3). Hierin werd in ons geval k als variabele parameter exp 
aangepast aan de vergelijking: 

k ·t exp 
(3-1) 

waarin C
0 

en Ct de concentraties zijn van het formazaan (en nikkel(IIl} 

respectievelijk op het dstip t 0 en na t seconden reactiever-

loop. De productverhouding verandert niet tijdens de reactie, wat 

blijkt uit de aanwezigheid van twee isosbestische punten, zodat 

voor de formazaanconcentratie geldt: 

(3-2) 

Hierin zijn E
0

, en E
00 

de extincties op respectievelijk het tijd

stip t 0, na t seconden reactieverloop en na minimaal 7 halfwaar

detijden. E
0 

werd voor elke reactie afzonderlijk bepaald uit de ex

tinctie van de formazaanoplossing aangezien de extinctie van de gemeng-

de arnmineaquonikkel(II)complexen te verwaarlozen is. hoge 

arnmoniak- en arnmoniumperchloraatconcentraties kan E
00 

niet bepaald 

worden uit de extinctie na minimaal 7 halfwaardetijden, omdat dan 

een meetbare omlegging plaatsvindt. De productverhouding van I en 

II en de zichtbare spectra ervan zijn onafhankelijk van de anunoniurn

perchloraatconcentratie. Voor elke anunoniakconcentratie is de E 

bepaald bij die ammoniumperchloraatconcentratie waarbij dan nog geen 

omlegging waarneembaar is. De omlegging van I naar II werd gevolgd 

met een Beckman Acta CIII spectrofotometer uitgerust met een bijbe

horende kinetische set waarmee het mogelijk is gelijktijdig vier 

reacties te volgen bij twee golflengten. De reacties werden uitge

voerd door I op te lossen in ethanol en deze oplossing op milieu 

te brengen. De eerste-ordesnelheidsconstanten werden berekend met 

met het rekenprograrnma LSKIN I (4), waarin de vergelijking 
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k ·t = - ln exp ( 3-3) 

wordt aangepast aan de waargenomen extinctie Et met E
0

, Et en kexp 

als variabele parameters. 

3.2 Reactie van nikkel(II) met l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylfor-

mazaan 

3.2.1 Snelheidswet 

In arnrnoniakale mengsels van ethanol en water kan voor H2F het na

volgende zuur-base evenwicht gedefinieerd warden: 

(3-4) 

Hierin is HF het formazaan waarvan het hydroxylproton is afgesplitst. 

De evenwichtsconstante KH F is in buf fermengsels van arnrnoniak en 
2 

arnrnoniumperchloraat spectrofotometrisch bepaald. In 50 gewichtsprocen
-3 ten ethanol-water werd bij een ionensterkte van 0,100 mol drn en 

0 een temperatuur van 25,0 ± 0,1 C voor KH F de waarde 0,043 ± 0,003 
2 

gevonden ( 2) . In berekeningen wordt steeds deze waarde voor KH F 
2 

gebruikt. Met de evenwichtsconstante KH F en de aannarne dat het 
2 

di-anion niet in een meetbare concentratie aanwezig is, kan men de 

concentratie van H2F en HF berekenen: 

( 3-5) 

(HF-) (3-6) 

Hierin is (Formazaan) de concentratie van niet gecomplexeerd forma

zaan. 

-56-



Nikkel(II) is in ammoniakaal milieu aanwezig in de vorm van gemeng

de ammineaquocomplexen Ni(NH 3 )n(H 20J~~n· Hierbij kan n de waarden 

van nul tot en met zes aannemen. Bjerrurn (5) heeft de stabiliteits

constanten 

en 

K 
n 

( 3-7) 

(3-8) 

in water bepaald. De waarden van Kn en Sn in water bij 25,0 °c en 

een ammoniurnnitraatconcentratie van 0,100 rnol drn- 3 warden gegeven 

in tabel 3. 1. 

Tabel 3.1 Stabiliteitsconstanten van gernengde ammineaquonikkel(II)

cornplexen in water gerneten door Bjerrwn (5) bij 25,0 °c en een 

ammoniumnitraatconcentratie van 0,100 mol drn- 3 

n K llf B ** n n 
-1 3 rnol drn rnol -n drn 3n 

1 0,516 x 10 3 0,516 x 10
3 

2 0,146 x 10 3 0,753 x 10 5 

3 0,450 x 10 2 0,339 x 10 7 

4 0,130 x 10 2 0,441 x 10 8 

5 0,472 x 10 0,208 x 10 9 

6 0,90 0,187 x 10 9 

:II ( 3-7) 

ll!llf (3-8) 
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De concentratie van de verschillende anunineaquonikkel(II)complexen 

kan men berekenen met: 

(3-9) 

Hierin is: 

6 
S(NH 3 ) = E B~(NH3 )n ( 3-10) 

n=o 

en (Ni} de totale concentratie van de gemengde anunineaquonikkel(II) 

complexen. 

voor ammineaquokoper(II)complexen is gebleken (1) (2) dat de groot

heden Kn en Bn in water en in 50 gewichtsprocenten ethanol-water 

ongeveer dezelfde waarde hebben. Op grond hiervan warden in bere

keningen steeds de in tabel 3.1 gegeven waarden voor K en B van , n n 
ammineaquonikkel(II)complexen gebruikt. 

Daar de hydrolyseconstante van het aquocomplex bij 25,0 °c voor 

nikkel(II) een factor 300 kleiner is dan voor koper(II) (6) en om

dat in het door ons gebruikte milieu geen hydrolyse optreedt van 

anunineaquokoper(II)complexen (2) is het verwaarlozen van hydrolyse 

bij ammineaquonikkel(II)complexen gerechtvaardigd. 

Gevonden is dat de reactie eerste orde is in formazaan en in nikkel, 

dus geldt voor de reactiesnelheid (s): 

s = k
0

.(Ni). (Formazaan} (3-11) 

Als elk complex van het type Ni(NH 3 )n(H 20J~=n met een eigen snelheid 

reageert, die voor reactie met H
2

F en HF- verschillend is, dan vinden 

we voor de reactiesnelheid: 

s (3-12) 

o n 1 n , De snelheidsconstanten k
0

' en k
0

' hebben betrekking op de reactie 

van Ni(NH 3 )n(H 20)~=n met respectievelijk H2F en HF-. Combinatie van 

(3-5), (3-6), (3-9), (3-11) en (3-12) geeft: 
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k 
0 

6 
r, 

n=o 
B . (NH 3

) n. (ko,n + kl,n K (N ) ( +1-1) 
n o o • H F • H 3 • NH 4 , 

2 

3.2.2 Resultaten 

(3-13) 

De uitgevoerde complexvormingsreacties voldoen aan de tweede-orde

snelheidswet (3-11) met aanpassingen beter dan twee procent. De 

reactiesnelheidsconstante was tussen 15000 cm-l en 27000 cm- 1 onaf

hankelijk van de golflengte. De reacties, c is 7,0 x 10- 5 mol dm- 3 , 
0 

werden spectrofotometrisch gevolgd bij 18000 cm- 1 . De bijdrage van 

elk van de formazaanspecies en HF aan de reactiesnelheid werd 

bepaald door bij constante ammoniakconcentraties de ammoniumper

chloraatconcentratie te varieren. In zo'n serie waarbij alleen de 

ammoniumperchloraatconcentratie verandert varieren de concentraties 

van H2F en terwijl de concentraties van de verschillende ammi-

neaquonikkel (II) complexen gelijk blijven, zodat op grond van verge-

lijking (3-13) k geschreven kan worden als: 
exp 

(3-14) 

De waarden van a
1 

en a
2 

zijn voor een aantal ammoniakconcentraties 

berekend door het product van de waargenomen snelheidsconstanten 

en de bijbehorende waarden van 1 + KH F.(NH 3). (NH~)- 1 
aan te passen 

2 

aan vergelijking (3-14) met lineaire regressieanalyse. De snelheids

constanten waarmee de verschillende waarden van a
1 

en a 2 berekend 

zijn worden gegeven in tabel 3.2. De waarden van en a 2 worden 

gegeven in tabel 3.3; hieruit concluderen we dat de bijdrage 

van aan de reactiesnelheid te verwaarlozen is. 

De bijdrage van elk van de ammineaquonikkel(II)complexen aan de 

reactiesnelheid werd bepaald met behulp van twee series experimen

ten waarbinnen de verhouding tussen de ammoniak- en de ammoniumper

chloraatconcentratie constant is, dus constante fracties van 

) ) en 
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Tabel 3.2. Reactiesnelheidsconstanten bij constante ammoniakcon

centratie en varierende amrnoniumperchloraatconcentratie van de reac

tie tussen nikkel(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan 
0 -3 bij 25,0 ± 0,1 C en een ionensterkte van 0,100 mol dm in 50 ge-

wichtsprocenten ethanol-water 

(NH
3

) (NH;) 10- 2 .k 10- 2 .k ~ 
exp ber 

mol dm 
-3 mol dm -3 -1 3 -1 mol dm s -1 3 -1 mol dm s 

2,50 0,100 1,56 1,48 

0,083 1,71 1,65 

0,042 2,06 2,20 

0,025 2,58 2,53 

1,50 0,100 3,98 3,47 

0,090 4,47 3,81 

0,075 4,61 4,41 

0,060 5,40 5,17 

0,050 5,27 5,78 

0,025 7,31 7,90 

0,015 9,10 9t13 

0,010 9,99 9,86 

0,50 0,100 19,5 19,0 

0,075 25,3 24,3 

0,050 32,9 33,5 

0,030 45,8 47,1 

0,020 59,7 58,9 

0,25 0,100 30,9 32,3 

0,075 40,6 40,6 

0,050 51,4 55,8 

0,025 101 92,3 

0,015 124 127 

0,010 156 156 

~ kber uit (3-14) met de in tab el 3.3 gegeven waarden voor a
1 

en a 2 . 
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Tabel 3.3. Waarden van a 1 en a 2 uit (3-14) berekend met de waarden 

van k uit tabel 3.2 en KH F = 0,043 exp 2 

(NH3 ) al a2 
-3 -1 

dm 
3 -1 -1 dm3 -1 

mol dm mol s mol s 

2,50 -38 ± 42 13,8 0,7 

1,50 -183 ± 121 50,2 ± 0,9 

0,50 -175 ± 194 496 ± 12 

0,25 372 ± 694 1282 ± 35 

In tabel 3.4 geven we de gemeten snelheidsconstanten. Het product 

van k en S(NH
3

) is in ruwe benadering omgekeerd evenredig met 
exp 

de derde macht van de ammoniakconcentratie. De in tabel 3.4 gegeven 

waarden van: 

k' 
exp ( 3-15) 

wijzen op triamminetriaquonikkel(II) als reactief complex met mis

schien nog een kleine bijdrage van tetra-amminediaquonikkel(II) aan 

de reactiesnelheid. De afzonderlijke bijdragen van de reacties van 

triamminetriaquonikkel(II) en tetra-amminediaguonikkel(II) aan de 

complexvormingsreactie worden berekend door het gemiddelde van de 

waarden van k' bij constante ammoniak- en varierende ammonium-exp 
perchloraatconcentratie 

k" exp 

1 m 
-· l 
m i=l 

(zie tabel 3.5) aan te passen aan 

k" = 13 kl ' 3 + 13 kl ' 4 . (NH } exp 3 o 4 o 3 

met behulp van lineaire regressieanalyse. 
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Tabel 3.4. Reactiesnelheidsconstanten van de complexvorming tussen 

nikkel(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan bij twee con

stante verhoudingen tussen de ammoniak- en ammoniumperchloraatcon

centratie bij 25,0 ± 0,1 °c en een ionensterkte van 0,100 mol dm- 3 

in 50 gewichtsprocenten ethanol-water 

-3 
mol dm -3 mol dm 

(NH
3
). (NH~)-l 25,00, 

2,50 0,100 

2,00 0,080 

1,50 0,060 

1,25 0,050 

1,00 0,040 

0,75 0,030 

0,50 0,020 

0,25 0,010 

(NH
3
). (NH~)-l 16,67, 

1,50 0,090 

1,25 0,075 

1,00 0,060 

0,75 0,045 

0,50 0,030 

0,25 0,015 

I 

':I! k uit (3-15) exp 

-f(HF 

677 

194 

39,4 

14,6 

4,43 

0,981 

0,126 

0,00479 

-
f(HF 

39,4 

14,6 

4,43 

0,981 

0,126 

0,00479 

10-2 .k 
exp 

mol-l dm 3 s- 1 

0,518 

1,56 

2,75 

5,40 

8,24 

13,5 

23,2 

59,7 

156 

0 I 417 

4,47 

6,90 

10,5 

18,6 

45,8 

124 

10-13 .k' 
exp 

-4 12 -1 
mol dm s 

0,130 

0,129 

0,122 

0I119 

0I115 

0,104 

0I116 

0,092 

0,125 

0,124 

0I112 

0,104 

0,110 

0,091 

Voor de grootheden "" kl ,3 
'"3 0 

en s kl,4 
4 0 

worden zo de volgende waarden 

gevonden: 

s kl,3 (0,981 0 I 052) 1012 -4 dml2 -1 x mol s 3 0 

s kl,4 (0,147 0,016) 1012 -5 dml5 -1 
± x mol s 4 0 
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De snelheidswet van de reactie tussen nikkel(II) en l-(2-hydroxyfe

nyl)-3,5-difenylformazaan in ammoniakaal milieu luidt dus: 

s = k; 13
• (Ni (NH 3 J 3 (H 20J ;+). ) + 1,4 ( ' 2+) , -) k

0 
• N1(NH 3 ) 4 (H 20J 2 • lHF 

(3-18) 
met 

kl,3 0,289 x 106 -1 dm3 -1 mol s 
0 

kl,4 0,333 x 104 -1 
am3 -1 mol s 

0 

Tabel 3.5.Waarden k" 
!!.:: II !l.::ll 

verschillende ammoniak-voor en exp 
concentraties 

lflf}f l0- 13 .k" l0- 13 .k" m (NH) exp ber 

-3 -4 dm 
12 -1 -4 12 -1 mol dm mol s mol dm s 

2,50 4 0, 131 0,135 

2,00 1 0,129 0,128 

1,50 8 0,122 0,120 

1,25 2 0,121 0, 116 

1,00 2 0, 114 0,113 

0,75 2 0,104 0,109 

0,50 5 0, 112 0,105 

0,25 6 0,095 0,102 

lf k" uit (3-16) exp s kl,3 1012 -4 dml2 -1 
!l.:::t k" uit (3-17) met 0, 981 x mol s ber 3 0 

s kl,4 0,147 x 1012 -5 dml5 -1 en 4 0 
mol s 

llll:::if m is het aantal waarnemingen 

Uit de spectrofotometrisch percentages van de producten I 

en II en de bijdrage van Ni(NH
3

)
3

(H
2
o);+ en Ni(NH

3
)

4
(H

2
o);+ aan de 

reactiesnelheid blijkt, dat ondanks het feit dat de productverhou-

ding I : II recht is met de ammoniakconcentratie, we de 
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reactie niet kunnen als de vorrning van I uit alleen 

Ni(NH
3

) 4 CH
2
oi;+ en die van II uit alleen Ni(NH 3 J 3 (H 2 0J~+ (zie tabel 

3. 6). 

Tabel 3.6.Bijdrage in procenten van Ni(NH3 J 3 (H 20J~+ aan de reactie

snelheid van de complexvorrning tussen nikkel(II) en l-(2-hydroxyfe

nyl)-3,5-difenylformazaan in arnmoniakaal milieu en de verhouding 

van de hierbij 

(NH3) 
-3 rnol dm 

2,50 

2,00 

1,50 

1,25 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

gevorrnde 

Bijdrage 

Ni(NH3 J 3 CH 20)~+ 

73 

77 

82 

84 

87 

90 

93 

96 

I en II 

Percentage 

II 

30 

35 

45 

50 

54 

60 

68 

78 

Product

verhouding 

van I en II 

2,33 

1,86 

1,22 

1,00 

0,85 

0,67 

0,47 

0,28 

3.3 Vorrning van ammine(l-( )-3,5-difenylforrnazanato) 

nikkel(II)-(II) uit ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformaza

nato)nikkel(II)-(I) in afwezigheid van vrij formazaan 

De reactiesnelheid voldoet aan de eerste-ordesnelheidswet: 

s = .::.3.l!l = k .(I) dt exp (3-19) 

met aanpassingen beter dan 1%. De snelheidsconstante is tussen 

15000 cm- 1 en 25000 cm- 1 binnen de meetfout onafhankelijk van de 

golflengte. Eveneens is de snelheidsconstante tussen concentraties 
-4 -3 -4 -3 van 0,40 x 10 mol dm en 1,60 x 10 mol dm binnen de experi-

mentele fout onafhankelijk van de concentratie. De reacties werden 
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gevolgd bij 18400 cm-l en 19600 cm- 1 bij een complexconcentratie 

van 1,0 x 10- 4 mol dm- 3 • De invloed van de anunoniak- en ammoniumper

chloraatconcentratie op de grootte van de reactiesnelheidsconstante 

is nagegaan door de snelheidsconstante te meten als functie van de 

anunoniak- en ammoniumperchloraatconcentratie. De gemeten snelheids-

constanten (k ) bijeengebracht in tabel 3.7 en figuur 3-1. exp 
Hieruit blijkt, dat de snelheidsconstante iechtevenredig is met de 

ammoniumperchloraatconcentratie, terwijl in afwezigheid van het 

ammoniumkation de reactie eveneens verloopt. Bij anunoniakconcentra

ties van 2,50 mol dm- 3 en 2,00 mol dm- 3 in afwezigheid van het 

anunoniumkation treedt de omleggingsreactie inderdaad op. De snelheids

constanten van deze reacties (halfwaardetijd grater dan drie dagen) 

kunnen niet nauwkeurig bepaald warden omdat dan oxydatiereacties 

een rol gaan spelen. 

Figuur 3-la Figuur 3-lb 

0,4 

1,5 0 

' 0 
Vl 0 

'E 
TI 0 0,3 

!/) -
0 

0. E x 
" n "" )( 

~. 

" ""' 0 - 0,2 

i' 
-2': 

Figuur 3-1. De reactiesnelheidsconstanten van de vorming van II uit 

I in afwezigheid van vrij formazaan als functie van (NH 3) bij con-
+ -3 stante (NH 4 ) van 0,100 (O), 0,050 (~) en 0,030 (O) mol dm (figuur 

3-la) en als functie van (NH~) bij constante (NH 3) van 2,50 (0), 

-3 2,00 ({1), 1,50 (O), 1,00 (e) en 0,75 (!) mol dm (figuur 3-lb) 
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Tabel 3.7. Reactiesnelheidsconstanten van de vorming van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazanato)nikkel(II)-(II) uit ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) 

in afwezigheid van vrij formazaan als functie van de ammoniak- en ammoniumperchloraatconcen

tratie bij 25,0 0,1 °c in 50 gewichtsprocenten ethanol-water en een ionensterkte van 
-3 0,100 mol dm 

(NHJ (m1;) 

mol dm -3 mol dm 

2,50 0,100 

2,50 0,083 

2,50 0,060 

2,50 0,050 

2,50 0,040 

2,50 0,030 

2,50 0,020 

2,50 0,010 

-3 

10 4 . 10 4 . 

1 -1 
s s 

0,472 0,500 

0,409 0,421 

0,308 0,314 

0,267 0,268 

0,226 0,222 

0,178 0,175 

0, 133 0,129 

0,079 0,083 

* (NH 3) (NH;) 10 4 . 10 4 . 
lli: 

-3 -3 -1 -1 mol dm mol dm s s 

1,50 0,080 0,174 0,173 

1,50 0,050 0, 115 0,112 

1,50 0,030 0,073 0,071 

1,30 0,100 0,182 0,171 

1,15 0,100 0,153 0,141 

1,00 0,100 0,121 0,114 

1,00 0,060 0 ,072 0,070 

1,00 0,050 0,060 o,059 

I 



2,25 0,100 0,416 0,418 1,00 0,030 0,039 0,036 

2,00 0,100 0,334 0,343 1,00 0,020 0,026 0,025 

2,00 0,080 0,305 0,278 0,85 0,100 0,086 0,090 

2,00 0,060 0,217 0,214 0,75 0,100 0,071 0,075 

2,00 0,050 0,184 0,182 0,75 0,050 0,037 0,038 

2,00 0,030 0,120 0, 118 0,75 0,030 0,023 0,023 

2,00 0,020 0 ,079 0,086 0,60 0,100 0,048 0,055 

I 
a, 2,00 0,010 0,044 
"' 

0,053 0,50 0,050 0,019 0,021 
I 

1,75 0,100 0,278 0,275 0,50 0,030 0,012 0,012 

1,50 0,100 0,221 0,214 0,040 0,100 0,031 0,032 

uit (3-20) met de in tabel 3.8 gegeven waarden voor b 1 t/m b 4 



Uit figuur 3-la blijkt dat de snelheidsconstante is opgebouwd uit 

termen rechtevenredig met de ammoniakconcentratie en uit termen 

evenredig met het kwadraat van de ammoniakconcentratie. In afwezig

heid van ammoniak treedt geen omlegging op. Op grond van bovenge

noemde resultaten schrijven we voor k . (NH
3
)-l in parametervorm: exp 

(3-20) 

Aanpassen van de waarden van k .(NH 3)-
1 

aan (3-20) met behulp van exp 
lineaire regressieanalyse levert de in tabel 3.8 gegeven waarden 

voor b
1 

t/m b
4

. 

Tabel 3.8. Reactiesnelheidsparameters van de vorming van ammine(l

(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) uit 

ammine (2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) 

in 50 gewichtsprocenten ethanol-water bij 25,0 ± 0,1 °c en een ionen

sterkte van 0,100 mol dm- 3 

104 .bl lt 

mol-3 dm9 s-l 

104.b2lt 

mol- 2 dm6 s- 1 

10 6 .b3 'Jf 

mol- 2 am6 s- 1 

10 6 .b4 'Jf 

mol-l am3 s 1 

(0,492 ± 0,039) (0,624 ± 0,066) (0,782 ± 0,266) (-0,505 ± 0,515) 

'X b 1 t/rr. b
4 

uit (3-20) 

reactiesnelheid is voor elke ammoniakconcentratie 

een ammoniumperchloraatconcentratie van 0,100 mol 

90% bij 

en daalt tot 

ongeveer 50% bij een ammoniumperchloraatconcentratie van 0,010 

mol dm-3 • De verhouding tussen de bijdragen van de termen 

b 1 . (NH3 )
2 .(NH:) en b 2 . (NH3), (NH~) loopt van ongeveer 0,3 bij een 

-3 ammoniakconcentratie van 0,40 mol dm tot ongeveer 2 bij een ammo-

niakconcentratie van 2,50 mol am- 3 • De bijdrage van de term 

b 3 . (NH3 )
2 

loopt binnen elke serie met constante ammoniakconcentratie 
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en varierende arnmoniumperchloraatconcentratie van 10% bij een ammo

niumperchloraatconcentratie van 0,100 mol dm- 3 tot ongeveer 50% bij 

een ammoniumperchloraatconcentratie van 0,010 mol am- 3 . De bijdrage 

van de term b
4

.(NH
3

) wijkt niet significant van nul af, is negatief 

en heeft dus fysisch geen betekenis. 

De snelheidswet voor de vorming van ammine{l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-

-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) uit ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-

-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) in 

mazaan luidt dus: 

van vrij for-

met 

ko,l 0,492 10- 4 -3 dm
9 -1 

12 x mol s 

ko,2 0,624 10- 4 -2 dm6 -1 
12 x mol s 

ko,3 0,782 10- 6 -2 dm6 -1 

12 x mol s 

3.4 Vorrning van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3, 

kel(II)-(II) uit ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3, 

nikkel(II) (I) in aanwezigheid van vrij formazaan 

(3-21) 

In aanwezigheid van vrij formazaan verloopt de vorming van II uit 

I veel sneller dan onder dezelfde omstandigheden zonder vrij for-

mazaan. Spectrofotometrisch is aangetoond dat in aanwe van 

vrij formazaan als eindproduct van de reactie eveneens II wordt 

gevormd. De reacties voldoen aan de eerste-ordesnelheidswet met 
-1 -1 

aanpassingen beter dan 1%. Tussen 15000 cm en 19000 cm z n de 

snelheidsconstanten binnen de experimentele fout onafhankelijk van 

de golflengte. De in grafieken, tabellen en bij 

bruikte snelheidsconstanten zijn spectrofotometrisch 

ge

bij 
-1 

15000 cm . De invloed van de forrnazaanconcentratie op de reactie-

snelheid is bepaald door bij constante complexconcentratie 

(1,0 x 10- 4 mol dm- 3 ) de formazaanconcentratie te varieren bij een 
-3 ammoniakconcentratie van 1,00 mol dm en ammoniumperchloraatcon-

-3 -3 
centraties van 0,100 mol dm en 0,010 mol dm . Uit 3-2 
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blijkt dat de reactiesnelheidsconstante evenredig is met de forma

zaanconcen tratie. 

0,3 

0,1 

0,25 0,50 0,75 1,00 

104 [Formazaanl (mo! drri'l 

Figuur 3-2. De reactiesnelheidscon

stante van de vorming van II uit I 

als functie van de formazaanconcen-

tratie (O: (NH 3) 1,00 en (NH~) 
-3 O, 100 mol dm , 6: (NH 3 ) 1,00 en 

+ -3 (NH 4 ) = 0,010 mol dm ) 

Voor de snelheidswet en de snelheidsconstante geldt dus 

d 
s = - ~ k · (I) exp 

(3-22) 

waarin: 

k0

12 + k' . (Formazaanj exp 
(3-23) 

met: 

k~2 b 1• (NH3 ) 
2

. (NH~) + b 2 • (NH3). (NH~) + b 3 • (NH 3 ) 
2 + b 4. (NH

3
) 

(3-24) 

De waarden van b 1 t/m b 4 zijn bijeengebracht in tabel 3.8. De for-
-4 -3 mazaanconcentratie was steeds 0,50 x 10 mol dm . 

De van HF en H
2

F aan k' is bepaald uit experimenten exp 
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-3 waarbij de amrooniakconcentratie steeds gelijk was aan 1,00 mol dm 

en de ammoniurnperchloraatconcentratie 
-3 0,010 mol dm gevarieerd werd (tabel 

-3 
tussen 0,100 mol dm en 

3.9). De fracties van even-

tueel aanwezige addit_ie- en/of dissociatieproducten van I en ammoniak 

zijn hier in elk experiment constant. We schrijven k' nu als: exp 

k~xp = c 1 .f(H 2F) + c 2 .f(HF-) (3-25) 

Uit (3-25), (3-5) en (3-6) volgt: 

k' 
exp 

(3-26) 

In alle berekeningen wordt ook hier de spectrofotometrisch bepaalde 

waarde van KH F 0,043 gebruikt. 
2 

( ) 
, +, -1 

Aanpassen van k~xp(l + KH F" ,NH 3 ·lNH 4J ) aan 
2 

levert voor cl en de volgende waarden op: 

(0,430 0,148) -1 
dm 3 -1 

cl ± mol s 

(3,753 0,037) 
-1 

dm 
3 -1 

c2 mol s 

De bijdragen van H2F aan de waarden van k' in tabel 3.9 ziJn bij 
exp -3 -3 

amrooniumperchloraatconcentraties van 0,010 mol dm en 0,100 mol dm 

respectievelijk ongeveer 3% en 20%. De mogelijkheid dat ook additie

en/of dissociatieproducten van I en amrooniak aan de reactie deelne

men is onderzocht aan de hand van kinetische metingen (tabel 3.10) 

waarbij de ammoniakconcentratie werd gevarieerd en waarbij de ver

houding hiervan met de ammoniumperchloraatconcentratie constant 

werd gehouden (de concentratie van H2F en HF- is dus constant) . In 

goede benadering is k' omgekeerd evenredig met de ammoniakconcen-exp 
tratie. Dit wijst op een bijdrage van I waarvan een molekuul ammoniak 

is afgesplitst. 
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Tabel 3.9. Snelheidsconstanten van de vorming van ammine(l-(2-hy

droxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) uit ammine(l

(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) in aanwezig-

heid van formazaan bij 25,0 0,1 °c in 50 gewichtsprocenten 
-3 

ethanol-water en een ionensterkte van 0,100 mol dm 

(NH3 ) 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

f 

(NH:) f )* 104. 

-1 s 

0,100 0,301 0,86 

0,080 0,349 0,90 

0,070 0,380 0,99 

0,050 0,462 1,05 

0,040 0,518 1,06 

0,030 0,589 1,22 

0,020 0,682 1,51 

0 I 013 0,768 1,53 

0,010 0,811 1,58 

) uit (3-6) met KH F 
2 

llfllf 

1 
dm

3 -1 
s 

1,5 

1,6 

1,8 

2,0 

2,0 

2,4 

3,0 

3,0 

3,1 

0,043 

k' llfllfllf 
ber 

mol -1 3 -1 
dm s 

1,4 

1,6 

1,7 

2,0 

2,2 

2,4 

2,7 

3,0 

3,1 

llfllf k' uit (3-23) en (3-24) met de in tabel 3.8 gegeven waarden exp 

voor b 1 t/m b 4 en (Formazaan) 0,50 x 10- 4 mol dm- 3 

llfllfllf uit (3-26) met 0,430 -2 dm6 -1 
cl mol s 

3 I 753 -2 dm6 -1 
c2 mol s en 

Kil F 0,043 
2 
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De parameters c
1 

en c 2 uit (3-26) worden nu geschreven als: 

en 

Combinatie van (3-26), (3-28) en (3-29) geeft: 

k' 
exp 

(3-28) 

(3-29) 

(3-30) 

+ 1 
Aanpassen van k' ·( l + KH F. (NH 3 ) . (NH 4) ) met behulp van lineaire - exp 2 

regressieanalyse aan 

' ' ( +) -1 k I • (l + KH F. l NH3 J • NH 4 ) exp 2 

(3-31) 

met alle waarden van k' uit (3-23) en (3-24) geeft alleen met exp 
c

12 
= O een reele aanpassing. 

Voor c 11 , c 21 en c 22 vinden we met c 12 0: 

(0,307 0, 305) -1 dm 3 -1 
ell ± mol s 

(3,028 0,098) -1 dm 
3 -1 

1 ± mol s 

(0,753 0,070) -1 
c22 s 

De bijdrage van c 11 aan de waarden van k' in tabel 3.9 loopt van exp 
ongeveer 2% bij een ammoniak- en ammoniumperchloraatconcentratie 

-3 -3 van respectievelijk 1,00 mol dm en 0,010 mol dm tot ongeveer 

15% bij een ammoniak- en ammoniumperchloraatconcentratie van res

pectievelijk 1,00 mol dm- 3 en 0,100 mol dm- 3 . In dit concentratie-
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Tabel 3.10. Snelheidsconstanten van de vorming van ammine(l-(2-hy

droxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) uit ammine(l

(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(IIJ-(I) in aanwezig

heid van vrij formazaan bij 25,0 ± 0,1 °c in 50 gewichtsprocenten 

ethanol-water en een ionensterkte van 0,100 mol dm- 3 

-3 
mol dm 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,50 

2,25 

2,00 

1,75 

1,50 

0,80 

0,75 

0,50 

0,40 

0,30 

0,25 

-3 mol dm 

0,100 

0,080 

0,070 

0,050 

0,040 

0,030 

0,020 

0,013 

0,010 

0,100 

0,090 

0,080 

0,070 

0,060 

0,032 

0,030 

0,020 

0,016 

0,012 

0,010 

k exp 

-1 
s 

0,86 

0,90 

0,98 

1,05 

1,06 

1,22 

1,51 

1,53 

1,58 

1,23 

1,25 

1,14 

1,23 

1,10 

1,25 

1,24 

1,25 

1,32 

1,50 

1,58 

k' exp 

mol-l am3 s-1 

1,5 

1,6 

1,8 

2,0 

2,0 

2,4 

3,0 

3,0 

3,1 

1,5 

1,7 

1,7 

2,1 

1,9 

2,4 

2,4 

2,5 

2,6 

3,0 

3,2 

k' ':1::::1:' 
ber 

mol-l drn3 s- 1 

l, 4 

1,5 

1,6 

1,9 

2,1 

2,4 

2,7 

3,0 

3,1 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

2,0 

2,2 

2,2 

2,5 

2,7 

3,0 

3,3 

k' uit (3-23) en (3-24) met exp de in tabel 3.8 gegeven waarden 

voor b 1 t/m b 4 en (Formazaan) -4 -3 0,50 x 10 rnol dm 

::t'x kber uit (3-30) met c 11 
-1 3 c

21 
= 3,028 mol dm s 

= 0,307 rnol- 1 am3 

1 -1 
I c 22 = 0,753 S 
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gebied loopt de som van de bijdragen van c 21 en c
22 

van ongeveer 

98% tot 85%. De verhoudin~ tussen de van c 21 en loopt 

van 0,67 bij een ammoniak- en ammoniumperchloraatconcentratie van 
-3 -3 

respectievelijk 0,25 mol dm en 0,010 mol dm tot 10,1 een 

ammoniak- en ammoniumperchloraatconcentratie van respectievelijk 
-3 -3 2,50 mol dm en 0,100 mol dm . 

De snelheidswet van het formazaanafhankelijke deel van de vorming 

van anunine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(II) 

uit ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) 

luidt nu: 

1, 3 ( ) -1 ( l ' -1 + k 12 . NH 3 . ,I . lHF , (3-32) 

met 

kl,l 0,307 
1 

dm
3 -1 

12 s 

kl,2 
3,028 -1 dm

3 -1 12 mol s 

kl,3 0,753 -1 
12 s 

3.5 Reactiemechanisme 

Met de in dit hoofdstuk beschreven reactiekinetiek en de structuur 

van de gevormde cornplexen, waarvan de bepaling is beschreven in 

hoofdstuk 2B en in (7), is het mogelijk een reactiemechanisme te 

formuleren. Het voor vlakke vierkante complexen gebruikelijke kine-

tische ten aanzien van uitwisseling van anunoniak tegen ande-

re monodentate liganden bij zowel I als II in methanol (zie hoofd

stuk 4) heeft nog eens dat de ook in oplossing 

vlak zijn en dat ammoniak is gecoordineerd. 

De vorm van de gevonden snelheidswet voor de vorming van een rneng

sel van I en II wijst O? een snelheidsbepalende stap waarin het 

anion van het ligande (dat is het formazaan waarvan het hydroxyl

proton is afgesplitst) reageert met het triamminetriaquonikkel(II) 

en het tetra-anuninediaquonikkel(II). Hierboven hebben we al aange-

-75-



toond dat deze twee reactiewegen niet corresponderen met de nroduct

verhouding I II, hoewel ook deze grootheid evenredig is met de 

concentratie van ammoniak. Om dit gegeven in het reactiemechanisme 

onder te brengen, is het noodzakelijk aan te nemen dat de snelheids

bepalende stap van de reactie tussen nikkel(II) en het formazaan

anion resulteert in een ten opzichte van deze stap snel evenwicht 

(waarvan de ligging bepaald is door de ammoniakconcentratie) tussen 

twee intermediaire complexen die het voorstadium vormen voor de vor

ming van respectievelijk I en II in een reactie die traag is ten 

opzichte van de beschreven evenwichtsinstelling maar snel ten opzich

te van de eerste snelheidsbepalende stap. 

In detail zou dit voorgestelde mechanisme als volgt kunnen verlopen: 

In de snelheidsbepalende stap, reactie tussen triamminetriaguonik

kel (II) en het formazaan-anion, respectievelijk tussen tetra-ammine

diaguonikkel(II) en het formazaan-anion, welke reacties beiden op 

hetzelfde evenwicht uitlopen, coordineert nikkel(II) monodentaat 

aan het negatief geladen zuurstofatoom van het formazaan-anion, 

gevolgd door een snelle ringsluiting aan N
5

. (Eventueel kan ook 

een sne~ evenwicht van de beide reactieve ammineaguonikkel(II)com

plexen in een monodentate coordinatie aan het negatief geladen zuur

stofatoom van het formazaan-anion, gevolgd door een snelheidsbepa

lende ringsluiting nikkel-N
5 

worden aangenomen). Om de productver

houding tussen I en II als functie van de ammoniakconcentratie te 

reproduceren stellen we ons voor dat het ringgesloten intermediair 

het volgende evenwicht vertoont: 

-A-B + NH3 
(3-33) 

Het principe van de structuur van de intermediairen A en B wordt 

gegeven in figuur 3-3. A en B worden op karakteristieke manier ge

stabiliseerd: A door interactie van het vrije electronenpaar op N2 
met de protonen van aan nikkel gebonden ammoniak en B door inter

actie van het imineproton van het f ormazaan met de niet voor coor

dina tie gebruikte vrije electronenparen van aan nikkel gebonden 

watermolekulen. In dit model is het gemakkelijk in te zien dat in 

de volgreacties I wordt gevormd uit A en II uit B. Bij deze reac

ties wordt het imineproton van het formazaan afgesplitst. 
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A B 

Figuur 3-3. Principe van de structuur van de intermediairen A en B, 

die gevormd warden bij de reactie tussen nikkel(II) en l-(2-hydroxy

fenyl)-3,5-difenylformazaan in ammoniakaal milieu 

De complexvorming van koper(II) met l (2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazaan in ammoniakaal milieu vertoont een reactiewet, die geheel 

analoog is aan het hier voor nikkel gevonden patroon, terwijl ook 

een niet in vaste toestand geisoleerd, maar in oplossing waarneem

baar tussenproduct optreedt, voordat het eindproduct gevormd wordt. 

Dit eindproduct heeft een aan verbinding II analoge structuur (2) (7). 

Op grond van het feit dat bij ko~er(II) het tussenproduct in aan

wezigheid van een overrnaat koper een 2 : l koper(II)forrnazaancom

plex kan vormen is aangenornen (2) dat kouer(II) in het tussenproduct 

slechts via zuurstof en een stikstofatoom (N
1

J aan het formazaan ge

bonden is, waarbij dan via een "vrije staart" een co5rdinatiemoge

lijkheid open blijft. Het is niet uit te sluiten dat het tussenpro

duct bij de complexvorming met koper(II) dezelfde structuur heeft 
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als ons I. Het mechanisme van de vorming hiervan zou dan eveneens 

voorgesteld kunnen worden zoals hierboven voor de vorming van I is 
2+ aangegeven. Coordinatie van een extra kation Cu zou dan gepaard 

kunnen gaan met ringopening en/of omlegging. In dit verband moet 

opgemerkt worden dat bij verbinding I van nikkel geen additie van 
2+ .2+ 

Cu of Ni optreedt. 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk op grond van de beschik

bare feiten een meer gedetailleerde uitspraak te doen over de over

eenkomsten en verschillen van de complexvorming van nikkel(II) en 

koper(II) met l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan. 

De vorming van het nikkelcomplex II uit I in afwezigheid van vrij 

formazaan kunnen we gezien de complexe milieuafhankelijkheid niet 

formuleren als een directe intramolekulaire omlegging. De gevonden 

snelheidswet vertoont veel overeenkomst met die gevonden bij de 

ontleding van {l-(2-carboxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II) 

(1) en de vorming van arnmine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylforma

zanato)koper(II) (type (II)) uit het hierboven genoemde tussenpro

duct (2). Deze overeenkomst lijkt te wijzen op een analoog mecha

nisme voor de snelheidsbepalende stap van de drie reacties. In 

(1) en (2) wordt de snelheidsbepalende stap geformuleerd als het 

verbreken van de metaal-zuurstofbinding, mogelijk gemaakt door ver

zwakking van deze binding door additie van een arnmoniumkation aan 

zuurstof en coordinatie van ammoniak loodrecht op het vlak van het 

complex. Bij (l-(2-carboxyfenyl) 3,5-difenylformazanato)nikkel(II) 

moet dan via het verbreken van de nikkel-N 1 en de nikkel-N5 binding 

dissociatie van het complex optreden. De vorming van ammine{l-(2-hy·

droxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)koper(II) wordt in (2) voorge

steld als het achtereenvolgens vormen van de binding koper-N
5 

en 

koper-zuurstof onder afsplitsing van arnmoniak en het arnmoniumkation. 

Aansluitend hieraan kunnen we ons voorstellen dat de vorming van II 

uit I verloopt via het verbreken van de nikkel-zuurstofbinding, ge

volgd door een verschuiving van de nikkel-stikstofbinding langs de 

N1=N
2 

dubbele binding. Hierna wordt onder afsplitsing van arnmoniak 

en het ammoniumkation de nikkel-zuurstofbinding weer gevormd. Dit 

reactiemechanisme wordt schematisch weergegeven in figuur 3-4. In-
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Figuur 3-4. Schema voor de vorming van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)

-3,5-difenylformazanato)nikkel(IIJ-(II) uit ammine(l-(2-hydroxyfe

nyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(IIJ (I) in afwezigheid van vrij 

formazaan 
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dien het tussenproduct bij koper(II) analoog is aan I kan men zich 

de vorming van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato}ko

per(II) (type (Ill) hieruit op dezelfde manier voorstellen. 

De snelheidswet van de vorrning van het nikkelcomplex II in aanwezig

heid van vrij formazaan wijst op een aanval van hoofdzakelijk het 

formazaan-anion (het forrnazaan waarvan alleen het hydroxylproton is 

afgesplitst) op verbinding I al dan niet na afsplitsen van een mole

kuul ammoniak. Coordinatie van het inkomende formazaan en het ver

trekken van het aanwezige formazaan zal verlopen via een synchroon 

vormen en verbreken van bindingen van de liganden aan nikkel(II). 

Dit proces resulteert alleen in een waarneembare omlegging als het 

inkomende formazaan zich zodanig aan nikkel bindt dat verbinding 

II resulteert. Bij de vorming van ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-di

fenylformazanato)koper(II) (type (II)} in aanwezigheid van een over

maat forrnazaan werd een vrijwel analoge snelheidswet gevonden. Bij 

koper wordt alleen geen bijdrage gevonden van een reactie van de 

neutrale vorm van het formazaan. 
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4 LIGANDUITWISSELING IN VLAKKE NIKKEL(!!)- EN PALLADIUM(II)COM

PLEXEN VAN l-(2-HYDROXYFENYL)-3,5-DIFENYLFORMAZAAN 

Als vervolg op het kinetisch onderzoek naar de complexvorming van 

l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazaan (H 2Fl met nikkel(II) in 

arrunoniakaal milieu leek het interessant tussen- en eindproduct van 

deze reactie te onderwerpen aan een kinetisch onderzoek, wat be

treft de liganduitwisseling op de vierde coordinatieplaats en in 

dit onderzoek palladium(II)- en platina(II)complexen te betrekken. 

Daar alleen trifenylfosfine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformaza

nato)platina(II) met succes bereid kon worden en trifenylfosfine 

zich niet laat vervangen door andere liganden moesten we ons nood

gedwongen beperken tot uitwisselingsreacties bij palladium(II)com

plexen. Deze palladiumcomplexen hebben dezelfde vlakke structuur 

als de nikkelcomplexen van het type (II), zoals uit koolstof-13 

NMR-spectra, beschreven in hoofdstuk 2C, volgde. 

Aan uitwisselingsreacties van vlakke complexen van palladium{!!) 

en platina{II) is reeds veel onderzoek gedaan. Een goed overzicht 

tot en met 1972 wordt gegeven in enkele seriewerken (1) (2) (3). Van 

uitwisselingsreacties aan vlakke nikkel(II)complexen is veel min

der bekend. Aan tridentate chelaatcomplexen van palladium(II) en 

platina{II) zijn alleen uitwisselingsreacties gedaan in gevallen 

waarbij het metaalchelaatgedeelte geladen is. Voorbeelden hiervan 

zijn uitwisselingsreacties van Pd(II)dienX+ en Pt{II)dienX+ 

{dien = diethyleentriamine) (4) (5). Recent onderzoek heeft uitge

wezen, dat onverzadigde bindingen in de chelaatringen door middel 

van een rr-transeffect de uitwisselingsreacties kunnen versnellen 

ten opzichte van complexen met geheel verzadigde chelaatringen (6) 

{ 7) • 

Een interessant aspect van de uitwisselingsreacties is de invloed 

van het oplosmiddel op de reactiesnelheid. Hieraan is reeds veel 

onderzoek verricht, met name op het gebied van mengsels van oplos

middelen (1) (2) (6) (8). In al dit onderzoek is de vertrekkende 

groep een eenwaardig negatief ion; vervanging van neutrale ligan

den is in dit kader niet bestudeerd. In het huidige onderzoek zijn 
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uitwisselingsreacties van ammine- en pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)

-3,5-difenylformazanato)palladium(II), in het vervolg respectieve

lijk PdFNH 3 en PdFpy te noemen, uitgevoerd met trifenylfosfine 

(tpp), thioureum (tu) en (natrium)thiocyanaat in methanol (MeOH), 

aceton (Ac) en dimethylsulfoxide (DMSO) . De uitwisselingsreactie 

met trifenylfosfine werd eveneens uitgevoerd in 1,4-dioxaan (Diox) 

en acetonitril (An) (alleen PdFpy) . 

4.1 Experimenteel gedeelte 

4.1.1 Chemicalien 

De bereiding van de complexen: ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-dife

nylformazanato)nikkel(II)-(I) en -(II) (NiFNH 3-(I) en NiFNH 3-(II)), 

pyridine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato)nikkel(II)-(I) en 

-(II) (NiFpy-(I) en NiFpy-(II)) ,ammine(l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-di

fenylformazanato)palladium(II) (PdFNH 3 ), pyridine(l-(2-hydroxyfe

nyl)-3,5-difenylformazanato}palladium(II) (PdFpy) en trifenylfos

fine(l- (2-hydroxyfenyl)-3,5-difenylformazanato}palladium(II) 

(PdFtpp) is beschreven in hoofdstuk 2A. Hier zijn tevens de ele

mentanalyses gegeven. 

Tpp (Baker grade) werd omgekristalliseerd uit 96% ethanol en ge

droogd onder vacuUm boven P
2
o5 (smeltpunt, ongecorrigeerd: 81,0 °c). 

Tu (Baker grade) werd omgekristalliseerd uit 96% ethanol en ge

droogd onder vacuum boven P 2o
5 

(smeltpunt, ongecorrigeerd: 177 °c). 

Natriumthiocyanaat (UCB, pro analyse) werd omgekristalliseerd uit 

96% ethanol en gedroogd onder vacuUm boven P 2o5 • Imidazool (iz) 

(Aldrich, pro analyse) werd omgekristalliseerd uit aceton en ge

droogd onder vacuum boven P
2
o

5 
(smeltpunt, ongecorrigeerd: 

90 - 91,5 °c). Pyridine (py) (Baker grade) werd gedroogd op KOH 

en hierna gedestilleerd (kookpunt, ongecorrigeerd: 114 - 115 °c). 

Methanol (MeOH) (Baker, pro analyse) werd zonder verdere bewerkingen 

gebruikt. Aceton (Ac) (Merck, pro analyse) werd gedroogd op Cacl 2 
en gedestilleerd. Het destillaat werd gedroogd op K2co3 en opnieuw 

gedestilleerd. Acetonitril (An) (Aldrich, pro analyse) werd, na 

refluxen op KOH, gedestilleerd. Het destillaat werd gedroogd op 
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CaH
2 

en van P
2
o5 gedestilleerd. Het hieruit verkregen destillaat 

werd, na refluxen op , opnieuw gedestilleerd (kookpunt, onge-

corrigeerd: 81 - 82 °c). Dimethylsulfoxide (DMSO) (Baker, pro ana-

werd zonder verdere bewerkingen gebruikt. 1,4-Dioxaan (Diox) 

(Baker, pro analyse) werd acetaal-vrij gemaakt door refluxen met 

HCl, waarna gedestilleerd werd. Het water werd verwijderd 

door het destillaat te behandelen met KOH, waarna de organische 

laag van de waterlaag werd gescheiden. De organische laag werd 

achtereenvolgens op KOH en natrium gedroogd. Hierna werd gedestil

leerd van natrium (kookpunt, ongecorrigeerd: 101 °c) . 

4.1.2 Kinetische metingen 

De uitwisselingsreacties in de nikkelcomplexen, de uitwisselings

reacties van PdFpy met trifenylfosfine, thioureum en natriumthio

cyanaat in DMSO, alsmede de reactie van PdFpy met trifenylfosfine 

in acetonitril, werden uitgevoerd op een in eigen laboratorium ge

construeerde stopped-flowspectrofotometer. De overige uitwisselings

reacties werden op dezelfde wijze gevolgd als de snelle complexvor

rningsreacties tussen nikkel(II) en l-(2-hydroxyfenyl)-3,5-difenyl

formazaan, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Alle reacties werden 
-4 -3 

uitgevoerd bij een cornplexconcentratie die lag tussen 10 moldm en 

2 x 10- 4 mol dm- 3 bij een temperatuur van (25,0 ± 0,1) 0 c. De zicht

bare spectra werden opgenomen op een Beckman Acta CIII spectrofoto

rneter. 

4.1.3 Oplosbaarheden 

De oplosbaarheden van de metaalcomplexen , PdFpy en PdFtpp 

werden door een oplossing van het complex, die in contact 

is met fijn verdeelde vaste stof, gedurende minirnaal drie uur bij 

25,0 °c te roeren. De oplossing werd hierna gefiltreerd en de com

plexconcentratie in het filtraat werd spectrofotometrisch 

De oplosbaarheid van trifenylfosfine werd door een oplos-

sing van het fosfine, die in contact is met fijn verdeeld fosfine, 

enige uren bij 25,0 °c te roeren. De oplossing werd gefiltreerd en 

de concentratie van het in de verzadigde oplossing aanwezige fos

f ine werd bepaald door neerslaan met water. Deze methode is op 
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kwantitatief-zijn getest. 

De oplosbaarheid van thioureum werd bepaald door een oplossing van 

thioureum, die in contact is met vast thioureum, enige uren bij 

25,0 °c te roeren. De concentratie van thioureum in de na filtreren 

verkregen verzadigde oplossing werd bepaald door conductometrische 

titratie met Hgcl 2 (9). 

4.2 Resultaten 

4.2.l Nikkelcomplexen 

De concentratie van het inkomende ligande werd steeds zo gekozen, 

dat de reacties aflopend waren en het reactieverloop voldeed aan 

een pseudo eerste-ordesnelheidswet. Alle reacties werden uitge-

voerd in methanol. Bij de reactie met natriumthiocyanaat werd de 

ionensterkte met natriumperchloraat op 0,100 mol dm 

De snelheidsconstante (k ) werd bij deze reacties exp 
het extinctie verloop, dat op het oscilloscoopscherm 

3 gebracht. 

bepaald door 

van het 

stopped-flowapparaat wordt weergegeven, te simuleren met behulp van 

een in het apparaat ingebouwde analoogcomputer. De standaarddevia

tie in de aldus verkregen snelheidsconstanten was steeds kleiner 

dan 2%. De snelheidsconstanten waren tussen 15500 cm-l en 26000 cm 1 

binnen de meetfout onafhankelijk van de golflengte. De snelheids

constanten voldoen als functie van de concentratie van het inkomen

de ligande aan de bekende tweeparameter vergelijking voor uitwis

selingsreacties in vlakke vierkante complexen. (zie figuur 4-la en 

figuur 4-lb) {10) (11) (12). 

k + k • (Y) s y 
{ 4-1) 

ks is de snelheidsconstante voor de reactieweg waar in de snelheids

bepalende stap de vertrekkende groep X vervangen wordt door een 

molekuul van het oplosmiddel. Dit molekuul wordt vervolgens in een 

snelle volgreactie vervangen door de inkomende groep Y. k is de 
y 

snelheidsconstante voor de bimoleculaire reactie van de inkomende 

groep Y met het substraat. Aanpassen van de experimenteel gevonden 

snelheidsconstanten aan vergelijking {4-1) met behulp van lineaire 
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Figuur 4-la Figuur 4-lb 
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Figuur 4-1. Reactiesnelheidsconstanten van uitwisselingsreacties 

in vlakke metaalformazaancomplexen als functie van de concentratie 

van het inkomende ligande 
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regressieanalyse geeft de waarden voor k en k . Deze waarden zijn s y 
met de golflengte waarbij de snelheidsconstanten zijn bepaald ge-

geven in tabel 4.1. De aanpassingen waren beter dan 4%. 

Opgemerkt moet nog worden, dat de reacties van NiFpy-(I) te snel 

waren om op het stopped~flowapparaat te volgen. 

Tabel 4.1. Snelheidsconstanten k
8 

en ky voor reacties van nikkel(II)

formazaancomplexen met verschillende liganden in methanol bij 25,0 °c 

Reactie 10-1 .k -3 -10 • \) 
y 

-1 -1 3 -1 -1 s mol dm s cm 

NiFNH3-(I) + SCN 42 ± 1 33 t 2 17,51 

NiFNH3-(I) + iz 38 t 2 387 ±14 19,23 

NiFNH
3
-(I) + PY 36 + 2 201 t 7 19,23 

NiFNH3- (II) + SCN 0,62 ± 0,03 0,95 ± 0,04 22,52 

NiFNH3-(II) + iz 0,69 ± 0,09 7,0 ± 0,6 15,50 

NiFNH
3
-(II) + PY 0,71 t 0,01 1,24 ± 0,04 21,98 

NiFpy-(II) + SCN 3,7 t 0,4 8,5 ± 0,5 17,99 

4.2.2 Palladiumcornplexen 

a. Kinetische metingen 

Evenals de uitwisselingsreacties van de nikkel(II)complexen 

werd de concentratie van het inkomende ligande zo gekozen, dat de 

reactie aflopend was en voldeed aan een pseudo eerste-ordesnelheids

wet. Evenals bij nikkel werd de ionensterkte in het geval van reac-
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-3 tie met natriumthiocyanaat met natriumperchloraat op 0,100 mol dm 

gebracht. 

De snelheidsconstanten van de reacties uitgevoerd op het 

flowapparaat werden op dezelfde wijze als de snelheids-

constanten van de reacties van de nikkelcomplexen. Bij de reacties, 

die op de Zeiss spectrofotometer werden uitgevoerd werden de snel

heidsconstanten uit het extinctieverloop tegen de tijd berekend 

met het rekenprograrnma LSKIN I (13). De aanpassingen waren beter 

dan 1%. De golflengteafhankelijkheid werd voor elke reactie voor elk 

oplosmiddel getest. Binnen de experimentele fout zijn alle reactie

snelheidsconstanten onafhankelijk van de golflengte tussen 16000 cm-l 

en 25000 cm- 1 . 

De snelheidsconstanten voldoen als functie van de concentratie van 

het inkomende ook hier aan de bekende tweeparameter verge-

lijking voor uitwisselingsreacties in vlakke vierkante complexen. 

(figuur 4-lc en 4-ld) (10) (11) (12). 

k =k +k (Y) (4-1) exp s y 

De waarden van k worden op dezelfde Wl)Ze als bij de nikkel-exp 
complexen aangepast aan vergelijking (4-1). De 

beter dan 4%. De aldus gevonden waarden van 

golflengte waarbij de snelheidsconstanten zijn 

in tabel 4.2. 

b. Oplosbaarheden en transferfuncties 

aanpassingen waren 

en k warden met de y 
bepaald weergegeven 

Om enig inzicht te 

overgangstoestand 

in de solvateringseffecten van de 

de chemische potentialen van de reactanten 

en het eindproduct, voor zover we dit hebben, van de 

uitwisselingsreacties bepaald. De chemische potentialen van de 

reactanten en het eindproduct werden uit oplosbaarheden bepaald. 

De chemische potentiaal van de overgangstoestand werd berekend 

als de som van de chemische potentialen van de reactanten en de 

vrije enthalpie van de activering lGt, die uit de snelheidsconstan

ten k en k kan worden berekend. Voor de verschillende grootheden 
s y 

gebruiken we dezelfde symbolen als Blandamer, Burgess en Chambers 

( 14) . 
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Tabel 4.2. Snelheidsconstanten k
8 

en ky voor reacties van palladium(II)

formazaancomplexen met verschillende liganden in een aantal oplosmid

delen bij 25,0 °c 

Reactie Oplos- 10
2 

.k k 
-3 -10 .v 

s y 
middel -1 -1 

dm3 -1 -1 s mol s cm 

+ tpp MeOH 1,4 ± 0,2 6,2 0,3 16,80 

PdFNH3 
+ tpp Ac 0,76 ± 0,06 3,63 ± 0,05 16,80 

PdFNH 3 + tpp DMSO 4,2 ± 0,2 0,17 ± 0,09 16,50 

PdFNH 3 
+ tpp Di ox 0,15 ± 0,15 3,35 ± 0,07 16, 70 

+ tpp MeOH 9,2 0,6 15,8 ± 0,8 16,80 

PdFpy + tpp Ac 6,6 ± 0,6 15 ± 1 16,80 

PdFpy + tpp DMSO 223 ± 3 7,2 ± 0,5 16,00 

PdFpy + tpp Di ox 2,8 ± 0,4 13,9 ± 0,4 16 I 10 

PdFpy + tpp An 47 4 22,6 ± 0,4 16,00 

PdFNH
3 

+ tu MeOH 1, 4 0,3 6,1 0,1 18,50 

PdFNH
3 

+ tu Ac 0,2 ± 0,5 5,4 ± 0,2 19,00 

PdFNH 3 + tu DMSO 3,6 ± 0,3 1,94 ± 0,04 19,50 

+ tu MeOH 9,0 ± 0,6 59 ± 2 18,50 

PdFpy + tu Ac 6 ± 1 603 ±35 18,70 

PdFpy + tu DMSO 2,12 ± 0,03 11 ± 1 20,00 

PdFNH 3 + Me OH 1,47 ± 0,04 0,184 ± 0,005 17,10 

-PdFNH 3 
+ SCN Ac 0,2 0,5 0,188 ± 0,006 16,90 

-PdFNH 3 
+ SCN DMSO 3,6 0,1 0,10 ± 0,02 19,00 

PdFpy + SCN MeOH 9,5 0,3 0,97 0,04 17,10 

-PdFpy + SCN Ac 10 ± 2 13,9 ± 0,6 17,00 

-PdFpy + SCN DMSO 217 ± 3 8,9 ± 0,5 16,00 

·······--~··~ 

-88-



Voor ongeladen deeltjes in oplossing kan het verschil van de che

mische potentialen in twee oolosmiddelen, de transferfunctie e ~B, - m 
als volgt uit de oplosbaarheden in die oplosmiddelen berekend 

worden (14): 

s2 
- R.T.ln -

8 
l 

(4-2) 

Hierin zijn s 1 en s 2 de oplosbaarheden in de oplosmiddelen 1 en 2, 
-1 -1 

R is de gasconstante en is gelijk aan 8,3143 J K mol , T is de 

absolute temperatuur. 

Voor geladen deeltjes Z wordt de waarde van de transferfunctie 
tt -emu (Z ) berekend met (15) (16): 

(4-3) 

Hierin ziJn s 1 (MZ) en s
2

(MZ) de oplosbaarheidsproducten van MZ in 

de oplosmiddelen 1 en 2, emptt (M+) is de transfer chemische poten-

tiaal van M+ in oplosmiddel 2 ten van oplosmiddel 1. 

De oplosbaarheden en transferfuncties ten opzichte van methanol 

van PdFNH3 , PdFpy, PdFtpp, tpp, tu en SCN worden in tabel 4.3 

weergegeven. De experimentele fout in de in deze tabel weergegeven 

oplosbaarheden bedraagt 3%. 

De in tabel 4.3 gegeven waarden voor o pB (SCN-) in methanol en 
m 

DMSO zijn berekend uit de transferfuncties ompB (SCN-) in die op-

losmiddelen ten opzichte van water (17). In (17) is ook de waarde 

van omuB (SCN-) voor acetonitril ten opzichte van water, maar niet 

die voor aceton gegeven. Het verschil in e pB (SCN-) tussen aceton m 
en acetonitril werd berekend met de oplosbaarheidsproducten van 

AgSCN in aceton en acetonitril (18) en de waarde van o µB(Ag+) m 
voor aceton ten van acetonitril (19). Met de waarden van 

B - B -emu (SCN ) uit (17) geeft dit de waarde van omp (SCN ) voor aceton 

ten opzichte van methanol. 

De vrije enthalpie van activering 6G+ wordt berekend met (20): 

k 
k.T 

= ---i:l·exp (4-4) 

Hierin is k de Boltzmann-constante en h de constante van Planck. 
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I 

"' 0 
I 

-3 ~ -1 Tabel 4.3. Oplosbaarheden S (mol dm ) en transferfuncties cmµ (kJ mol ) ten opzichte 

van methanol voor complexen PdFX en inkomende groepen Y bij 25,0 °c in verschillende oplos

middelen 

Me OH Ac An DMSO Di ox 

S (PdFNH3 J x 10 2 0,40 5,5 8,3 10,0 

cmµ 
tl- (PdFNH 3 ) 0 -6,50 -7,52 -7,98 

S(PdFpy) x 10 3 0,17 1,76 0,60 7,1 4,4 

cmµ 
tl- (PdFpy) 0 -5,79 -3,13 -9,25 -8,06 

S(PdFtpp) x 10 3 0,36 5,7 3,4 22,3 143 

rS 
tl- (PdFtpp) 0 -6,85 -5,57 -10,23 -14,83 mµ 

S(tpp) x 10 2 8,6 149 32 69 225 

omµ 
tl- (tpp) 0 -7,07 -3,26 -5,16 -8,09 

S (tu) 1,32 0,51 4,0 

omµ 
tl- (tu) 0 2,36 -2,77 

cmµ 
tl- (SCN-) 0 4,34 2,52 

I 



Hieruit kan men voor de transferfunctie o ~c+ de volgende formule 
m 

afleiden: 

k2 
- R.T.ln k

l 

( 4-5) 

k 1 is de snelheidsconstante in oplosmiddel 1 en k 2 de snelheidscon

stante in oplosmiddel 2. 

Tenslotte wordt o µf berekend uit: m 

(4-6) 

In tabel 4.4 worden de waarden van k , o ~Gf(k), omµ~(reactanten) f Y m Y 
o µ (k ) gegeven. 

m y 
en 

4.3 Discussie 

4.3.1 Nikkelcomplexen 

De snelheidsconstante is voor beide isomeren, NiFNH 3-(I) en 

NiFNH 3-(II), onafhankelijk van het inkomende ligande. Dit wordt 

meestal gevonden bij substitutiereacties van vlakke vierkante com

plexen (10) (11) (12). Dit betekent, dat het vervangen van het mole

kuul van het oplosmiddel door de inkomende groep snel is vergele

ken met het vervangen van de vertrekkende groep door een molekuul 

van het oplosmiddel. 

Pyridine werd gekozen als inkomend ligande, omdat we ook complexen 

van het type NiFpy-(I) en NiFpy-(II) hebben geisoleerd en zo dus 

konden bewijzen, dat de waargenomen verschijnselen toe te schrijven 

waren aan een uitwisselingsreactie. Imidazool werd gekozen om de 

reactie met pyridine te kunnen vergelijken met een reactie van een 

gelijksoortig ligande met eveneens een stikstofdonoratoom. Trife

nylfosfine gaf met beide isomeren pas bij grote overmaat spectrale 

veranderingen. Met dit ligande werden om die reden geen reacties 

uitgevoerd. Om toch enige vergelijking te hebben met de reacties 

van de palladiumcomplexen werden ook reacties uitgevoerd met SCN-. 
Als gevolg van de sterkte van de basen pyridine en ammoniak is de 

snelheid van de pyridinecomplexen groter dan van de ammoniakcom-
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-1 3 -1 .j. 
Tabel 4,4. Tweede-ordesnelheidsconstanten k (mol dm s ) en transferfuncties omflGT, 

~ -1 y 
omµ en (kJ mol ) ten opzichte van methanol betrekking hebbend op de reactie 

tussen PdFX en Y bij 25,0 °c in verschillende oplosmiddelen 

Me OH Ac An DMSO Di ox 

ky(PdFNH3 
+ tpp) 6,2 3,63 0,17 3,35 

0 llGf(k I PdFNH 3 + tpp) 0 1,33 8,91 1,53 
m y 

omµ~ (PdFNH3 ) + omµ~(tpp) 0 -13,57 -12,68 -16,07 

I 

0 µ f (k I '° PdFNH
3 

+ tpp) 0 -12,22 -3,77 -14,54 N 
I m Y 

k (PdFpy + tpp) 15,8 15 22,6 7,2 13,9 
y 

6 llGf(k , PdFpy + tpp) 0 0,13 -0,89 1,95 0,32 
m y 

omµ~(PdFpy) ~ 
+ omµ (tpp) 0 -12,86 -6,39 -14,41 -16,15 

o µf(k , PdFny + tpp) 0 -12,73 -7,28 -12,46 -15,83 
m Y -

k y(PdFNH 3 + tu) 6,1 5,4 1,94 

6 llGf(k I 

m Y 
PdFNH 3 + tu) 0 0,30 2,84 

~ + 6 µ~(tu) 0 -4,14 -10,29 omµ (PdFNH3l m 

I 



omµ+(ky, PdFNH 3 
+ tu) 0 -3,84 -7,45 

k (PdFpy + tu) 59 603 11 
y 

(ky, PdFpy + tu) 0 -5,76 4,16 

omµv(PdFpy) 
v + omµ (tu) 0 3,43 -12,02 

(ky' PdF:r;>y + tu) 0 -9,19 7,86 

-
ky(PdFNH 3 

+ SCN ) 0,184 0,188 0,10 

I o L\Gof (k , 
-

) 0 \0 PdFNH 3 + SCN -0,05 1,51 
w m y 
I 

omµ .g. ( PdFNH
3

) + omµ.g.(SCN-) 0 -2,16 -5,00 

0 !" + (k , 
-

0 PdFNH 3 + SCN ) -2,21 -3,49 
m y 

-
k (PdFpy ) 0,97 + SCN 13,9 8,9 

y 

o llGof(k , PdFpy + SCN 0 -6,60 -5,49 
m Y 

omµ.g.(PdFpy) + 0 
.g. 

0 -1,45 -6,73 m\l 

omµ+(ky, PdFpy + 0 -8,05 -12,22 



plexen. Er geldt namelijk in het algemeen, dat de snelheid van sub

stitutie in vlakke vierkante complexen afneemt naarmate de vertrek

kende groep sterker basisch is (10). 

Opvallend is ook, dat de reactiesnelheid van de verbindingen 

NiFX-(I) veel groter is dan die van de verbindingen NiFX-(II). 

Verder zien we, dat het relatieve verschil in grootte van k van 
y 

de diverse inkomende groepen sterk verschillend is in de complexen 

NiFNH 3-(I) en NiFNH
3
-(II). We vinden hiervoor bij NiFNH 3-(I) de 

volgende verhouding: 

SCN : py : i z = l : 6 , l 11,7 

Bij NiFNH 3-(II) vinden we: 

SCN : PY : iz = l : 1,3 7,4 

Dit wijst op een voor vlakke nikkel(II)complexen onverwacht grote 

synchroniciteit van inkomen en uitgaan (1). De hogere reactiesnel

heden van de uitwisseling in complexen van het type (I) zijn mis

schien te verklaren met betere rr-acceptoreigenschappen van het ge

coordineerde formazaanion. 

4.3.2 Palladiumcomplexen 

a. Snelheidsconstante k 
y 

We zien, dat met uitzondering van de reacties van PdFNH 3 in metha

nol tu de grootste snelheidsconstante k heeft in de serie tpp, 
- y 

tu en SCN . Met uitzondering van de reacties met PdFNH 3 en PdFpy 

in DMSO en de reactie met PdFpy in aceton is ky voor tpp groter dan 

voor SCN-. In bovengenoemde uitzonderingsgevallen zijn de snelheids-

constanten k voor deze beide inkomende groepen ongeveer gelijk. 
y 

In uitwisselingsreacties van Pt(II)complexen wordt in het algemeen 

gevonden, dat de volgorde van grootte van ky is: tpp >> tu > SCN 

( 10) • 

Het afwijkende gedrag van tpp in onze complexen kan waarschijnlijk 

toegeschreven warden aan de sterke E-electronendelocalisatie in 

het metaalformazaanskelet. Hierdoor zullen de rr-acceptoreigenschap

pen van tpp een geringere rol spelen, hetgeen zich doet gelden als 
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een nivellering van de reactiviteit van verschillende liganden. 

Deze ef fecten warden ook gevonden als we de invloed van de inkomen

de groep op de grootte van de snelheidsconstante k bij uitwisse-
y 

lingsreacties van Pt(dien) vergelijken met de afhankelijkheid 

van de inkomende groep bij uitwisselingsreacties van Pt(terpy) 

(dien diethyleentriamine, terpy = 2,2',~'-terpyridine) (5) (7). 

We zien hier, dat bij Pt(terpy)Cl+ de relatieve verschillen in k 

bij verschillende inkomende groepen sterk zijn genivelleerd ten 
y 

opzichte van de relatieve verschillen bij overeenkomstige inkomen-

de groepen bij Pt(dien) . De reactiesnelheden van Pt(terpy)Cl+ 

zijn ook ruim een factor io 3 grater dan bij Pt(dien)Br+ (5) (7). 

Uit modelbouw blijkt, dat bij het verklaren van de lage reacti

vi teit van tpp ook sterische effecten een rol kunnen spelen. 

Ook het oplosmiddel heeft invloed op de verschillen in 

reactiviteit van diverse inkomende groepen. Om meer inzicht te 

in deze oplosmiddeleffecten hebben we de transferfuncties 

(PdFX), 8 µ&(Y), (6 µ&(PdFX) + 6 µ&(Y)), 6 6G+(k ) en 8 µ+ 
m m m m y m 

(k l + 6 µ&(PdFX) + omµ&(Y) berekend en per reactie bij el-
y m 

kaar weergegeven in de figuren 4-2a t/m 4-2f. In deze figuren valt 

op, dat geen direct verband gelegd kan warden tussen de grootte 

van de chemische van de uitgangstoestand en de reactie-

snelheidsconstante. Ook is geen verband te tussen de snel-

heidsconstante en de chemische potentiaal van het uitgangscomplex 

en van de inkomende groep afzonderlijk. 

Wel valt op, dat de transfer chemische potentialen van PdFNH
3 

en 

bij overgaan op een ander oplosmiddel beide met ongeveer 

hetzelfde bedrag veranderen. Dit betekent, dat de transfer che

mische potentiaal van de reactanten voor de reacties van beide com

ongeveer gelijk is. In de meeste gevallen zijn ook de ver

anderingen van o µf bij overgaan op een ander oplosmiddel van onge-m 
veer gelijke grootte voor reacties van beide complexen. Een extra 

grate desolvatering van de overgangstoestand wordt gevonden voor 

de reacties: PdFNH3 + tpp in DMSO, PdFpy + tu in MeOH en DMSO en 

PdFpy + SCN- in MeOH. 

We beschrijven de gevonden effecten als een extra desolvatering 

van de overgangstoestand in methanol en niet als een extra solva-
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Figuur 4-2a Figuur 4-2b 
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Figuur 4-2. De transferfuncties , o 6Gf en o µf betrekking heb-m m · 

bend op de reactie tussen PdFX en Y 25,0 °c (o = 6 µ-0-(PdFX) 1 , m 
{). 

6 = omµ (PdFX) + 
,b 

(Y); • = 6 6G' (k PdFX + Y) en m y' 
D 

' PdFX + Y)) 
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tering van de overgangstoestand in aceton. De reden hiervoor is, 

dat methanol in het algemeen als oplosmiddel veel meer kend 

gedrag vertoont dan aceton. 

De grootheden omp{}(PdfX) I omp{}(tpp) en 

vele ionen, waaronder ook , lineair 

en/of acceptorgetal van het oplosmiddel 

gedefinieerd en bepaald door Gutmann en 

(tu) zijn niet zeals voor 

afhankelijk van het donor-

( 19). Deze grootheden zijn 

medewerkers ( 21) ( 22) . 

Tabel 4.5. Donor(DN)- en Acceptor(AN)getallen voor diverse oplos

middelen 

Oplosmiddel DN AN liDN liAN 

MeOH 20,0 41,3 0 0 

Ac 17,0 12,5 -3,0 -28,8 

An 14,1 19,3 -5,9 -22,0 

DMSO 29,8 19,3 9,8 -22,0 

Di ox 14,8 10,8 -5,2 -30,5 

liDN en DAN zijn donor- en acceptorgetallen ten opzichte van metha

nol als referentie. 

De mogelijkheid van stabilisatie door donor- en/of acceptorinter

actie met het oplosmiddel hebben we onderzocht door de chemische 

potentiaal ten o~zichte van methanol te schrijven als (23) 

.DAN (4-7) 

Om a 1 en a 2 te bepalen passen we de experimenteel bepaalde waarden 

van de transferfuncties omp{} van PdFNH 3 , PdFpy, PdFtpp en tpp met 

behulp van lineaire regressieanalyse aan aan: 

( 4-8) 
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In het geval van tu lossen we a 0 , en a 2 op uit drie vergelij-

kingen van het type (4-8). De voor a 1 en a 2 berekende waarden war

den met de F-waarden en de correlatiecoefficient van de aanpas

singen gegeven in tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Parameters a
1 

en a
2 

uit vergelijking (4-8) berekend 

uit de transferfuncties o µ~ van palladiumformazaancomplexen en 
m 

neutrale inkornende liganden 

al a2 F- Correla tie-

kJ mol -1 kJ mol -1 waarde coefficient 

PdFNH
3 -0,16 ± 0,09 0,27 ± 0,04 21 0,988 

PdFpy -0,34 ± 0,11 0,28 ± 0,06 12 0,962 

PdFtpp -0,2 ± 0,3 0,4 ± 0,2 3 0,855 

tpp -0,04 ± 0, 12 0,25 ± 0,06 9 0,949 

tu -0,35 -0,03 

We zien voor de palladiumformazaancornplexen en voor tpp dat a 1 
kleiner of gelijk is aan nul en dat a 2 groter is dan nul. Dit zou 

betekenen dat de acceptoreigenschappen van het oplosrniddel desta

biliserend werken. Aan dit model kan men daarom voor de palladium

cornplexen en tpp geen fysische waarde toekennen. Op de ontoereikend

heid van het donor- en acceptormodel voor zachte systemen is al ge

wezen door Gutmann en Mayer (24). 

Voor het hardere tu warden al realistischer waarden gevonden. De 

aanwezige grate stabilisering door de donoreigenschappen vindt 

waarschijnlijk zijn oorzaak in de mogelijkheid tot waterstofbrug

vorrning van de NH
2
-groepen met het oplosmiddel. 

Het donor- en acceptorrnodel in deze vorm is dus niet bruikbaar om 
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de invloed van het oplosmiddel op de grootte van de tweede-ordereac

tiesnelheidsconstante k te verklaren. 
y 

Om toch enig inzicht te krijgen in de gemeten effecten beschouwen 

we nu het volgende model. Hiertoe geven we voor de reactie 

PdFX + Y PdFY + X 

het navolgende schema: 

PdFXg + 

PdFX 5 + 

Hierin stelt (g) de gastoestand voor,(s) betekent opgelost in een 

bepaald oplosmiddel. Er geldt nu: 

De vrije 

,,x 
(PdF:...- ) - LIG 

'•,,"I SV 

van solvatering, 

(PdFX) - LIG 
SV 

(Y) (4-9) 

, van het ligande X in 

vrije toestand wordt opgebouwd gedacht uit solvatering van het do

noratoom en solvatering van de rest van het ligande. De bijdrage 

aan de solvatering afkomstig van interactie van het op-

losmiddel met het donoratoom van het wordt evenredig met 

het acceptorgetal van het oplosmiddel genomen, terwijl de bijdrage 

van de rest van de solvatering samengevat wordt in een term 

L:.G0 (X). Dan geldt dus: sv 

LIG (X) = !'.Go (X) - a.AN 
SV SV 

(4-10) 

De solvatering van een hypothetisch complex PdF wordt opgebouwd ge

dacht uit solvatering van het metaalion en solvatering van de rest 

van het complex. De bijdrage aan de solvatering afkomstig van spe-
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cifieke interactie van het oplosmiddel met het metaalion wordt 

evenredig genomen met het donorgetal van het oplosmiddel, terwijl 

de bijdrage van de rest van de solvatering samengevat wordt in een 

term !J.G0 (PdF). Dan geldt dus: sv 

ilG
5

V(PdF) !J.Go (PdF) - b.DN 
sv 

(4-11) 

We nemen nu aan, dat de waarden van !J.G0 (PdF) en !J.G0 (X) niet ver-sv SV 
anderen na de reactie: 

PdF (s) + x (s) -- PdFX (s) 

We nemen dus aan, dat alleen de s9ecifieke interactie van het op

losmiddel met het donoratoom van X en het metaalion essentieel ver

andert. De vrije enthalpie van solvatering van PdFX wordt nu: 

/J.G
8

V(PdFX) (PdF) + !J.Go (X) - c.DN - d.AN 
sv 

Voor Y geldt evenzo: 

!J.G (Y) = !J.G0 (Y) - e.AN sv sv 

Voor de overgangstoestand van de reactie 

PdFX (s) + y (s) ------'!;> PdFY (s) + x (s) 

(4-12) 

(4-13) 

kunnen we een redenering 09stellen. We laten hier de posi-

tie (11) van de overgangstoestand op de reactiecoordinaat buiten 

beschouwing. Voor de solvatering van de overgangstoestand geldt: 

!J.Gf = !J.Go (PdF) + !J.Go (X) + !J.Go (Y) - f.DN - (g + h) .AN (4-14) 
sv sv sv sv 

Combinatie van de 

geeft: 

kingen (4-9), (4-12), (4-13) en (4-14) 

ilGf + (c - f).DN + (e + d - g 
g 

h) .AN 

Invoering van een referentieoplosmiddel geeft: 

(c - f) .ilDN + (e + d - g - h) .!J.AN 
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6 is hier de oplosmiddeloperator. 
m 

6DN en ~AN zijn in dit donor- en acceptorgetallen ten opzich-

te van methanol als referentie. 

Om de parameters (c - f) = p 1 en (e + d - g - h) = p 2 te bepalen 

warden in het van reacties met tpp de waarden van 6 ~Gf(k ) 
m Y 

met lineaire regressieanalyse aangepast aan: 

6 6Gf(k ) = p + p 1 .6DN + p 2 .6AN rn y o 
(4-1 7) 

Orn in het geval van reacties met tu en SCN-, waar we slechts in 

drie oplosrniddelen hebben gerneten, toch een indruk te krijgen van 
t 

de parameters en p 2 hebben we in deze gevallen een stelsel van 

drie vergelijkingen (4-17) met drie onbekenden opgelost. 

De voor p 1 en p 2 berekende waarden warden met de F-waarde en de 

correlatiecoefficient gegeven in tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Parameters p 1 en p
2 

uit vergelijking (4-17) voor uit

wisselingsreacties in palladiurn(II)forrnazaancomplexen in verschil

lende oplosrniddelen 

Reactie 

PdFNH3 
+ tpp 

PdFpy + tpp 

PdFNH3 + tu 

PdFpy + tu 

PdFNH
3 

+ SCN 

PdFpy + SCN 

-
-

-1 
kJ mol 

0,61 ± 0,08 

0,16 0,04 

0,22 

0,71 

0,14 

-0,05 

P2 F- Correla tie-

kJ mol-l waarde coefficient 

-0,13 ± 0,04 28 0,991 

-0,03 0,02 10 0,953 

-0,03 

0,13 

-0,01 

0,23 

We zien, dat bij de reactie tussen PdFNH 3 en tpp en de reactie tus

sen PdFpy en tu het rnetaalion veel rneer van zijn acceptoreigenschap

pen verliest dan bij de andere reacties. Dit zal bij oplosmiddelen 
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met een hoog donorgetal resulteren in een verhoging van de vrije 

activeringsenthalpie. We zien dit in figuur 4-2a en figuur 4-2d 

terug, bij de reacties van PdFNH
3 

en tpp en van PdFpy en tu in 

DMSO. Hier is de overgangstoestand sterk gedestabiliseerd ten op

zichte van de uitgangstoestand. We zien, dat de donoreigenschappen 

t.o.v. het oplosmiddel van de donoratomen van het vertrekkende li

gande en het inkomende ligande als geheel vaak iets toenemen. Een 

kleine afname van deze donoreigenschappen wordt gevonden bij de 

reacties tussen PdFpy en tu en de reactie tussen PdFpy en SCN . 

In methanol, dat een acceptorgetal van 41,3 heeft, zullen we dus 

een vergrote vrije enthalpie van activering moeten vinden. We zien 

dit in figuur 4-2d en figuur 4-2f. In de reactie tussen PdFpy en 

tu in methanol (DN = 20) zal ook het verlies aan acceptoreigenschap

pen van het metaalion in de overgangstoestand een aanzienlijke rol 

spelen in het destabiliseren van de overgangstoestand. 

Een model voor de structuur van de overgangstoestand wat betreft 

de mate waarin de binding tussen het metaalion en de binnenkomende 

groep reeds is gevormd en de mate waarin de binding tussen het me

taalion en de vertrekkende groep reeds is verbroken is met de ons 

nu ter beschikking staande gegevens niet mogelijk. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de oplosmiddelafhankelijkheid 

van de tweede-ordesnelheidsconstante k in hoge mate veroorzaakt 
y 

wordt door het verlies van acceptoreigenschappen van het metaalion 

in de overgangstoestand. De verandering van donoreigenschappen van 

de donoratomen in de inkomende en vertrekkende groep spelen een 

veel geringere rol. 

Hiernaast hebben we in de voorafgaande discussie al geconcludeerd, 

dat de oplosmiddelafhankelijkheid van de snelheidsconstante k 
y 

hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door veranderingen in solvatering 

van de overgangstoestand en in veel mindere mate door veranderingen 

in solvatering van de uitgangstoestand. 

b. Snelheidsconstante k 
s 

Uit tabel 4.2 zien we, dat de snelheidsconstante ks per oplosmiddel 

onafhankelijk is van de inkomende groep. Dit betekent, dat het ver

vangen van het oplosmiddelmolekuul door de inkomende groep snel is 
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bij het vervangen van de vertrekkende groep door een 

oplosmiddelmolekuul. 

We zien dat de reactiesnelheidsconstanten k en k bij overeenkom
s y 

reacties van PdFNH 3 en voor de ammoniakcomplexen klei-

ner n dan voor de pyridinecomplexen. De oorzaak hiervan is, 

evenals bij nikkel, de sterkte van de base pyridine ten opzichte 

van ammoniak. 

In tabel 4.8 geven we het gemiddelde van de k
5
-waarden, die per op

losmiddel gevonden zijn voor de reacties tussen PdFNH
3 

of PdFpy en 

verschillende inkomende liganden. Voor de reacties van in 

aceton geven we alleen de k
5
-waarde, gevonden voor de reactie tus-

sen en tpp. De k
5
-waarde van de reacties met andere inkomen-

de groepen hebben namelijk een grote experimentele fout. 

In tabel 4.8 geven we ook de (k
5

)waarden ten opzichte van me-

thanol. 

Tabel 4.8. Snelheidsconstanten en transf erf uncties 

van solvolysereacties van PdFNH
3 

en PdFpy in verschillende op

losmiddelen 

Oplosmiddel Substraat k o 11.Gf(k ) 
s m s 

s -1 kJ l 

Me OH PdFNH 3 0,014 0 

Me OH PdFpy 0,092 0 

Ac PdFNH
3 

0,0076 1,6 

Ac PdFpy 0,075 0 I 52 

An PdFpy 0,47 -5,l 

DMSO PdFNH
3 

0,038 -2,4 

DMSO PdFpy 2,17 -7,8 

Di ox PdFNH
3 

0,0015 5,6 

Di ox PdFpy 0,028 3,0 
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In figuur 4-3 hebben we o 6Gf(k ) uitgezet tegen het donorgetal m s 

6DN. We zien hieruit, dat o 6Gf(k ) afneemt met toenemend donorge-m s 
tal. Een uitzondering is acetonitril, waarin de ks een grotere waar-

de heeft dan op grond van het donorgetal verwacht kan worden. Het 

afwijkend gedrag van acetonitril is met de tot nu toe verkregen ge

gevens niet te verklaren. 

l>. FIWNH, 
' 

l>. 0 
,, PdFpy 

E 5 ..., 
"' ~ 
~ 
"' ,, ~ 

.. C) 

l>. 4 
E ,, '° 

-5 
l>.DN 

5 10 

l>. 

,,. -5 

,,. 

Figuur 4-3. De transferfunctie o 6Gf(k ) bij 25,0 °c als functie m s 
van het donorgetal van het oplosmiddel 
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SUMMARY 

This thesis describes preparation, properties and kinetics of some 

mixed tridentate-unidentate square planar 9oordination compounds 

of d 8 metal ions with the tridentate ligand l-(2-hydroxyphenyl)

-3,5-diphenylformazan and the unidentate ligands ammonia, pyridine 

or triphenylphosphine. In addition to the well-known coordination 

mode of the formazans (type II in the following figure), a second 

coordination mode (type I) was found in the X-ray structure deter

mination of ammine(l-(2-hydroxyphenyl)-3,5-diphenylformazanato}nickel(II). 

Type I Type II 

Nickel(II) complexes with unidentate ligands other than ammonia were 

also isolated for both coordination modes of the formazan, as well 

as some palladium(II)-formazan complexes and a platinum(II)-formazan 

complex. By means of carbon--13 NMR-spectroscopy the latter complexes 

were proved to have the formazan coordinated in the type II coordina

tion mode. 

Although some metal-ligand infra-red bands could be assigned in the 

nickel-formazan complexes, far infra-red spectroscopy in contrast 

to carbon-13 NMR-spectroscopy does not seem to be a reliable tool 

for the structure determination of metal-formazan complexes. The 
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1700-600 cm-l region in the infra-red spectra seems to be more 

useful. 

The results of an elaborate kinetic study of complex formation be

tween nickel(II) and l-(2-hydroxyphenyl)-3,5-diphenylformazan in 

ammoniacal solutions agree with an earlier study of the copper(II) 

system, with the exception that the reaction of copper(II) first 

gives an intermediate complex that rearranges to the ammine(l-(2-hy

droxyphenyl)-3,5-diphenylformazanato)copper(II), whereas the im

mediate reaction with nickel(II) results in a mixture of an inter

mediate (type I) and a final (type II) product. With the present 

knowledge no explanation for similarities and differences found 

between nickel(II) and copper(II) can be 

Substitution kinetics of the unidentate ligand for all complexes 

studied showed the usual rate law for ligand substitution iri square 

planar complexes. Pyridine and imidazole .(only nickel(II) complexes), 

triphenylphosphine and thiourea (only (II) complexes) and 

the anion (both nickel(II) and palladium(II) complexes) 

were used as entering ligands. The nickel(II) complexes were only 

studied in methanol, whereas the palladium(II) complexes were studied 

in methanol, acetone, dimethylsulphoxide, 1,4-dioxane and acetoni

trile. For the palladium(II) complexes the kinetic results were 

combined with chemical potentials (calculated from measured solu

bilities) to separate initial and transition-state solvation effects. 

Differences in the relative reactivities of the entering ligands on 

changing the substrate or the solvent may indicate a higher order 

of of bond breaking and bond making than is ordinary 

found for substitution reactions at nickel(II) and palladium(II) cen-

tres. The reason for this was sought in the 

-formazan moiety. 

of the metal-

The strong metal-formazan IT-delocalisation levels the reactivity 

of the incoming ligands. This is exemplified in the comparatively 

slow reactions with triphenylphosphine as entering ligand. This 

strong IT-delocalisation together with the noted rigidity of the 

uncharged metal-chelate moiety makes the metal complexes of 

l-(2-hydroxyphenyl)-3,5-diphenylformazan in the field 
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of ligand-substitution reactions at square planar complexes. Differen

ces in IT-acceptor properties could also be responsible for a different 

reactivity of type I and type II nickel(II) complexes. 

The first-order rate~constants for the solvent path do not have a 

simple dependance on the Gutmann donor number. The solvent effect 

on the second-order rate-constants could b,e explained as being due 

to a decrease of both the overall donor properties of the entering 

and leaving ligands and the acceptor properties of the metal centre 

in the activated complex. 

-109-



STELLINGEN 

1. Katalyse door polyelektrolyten kan men beter verklaren met een 
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5. Westaway houdt bij het beschrijven van de invloed van het op

losmiddel op de structuur van de overgangstoestand bij 

ties ten onrechte geen rekening met verschillen in 

interacties van het 
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R.D. Alexander, P.N. Halper, Inorg. Nucl. Chem. Lett.,.!_!, 

309 (1978). 
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