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Deze toets bestaat uit:
Vier opgaven. Aantal punten per opgave (gewicht):
1) 14 (25%)
2) 14 (25%)
3) 14 (25%)
4) 14 (25%)
Het aantal punten dat per sub-vraag verdiend kan worden staat bij de vraag vermeld.

Toegestane informatiebronnen en hulpmiddelen:
Periodiek systeem, zie achterkant van dit vel.

Gebruik voor elke vraag een nieuwantwoordvel.
Vermeld duidelijk op ieder vel: naam, studentnummer en duidelijk het nummer (l
- 4) van de vraag die je op dat vel gemaakt hebt. Als je een antwoord op een van de
deelvragen op een vel van een andere vraag schrijft, is de kans groot dat je daar geen
punten voor krijgt.

Maak dit tentamen met blauwe of zwarte pen. Geen potlood! onleesbaar = fout!

NB: "Verklaar" kan in telegramstijl, geen essays nodig!
Schiet niet door in het andere uiterste: leg uit hoe je aan een antwoord komt!
Niet alles opschrijven wat je 'weet', alleen het gevraagde antwoord is goed
(1+1=2 is qoed: 1+1=1,2,3,4 is fout)

Veel succes!
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Vraag 1

a) Verklaar de volgende termen met behulp van een voorbeeld van elk.

i) tridentaat ligand; ii) chelaateffect en chelaatring; iii) HSAB principe;
iv) coördinatiegetal (4p).

b) Geef de opsplitsing van de d-orbitalen in een octaëder en benoem de orbitalen.
Geef hierin de elektronenbezetting van een FeIl ion; teken de twee mogelijke
situaties. (2p)

c) Bereken de kristalveldstabilisatie-energie voor beiden met juiste eenheid. (2p)

d) Geef de drie evenwichtsvergelijkingen ti e vergelijking voor de 10 fJ I

stabiliteitsconstante K3 voor de reactie van een oplossing van ~ ~ N-

FeClz in water met bpy (2,2'-bipyridine, zie figuur). (4p)
e) De stabiliteitsconstanten van de vorming van bpy complexen met Fez+ in water

zijn: log Kl = 4,2; log Kz = 3,7; log K3 = 9,3. K3 is afwijkend van de normale
trend. Wat zou de waarde volgens de 'normale' trend zijn? Geef een mogelijke
reden voor de afwijkende waarde van K3. (2p)

Vraag 2

a) [Ru(Cp)(CO)(PPh3)CI]. Geef elektronentelling, oxidatietoestand en aantal- -d-ëlektronen van Ru. Geef/benoem mogelijke isomeren. (HCp = cyclopentadieen;
CSH6) (2p)

b) [Ni(NH3h(py)z(CI)]CI.. Geef elektronentelling, oxidatietoestand en aantal

d-elektronen van ~.LGeef/benoem mogelijke isomeren. (py = pyridine) (3p)
c) Na[HFe(CO)4]. Geef de elektronentelling en oxidatietoestand en aantal

d-elektronen van het metaal. Geef/benoem mogelijke isomeren. (2p)
d) Geef de systematische naam van de verbindingen onder a, b en c. Laat hierbij de

benoeming van mogelijke isomeren buiten beschouwing. (3p)
e) Bespreek de binding van Hz aan een metaalion, met welke interacties hebben we

te maken? Beschrijf en laat zien met behulp van een tekening wat er gebeurt als
Hz oxidatieve additie geeft aan [RhCI(PPh3h]; geef elektronentellingen en
oxidatietoestanden. (4p)



In de figuur is een schematische tekening gegeven van kobalt-
corrin, dat in vitamine B12 voorkomt. Bedenk dat de vier

N-donoren in een vlak een sterk ligandveld veroorzaken.
Beantwoord de volgende vragen.

a) Wat is de naam van de geometrie die ontstaat als er twee
extra liganden aan het kobalt-ion gebonden zijn? Geef

hiervoor de ligandveld-opsplitsing en schrijf daarbij de namen van de
juiste orbitalen. Leg uit waarom in dit geval het kobaltion
waarschijnlijk Co(III) is en geef de invulling van de elektronen van dit
ion in de d-orbitalen. (3p)

b) Metaanonen in een 5-coördinatie kunnen twee mogelijke geometrieën
aannemen. Geef de namen en maak een schets van deze
geometrieën. Teken de hiernaast gegeven d-baansplitsingen na. Welke
opsplitsing hoort bij welke 5-coördinatie? Beredeneer welke
d-orbitalen bij welke energieniveaus horen. (4p)

c) Verklaar waarom kobalt-corrin in de oxidatietoestand Co(II) een 5-coördinatie
prefereert. Welke geometrie zal dat zijn? (2p)

dj Welk magnetisch moment (iJB, spin-onlv) verwacht: je-voor-deze be(IJ-j-to.estand?

Verklaar je antwoord. (2p)

e) Welke geometrie zal een kobalt(I)-ion aannemen? Verklaar je antwoord; geef de

opsplitsing van de d-orbitalen (met aanduiding van de juiste orbitalen) met daarin
de elektronenverdeling. (3p)
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Vraag 3

Kobalt-corrin in
vitamine B12

Vraag 4

Gegeven de reeks met afnemend transeffect: CO > PR3> N02 > Br, Cl > py, NH3.
a) Welke drie typen mechanismen zijn mogelijk voor liganduitwisselingen op

coördinatieverbindingen? Beschrijf voor elk kort wat er gebeurt. (3p)

b) Verklaar de termen trans-invloed (trans influence) en transeffect. Verklaar waarom
het transeffect wel gebruikt kan worden voor de synthese van PdHverbindingen,
maar niet voor NiH-complexen. (3p)

c) Laat (stapsgewijs) zien welke producten zullen ontstaan bij de volgende twee-sta ps
substitutiereactie: [Pt(PR3)4]2++ 2 CI- (2p)

d) Laat (stapsgewijs) zien welke producten zullen ontstaan bij de volgende twee-sta ps
substitutiereactie: cis-[Pt(NH3h(pY)2]2+ + 2 CI- (py = pyridine) (2p)

e) Ontwerp twee twee-stap syntheses voor cis- en trans-[PtBr2(N02)(py)]-, uitgaande
van K2[PtBr4]. (4p)


