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Samenvatting g 

Dee rhodium gekatalyseerde hydroformylering is één van de meest bestudeerde 

overgangsmetaall  gekatalyseerde processen. Veel studies zijn gericht op de optimalisatie van 

dee activiteit en selectiviteit van de katalysator door het ontwikkelen van nieuwe fosfor 

liganden.. De sterische en elektronische ligandeigenschappen en in het geval van bidentate 

ligandenn ook de 'bite angle' zijn belangrijke aspecten voor de optimalisatie van 

ligandsystemen.. Naast de bestudering van de activiteit en selectiviteit van de hydro-

formyleringskatalysator,, wordt ook veel onderzoek gedaan naar het mechanisme van de 

hydroformyleringsreactiee en de structuur van de intermediairen die aanwezig zijn tijdens deze 

reactie.. Hoewel voor de rhodium-carbonyl katalysator een aantal intermediairen zijn 

gekarakteriseerd,, is over de katalysatoren die gemodificeerde zijn met fosfor liganden nog 

ergg weinig bekend. 

Inn dit proefschrift worden studies naar de rhodium gekatalyseerde hydro-

formyleringsreasctiee beschreven, waarbij de katalysator gemodificeerd is met fosfordiamide 

liganden.. Het gebruik van stikstofsubstituenten aan het fosforatoom maakt het mogelijk om 

ligandenn te vormen die sterische hindering combineren met 7t-zure eigenschappen. Deze 

combinatiee van ligand-eigenschappen leidt tot 'bulky' elektronenarme katalysatoren. 

Aangezienn het gebruik van dit type liganden in de hydroformylering relatief nieuw is, zijn er 

maarr weinig studies gedaan naar de structuur van de katalysator onder 

hydroformyleringsreactiecondities.. Studies naar de reactiekinetiek en de intermediaren die 

aanwezigg zijn tijdens de reactie zijn tot nu niet gepubliceerd. 

Inn hoofdstuk twee worden een aantal monodentate en bidentate fosfordiamide 

ligandenn gepresenteerd die gebaseerd zijn op een N,N\N"-trigesubstitueerde biuretstructuur. 

Dezee liganden zijn 'bulky' en elektronenarm. Bestudering van de katalysator, die gevormd 

wordtt onder hydroformyleringsreactiecondities laat zien dat bij gebruik van de monodentate 

liganden,, mengsels van twee type rhodium katalysatoren gevormd worden: HRhUCO)3 en 

HRhL2(CO>2.. De verhouding tussen deze twee deeltjes is afhankelijk van de 

ligandconcentratiee en de sterische eigenschappen van het ligand. De bidentate liganden 

vormenn maar één type hydride complex, HRhLnL(CO)2. Zowel de monodentate als de 

bidentatee liganden zijn getest in de rhodium gekatalyseerde hydroformylering van 1-octeen. 

Dee monodentate liganden vormen actieve katalysatoren, maar de regioselectiviteit is matig. 
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Dee regioselectiviteit van de katalysatoren gevormd met de bidentate liganden is hoger terwijl 

dee activiteit niet veel minder is dan die van de monodentate liganden. 

Inn hoofdstuk drie wordt een gedetailleerde studie van de stoichiometrische 

hydroformyleringsreactiee van allyldifenylfosfïne beschreven, waarbij de katalysator 

gebaseerdd is op het monodentate ligand triethylbiuret-fenylfosfine (ligand 1, Figuur 1). 

Allyldifenylfosfïnee heeft in deze studie zowel de functie van ligand als dat van het substraat. 

Dee combinatie van ligand en substraat in een molecuul stabiliseert de intermediaren van de 

hydroformyleringsreactiee en maakt het mogelijk deze met NMR spectroscopie te bestuderen. 

Dee reactie van het rhodium-hydride complex HRh(l)3CO met allyldifenylfosfïne resulteert in 

dee vorming van HRh(l)2(allylPPh2)CO. Wanneer de hydride migratie in afwezigheid van CO 

plaatsvindt,, wordt het rhodium-hydride complex volledig omgezet naar het lineaire rhodium-

alkyll  complex. Labelen met deuterium laat zien dat de hydride migratie reversibel is en dat 

zowell  het lineaire als het vertakt rhodium-alkyl gevormd worden tijdens de hydride migratie. 

Hett lineaire rhodium-alkyl complex is het thermodynamisch stabiele product dat gevormd 

wordtt na langere reactietijd. Als koolmonoxide wordt toegevoegd aan het lineaire rhodium-

alkyll  complex vindt er liganduitwisseling en CO-insertie plaats. Een cyclisch rhodium-acyl 

complexx wordt gevormd: Rh(CO)CH2CH2CH2PPh2L(CO)2. Wanneer waterstofgas wordt 

toegevoegdd aan het reactiemengsel vindt hydrogenolyse plaats, vervolgens wordt het aldehyde 

gefunctionaliseerdee fosfine verder gehydrogeneerd naar het corresponderende alcohol. 
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FiguurFiguur 1. Verschillende monodentate en bidentate fosfordiamide liganden 

Inn hoofdstuk vier wordt het hydroformyleringsreactiemechanisme met het 

monodentatee ligand 1 (Figuur 1) bestudeerd onder katalytische condities. Een gedetailleerde 

kinetiekstudiee en in situ spectroscopische studies laten zien, dat meerdere elementaire 

reactiestappenn in de katalytische cyclus betrokken zijn bij de bepaling van de snelheid van de 

reactie.. Welke stap snelheidsbepalend is, is sterk afhankelijk van de gebruikte 

140 0 



Samenvatting g 

reactiecondities.. Deuterioformylering laat zien dat de alkeen coördinatie, gevolgd door 

hydridee migratie, irreversibel zijn onder de bestudeerde reactiecondities. De aanwezigheid 

vann het rhodium-hydride complex HRhl^CO): en verschillende rhodium-acyl deeltjes tijdens 

dee hydroformyleringsreactie is aangetoond met behulp van in situ hoge druk IR spectroscopie. 

Dee structuur van deze deeltjes is bepaald met behulp van 31P, BC en 103Rh NMR 

spectroscopie.. De fosforliganden in de verschillende rhodium-acyl deeltjes coördineren zowel 

inn de ee als in de ea coördinatie mode, terwijl de fosforliganden in het hydride complex alleen 

coördinerenn in de ee coördinatie mode. Deze resultaten laten zien, dat de vorming van hydride 

complexenn waarbij de fosforliganden coördineren in de ee coördinatie mode geen garantie is 

voorr hoge regioselectiviteit. De monodentate liganden kunnen de flexibiliteit hebben om ea 

complexenn te vormen voor de meer sterisch gehinderde vertakte alkyl en acyl complexen. 

FiguurFiguur 2. Monodentaat en Bidentaat Ligand gebaseerd op Pyrrole. 

Inn hoofdstuk vijf worden nieuwe monodentate en bidentate fosforamidiet liganden 

mett twee pyrrolesubstituenten op het fosforatoom beschreven (Figuur 2). De activiteit en 

selectiviteitt van de hydroformyleringskatalysator gevormd met deze liganden worden 

vergelekenn met die van overeenkomstige difenylfosfinietliganden. De liganden hebben 

vergelijkbaree sterische eigenschappen maar de elektronenzuigende eigenschappen van deze 

ligandenn is verschillend. Hierdoor kan het effect van elektronische eigenschappen op het 

gedragg van de hydroformyleringskatalysator bestudeerd worden zonder dat de sterische 

eigenschappenn invloed hebben. Bestudering van de katalysator, die wordt gevormd onder 

hydroformyleringsreactiee condities laat zien, dat bij gebruik van de monodentate liganden 

mengselss van twee type rhodium katalysatoren gevormd worden: HRhL2(CO)2 en HRI1L3CO. 

Dee verhouding tussen deze twee deeltjes is afhankelijk van de ligand en rhodium 

concentratiess en de druk van het synthesegas. De bidentate liganden vormen mengsels van 

HRh(LnL)(CO)22 en HRh(LnL)(LnL')CO afhankelijk van de gebruikte reactiecondities 

(LnL'' is een monodentaat gecoördineerd bidentaat ligand). Alle gesynthetiseerd liganden zijn 
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getestt in de hydroformyleringsreactie. De resultaten laten zien, dat toename van het 

elektronenarmee karakter van de liganden leidt tot toename van de reactiesnelheid. De 

monodentatee liganden vormen actieve katalysatoren maar de regioselectiviteit is matig. Het 

bidentatee pyrrole bevattende fosforamidiet (5, figuur 2) vormt een katalysator, die zowel 

actieff  als regioselectief is. Het reactiemechanisme van deze katalysator is bestudeerd 

doormiddell  van deuterioformylering. De resultaten laten zien dat de alkeencoördinatie en 

hydridee migratie reversibele reactiestappen zijn. Zowel het lineair als het vertakte rhodium-

alkyll  complex geven de voorkeur aan P-H eliminatie ten opzichte van CO insertie, wat 

resulteertt in een hoog gehalte 2-alkenen. Het lineaire alkyl-complex ondergaat uiteindelijk 

CO-insertiee wat leidt tot hoge regioselectiviteit. 

Hett werk dat beschreven wordt in dit proefschrift laat zien dat de introductie van 

'bulky'' elektronenzuigende stikstofsubstituenten leidt tot fosforliganden waarvan de 

elektronischee eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van fosfieten, terwijl deze liganden 

watt sterische eigenschappen betreft meer lijken op fosfines. Spectroscopische studies hebben 

latenn zien dat de structuur van de met deze liganden gevormde katalysatoren gevoelig is voor 

dee sterische en elektronische ligandeigenschappen. Kleine verschillen in deze eigenschappen 

resulterenn in rhodium-hydride complexen met een, twee of drie fosforliganden. Bestudering 

vann het reactiemechanisme doormiddel van deuterioformylering of kinetiekstudies laat zien, 

datt de relatieve snelheid van de verschillende reactiestappen sterk afhankelijk is van de 

gebruiktee reactiecondities. Vooral de in situ spectroscopische studie met ligand 1 geeft aan dat 

dee snelheidsbepalende stap gemakkelijk verschoven kan worden van vroeg in de katalytische 

cycluss naar laat in de cyclus door de reactiecondities anders te kiezen. Daarom is in dit geval 

dee algemene term 'de snelheidsbepalende stap van de reactie' niet toepasbaar. 
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