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Samenvatting g 

Dee veelzijdigheid van palladium verbindingen, die fosfineliganden bevatten, in homogene 

katalysee is bekend. Om die reden zijn stoichiometrische en katalytische reacties van 

organopalladium(II)) complexen grondig bestudeerd. Het onderzoek dat in dit proefschrift 

beschrevenn wordt, concentreert zich op de bestudering van ionische palladium(II) complexen 

diee een palladium-koolstofbinding en een difosfine ligand bevatten. De nadruk is gelegd op 

solvolysereactiess van alkyl-, en acylpalladium verbindingen. Door het gehele proefschrift 

heenn is de alternerende copolymerisatiereactie van koolmonoxide en etheen een heel 

belangrijkk thema. 

Dee eerste stap die gezet moet worden om de kinetiek en het mechanisme van de solvolyse 

reactiess te begrijpen, is het definiëren van de structuren van de complexen die worden 

bestudeerd.. De structuur van methylpalladium(II) complexes in de vaste toestand en in 

oplossingg wordt beschreven in hoofdstuk 2. De nieuwe complexen die liganden bevatten uit 

dee Xantphosreeks tonen aan hoe belangrijk palladium-zuurstof interacties zijn. De liganden 

kunnenn als terdentaat liganden optreden en een palladium-zuurstof binding vormen terwijl de 

fosforr donoratomen trans-gecoördineerd (ionische complexen), bidentaat cis-chelerend 

(ionischee en neutrale complexen) en bidentaat trans-chelerend kunnen zijn (neutrale 

complexen).. In enkele gevallen wisselen de laatste twee conformaties uit in oplossing bij 

kamertemperatuur.. l,r-Bis(dialkylfosfino)ferroceen liganden vertonen ook een gevarieerd 

coördinatiegedrag.. Een dimeer complex dat een fosfineligand dat tussen twee 

palladiumatomenn brugt (l,r-bis(diethylfosfino)ferroceen), een cis-chelerend ligand (1,1'-

bis(diisopropylfosfino)ferroceen)) en een terdentaat ligand dat een palladium-ijzer interactie 

bewerkstelligdd (l,r-bis(di-ter^butylfosfino)ferroceen) werden gevonden. Een omlegging van 

hett dimere complex [(l,r-bis(diethylfosfino)ferroceen)Pd(CH3)Cl]2 naar het monomere 

complexx (l,r-bis(diethylfosfino)ferroceen)Pd(CH3)Cl werd ook gevonden. 

Dee protonolyse van alkylpalladiu(II) complexen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Neutrale 

dimethylpalladium(II)) complexen reageren over het algemeen instantaan met een sterk zuur 

bijj  kamertemperatuur. In tegenstelling tot ionische vroege overgangsmetalen die 

alkylligandenn bezitten, is de reactiesnelheid van de metaal-koolstofbinding in ionische 
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methylpalladiumm complexen met een sterk zuur verrassend laag. Dit is echter in tegenstelling 

mett de observatie van diketo eindgroepen in de palladium gekatalyseerde alternerende 

copolymerisatiereactiee van koolmonoxide en etheen die in een zure methanoloplossing wordt 

uitgevoerd.. De protonolyse van alkylpalladium(II) intermediairen (1) is verantwoordelijk voor 

dee keten-overdracht in de katalytische reactie. De reactie van een protisch oplosmiddel 

(methanol)) of een sterk zuur met 1 is te laag om een effectieve ketenoverdrachtsreactie te 

kunnenn zijn. Complex 1 is in evenwicht met het oxoallylpalladium intermediair (2) in een 

dichloormethaanoplossingg bij kamertemperatuur. 
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Complexx 2 reageert in tegenstelling tot complex 1 instantaan met een protisch reagens onder 

vormingg van 2-butanon. De reactie van CH3OD of D2O met 1 of een evenwichtsmengsel van 

11 en 2 leiden beide tot een selectieve deuterering van het P-koolstofatoom in complex 1. Deze 

waarnemingen,, die door kinetische en katalytische experimenten worden ondersteund, 

bewijzenn dat complex 2 het intermediair is dat verantwoordelijk is voor de ketenoverdracht in 

dee alternerende copolymerisatiereactie van CO en etheen. 

Dee tweede ketenoverdrachtsreactie in de palladium gekatalyseerde CO en etheen 

copolymerisatiereactiee is de alcoholyse van een acylpalladium complex dat een ester 

eindgroepp geeft. Eerdere rappotages van stoichiometrische reacties van 

acylpalladiumcomplexenn met methanol toonden de vorming van een dinucleair 

hydridopalladium(I)) complex (3) en methylacetaat. 
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Inn onze studie focusseren we op het mechanisme van alcoholyse van ionische 

acylpalladiumcomplexenn die de terdentaat difosfine liganden die beschreven werden in 

hoofdstukk twee en bidentaat fosfine liganden bevatten (hoofdstuk 4). De terdentaat liganden 
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moetenn eerst omleggen tot een cis-chelerend difosfineligand om solvolyse te ondergaan. De 

mogelijkheidd van deze liganden om dat te doen werd aangetoond door de toevoeging van 

trifenylfosfinee aan de acylpalladiumcomplexen. De terdentaat liganden worden dan bidentaat 

enn triphenylfosfine coördineert aan het palladium centrum. 

Dee cis-chelerende difosfine liganden zijn moeilijker te bestuderen. De snelle decarbonylerring 

vann ionische acylpalladium complexen in de afwezigheid van koolmonoxide verhinderd in de 

meestee gevallen een mechanistische studie van de alcoholyse. De methanolysesnelheid van 

[(l,3-bis(diphenylphosphino)propane)PdC(0)CH3(CO)]++ [CF3SO3]" werd bestudeerd onder 

eenn koolmonoxide atmosfeer en hangt af van de zuurgraad van het reactiemedium. Een hogere 

zuurgraadd van methanol geeft een hogere methanolysesnelheid, maar dit effect houdt op bij 

eenn nog hogere zuurgraad. De synthese van methanolgecoördineerde i.p.v. CO 

gecoördineerdee acylpalladium complexen is niet eenvoudig. Het gebruik van zilvertriflaat in 

methanoll  bij lage temperaturen (< -60 °C) kan resulteren in een zilver-palladium complex (4) 

i.p.v.. het gewenste methanol gecoördineerde complex. 
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Dee reactie van [(^«-Calix[6]areen difosfiet)PdC(0)CH3(Cl)] en thallium(I)triflaat in 

methanoloplossingg geeft het methanol gecoördineerde complex [(sy«-Calix[6]areen 

difosfiet)PdC(0)CH3(CD3OD)]++ [CF3S03]" bij -60 °C. Het complex [(syw-Calix[6]areen 

difosfiet)PdC(0)CH3(CD3OD)]++ [CF3S03]" vertoont een snelle methanolyse en, in 

tegenstellingg tot andere geteste verbindingen, decarbonyleert niet onder de reactiecondities 

vann de kinetische experimenten. Een hele hoge activeringsentropie werd gevonden. Deze 

gegevenss duiden erop dat de reductieve eliminatie de snelheidsbepalende stap is in de 

methanolysee van complexen die een bidentaat difosfineligand hebben. 
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