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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft de ontwikkeling en toepassing van nieuwe chirale fosfine-

fosfietligandenn in de asymmetrische homogene katalyse. In de inleiding (Hoofdstuk 1) wordt 

hett belang van chirale verbindingen in de natuur uitgelegd. Asymmetrische katalyse is een 

zeerr elegante en schone methode voor het invoeren van een cniraal centrum in een organisch 

molecuul,, aangezien in het ideale geval geen ongewenste nevenproducten gevormd worden, 

diee resulteren in chemisch afval. Bovendien verschaft asymmetrische synthese gemakkelijke 

toegangg tot zowel de natuurlijke product analoge als hun "onnatuurlijke" enantiomeren. De 

chiralee producten kunnen toegepast worden als chirale bouwstenen voor de synthese van 

bijvoorbeeldd medicijnen, bestrijdingsmiddelen, geur- en smaakstoffen. 

Asymmetrischee homogene katalyse is een breed toegepaste methode om een chiraal 

centrumm in een verbinding in te bouwen. De eigenlijke katalysator is een metaalcomplex dat 

éénn of meer chirale liganden bevat. Wijzigingen aan het chirale ligand en dus aan de chirale 

katalysatorr beïnvloeden het resultaat van de katalytische reactie; een hogere 

(enantio)selectiviteitt zou verkregen kunnen worden, maar ook activiteit, katalysator stabiliteit 

enn chemoselectiviteit kunnen veranderd worden. Het merendeel van de chirale liganden 

beschrevenn in de literatuur kan in twee groepen verdeeld worden: liganden, die 1) C2-

symmetrischee metaalcomplexen en 2) Ci-symmetrische metaalcomplexen geven. In de 

familiee van C2-symmetrische difosfine liganden komt de chiraliteit voort uit een chirale 

ruggengraat,, stereogene fosfor atomen, of beide. Terwijl Cr-symmetrische, stereogene fosfor 

atoomm bevattende liganden veelvuldig zijn onderzocht, is slechts gering onderzoek verricht 

naarr niet-Cr-symmetrische liganden die stereogene fosfor atomen bevatten. 

Omm te verklaren wat de invloeden van deze parameters zijn op de enantioselectiviteit in 

dee bestudeerde katalytische reacties hebben we een nieuw type diastereomere fosfïne-

fosfïetligandenn ontworpen met een stereogeen fosfor atoom, een chirale ruggengraat en een 

grotee bifenylfosfiet groep. Dit type liganden heeft het voordeel dat veel 

structuurveranderingenn gemaakt kunnen worden. Systematisch variatie van de verschillende 

chiralee centra in het ligand kan informatie verschaffen over de herkomst van de stereochemie 

vann de reactie. Deze liganden zijn met goede resultaten getest in verscheidene 

overgangsmetaalcomplexx gekatalyseerde reacties. 
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Dee synthese van de liganden is beschreven in Hoofdstukken 2 en 3. De stereogene 

fosforr atomen bevattende liganden werden gesynthetiseerd via twee routes. De methode 

gepubliceerdd door Jugé and Genet, waarbij efedrine als een chiraal hulpmiddel werd gebruikt, 

iss toegepast voor de synthese van (diaryl)monofosfines. Monofosfines met een tert-

butylgroepp werden gesynthetiseerd volgens de methode beschreven door Livinghouse met (-

)-sparteinee als chiraal ontbindingsmiddel. Op deze manier werd een grote serie van 

systematischh gevarieerde fosfine-fosfietliganden gesynthetiseerd met één, twee of drie 

stereogenee groepen. 

Dee hydrofonnylering is één van de grootste schaal processen van de homogene 

organometaalkatalyse.. In Hoofdstuk 2 is het gebruik van deze liganden in de rhodium-

gekatalyseerdee hydroformylering van styreen beschreven. De structuur van het belangrijke 

intermediairee RhH(CO)2(Pi-P2) deeltje is opgehelderd met behulp van hoge druk 
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kernspinresonantie-- en infraroodtechnieken. Vergeleken met Takaya's BINAPHOS zijn onze 

ligandenn op een verschillende wijze gebonden in het trigonaal bipyramidale RhH(CO)2(Pi-

P2)) deeltje, nl. de fosfïetdonor bezet een equatoriale en de fosfinedonor een apicale plaats. 

Onderr milde reactieomstandigheden werden enantiomere overmaten tot 63 % en 

regioselectiviteitenn tot 92 % voor 2-fenylpropanal verkregen (25-60 °C, 20 bar syn gas 

CO:H2[l:l]) . . 

Eenn andere belangrijke reactie is de palladium-gekatalyseerde allylische 

substitutiereactiee van rac-l,3-difenyl-2-propenyl acetaat, zoals beschreven in Hoofdstukken 3 

(alkylering)) en 4 (aminering). Enantioselectiviteiten tot 83 % werden verkregen in de 

alkyleringg met dimethylmalonaat als nucleofiel. De allylische aminering met benzylamine 

resulteerdee in gemiddelde tot hoge ee's tot 94 %. Uit de kristalstructuur van een 

allylpalladium(P]-P2)) complex namen we een langere palladium-koolstof bindingsafstand 

waarr trans ten opzichte van de fosfinegroep. Dit wijst er op, dat de nucleotide aanval 

plaatsvindtt op het koolstof atoom trans tot de fosfinegroep, wat tevens blijkt uit 

experimenten.. Als gevolg heeft de fosfinegroep geen directe invloed op de 

enantioselectiviteit.. Bij de allylische aminering werd een coöperatief effect waargenomen 

tussenn de stereogene fosfine en het chirale centrum in de ruggengraat. Aangezien dit niet 

waargenomenn was voor de alkyleringsreactie, werd geconcludeerd dat het reactiemechanisme 

verschillendd is voor koolstof- en stikstofnucleofielen. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de nikkel-gekatalyseerde hydrocyaneringsreactie van styreen. 

Uitstekendee selectiviteit tot het vertakte product en lage enantioselectiviteit tot 34 % werden 

verkregen.. Meestal wordt deze reactie gekatalyseerd door nikkelcomplexen met fosfieten of 

fosfiness met grote bijthoeken. Intermediairen in de katalytische cyclus zijn waargenomen met 
31P{'H}}  NMR, waaronder Ni(Pi-P2)(cod) and Ni(Pi-P2)(styreen). Elektronenzuigende 

ligandenn verhogen de reactiesnelheid. In tegenstelling tot het algemene idee dat het Ni(Pi-

P2)(allyl)CNN complex de rusttoestand van de reactie is, vonden wij dat voor ons nieuwe 

systeemm het Ni(Pi-P2)(styreen) deeltje de rusttoestand van de reactie is. 

Dee enantioselectieve rhodium-gekatalyseerde hydrogeneringsreactie van dehydro-

aminozurenn wordt beschreven in Hoofdstuk 6. Intermediaire kationische rhodiumcomplexen 

werdenn waargenomen met 31P{!H}  NMR. Substraatcoordinatie in de hydrogeneringsreactie 

wordtt beïnvloed door het verschil in elektronische eigenschappen tussen de fosfine- en 

fosfietgroep.. De carbonyldonor van acrylzuurderivaten coördineert trans tot het fosfiet. De 
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afwezigheidd van een rhodiumhydridedeeltje gaf aan dat eerst het substraat coördineert 

gevolgdd door oxidatieve additie van waterstof. Dit is bevestigd met kinetiekstudies die een 

nuldee orde afhankelijkheid lieten zien van de reactiesnelheid op de substraatconcentratie. De 

vormingssnelheidd van hydrogeneringsproducten is recht evenredig met de rhodium 

uitgangscomplexx concentratie. Elektronendonerende liganden verhogen de 

katalysatoractiviteitt door de oxidatieve additie van waterstof te verbeteren. De structuur van 

hett substraat gecoördineerde deeltje werd met NMR spectroscopie onderzocht. Ondanks dat 

slechtss één hoofdcomplex (de major = "meer") werd waargenomen, kan het minor (= minder) 

complex,, welke aanwezig zou kunnen zijn onder de waarnemingsgrens van NMR, ook 

reagerenn onder vorming van het waargenomen product. Door de sterische hindering van het 

ligandd gaat de vereiste rotatie van het gecoördineerde substraat om het product te vormen bij 

voorkeurr in één richting met als uitkomst de waargenomen "major" enantiomeer. Bij 

kamertemperatuurr onder 1 bar waterstof was de hoogst verkregen enantiomere overmaat 

99%. . 

Inn alle katalytische reacties is het chirale koolstof atoom in de ruggengraat 

hoofdverantwoordelijkk voor de enantioselectiviteit geïnduceerd door het ligand. Daar de 

substituentt van het stereogene koolstof atoom in de ruggengraat zich niet in dichte nabijheid 

vann het gecoördineerde substraat bevindt, verwachtten we dat de bisfenol een configuratie 

aanneemt,, die gestuurd wordt door dit stereocenter. De configuratie werd vastgezet toen op 

enantiomeerzuiveree bisnaftol gebaseerde fosfieten werden gebruikt. De fosfmegroep had 

geenn directe invloed op de enantioselectiviteit, maar de elektronische eigenschappen zijn zeer 

belangrijkk voor de reactiesnelheid. In sommige reacties werd een coöperatief effect 

waargenomenn tussen de stereogene fosfine en de chirale koolstof in de ruggengraat 

resulterendd in een verhoging van de enantioselectiviteit. De bisfenolgroep is dichtbij het 

substraatt en bepaalt de enantioselectiviteit. 
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