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Samenvatting g 

Ditt proefschrift met de nederlandse titel "Fosfor-chirale liganden gebaseerd op ferroceen: 
Stereoselectievee synthese en toepassing in de asymmetrische katalyse" beschrijft de 
ontwikkelingg en het gebruik van propellorvormige P-chirale difosfine liganden. In eerste 
instantiee is hierbij gekozen voor toepassing in de rhodium-gekatalyseerde asymmetrische 
hydroformylering,, een schone reactie, waarbij alkenen worden omgezet in kostbare chirale 
aldehydes.. Het ligandontwerp heeft zich derhalve gericht op enkele specifieke 
structuurkenmerken,, zoals het forceren van een grote bijthoek en de aanwezigheid van twee 
stereogenee fosfordonoren. Het werd verwacht dat de resulterende C2-achtige symmetrie van 
dee actieve katalysator een hoge stereoselectiviteit zou kunnen induceren. 

Dee synthetische doelstellingen van dit onderzoek zijn met succes verwezenlijkt, middels de 
introductiee van een nieuwe, stereoselectieve route naar enantiomeerzuivere, P-stereogene 
difosfinee liganden. Belangrijk kenmerk van deze nieuwe route is de tolerantie jegens de 
aanwezigheidd van grote substituenten, waardoor het mogelijk is drie sterisch gehinderde 
arylgroepenn aan een en hetzelfde fosforatoom te binden. Door eenvoudige variaties aan te 
brengenn in de meerstapssynthese zijn twaalf nieuwe chirale difosfines verkregen. Onderwijl 
zijnn hierbij tevens nieuwe mechanismen van stereocontrole door asymmetrisch 
gesubstitueerdee fosforverbindingen gevonden. Gezien de groeiende vraag naar op maat 
gemaaktee liganden voor specifieke (industriële) processen, wordt verwacht dat de gevonden 
routee een significante bijdrage kan leveren bij de ontwikkeling van nieuwe chirale 
katalysatoren. . 

Toepassingg van de liganden in de asymmetrische rhodium-gekatalyseerde 
hydroformyleringg heeft aangetoond, dat de enantioselectiviteit van de reactie door meer 
ligandstructuurkenmerkenn bepaald wordt dan alleen de reedsgenoemde P-chiraliteit en CV 
symmetrie.. Hoewel de e.e. waarden, gevonden voor de hydroformylering van styreen, tot de 
hoogstee behoren voor deze klasse liganden, konden de prestaties van difosfiet- of fosfine-
fosfietligandenn niet worden geëvenaard. Desondanks heeft het onderzoek bijgedragen aan een 
beterr inzicht in het mechanisme van de hydroformyleringsreactie en heeft het bruikbare 
informatiee opgeleverd voor toekomstig ligandontwerp. De veelzijdigheid van de nieuwe 
klassee van liganden is onderzocht door toepassing in diverse andere reacties, zoals de 
enantioselectievee hydrogenering en de allylische alkylering. 
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Inn Hoofdstuk 2 wordt, gebaseerd op een door Jugè et al. ontwikkelde stereoselective route, 

dee synthese van vij f nieuwe, P-chirale, C2-symmetrische disfosfines beschreven. Met behulp 

vann dilithioferroceen zijn de dppf-analoga la-e met een hoge eindopbrengst en met een 

uitstekendee enantioselectiviteit gesynthetiseerd (Schema 1). Het stereochemische verloop van 

dee nucleofiele substitutie werd bevestigd door analyse van de kristalstructuren van de 

ligandenn la, l b en ld. 

Schemaa 1 

(R,Rj-1a a 

CH30. . 

OCH-, , 

(R,R)-1c (R,R)-1c 

(R,Rj-1d d (RR)-1e e 

Inn eerste benadering is gekozen voor toepassing in de asymmetrische hydrogenering van 

derivatenn van kaneelzuur (Schema 2). Modificatie van de katalysator met ligand l b of l d 

leiddee zowel tot een lage reactiesnelheid als tot een lage enantioselectiviteit. Gebruik echter 

vann de liganden la, l c en Ie resulteerde in uitstekende e.e. waarden, tot maximaal 98.7% 

voorr ligand Ie. 

Schemaa 2 

COOR11 [Rh(nbd)2]CI04 

++ H2 «-
NHCOFT T L*,, MeOH 

COOR1 1 

NHCOR' ' 

R11 = H, Me 
R22 = Me, Ph 
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Gebruikk en uitbreiding van de genoemde multistap syntheseroute voor de bereiding van 
ligandenn 2a en 2b wordt beschreven in Hoofdstuk 3. Deze diastereomeer zuivere 
verbindingen,, bestaande uit een biferrocenyl skelet en vier aaneengesloten stereocentra, 
kondenn gesynthetiseerd worden door gebruik te maken van de chiraliteit op het fosforatoom 
(schemaa 3). Enantiomeerzuivere ferrocenyl fosfine oxides werden hierbij gebruikt als 
belangrijkee intermediairen. Het is gebleken dat, in het geval van 2-
bifenylfenylfosfinoferroceen,, de or//!o-magnesiering stereoselectief plaatsvindt, waarna door 
reactiee met h het or//?o-joodproduct in 94% d.e. gevormd kan worden (Schema 4). De 
absolutee configuratie van de liganden werd bevestigd door analyse van de kristalstructuur van 
hett platina(II) dichloride complex van ligand 2a, wat tevens het eerste voorbeeld vormt van 
eenn kristalstructuur van een metaalcomplex van dergelijke liganden. 

Schemaa 3 

(S(SPP,R,Rmm,R,RmmSp)-2a Sp)-2a (Sp,R(Sp,Rmm,R,RmmSp)-2b Sp)-2b 

Schemaa 4 

(R) ) 

?? R 1 ) (iPr)2NMgBr 

2.) l2 2 

RR = 2-biphenylyl: 94% d.e. 

(Rp,S(Rp,Smm) ) 
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Inn Hoofdstuk 4 wordt de synthese besproken van de electronisch gemodificeerde liganden 

3a-c,, die zijn afgeleid van ligand la door het aanbrengen van para-methoxy- of para-

trifluormethylsubstituentenn op de fenylfosfineringen. Deze liganden zijn toegepast in de 

rhodium-gekatalyseerdee asymmetrische hydroformylering van styreen en van de electronisch 

gemodificeerdee derivaten 4-methoxystyreen en 4-chloorstyreen (Schema 5). De structuur die 

hett uitgangscomplex, difosfine dicarbonyl rhodium hydride, in oplossing heeft, is bestudeerd 

mett hoge druk IR en NMR technieken. Hierbij is gebleken dat het ligand een grote voorkeur 

heeftt voor een bisequatoriale coördinatie in trigonale bipyramidale complexen. Ondanks de 

alduss realiseerde C2-achtige symmetrie van de katalysator, zijn de gevonden 

enantioselectiviteitenn matig (maximaal 51% e.e.). Hoewel electronische variatie van het 

ligandd weinig effect sorteerde op de hoogte van de e.e., bleek electronische variatie van het 

substraatt zowel de regio- als de stereoselectiviteit significant te beinvloeden. 

Schemaa 5 

CHO O 

RR = H, Cl, MeO 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de toepassing beschreven van fosfor-chirale liganden, waaronder het 

nieuwee ligand l,l'-bis(ferrocenylfenylfosfino)ferroceen, in de palladium-gekatalyseerde 

allylischee substitutie. Zowel lineaire als cyclische pro-Cs-symmetrische substraten zijn 

gebruiktt onder verschillende reactieomstandigheden. De beste resultaten zijn verkregen met 

1,3-difenylpropenyIacetaatt en dimethylmalonaat of benzylamine als nucleofiel (Schema 6). 

Mett liganden l d en 2a werd een e.e. van maximaal 99% behaald, waarmee deze het meest 

geschiktt bleken voor toepassing in bovenstaande reacties. De kristalstructuur van het (1,3-

difenyl-r|,-allyl)Pd(la)) complex toont een significante rotatie van het allyl fragment ten 

opzichtee van het fosfor-palladium-fosfor vlak. De aanname, dat de nucleofiele aanval 

plaatsvindtt op het terminale allylische koolstofatoom met de grootste afstand tot dit vlak is in 

overeenstemmingg met de stereochemische uitkomst van de reactie. 
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Schemaa 6 

COOMee L M P d ( t l 3 . C 3 H 5 ) c | ] 2 

OAc c 
COOMee BSA, CH2CI2, KOAc 

MeOOCC COOMe 

OO D h M U
 L*. [PtJ(ti3-C3H5)CI]2 

++ PhNH2 »-
CH2CI2 2 

OAc c NHPh h 
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