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Hoofdstukk 13 

Samenvatting g 

Voorr de chemische industrie zijn schone processen van groot belang. Een combinatie van fundamenteel en 

toegepastt onderzoek leidt tot synergie bij de ontwikkeling van dergelijke processen. Het fundamentele 

onderzoek,, beschreven in dit proefschrift, maakt deel uit van een industrieel-academische samenwerking die 

zichh richt op het opschonen van een bestaand industrieel proces. 

Naastt de algemene introductie (hoofdstuk 1), bestaat het proefschrift uit 3 delen. Deel 1 (hoofdstuk 2-9) 

behandeltt de palladium gekatalyseerde allylische alkylering, deel 2 (hoofdstuk 10) behandelt de palladium 

gekatalyseerdee carbonylering van allylische substraten en in het derde deel wordt het gebruik van rhodium 

alss alternatief voor palladium onderzocht. 

Inn het industriële proces van DSM waaraan dit onderzoek verwant is, de carbonylering van dienen, spelen 

Pd(allyl)) intermediairen een rol. Om de vorming van nevenproducten als gevolg van nucleofiele aanval te 

bestuderenn hebben we de allylische alkylering gebruikt als modelreactie. Vanwege een interesse in de 

vormingg van regio-isomeren van een van de nevenproducten, hebben we speciale aandacht besteed aan de 

regioselectiviteitt van de reactie. 

Eerstt hebben we de Pd-allyl binding in detail bestudeerd met behulp van DFT berekeningen (hoofdstuk 3) en 

kristalstructurenn (hoofdstuk 7). Uit de resultaten van de stoichiometrische en katalytische alkylering hebben 

wee een relatie gevonden tussen de structuur van de Pd(allyl) binding en de regioselectiviteit. Met succes 

hebbenn we de grenzen van de geldigheid van de bestaande mechanistische modellen onderzocht. Om de 

resultatenn te verklaren, hebben we een nieuw model ontwikkeld voor de oorsprong van de regioselectiviteit 

vann de reactie (hoofdstuk 9, figuur 1). 

Dee reactie kan verlopen via twee paden, die leiden tot het tegenovergestelde regio-isomeer. In het eerste 

stadiumm van de reactie leidt het electronisch gunstigste pad naar het vertakte product, terwijl in het tweede 

stadiumm van de reactie het sterisch gunstigste pad naar het vertakte product leidt. We hebben een aantal 

factorenn bepaald die van invloed zijn op de regioselectiviteit en de snelheid van de reactie. 
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Figuurr 1: Voorgestelde mechanistische verklaring van de regioselectiviteit van de allylische alkylering. 

Inn het door DSM bestudeerde industriële proces is de katalytische reactie belangrijk, waarin Pd(allyl) met 

COO en alcohol reageert om (3-y onverzadigde esters te vormen. Wij hebben het mechanisme onderzocht van 

dee reactie van Pd(allyl) complexen met CO en hebben gevonden dat twee mechanistische routes mogelijk 

zijnn voor de vorming van het ester product (hoofdstuk 10). Onder hoge druk verloopt de reactie via de 

welbekendee migratie-insertie. Het als intermediair gevormde Pd-acyl complex reageert vervolgens met een 

alcoholl  tot de ester. Daarnaast hebben we een andere route gevonden, die verloopt via directe aanval van 

methanoaatt op het gecoördineerde CO (figuur 2). Het aldus gevormde carbomethoxy complex reageert via 

reductievee eliminatie met de T] -allyl groep tot de ester. 

Onzee resultaten tonen aan dat noch de insertiestap, noch de vorming van de ester snelheidsbepalend zijn: de 

gevondenn lage reactiesnelheid is het gevolg van de stabiliteit van de Pd(T|3-a]lyl) intremediairen. 
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Figuurr 2: Voorgestelde associatieve (carbomethoxy) mechanisme voor de carbonylering van Pd(T| -allyl) 

complexen. . 

Tott slot hebben we een verkennende studie uitgevoerd naar het gebruk van rhodium in de allylische 

alkyleringg en de carbonylering reacties (hoofdstuk 11). We hebben hiertoe een nieuwe serie (diphosphine)-

Rh(allyl)Cl22 complexen gemaakt en in detail bestudeerd. Het blijkt, dat de hapticiteit van de Rh-allyl binding 

afhankelijkk is van het ligand en het substitutiepatroon op de allyl, met als mogelijk waarden r| , r| -t| of r\ . 

Dee Rh(allyl) complexen werden getest in de allylische alkylering en in de reactie met CO. Hoewel in de 

literatuurr de SN2' nucleofiele aanval op de T|' -allyl groep het algemeen aanvaarde mechanisme is, hebben wij 

gevondenn dat complexen met andere hapticiteiten ook reactief zijn voor de nucleofiele aanval. We hebben 

derhalvee een nieuw mechanisme voorgesteld, verlopend via directe nucleofiele aanval op de X] -T| - of r\ -

allyl.. Met betrekking tot de reactie van Rh(allyl) complexen met CO hebben we aangetoond dat bij 

verhoogdee druk, de migratie-insertie reactie optreedt, hetgeen leidt tot de vorming van acyl complexen. Deze 

complexenn kunnen belangrijke intermediairen zijn in de rhodium gekatalyseerde alkoxycarbonylering. 
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