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SAMENVATTING SAMENVATTING 

Hett werk beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd in het kader van een project met als 

doelstellingg de ontwikkeling van nieuwe homogene katalysatoren voor de schone productie van 

fijnchemiealiën.. Dit project is gesponsord door DSM en het RET-programma (Ecologie. Economie 

enn Technologie) van het Ministerie \an Economische Zaken. In het hier gepresenteerde onderzoek 

hebbenn wij ons geconcentreerd op palladium-gekatalyseerde cross-koppeling en verwante reacties 

diee resulteren in de vorming van nieuwe koolstof-koolstof bindingen. Deze katalytische 

omzettingenn behoren tot de meest veelzijdige en belangrijkste methodes voor de constructie van 

nieuwe,, waardevolle molekulcn uitgaande van simpelere uitgangsstoffen. De belangrijkste 

resultatenn van dit onderzoek zullen hieronder kort weergegeven worden. 

Bidentaatt difosllne liganden behoren tot de meest gebruikte liganden in overgangsmetaal-

gekatalyseerdee koolstof-koolstof koppelings reacties. In hoofdstuk 2 wordt de toepassing van 

difosfiness met grote "bijt-hoeken" (bite angles), gebaseerd op het xantheen-type skelet, in 

verschillendee palladium- en nikkel-gekatalyseerde cross-koppeling reacties beschreven. Om meer 

mechanistischh inzicht te verkrijgen, is een serie (P-P)Pd(4-G,H4CN)(X) (P-P = xantheen-afgelcide 

difosfine.. X = Br, CF,SO,) complexen gesynthetiseerd en gekarakteriseerd in zowel vaste toestand 

alss in oplossing. Deze complexen kunnen a priori beschouwd worden als belangrijke 

intermediairenn voor de cross-koppeling reacties. Ondanks het feit dat de liganden slechts een klein 

verschill  vertonen in hun natuurlijke bite angle, zijn de waargenomen verschillen in de coordinatie-

geometnee van de difosfines in de Pd(II) complexen groot. Voor de xantfos-type liganden is door 

middell  van röntgen-analyse en NMR spectroscopie onverwacht een trans coördinatie gevonden, 

waarbijj  de P-Pd-P hoeken varieerden van 150-165°. In oplossing bleken deze trans complexen in 

evenwichtt te zijn met de cis isomeren. DPEfos cheleert zowel in oplossing als in de vaste stof op 

eenn cis manier. Deze grote verschillen in coördinatie-gedrag bleken een dramatisch effect te hebben 

opp de reactiesnelheid en selectiviteit in de palladium-gekatalyseerde Kumada-koppeling van 

broombenzeenn met alkyl-Grignard reagentia. De gevonden trends kunnen worden verklaard dooi-

dee relatieve snelheid van reductieve eliminatie en (i-H eliminatie vanuit de intermediaire cis en 

transtrans Pd(aryl)(alkyl) complexen. In de Heek reacties kon echter geen duidelijke bite angle trend 

waargenomenn worden. In de Heek reactie zijn de (P-P)Pd(4-C„K,CN){X) complexen waarschijnlijk 

niett de daadwerkelijke intermediairen van de katalytische cyclus, maar vindt er eerst (gedeeltelijke) 

ligandontledingg plaats voordat de complexen katalytisch actief worden. Deze ontledingsprocessen 

vindenn waarschijnlijk plaats via de vorming van fosfoniumzouten of oxidatie van de fosfines. 
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Aangezienn uit hoofstuk 2 geconcludeerd kan worden dat bidentaat ligandcn in het algemeen 

niett resulteren in erg effectieve katalysatoren \oor de Heek reactie, zijn we overgegaan op 

monodentaatt liganden. In hoo/d.stuk 3 staat de toepassing \an dit tvpe liganden in de Heek 

koppelingg beschreven, l i t initiële screening-experimenten bleek dat sterisch grote ("bulky") 

monodentaatt foslbrainidieten in combinatie met palladium resulteren in een snelle reactie \ an 

aryljodidess met alkenen onder milde omstandigheden. Deze klasse van liganden vormt het 

optimumm in sterische en electronische eigenschappen binnen de geteste serie voor deze reactie, ben 

belangrijkee rol hierin wordt gespeeld door de sterische bulk van hei ligand. Deze dwingt de reactie 

tee verlopen via complexen waarin slechts een ligand coördineert per palladium-atoom. Het dimeer 

[Pd(L)<Ph)(,w-Br)]:: (1. A, \-diisoprop>lamino-2.2'-di-^'/7-butvl-4.4'-dimetho\vbisfeno\v' fosfien 

iss gei' soleeerd en gekarakteriseerd als een mogelijk intermediair in de katalvtische cyclus. 

Kinetischee studies toonden aan dat bij gebruik van dit complex als katalysator, de reactiesnelheid 

linearr evenredig is met de styreen-concentratie en de wortel van de palladium-concentratic. Deze 

resultatenn wijzen op een mechanisme waarbij bet dim ere complex functioneert als de inactieve 

rusttoestandd van de katalysator. Dit dimeer is in snel evenwicht met zijn monomere vorm. dal 

slechtss in zeer lage concentraties aanwezig is. In de daaropvolgende stap van de katalvtische cyclus 

reageertt dit monomeer met het alkeen. Li t de waargenomen electronische afhankelijkheid van de 

reactiesnelheidd kan geconcludeerd worden dat de insertie van het alkeen in de Pdtarv l)-binding de 

langzamee stap van de katalvtische cyclus is. 

Dee ontdekking van de bulky monodentaat fosforamidieten als liganden voor zeer snelle Heek 

katalvv satoren bracht ons ertoe onze studie uit te breiden tot een asymmetrische Heek reactie. In 

hoofdstukhoofdstuk 4 wordt een serie chirale fosforamidieten met verschillende backbones met elkaar 

vergelekenn in een intramoleculaire Heek cyclisatie tot spiro-o.xindolen. Het bleek dat het gebruik 

vann fosforamidieten gebaseerd op de TADDOL-structuur kan leiden lot zeer snelle reactie onder 

mildee omstandigheden met enantioselectiv iteiten van maximaal 7°- "., enantiomere overmaat {i n het 

gevall  van (1 /?.7/?)-4-Diethylamino-y.t)-dimcthyl-2.2.6.('i-tetra(3.5-dimethyltcnyl I-3.5.K. 10-tctraoxa-

4-fosfa-bicyclo[5.3.0|decaan).. Traditionele bidentaat liganden vereisen vaak vee! langere 

reactietijdenn en hogere temperaturen voor goede conversie, ben palladiumtarvl )(hahde) complex 

mett dit fosforamidiet is gesynthetiseerd en het is aangetoond dat dit complex eveneens een dimeer 

is.. zowel tijdens de katalyse in oplossing als in vaste toestand. De waargenomen trend in 

selectiviteitt in de reactie suggereert dat het mechanisme plaatsvindt via een kinetische resolutie. In 

ditt mechanisme dissocieert één van de enantiomeren. dat gevormd wordt na de insertie van het 

alkeenn in de paliadium-arv I binding, sneller dan het andere enantiomeer. Het andere enantiomeer 

ondergaatt relatief eenvoudiger re-insertie in het gevormde palladium-hydride deeltje en vormt 

vervolgenss het geisomcriscerde product. 

Dezelfdee serie fosforamidieten is getest in een andere belangrijke palladium-gekatalyseerde 

cross-koppelingg reactie: de asymmetrische Suzuki-reactie waarin naftvl-substraten worden 
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gekoppeldd tot axiaal ehirale binattylen. De/e conversies konden zelfs met naftylbromides worden 

uitgevoerdd onder zeer milde omstandigheden (kamertemperatuur). De invloed van het oplosmiddel 

enn de base is onderzocht en onder geoptimaliseerde condities zijn enantioselectiviteiten van 

maximaall  63 "<> verkregen. Dit staat beschreven in hoofdstuk i. 

Inn hoofdstuk 6 wordt het onderzoek naar een andere belangrijke koolstof-koolstof 

bindingsvormingg reactie beschreven: de palladiurn-gekatalyseerde allylische alkylering met 

fosforamidietenn als ligand. De waargenomen regioselectivitciten bleken sterk afhankelijk te zijn 

vann de aard van de vertrekkende groep en de geometrie van de allylische substraten. Bestudering 

vann de Pd(allyl)(X) complexen met fosforamidieten als ligand wees uit dat ook hier mono-

coördinatiee optreedt. In deze gevallen is de allylgroep op een niet-symmetrische manier gebonden 

aann het metaalcentrum. hetgeen wordt veroorzaakt door het verschil in /ran.v-invloed van de andere 

liganden.. Als mono-gesubstitueerde allyl-substraten gebruikt worden, is het overeenkomstge syn. 

transtrans complex het voornaamste complex dat gevormd wordt in oplossing. Dit complex kan echter 

snellee isomerisatie ondergaan naar het reactievere svn. cis compex. wat resulteert in de vorming 

vann het lineaire product als het belangrijkste product. Als liganden met de bulky bitenol- of 

BINOL-backbonee gebruikt worden, treedt een sterk ' op met l-fenyl-2-

propenylacetaatt als substraat. In deze situatie wordt de isomerisatie relatief vertraagd ten opzichte 

vann de nucleotide aanval. De asymmetrische allylische alkylering van 1.3-difenyl-2-

propenylacetaatt met ehirale bulky fosforamidieten leidt tot vorming van het alkyleringsproduct in 

maximaall  93 % ee. Substraten met kleinere substituentcn geven lagere ee's. Deze waarnemingen 

kunnenn verklaard worden door een mechanisme waarin allyl-rotatie bij voorkeur in één richting 

plaatsvindtt tijdens de nucleotide aanval op de mogelijk aanwezige Pd(allyl) complexen. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat bulky monodentaat fosforamidieten een 

nieuwe,, veelbelovende klasse liganden vormen voor palladium-gekatalyseerde koolstof-koolstof 

koppelingsreacties.. De liganden zijn relatief simpel te synthetiseren, hebben modulaire 

eigenschappen,, en laten diverse reacties soepel verlopen onder milde omstandigheden. Deze 

eigenschappenn maken fosforamidieten naar onze mening aantrekkelijke kandidaten voor deze en 

anderee metaal-gekatalyseerde reacties. 

l:rr bestaat veel belangstelling voor de ontwikkeling van palladium-gekatalyseerde 

koppelingsmethodess waarbij geen stoichiometrische hoeveelheid zoutafval gevormd wordt, vooral 

vanuitt milieu-oogpunt. Daarom hebben wij de haalbaarheid van Heek-type koppelingen via de 

activeringg van C-H bindingen onderzocht. Li t parallelle-screenmg experimenten bleek dat anilide-

denvatenn efficiënt gekoppeld kunnen worden met electronenarme alkenen met Pd(OAc); als 

katalvsatorr en een oxidant. De reactie vindt plaats in zuur milieu onder milde omstandigheden 

(kamertemperatuur).. De amide-groep stuurt het verloop van de reactie via de ortho C-H binding. 
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Electronenrijkee aromatische verbindingen reageren sneller dan subsiraten met electronenzuigende 

substituenten.. De reactie \ertoont een klein kinetisch isotoop effect (kn A,, = 3). Op grond \an de/e 

eigenschappenn v\ordt een mechanisme voorgesteld waarin een electrofiel palladium-complex 

aamm alt op de /r-electronen van het amide, gevolgd door deprotonermg van het Pd( tr-arvl (-complex 

Dee eerste stap is waarschijnlijk relatief langzaam. Hij licht hogere temperaturen kan moleculair 

zuurstoff  als oxidant gebruikt worden, zodat bij de/e reactie alleen water als bijproduct gexormd 

wordt.. Dit type kataKtische eomersies brengt koppelingsreacties zonder afvalproductie een stap 

dichterbij. . 
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