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Samenvatting g 

Err is een groeiende behoefte wereldwijd aan chemische reacties die uitgevoerd worden 

mett een hoge selectiviteit en een hoge 'atoom-economie' en die tegelijkertijd minder 

energiee gebruiken. Katalyse is een van die activiteiten in het hart van die pogingen 

gerichtt op het realiseren van enkele, zoniet al dezer doelen. Een belangrijk doel is om 

optimaall  gebruik te maken van de beschikbare grondstoffen, door ervoor zorg te dragen 

datt alle reactanten in een chemische reactie eindigen in het product van die reactie 

('atoomm economie'). Wat dit betreft is de (gedeeltelijke) hydrogenering van 

onverzadigdee moleculen een interessant voorbeeld en een haalbaar doel, dat 

tegelijkertijdd toegang kan verlenen tot moleculen met een hoge toegevoegde waarde. 

Verderr is het wenselijk om reacties uit te voeren tussen verscheidene reactanten in één 

handeling,, zonder de noodzaak voor afzonderlijke reactie stappen. Wat dit betreft zijn 

drie-componentenn reacties zeer interessant en verdienen deze meer aandacht. 

Inn dit proefschrift zijn de synthese en identificatie van een aantal nieuwe palladium 

verbindingenn die zulke reacties kunnen bewerkstelligen beschreven. De reactiviteit van 

eenn variëteit van zulke verbindingen, die gebruikt werden als homogene 

(pre-)katalysatoren,, is ook beschreven. Het grootste deel van dit werk (hoofdstukken 

2-4)) betreft het gebruik van palladium(0)-complexen als katalysatoren in de selectieve 

semi-hydrogeneringg van alkynen. Een klein deel (hoofdstuk 5) behandelt het gebruik 

vann palladium(II)-complexen als katalysatoren in de drie-componenten reactie van 

aromatischee jodiden, aminen en allenen tot allylaminen. De homogene 

palladium-gekatalyseerdee semi-hydrogenering van alkynen is tot dusver niet beschreven 

enn de drie-componenten reactie is nog niet goed ontwikkeld. Deze methoden en de 

hieruitt voortkomende producten zijn waardevol voor de moderne chemicus, aangezien 

zee het spectrum van te verwezenlijke reacties vergroten en ze interessante chemische 

verbindingenn opleveren. 
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Inn Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding in de organometaal chemie in het 

algemeenn en de organopalladium chemie in het bijzonder gegeven. Verder wordt het 

onderzoekk naar overgangsmetaal-gekatalyseerde hydrogenering van alkynen in detail 

behandeld,, met speciale nadruk op de selective hydrogenering van (interne) alkynen 

naarr ((Z)-)alkenen. De verschillende gepostuleerde mechanismen voor deze reacties 

wordenn besproken en de reikwijdte van de verschillende katalysatoren, alsmede de 

resultatenn van de katalystische hydrogenering gebruikmakend van deze systemen, 

wordenn vergeleken. Het laatste deel van Hoofdstuk 1 behandelt de palladium 

gekatalyseerdee additie van nucleofielen aan allenen en de reeds bekende palladium 

gekatalyseerdee drie-componenten reacties. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt de synthese en structuur van nieuwe, laagwaardige palladium 

complexenn met rigide bidentate stikstof liganden, gestabiliseerd met een extra alkeen 

molecuul;; [Pd(Ar-Bian)(dmfu)] (1; Figuur 1) beschreven. Hierna wordt hun reactiviteit 

inn de katalytische selectieve semi-hydrogenering van interne alkynen besproken 

(Schemaa 1). 

RR = = R' 1 / ^ ^ \ 
catalystt R R' 

alkynee (Z)-alkene 

Schemaa 1: Selectieve hydrogenering van interne alkynen tot (Z)-alkenen. 

Dezee palladium katalysatoren vertonen een zeer goede selectiviteit in de vorming van 

hett (Z)-alkeen; waarvan de effectiviteit onderzocht is afhankelijk van de 

stereo-electronischee eigenschappen van de R-groep bevestigd aan het jV-aryl deel van 

hett bidentate ligand. De selectiviteit van de hydrogenering lijk t toe te nemen wanneer de 

electronn donerende eigenschappen van deze R-groep (van H to OMe) toenemen. Het 

complexx Pd(p-An-Bian)(dmfu) (1) is de selectiefste prekatalysator. 
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Figuurr 1 Pd(p-An-Bian)(dmfu)] (1) 

Dezee katalysator is nuttig voor de selectieve omzetting van een brede verscheidenheid 

vann alkynen in (Z)-alkenen, waaronder alkynen die andere reduceerbare groepen 

bevattenn zoals carbonyl groepen en nitro groepen, aangezien deze functionele groepen 

niett gereduceerd worden door deze katalysatoren onder de milde condities die gebruikt 

zijn. . 

Hoofdstukk 3 behandelt de kinetiek van de selectieve semi-hydrogenering van alkynen 

gebruikmakendee van [Pd(p-An-Bian)(dmfu)] (1). Voor de semi-hydrogenering van 

1-fenyl-l-propioolzuurr gebruikmakend van 1 als pre-katalysator, tonen de verkregen 

kinetischee data aan dat de orde in waterstof, in substraat alsmede in de katalysator alle 

ongeveerr 1 bedragen. De kinetiek is gebruikt als een van de invoerparameters voor de 

besprekingg van het mechanisme van de semi-hydrogenering. Voor verdere opheldering 

vann het mechanisme is de "ParaHydrogen Induced Polarization (PHIP)" NMR techniek 

gebruikt.. Deze experimenten wijzen uit dat een mechanisme waarin waterstof 

paarsgewijss aan het alkyn geaddeerd wordt, het meest waarschijnlijk is: Dit leidde tot 

hett voorstellen van het volgende mechanisme (Schema 2). 
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RR R' 

Schemaa 2: Voorgesteld mechanisme voor de selectieve hydrogenering van alkynen tot 

(Z)-alkenen. . 

Dee hoge selectiviteit naar het (Z)-alkeen kan verklaard worden door de aanvankelijke 

paarsgewijzee additie van waterstof, leidende tot het Pd-(Z)-alkeen complex en de 

vervolgenss snelle vervanging van het (Z)-alkeen door het veel sterker coördinerende 

alkyn.. De vorming van het (£)-alkeen en alkaan als nevenproducten kan verklaard 

wordenn door, respectievelijk, isomerisatie en verdere hydrogenering van het initiële 

Pd-(Z)-alkeenn complex. 

Inn Hoofdstuk 4 worden onze verder onderzoekingen in de selectieve 

semi-hydrogeneringg van interne alkynen, gebruikmakend van andere type liganden dan 

dee eerder vermelde rigide (Ar-Bian) liganden, besproken. De typen liganden die 

bestudeerdd zijn voor deze reactie betreffen andere bidentate alsmede tridentate stikstof 

liganden,, maar ook (gemengde) P-N liganden en bidentate fosfor liganden. Van al deze 

ligandenn zijn nulwaardige palladium complexen van het type [Pd(L)(dmfu)] 
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gesynthetiseerd.. Voorbeelden van de liganden L in deze complexen zijn afgebeeld in 

Figuurr 2. 

Figuurr 2: Liganden gebruikt in hydrogenering. 

Dee synthese van de liganden en de complexen en hun karakterisering wordt besproken. 

Err wordt aangetoond dat de palladium complexen met de pyridine-imine en 

phosphine-iminee liganden uit Figuur 2 zeer selectief zijn in de semi-hydrogenering van 

1-fenyl-l-propyn.. Het gebruik van deze katalysatoren resulteerde in een hoge 

selectiviteit,, vergelijkbaar met die van het [Pd(/?-An-Bian)(dmfu)] complex. Echter, 

dezee complexen blijken minder stabiel dan de complexen met de rigide bidentate 

Ar-biann liganden. De P-N liganden geven ook een goede selectiviteit, samen met een 

goedee snelheid van hydrogenering, maar de bidentate fosfor liganden ontberen 

reactiviteitt en zijn niet erg bruikbaar in deze reactie. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de drie-componenten reactie van aryljodiden met aminen en 

allenen,, gekatalyseerd door palladium(II)-complexen, besproken. Deze reactie vormt 

eenn zeer eenvoudige 'eenpots' synthese die specifiek gefunctionaliseerde allylaminen 

oplevert.. (Schema 3). 

Arr  A r 

33 1 I , , 

AA NR2R3 B 

Schemee 3: producten van de drie-componenten reactie. 
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Verscheidenee ligand systemen werden gebruikt voor deze reactie, waaronder bidentate 

stikstoff  en fosfor liganden, alsmede gemengde P-N liganden. De katalysatoren met 

fosforr liganden, in het bijzonder bidentate fosfor liganden met grote bijthoeken, bleken 

dee reactievere katalysatoren te zijn. 

Concluderend;; een verscheidenheid van nieuwe palladium(0)-complexen is 

gesynthetiseerd.. Deze verbindingen zijn in staat om selectief interne alkynen te 

hydrogenerenn tot de overeenkomstige (Z)-alkenen. De beste van deze systemen geven 

eenn uitmuntende selectiviteit over een zeer groot bereik van substraten zonder daarbij 

anderee functionele groepen te reduceren. 

Verderr is de drie-componenten reactie van aryljodiden met allenen en aminen 

onderzochtt en is een neiuwe route naar een grote groep van functionele moleculen 

ontworpen. . 
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