
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Palladium-catalyzed stereoselective hydrogenation of alkynes to (Z)-alkenes in
common solvents and supercritical CO2

Kluwer, A.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kluwer, A. M. (2004). Palladium-catalyzed stereoselective hydrogenation of alkynes to (Z)-
alkenes in common solvents and supercritical CO2. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/palladiumcatalyzed-stereoselective-hydrogenation-of-alkynes-to-zalkenes-in-common-solvents-and-supercritical-co2(6d704514-06fe-48f1-8b12-56733e2f13cc).html


Samenvatting g 

Err is een toenemende maatschappelijke behoefte om chemische reacties uit te voeren met gebruik van 

minderr energie, met hogere selectiviteit en minder afval. Hierbij speelt de (homogene) katalyse een 

grotee rol van betekenis. Tevens is er een tendens om het gebruik van klassieke organische oplosmid-

delenn te omzeilen. Chemici kunnen in belangrijke mate bijdragen door op zoek te gaan naar nieuwe, 

selectieveree katalysatoren en naar begaanbare reactiepaden met een hoge 'atoom-economie'. Voorts 

kunnenn zulke katalytische reacties worden uitgevoerd in 'minder verdachte' oplosmiddelen, die 

tegelijkertijdd kunnen bijdragen aan een oplossing voor het voor de homogene katalyse generieke 

probleemm van de scheiding van producten en katalysator. In dit proefschrift wordt ingegaan op een 

aantall  van deze sterk gerelateerde aspecten. Het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt heeft nieuw 

materiaall  opgeleverd dat bijdraagt aan onze kennis van dit domein. 

Superkritischee oplosmiddelen, in het bijzonder superkritisch C02 (skC02), vinden een groeiend 

aantall  toepassingen als reactiemedium voor homogene katalyse. Het relatief lage kritische punt van 

C022 (Tk = 31.1 °C, Pk = 73.8 bar) en het milieuvriendelijke karakter zijn bijzonder aantrekkelijk voor 

homogenee katalyse. Een uniek en potentieel gunstige eigenschap van superkritische oplosmiddelen is 

datt de dichtheid, polariteit, viscositeit, diffusiteit en de oplosbaarheid gevarieerd kunnen worden door 

kleinee veranderingen in druk en/of temperatuur. Bovendien hebben superkritische oplosmiddelen 

geenn gas-vloeistof scheiding, zijn ze volledig mengbaar met permanente gassen en hebben een hoge 

diffusiteitt in vergelijking met gewone organische oplosmiddelen. Tezamen creëert dit een potentieel 

gunstigg medium voor snelle chemische omzettingen waarbij gassen betrokken zijn. 

Inn dit proefschrift zullen de ontwikkelingen en toepassingen van nieuwe lipofiele en fluorofiele nul-

waardigee palladium complexen, welke gebruikt zullen worden als homogene katalysatoren in skC02, 

wordenn beschreven. In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven betreffende organopalla-

diumchemiee in combinatie met stikstof liganden, gevolgd door een aantal voorbeelden van palladium-

gekatalyseerdee reacties. De homogene hydrogenering van alkenen en alkynen door middel van palla-

diumm complexen en de invloed van de verschillende stikstof liganden op de activiteit en selectiviteit 

157 7 



Samenvatting g 

inn de stereoselectieve .sew»'-hydrogenering van alkynen naar (Z)-alkenen zullen uitvoerig worden bes-

chreven. . 

Inn Hoofdstuk 2 komen de eigenschappen en de toepassingen van superkritische oplosmiddelen (in het 

bijzonderr superkritisch C02) als reactie medium voor homogene katalyse aan de orde. De opstelling 

voorr studies onder hoge druk en de autoclaaf, welke gebruikt zijn bij het onderzoek beschreven in dit 

proefschrift,, zullen in detail worden behandeld. 

Inn Hoofdstuk 3 worden de synthese van gesubstitueerde acenaftheenchinon en anilines, alsmede de 

synthesee van gesubstitueerde Ar-bian liganden beschreven. De C02-fiele groepen R] en R2 (Schema 

1)) kunnen gemakkelijk geïntroduceerd worden in de acenaftheenkern door middel van een palladium-

gekatalyseerdee 'cross-coupling' reactie van fluoroalkylzinkverbindingen met (di)broomacenaftheen 

derivaten.. Het is gebleken dat de meeste condensatie reacties (zie Schema 1), welke de lipofiele en 

fluorofielee Ar-bian verbindingen opleveren, het best verlopen in azijnzuur. Echter, de condensatiere-

actiee van de zeer fluorofiele acenaftheen (bevattende twee polyfluoro alkyl staarten) met anilines met 

sterkk elektron donerende groepen leidt tot ontleding van de reagentia. Deze verbindingen kunnen 

echterr wel gesynthetiseerd en geïsoleerd worden onder mildere reactie condities. 
Schemaa 1 

Rii  (Ro) 

Rii  (B 2 ) 

UU JL J /=vR3 
TTT + H 2 N ^ ^ ' . R3-

oo o 

Inn Hoofdstuk 4 worden een aantal nulwaardige palladium complexen besproken, die gesynthetiseerd 

werdenn uitgaande van Pd(nbd)(ma) en een aantal zeer apolaire bidentate stikstof liganden (Ar-bian, 

bpy)) en fosfor liganden. Uitgaande van Pd(dba)2 konden de meeste van deze complexen niet geï-

soleerdd worden als zuivere verbindingen. Het complex Pd(nbd)(ma) blijkt wel een succesvolle start-

verbindingg te zijn voor de synthese van een groot aantal zuivere, nulwaardige palladium complexen. 

Dezee nieuwe synthese route blijkt in het bijzonder bruikbaar te zijn voor de synthese van zeer apolaire 

complexen,, alsmede voor de synthese van nulwaardige palladium complexen met sterke o-donor 

liganden.. Het Pd(nbd)(ma) complex genereert slechts het vluchtige norbornadieen als bijproduct. De 

synthesee van deze palladium complexen en opwerkprocedure kunnen snel worden uitgevoerd, zodat 

ontledingg tot metallisch palladium voorkomen kan worden. Overigens is de terugreactie geen concur-
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rerendee reactie door de lage affiniteit van het norbornadieen voor het palladium. Pd(nbd)(ma) is 

maandenlangg stabiel in een afgesloten vat bij kamertemperatuur. 

Palladium(Ar-bian)) verbindingen katalyseren de stereoselectieve 5em/-hydrogenering van alkynen 

naarr (Z)-alkenen. In Hoofdstuk 5 wordt de kinetiek van deze reactie in THF beschreven. De 

snelheidsvergelijkingenn van de hydrogenering van 4-octyn gekatalyseerd door Pd[(m,m'-

(CF^Cgï )̂) bian](ma) zijn verkregen. Onder waterstof-rijke reactie condities is de reactie snelheid 

eerstee orde in palladium en waterstofgas maar heeft een gebroken orde in substraat (reactie orde in 

substraatt is 0.65). Aangetoond werd dat de snelheidsvergelijking verandert bij hoge Pd-katalysator 

concentratiee en bij hoge substraat concentratie, hetgeen wordt toegeschreven aan de beperkte 

oplosbaarheidd van waterstofgas in de THF-oplossing. De beperkte beschikbaarheid van waterstof 

resulteertt in de vorming van inactieve palladacyclische complexen gedurende de reactie (zie Schema 

2).. PHIP NMR toont aan dat het waterstof paarsgewijs wordt overgedragen op het substraat. Deze 

resultatenn maken het mogelijk om een plausibel reactie mechanisme voor te stellen voor de Pd(Ar-

bian)-gekatalyseerdee se/w/-hydrogenering van 4-octyn in THF. 
Schemaa 2 

HH ,H 

Dee hoge stereoselectiviteit in de hydrogenerings reactie is het gevolg van de relatieve sterke coördi-

natiee van het alkyn aan het palladium, waardoor alleen kleine hoeveelheden Pd(alkeen) complex aan-

wezigg zijn gedurende de reactie. Uitsluitend Pd(alkene) complexen zijn verantwoordelijk voor de, in 

kleinee hoeveelheden, gevormde (£)-alkeen. De combinatie van de relatief sterke coördinatie van het 

alkynn en de daaropvolgende reactie met waterstof resulteert in het kinetische product, het (Z)-alkeen. 

HoofdstukHoofdstuk 6 handelt over de stereoselectieve .SÉW/'-hydrogenering van alkynen in skC02 gekataly-

seerdd door de lipofiele en fluorofiele nulwaardige palladium complexen uit hoofdstuk 4. De oplos-

baarheidd en de activiteit van deze katalysatoren zijn bestudeerd onder de reactie condities. Uit deze 
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studiee kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van trifluoromethyl groepen aan de N-aryl van 

dee Ar-bian verbindingen de oplosbaarheid van de Pd-katalysatoren sterk verhoogt. Bovendien result-

eertt de aanwezigheid van alkyl of polyfluoroalkyl staarten in een verdere verhoging van de oplosbaar-

heid,, maar in aanzienlijk mindere mate. 

All ee Pd(Ar-bian) katalysatoren die beschreven worden in dit hoofdstuk zijn stabiel onder de gebruikte 

reactiee condities in superkritisch C02 (200 bar, 45 °C), mits de ratio [H2]/[alkene] lager is dan 2. 

Hogeree ratio's leiden tot decompositie van de katalysator. De zeer goed oplosbare Pd[0w,/n'-

<CF3)2C6H3)) bian](ma) blijkt superieur te zijn (in termen van activiteit en stereoselectiviteit) als 

katalysatorr in de hydrogenerings reactie van 4-octyn. De reactie snelheden verkregen in skC02 zijn 

minstenss een factor 4 hoger dan de snelheden verkregen in THF onder identieke reactie condities. 

Naastt 4-octyn kunnen ook andere alkynen efficiënt gehydrogeneerd worden tot het (Z)-alkeen, op 

voorwaardee dat het alkyn voldoende oplosbaar is in skC02. Gezien de resultaten verkregen uit PHIP 

NMRR experimenten lijk t het aannemelijk dat een vergelijkbaar reactie mechanisme zoals veronder-

steldd in THF van toepassing is op de .vemZ-hydrogenerings reactie in skC02. 

Dee conclusie is dat nieuwe routes voor de synthese van apolaire palladium-hydrogeneringskatalysa-

torenn zijn ontwikkeld. Een aantal van deze katalysatoren geven aanleiding tot hogere reactiesnelheden 

inn de hydrogenering van alkynen tot C7.Ï-alkenen in superkritische C02 vergeleken met klassieke orga-

nischee oplosmiddelen. Deze studie heeft aanzienlijk bijgedragen aan het inzicht in factoren die de 

oplosbaarheidd van moleculaire anorganische verbindingen in apolaire oplosmiddelen bevorderen en 

heeftt tevens onze kennis betreffende het gebruik van mileuvriendelijke oplosmiddelen in de synthese 

vergroot. . 
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