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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Immobilisation of Ru-based metathesis catalysts and related aspects of olefin
metathesis

Nieczypor, P.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nieczypor, P. (2004). Immobilisation of Ru-based metathesis catalysts and related aspects of
olefin metathesis. [Thesis, fully internal, 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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/immobilisation-of-rubased-metathesis-catalysts-and-related-aspects-of-olefin-metathesis(d9b32c5b-0b15-424a-98b6-15d969e99dea).html


Samenvatting g 

Dee ontwikkeling van katalysatoren voor de metathese van alkenen en de toepassingen 
ervann hebben het afgelopen decennium een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt, met 
namee als gevolg van de ontdekking van rutheniumcarbeen-complexen met de algemene 
formulee Ru(=CHR)Cl2(PR'3)2 (bv. met R = Ph, R' = Ph of Cy (1)) door de groep van Grubbs. 
Eenn grote verscheidenheid aan liganden is gebruikt om nieuwe katalysatoren analoog aan 
dezee typen complexen samen te stellen. Enkele van deze liganden, zoals bijvoorbeeld 
N-heterocyclischee carbenen (NHC's) en 2-isopropoxybenzylidene, leiden tot actievere en 
breedd toepasbare katalysatoren 2 -5 voor de metathese van alkenen. 
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Homogene,, goed gedefinieerde metathese katalysatoren zijn van grote waarde voor 
organischee chemici dankzij hun uitstekende activiteit, chemische robuustheid en tolerantie 
voorr functionele groepen. Het zou gunstig zijn de eigenschappen van deze homogene 
katalysatorenn te combineren met die van heterogene katalysatoren, waardoor de scheiding van 
dee katalysator van de producten en hergebruik van de katalysator mogelijk worden. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een nieuwe, eenvoudige manier voor het permanente verankeren 
vann rutheniumcarbeen-complexen via een carboxylaat verbinding aan polymeren beschreven. 
Dee geïmmobiliseerde, eerste generatie rutheniumcarbeen-katalysator presteerde goed in de 
zelf-metathesee van interne alkenen en de ring sluiting metathese. De katalysator is eenvoudig 
tee scheiden van de reactieproducten en her te gebruiken zonder de toevoeging van 
stabilisatoren,, hoewel enig verlies en degradatie van de katalysator is waargenomen. 
Polymerenn met geïmmobiliseerde eerste Rul-PS en tweede Ru2-PS generatie 
rutheniumcarbene-complexenn met gewichtspercentages aan ruthenium van 0,35 tot 2,90% 
zijnn gesynthetiseerd via het originele protocol of via een gemodificeerd voorschrift. 
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Dee geïmmobiliseerde tweede generatie katalysator Ru2-PS heeft een onverwacht lage 
activiteitt in de ring sluiting metathese, maar is daarin tegen de superieure katalysator in de 
kruismetathesee van interne alkenen. Hogere ruthenium belading van het polymeer leidt tot een 
lageree metathese activiteit als gevolge van de vorming van metathese-inactieve 
rutheniumcomplexenn en clusters. De geïmmobiliseerde katalysatoren kunnen worden 
gerecycled,, hoewel de recycling gepaard gaat met een afname in de activiteit. In de eerste 
cycluss wordt de afname veroorzaakt door het weglekken van katalysator naar de organische 
fase,, terwijl de afname in activiteit in de volgende cycli wordt grotendeels veroorzaakt door 
degradatiee van de katalysator. Het rutheniumgehalte in de organische fase is relatief laag, wat 
dee opwerking van de metatheseproducten vereenvoudigt. Ruthenium K-edge EXAFS 
metingenn zijn verricht om de binding van het ruthenium aan het polymeer te onderzoeken. In 
dee Rul-PS katalysatoren met een laag rutheniumgehalte wordt het rutheniumcomplex 
gebondenn via een bidentaat carboxylaat groep die een chloor en fosfine ligand vervangt. De 
experimentelee resultaten suggereren dat het geïmmobiliseerde tweede generatie ruthenium-
carbeenn Ru2-PS wordt gebonden via zowel een bidentaat als monodentaat carboxylaat groep. 

Dee hoofdstukken 3 en 4 beschrijven respectievelijk de synthese van homogene 
rutheniumcarbeen-complexenn gebaseerd op difosfine liganden en N-heterocyclische liganden. 
Rutheniumcarbeen-complexenn met difosfine liganden zijn gesynthetiseerd door enerzijds 
substitutiee van PPI13 in de trifenylfosfine variant van de complex 1 en anderzijds in een 
tweestapss synthese uitgaande van RuCl2(PPh)3, fenyldiazomethaan en een difosfine. 
Difosfiness met een rigide structuur geven aanleiding tot mononucleaire complexen, 
bijvoorbeeldd 6 en 7, terwijl difosfine liganden met flexibele, alifatische ketens aanleiding 
gevenn tot dinucleaire complexen 8a en 8b. 

66 7 8a m = 1 
8bmm = 4 

Dee complexen zijn stabiel ten opzichte van lucht en vocht, maar vertonen een lage 
activiteitt in zowel de ROMP van norborneen als de ring sluiting metathese van diethyl 
diallylmalonaatt vergeleken met de Grubbs-katalysator 1. Dit kan worden toegeschreven aan 
hett chelaat-effect waarbij het difosfine ligand de vorming van het katalytisch actieve deeltje 
remt,, maar ook sterische factoren van het ligandskelet zouden kunnen bijdragen aan de lagere 
activiteit.. Onze observaties onderschrijven het gepostuleerde mechanisme van de metafhese-
reactie. . 

Wee zijn er in geslaagd NHC liganden met volumineuze adamantyl substituenten te 
synthetiseren.. H2IAd (9, met twee adamantyl substituenten) en H2IAdMes (10, met een 
adamantyll  en een mesityl substituent) zijn als uitgangsstoffen voor NHC liganden gesyntheti-
seerd.. Enkel H2IAdMes reageert met de Grubbs-katalysator tot het gewenste product 11. 
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Hett onvermogen van H2IAd om een PCy3 ligand in de Grubbs-katalysator 1 te 
vervangenn kan worden toegeschreven aan de grote sterische hindering die de adamantyl 
substituentenn induceren. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat bij de synthese 
vann 11 er maar één isomeer wordt gevormd. Verder blijkt uit het CPK-model van de 
kristalstructuurr van 11 dat het onmogelijk is twee adamantyl substituenten te accommoderen 
inn het Ru carbeencomplex. De kristalstructuur van het analoge, fosfine-vrije dinucleaire 
complexx vertoont een zelfde ruimtelijke ordening van de NHC liganden rond het ruthenium 
alss in het mononucleaire complex, hoewel er ook een aantal additionele, eigenaardige 
kenmerkenn in de binding zijn te onderscheiden. Het belang van het juiste ontwerp van hei 

NHCC ligand voor tweede generatie Grubbs-katalysatoren blijkt uit de verkregen katalyse 
resultaten.. De introductie van 10 als ligand resulteert in een zeer lage metathese activiteit in 
vergelijkingg tot de traditionele Grubbs-katalysatoren. Het nieuwe complex is niet in staat de 
zelf-metathesee van 1-octeen te katalyseren zonder de toevoeging van CuCl als fosfine-vanger, 
waarnaa de katalysator alsnog maar weinig 'turnovers' maakt. De lage metathese activiteit 
illustreertt het belang van de sterische omvang van het NHC ligand en is een cruciaal punt 
waarmeee rekening moet worden gehouden in toekomstige ontwerpen voor metathese-
katalysatorenn gebaseerd op het Grubbs-motief. 

Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschrift hebben we aangetoond dat de combinatie 
vann diallylborering van lactamen 12 gevolgd door ring sluiting metathese op 2,2-diallyl 
Af-heterocyclischee verbindingen 13 een efficiënte route is naar 6-azaspiro[4.«]alk-2-enen 14. 
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Beidee synthesestappen geven de gewenste producten in hoge opbrengsten. Bescherming 

vann het vrije amine in 13 met de juiste beschermgroep is noodzakelijk voor een efficiënte 

ringsluitingsstapp door middel van metathese. De gepresenteerde route heeft als beperking dat 

enkell  cyclopenteenringen kunnen worden gesynthetiseerd, waarbij de dubbele binding zich 

altijdd op de P-positie ten opzichte van het spiro-atoom bevindt. 
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