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Samenvatting
 

Er is, nu en in de toekomst, een toenemende behoefte aan chemische reacties die 

minder energie kosten en minder afvalproducten leveren dan huidige processen, 

maar die tegelijkertijd ook een hogere selectiviteit vertonen. Het gebruik van 

katalysatoren speelt een belangrijke rol in dit geheel, teneinde deze doelstellingen te 

halen. Chemici dragen hier een deel in bij door onderzoek te verrichten naar de 

synthese van nieuwe meer selectieve katalysatoren voor bestaande en nieuwe 

reacties. Hierdoor zal er tevens een toename optreden in de kennis en het begrip van 

bestaande processen. Uiteindelijk proberen we het beste compromis te vinden 

tussen kosten in termen van energie, financiële middelen, milieu en uitvoering. 

 

Deze dissertatie omvat de synthese, karakterisering en in sommige gevallen de 

toepassing van katalyse van verscheidene cyclische palladium complexen. 

Hoofdstuk 1 begint met een introductie van de coördinatie- en organometaalchemie, 

waarna dieper wordt ingegaan op de organopalladiumchemie van cyclische 

complexen; met name de synthese en de reactiviteit van palladacyclische en 

cyclogepalladeerde verbindingen (Schema 1) worden belicht, alsmede hun eventuele 

toepassing als katalysator. 
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Schema 1. Palladacyclische Pd(C�C) en cyclogepalladeerde Pd(C�Y) complexen. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt de vorming van palladacyclopentadienen uit asymmetrische 

alkynen beschreven. De complexen worden gevormd door een reactie van een 

asymmetrisch alkyn met Pd(dba)2 en bidentaat stikstof liganden (bipy, tmeda, phen 

en Ar-bian) zoals aangegeven in Schema 2. Asymmetrische alkynen zoals methyl 

fenylpropynoaat of methyl (4-methoxyfenyl)propynoaat geven een volledig 

regioselectieve vorming van kop-staart gekoppelde palladacyclopentadienen, terwijl 

de reactie met methyl (4-nitrofenyl)propynoaat leidt tot de vorming van zowel kop-

staart als staart-staart gekoppelde producten. 
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Schema 2. Vorming van palladacyclopentadienen uit asymmetrische alkynen. 

 

De regioselectiviteit van de oxidatieve cyclisatie van een tweede alkyn molecuul met 

het tussenproduct [Pd(NN)(�2-alkyn)] geeft aan dat er een subtiel samenspel is van 

sterische en electronische faktoren. Gezien de soms geringe stabiliteit van het 

gevormde palladacyclopentadieen, wordt voorgesteld dat dit proces reversibel is. 

Sluitend bewijs hiervoor werd gevonden door de waargenomen stabiliteit van een 

mengsel van regio-isomeren en een uitwisselingsreactie gepaard gaand met het 

vrijkomen van het initieel gecoördineerde alkyn.  

 

In Hoofdstuk 3 worden experimenten besproken die als doel hebben het 

mechanisme van de 3-componenten synthese van diënen op te helderen. Onderzoek 

betreffende de kinetiek en het mechanisme van de vorming van het 

palladacyclopentadieen [Pd(bipy)(CCOOMe)4] vanuit [Pd(bipy)(�2-DMF)] en 

[Pd(bipy)(�2-dmbd)] suggereert de vorming van een niet te detecteren, reactief 

tussenproduct, dat beschreven kan worden met het evenwichtsmengsel van een 

[Pd(bipy)(�2-DMF)] complex en een [Pd(bipy)(�2-alkyn)] complex (Schema 3). 
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Schema 3. Ongedetecteerd reactief tussenproduct, verondersteld in het 

             vormingsmechanisme van palladacyclopentadieen complexen. 

 

De waargenomen lage selectiviteit in de katalytische synthese van dienen kan 

worden veroorzaakt door de hoge reactiviteit van dit Pd0-waardige tussenproduct, 

welke kan worden gevormd door reductieve eliminatie van het dieen product. 
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Er wordt betoogd dat er twee parallelle katalytische cycli doorlopen kunnen worden 

en voorts, dat het mogelijk is de katalyse zo te sturen dat hoofdzakelijk het dieen 

wordt verkregen. Tenslotte wordt een plausibel mechanisme voor het katalytische 3-

componenten proces voorgesteld. 

 

In Hoofdstuk 4 wordt de aandacht gericht op de synthese en karakterisering van 

cyclometallische platina- en palladium verbindingen van het type [M(C^N)(LL)]+ met 

als LL chelerende liganden zoals 2,2’-difosfininen en 2,2’-bipyridylen (Schema 4). Als 

de cyclogepalladeerde complexen worden gebruikt als katalysator in koper- en 

fosfine-vrije Sonogashira reacties, dan wordt er een goede stabiliteit en activiteit van 

deze complexen gevonden, die echter vergelijkbaar zijn met voor deze reactie al 

bestaande en gepubliceerde katalysatoren. Vervolgens wordt er een kort overzicht 

gegeven van de eigenschappen van 2,2’-di-fosfinines en wordt er een voorstel 

gedaan hoe deze te synthetiseren, ter introductie van het (tot dusver niet 

succesvolle) onderzoek van de synthese van 0-waardige cyclische palladium 

verbindingen met N^C- liganden (van het type [Pd(C^N)Ln]-) vergelijkbaar met de 

actieve verbinding [Pd(C^P)Ln]-. Deze [Pd(C^P)Ln]- verbinding wordt verwacht de 

katalytisch actieve component in de Mizoroki-Heck reactie te zijn. 
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Schema 4. Cyclometallisch platina- en palladiumverbindingen  

van het type [M(C�N)(LL)]+ en 2,2’-di-fosfinine liganden. 

 

Als laatste wordt in hoofdstuk 5 de selectieve partiële hydrogenering van 

verschillende gefunctionaliseerde allenen beschreven, gekatalyseerd door 0-

waardige palladium complexen met als liganden bis(arylimino)acenafteen en een 

alkeen. Er is aangetoond dat deze katalysatoren een excellente activiteit vertonen. 

Hydrogenering van 1,2-dienylfosfonaten is succesvol uitgevoerd met hoge chemo- , 
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positionele- en stereoselectiviteit waarin di- of tri-gesubstitueerde (Z)-1-alkenyl 

fosfonaten worden verkregen (Schema 5). 
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Schema 5. Hydrogenering van 1,2-dienyl fosfonaten met de  

[Pd(p-MeO-C6H4-bian)(�2-dmfu)] katalysator. 

 

Naast 1,2-dienyl fosfonaten kunnen ook 2,3-dienoaten worden gehydrogeneerd, 

tevens met een hoge chemo- en positionele selectiviteit, zij het wel met lagere 

stereoselectiviteit. Deze lagere stereoselectiviteit bij de hydrogenering van 2,3-

dienoaten wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een palladium-gekatalyseerde 

isomerisatie van het (Z)-alkeen product naar het (E)-alkeen. De belangrijkste 

eigenschap van de reactie is, dat er geen ongewenste overreductie plaats vindt 

indien de actieve [palladium(Ar-bian)] katalysator wordt gebruikt.  

 

 


