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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Zerovalent palladium (N-heterocyclic carbene) complexes for transfer
hydrogenation of alkynes

Hauwert, P.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hauwert, P. (2011). Zerovalent palladium (N-heterocyclic carbene) complexes for transfer
hydrogenation of alkynes. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/zerovalent-palladium-nheterocyclic-carbene-complexes-for-transfer-hydrogenation-of-alkynes(e75ba2a0-5671-47a4-a902-3eb1a4847b3a).html


 

161 
 

Samenvatting  
 

Nulwaardige palladium (N‐heterocyclisch carbeen)‐

complexen voor overdrachtshydrogenering van alkynen 
 

Het belang van gekatalyseerde  reacties  in de chemische  industrie  is groot en 

groeit nog steeds. Hoewel heterogene katalysatoren de hoofdrol spelen neemt 

het gebruik van homogene katalysatoren  toe, vanwege hun hoge  reactiviteit 

en  selectiviteit  in  veel  reacties.  Een  van  deze  reacties  is  de  selectieve  semi‐

hydrogenering van alkynen tot cis‐alkenen (Schema 1), waarvoor meestal een 

heterogene palladiumkatalysator wordt gebruikt die  is vergiftigd met  lood en 

chinoline. Deze katalysator is ontwikkeld door Lindlar in 1952 en wordt  onder 

andere gebruikt bij de  synthese van natuurlijke producten, de productie van 

geurstoffen en voor het verwijderen van onzuiverheden uit de uitgangsstoffen 

voor polymere kunststoffen, om vergiftiging van de polymerisatiekatalysatoren 

te voorkomen. De moeilijkheid van deze  reactie  ligt  in de hydrogenering van 

een  drievoudige  koolstof‐koolstof  binding  (alkyn)  naar  de  overeenkomstige 

dubbele binding (alkeen), terwijl de over‐hydrogenering naar de enkele binding 

(alkaan) voorkomen moet worden. 

 

Schema 1. Industriële processen waarin alkyn hydrogenering een belangrijke rol speelt 

 

De  reproduceerbaarheid  van  Lindlar's  katalysator  en  andere  heterogene 

katalysatoren voor hydrogenering van alkynen geeft vaak problemen als gevolg 

van  de  slecht  gedefinieerde  structuur  en  omdat  de  katalysator  verandert 

tijdens het katalytische proces. Om deze reden zou het beter zijn om een goed 

gedefinieerde  homogene  katalysator  te  gebruiken  voor  deze  reactie.  Op 

palladium  gebaseerde  katalysatoren  behoren  tot  de  beste  voor  diverse 

chemische  reacties,  wat  wordt  benadrukt  door  de  toekenning  van  de 

Nobelprijs voor de Scheikunde in 2010 aan professoren Heck, Negishi en Suzuki 
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voor  Palladium‐gekatalyseerde  koppelings‐reacties. Ook  in  de  hydrogenering 

van  alkynen behoren homogene, op palladium  gebaseerde  katalysatoren  tot 

de beste. Er  is echter nog  steeds geen katalysator bekend die  in  staat  is om 

selectief  alkynen  met  aromatische  substituenten  te  hydrogeneren  tot  de 

overeenkomstige  alkanen  zonder  de  daarop  volgende  overreductie  na 

volledige conversie. 

 

Dit  proefschrift  behandelt  de  synthese  en  katalytische  toepassing  van 

homogene  [Pd(N‐heterocyclisch  carbeen)(alkeen)]‐complexen  in  overdrachts‐

hydrogenering  van  alkynen  (Schema  2).  In  Hoofdstuk  1  worden  de 

eigenschappen  van  N‐heterocyclische  carbenen  als  liganden  voor  late 

overgangsmetalen  beschreven,  evenals  de  toepassing  ervan  in  homogene 

katalyse. De  semihydrogenering  van  alkynen door heterogene  en homogene 

katalysatoren  is  samengevat,  waarbij  de  nadruk  is  gelegd  op  inzicht  in  het 

mechanisme  en  de  factoren  die  de  chemo‐  en  stereoselectiviteit  van  deze 

reactie  beïnvloeden.  Bij  overdrachtshydrogenering  wordt  een  zogenaamde 

waterstofdonor  gebruikt,  in  plaats  van waterstofgas. Deze  reactie wordt  op 

grote  schaal  gebruikt  voor  de  hydrogenering  van  gepolariseerde  dubbele 

bindingen (aldehyden, ketonen, imines), maar er zijn maar enkele voorbeelden 

bekend  van  overdracht  van  waterstof  naar  meervoudige  koolstof‐koolstof 

bindingen. 

 

Schema  2.  Palladium‐gekatalseerde  overdrachtshydrogenering  van  alkynen  met 

mierenzuur als donor 
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In  Hoofdstuk  2  wordt  de  overdrachtshydrogenering  van  alkynen  naar  cis‐

alkenen  ontwikkeld,  met  behulp  van  [Pd(N‐heterocyclisch  carbeen) 

(maleïnezuur  anhydride)]‐complexen  als  katalysator  en  mierenzuur  als 

waterstof  donor  (Schema  2).  Het  gebruik  van  sterk  coördinerende 

oplosmiddelen zoals acetonitril leidt tot zeer stereoselectieve vorming van cis‐

alkenen  als  het  product,  zonder  dat  naderhand  over‐reductie  naar  alkanen 

optreedt.  Alkynen met  aromatische  substituenten  geven  vaak  problemen  in 

alkyn  semihydrogenering,  maar  in  het  hier  ontwikkelde  systeem  worden 

alifatische  en  aromatische  alkynen  even  gemakkelijk  gehydrogeneerd.  De 

tolerantie  voor  functionele  groepen  is hoog, waardoor de  aanwezigheid  van 

andere reduceerbare  functionaliteiten zoals nitro‐groepen, ketonen en esters 

de  reactie  niet  stoort.  Geconjugeerde  dubbele  bindingen  geven  wat 

problemen,  maar  er  wordt  geen  over‐hydrogenering  waargenomen.  De 

structuur van de in situ  gemaakte katalysator [Pd(IMes)(MA)(MeCN)] (A) werd 

ook gevarieerd om het effect van ruimtelijke  invloeden van het  ligand te zien 

en  vergeleken  met  de  geïsoleerde  [Pd(IMes)(MA)2]‐complexen  (B).  Deze 

variaties laten zien dat katalysatoren van type A actiever zijn dan katalysatoren 

van type B en dat er een optimaal formaat  ligand  is. Hierbij moet een balans 

worden  gevonden  tussen  selectiviteit  aan  de  ene  en  de  activiteit  aan  de 

andere kant.  

 

Studies naar het mechanisme  van de overdrachtshydrogenering  van  alkynen 

werden  uitgevoerd met  behulp  van  verschillende  experimentele  technieken, 

beschreven  in Hoofdstuk 3. De kinetiek van de reactie  toont een eerste orde 

van  de  reactie  in  palladium  en  in  de  waterstofdonor  triethylammonium 

formiaat.  De  orde  in  substraat  is  positief  bij  lage  concentraties  alkyn maar 

negatief  bij  hoge  concentraties,  wat  verklaard  wordt  door  een  sterke 

concurrentie  van het  substraat, product  en oplosmiddel  voor het palladium. 

Dit  is ook de  verklaring  voor de hoge waargenomen  chemoselectiviteit. Met 

behulp van deuterium‐labeling van de waterstofdonor is aangetoond dat zowel 

het  proton  als  het  hydride‐equivalent  van mierenzuur  betrokken  zijn  bij  de 

snelheids‐bepalende  stappen  en  dat  deze  in  afzonderlijke  stappen  worden 

overgedragen. Door het volgen van de  reactie met  1H‐NMR en  2H‐NMR  (van 
2H‐gelabelde  katalysator)  is  de  structuur  van  de  betrokken  katalytische 
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intermediairen  verder  opgehelderd.  Hierdoor  was  het  mogelijk  een 

katalytische cyclus op te stellen, die is weergegeven in Schema 3.  

Deze  katalytische  cyclus bestaat uit drie belangrijke  stappen:  (1) overdragen 

van  waterstof  van  een  gecoördineerd  formiaat  anion  naar  een  nulwaardig 

[palladium(NHC)(alkyn)]‐complex,  gevolgd  door  (2) migratie  van  het  hydride 

naar het gecoördineerde alkyn, waarna  (3) het product alkeen vrijkomt door 

protonoverdracht  vanaf het  triethylammonium  kation. De  selectiviteit wordt 

bepaald door de stabiliteit van het complex na stap (3). Ook zijn  verschillende 

katalytisch relevante intermediairen is geïsoleerd. 

 
Schema  3.  Katalytische  cyclus  van  de  [Pd(NHC)(MA)(MeCN)]‐gekatalyseerde 

overdrachtshydrogenering van alkynen met triethylammonium formiaat als waterstof 

donor 

 

Tijdens de substraatstudies  in Hoofdstuk 2 bleken de activiteit en selectiviteit 

van de  reactie gecorreleerd  te  zijn met de elektronendichtheid op palladium 

en  op  het  substraat. Om  de  details  hiervan  te  onderzoeken  zijn  een  aantal 

nieuwe  Pd(0)‐complexen  gemaakt  met  zogenaamde  ‘expanded‐ring’  N‐

heterocyclische carbenen (erNHC), in Hoofdstuk 4 (structuren 1‐3 in Figuur 1). 

Deze  carbeen  liganden  hebben  een  grotere  sterische  bulk  en  een  hogere 

elektron‐donerende  capaciteit,  waardoor  werd  verwacht  dat  hun  Pd‐

complexen hogere activiteiten zouden vertonen bij transfer hydrogenering van 

electron‐rijke alkynen. De verkregen complexen tonen een sterk effect van de 

toegenomen  sterische  bulk,  die  de  isolatie  van  luchtstabiele  14‐elektron 
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palladium  complexen  zoals  3  mogelijk  maakte.  Hun  activiteit  in  de 

overdrachtshydrogenering  van  alkynen  is,  zoals  verwacht,  veel  hoger  dan 

complexen  van  type  A  en  de  intrinsieke  selectiviteit  is  goed  tot  uitstekend. 

Echter, de toegenomen sterische bulk van deze liganden leidt tot gedeeltelijke 

isomerisatie van de dubbele binding van het product Z‐1‐fenylpropeen I naar 
3‐fenylpropeen III.  
 

Figuur  1.  Nieuwe  [Pd(erNHC)(MA)1‐2]  complexen,  en  het  gebruik  ervan  in  de 

gekatalyseerde overdrachtshydrogenering van alkynen 

 

In  Hoofdstuk  5  wordt  een  poging  gedaan  om  de  toepasbaarheid  van  de 

overdrachts  semihydrogenering  van  alkynen  te  vergroten  door  het 

immobiliseren  van  de  katalysator  op  een mesoporeus  silica  dragermateriaal 

(Figuur 2). Op deze manier  kan de  katalysator worden hergebruikt, wat  een 

belangrijke  eigenschap  is  voor  toepassing  van  edelmetaalkatalysatoren. 

Hiervoor  is  het  ligand  voorzien  van  een  verbindingsgroep,  waardoor  het 

covalent  aan het dragermateriaal  kan worden bevestigd, waarna het metaal 

geïntroduceerd  kon worden. Het  geïmmobiliseerde  complex  is  geanalyseerd 

met  behulp  van  vaste  stof  NMR‐    en  diffuse  reflectie  IR‐spectrometrie,  N2‐

fysisorptie  en  elementanalyse.  Een  geïmmobiliseerd  [Pd(NHC)(MA)2]‐

bevattend materiaal is gemaakt met een Pd‐belading tot 0.36 mmol/g.  

 

 
Figuur 2. [Pd(NHC)(MA)2]‐complex geïmmobiliseerd in de poriën van een geordend 

mesoporous silica‐dragermateriaal 
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De    verkregen  katalysatoren‐op‐drager  zijn  gebruikt  in  de  overdrachts‐

hydrogenering van 1‐fenyl‐1‐propyn en vertoont activiteit en  selectiviteit die 

vergelijkbaar  zijn met  die  van  de  homogene  katalysator. De  activiteit  is  iets 

lager, maar nog  steeds vrij hoog. Herbruikbaarheidsstudies  laten  zien dat de 

katalysator  teruggewonnen  kan  worden  en  hergebruikt,  maar  dat  de 

hoeveelheid palladium  in de drager  langzaam afneemt  (zgn  ‘leaching’). Het  is 

aannemelijk  gemaakt  dat  de  katalyse  plaatsvindt  in  de  poriën  van  het 

dragermateriaal. De geïmmobiliseerde katalysator  is beduidend  stabieler dan 

zijn homogene evenknie, maar de sterkte van de metaal‐ligand binding moet 

blijkbaar  nog  verder worden  verhoogd  om  katalysatoren  te  ontwikkelen  die 

minder  leaching  vertonen,  zodat  deze  op  grote  schaal  toegepast  kunnen 

worden. 

 


