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Samenvatting 
 
 
De asymmetrische synthese maakt op het ogenblik stormachtige ontwikkelingen door 
en vindt ook steeds nieuwe toepassingen. Hierdoor wordt het ontwerp en de synthese 
van nieuwe liganden, die het hart van de asymmetrische katalyse vormen, steeds 
belangrijker. Bidentate liganden hebben zich bewezen als efficiënte liganden, met 
name in de asymmetrische hydrogenering. Echter, hun bereiding is vaak moeilijk en 
hierdoor zijn de opbrengsten van de synthese doorgaans laag. Hier tegenover steken 
de monodentate liganden, die in slechts enkele stappen bereid kunnen worden, gunstig 
af. Dit is van allesoverheersend belang als het doel is een ligandbibliotheek* te maken 
voor “high throughput screening” van katalysatoren voor een gewenste omzetting. 
Ons project had tot doel simpele, stabiele en makkelijk toegankelijke liganden te 
ontwikkelen en die vervolgens te testen in de overgangsmetaal-gekatalyseerde 
asymmetrische katalyse, met name nitril hydrolyse. Secundaire fosfineoxiden (SFO’s) 
zijn een klasse van liganden die voldoen aan de vereisten van een makkelijke 
synthese. 
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Schema 7.1 Isomere vormen van secundaire fosfineoxiden 
 
Deze liganden kunnen in principe in twee vormen voorkomen, nl. als fosfineoxide en 
als fosfiniet. Het is de fosfiniet vorm die aan het metaal bind, maar ongebonden in 
oplossing overheerst de fosfineoxide vorm (Schema 7.1). 
Deze liganden zijn  eerder toegepast in de katalytische nitril hydrolyse, de 
hydroformylering en in cross-coupling reacties. Echter bij het begin van dit onderzoek 
waren er geen toepassingen bekend van enantiozuivere SFO’s. Na onze eerste 
publicatie werd recent een voorbeeld van een palladium gekatalyseerde allylische 
substitutie reactie gerapporteerd waarbij enantiozuivere SFO’s gebruikt werden. 
Dit proefschrift beschrijft het ontwerp, de synthese en de racemaatsplitsing van een 
aantal SFO’s en hun toepassing in de asymmetrische katalyse. 
Na twee inleidende hoofdstukken beschrijft hoofdstuk 3 de synthese en resolutie van 
een aantal SFO’s. Deze liganden konden eenvoudig worden bereid via een tweestaps 

 
* Een ligandbibliotheek is een grote collectie van verschillende, maar gelijksoortige liganden, 
bijvoorbeeld fosfines, fosforamidieten of SFO’s. 



procedure die tot redelijke opbrengsten leidt. Bij de synthese, uitgaande van een 
Grignard reagens en PhPCl2 of t-BuPCl2 is de doseervolgorde heel belangrijk. Het is 
noodzakelijk om de Grignard reagentia toe te voegen aan de RPCl2 verbinding bij –20 
°C, gevolgd door hydrolyse. Als daarentegen de RPCl2 verbinding aan het Grignard 
reagens wordt toegevoegd wordt nauwelijks SFO gevormd.  
De liganden konden op eenvoudige wijze in hun antipoden gespitst worden met 
behulp van preparatieve chirale HPLC. Met name de scheiding van t-BuPhPHO was 
buitengewoon succesvol gezien het grote verschil in retentietijd van 4.3 min tussen 
beide antipoden waardoor veel materiaal per run gescheiden kon worden. De meeste 
andere liganden konden ook op deze wijze gesplitst worden, maar met minder 
spectaculaire verschillen in retentietijd (Figuur 7.1). 
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 R1 = t-Bu, R2 = Ph
 R1 = i-Pr,  R2 = Ph
 R1 = t-Bu, R2 = 2-naftyl
 R1 = t-Bu, R2 = 2-MeOC6H4
 R1 = t-Bu, R2 = 3,5-di-MeC6H3
 R1 = t-Bu, R2 = 2,4,6-tri-MeC6H2
 R1 = Ph,  R2 = 2-naftyl
 R1 = t-Bu, R2 = 2-PPh2-C6H4

Figuur 7.1 Enantiozuivere SFO’s 
 
Pogingen om pyridine bevattende SFO’s te synthetiseren mislukten. Er trad een 
dubbele Grignard additie op, waarbij tertiaire fosfines en fosfineoxiden gevormd 
werden. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de hydrolyse van nitrillen gekatalyseerd door complexen van 
platina met de SFO’s. De bereiding van twee niet-chirale SFO’s en hun platina- 
complexen wordt beschreven. Bij de hydrolyse van sterisch gehinderde nitrillen tot de 
amides blijken deze complexen tot veel snellere reacties te leiden dan katalysatoren 
die in situ bereid werden uit een platina-precursor. Bij niet gehinderde nitrillen is dit 
verschil niet zo uitgesproken. Het platina complex van Me2PHO is veel actiever dan 
het Ph2PHO complex. Reactie van PtCl2 of Pt(COD)Cl2 met overmaat Me2PHO leidt 
tot vorming van een complex, waarvan de structuur werd opgehelderd door 
gebruikmaking van röntgenanalyse. 



De structuren van de platina complexen met racemisch en enantiozuiver t-BuPhPHO 
werden onderzocht m.b.v. NMR. In eerste instantie vormt zich bij de synthese een 
mengsel van cis- en trans-complexen. Na reactie met Et3N wordt er irreversibel een 
dimeer complex gevormd. Bij gebruik van racemisch ligand worden er twee 
diastereomere complexen gevormd; met het enantiozuivere ligand wordt slechts één 
complex gevormd.  
Een aantal structureel verschillende nitrillen, waaronder nitrillen met zuur en base-
labiele groepen tertiaire nitrillen werden in aanwezigheid van een katalytische 
hoeveelheid van deze complexen in uitstekende opbrengst (doorgaans > 95%) 
gehydrolyseerd tot de amiden onder neutrale condities. De hydrolysereactie werkt nog 
steeds uitstekend bij kamertemperatuur, echter er is een lange tijd nodig voor 
complete omzetting doordat de reactie nu veel langzamer is. Bij de hydrolyse van 
dinitrillen is het tot op zekere hoogte mogelijk om selectief een van beide groepen te 
hydrolyseren. 
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Schema 7.2 Selectieve Pt/SFO gekatalyseerde hydrolyse van nitrillen tot de amides 
 

Vervolgens werd onderzocht of het mogelijk is om kinetische resolutie te verkrijgen 
bij de hydrolyse van racemische nitrillen met chirale platina/SFO complexen. Eerst 
werd onderzocht of het product misschien racemiseert onder de reactiecondities. 
Hiertoe werd een hydrolyse met het Pt/t-BuPhPHO complex uitgevoerd in D2O. Het 
gevormde product bevatte een COND2-groep, maar er trad geen α-deuterering op. Dit 
lijkt racemisatie van het product uit te sluiten. Echter bij de hydrolyse trad geen 
enkele enantiomere verrijking op, noch van het achtergebleven nitril, noch van het 
amide. Het blijkt dat de enantiozuivere liganden snel racemiseren onder de condities 
van de hydrolyse en dit is de vermoedelijke oorzaak van het mislukken van de 
kinetische resolutie. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de iridium/SFO gekatalyseerde asymmetrische hydrogenering 
van imines. In het mechanisme van de imine-hydrogenering moet het n-
gecoördineerde imine omleggen naar een π-gecoördineerd imine voordat insertie in de 
M-H binding kan optreden. De verwachting is dat deze stap gekatalyseerd wordt door 
protondonoren. Om deze reden worden imine hydrogeneringen doorgaans in methanol 
uitgevoerd. De verwachting is dan ook dat een aanzienlijk versnelling van deze 
hydrogenering bewerkstelligd kan worden door gebruik te maken van SFO’s die een 
zuur proton in de nabijheid van het imine brengen. Echter het blijkt dat de reactie 
weliswaar snel is bij een L/Ir van één, maar het product wordt gevormd in lage 



enantioselectiviteit. Bij L/Ir = 2 is de reactie veel langzamer, echter de 
enantioselectiviteit is substantieel hoger. Vervolgens werd de imine hydrogenering 
geoptimaliseerd aan de hand van een aantal parameters, zoals oplosmiddelen, 
waterstofdruk, metaalprecursor, Iridium/ligand verhouding, additieven, 
substraatstructuur en ligandstructuur. Bij dit screeningsproces werd gebruik gemaakt 
van “High Throughput Experimentation” (HTE), hetgeen neerkomt op het gelijktijdig 
uitvoeren van veel reacties al dan niet in een robot. Gebruik van neutrale precursors 
zoals [Ir(COD)Cl]2 gaf betere resultaten dan met kationische precursors; Iridium 
bleek beter dan rhodium. Tot dusver werden de beste resultaten bereikt met t-
BuPhPHO als ligand. N-benzyl-acetofenonimine kon worden gehydrogeneerd met 
een e.e. van 69% bij L/Ir = 2 onder de geoptimaliseerde condities.  
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Schema 7.3 Iridium/SFO gekatalyseerde imine hydrogenering 
 
Pyridine heeft een dramatisch effect op deze katalysator. Door 2 equivalenten 
pyridine toe te voegen kon de e.e. verhoogd worden naar 78% (Schema 7.3). Alles 
lijkt er op te wijzen dat pyridine als ligand functioneert. Door de reactietemperatuur te 
verlagen kon de e.e. nog tot 83% verbeterd worden, echter de reactiesnelheid wordt 
hierdoor sterk verlaagd. Verhoging van de temperatuur tot 40 °C leidt tot een 
versnelling van de reactie bij een beperkte verlaging van de enantioselectiviteit. De 
hydrogenering werkt zelfs nog bij een waterstofdruk van 1 bar en ook de 
enantioselectiviteit blijft goed, maar ook hierdoor wordt de reactie erg traag. Variaties 
in ligand- en substraatstructuur leidden niet tot verdere verbetering van 
enantioselectiviteit of reactiesnelheid. 
In hoofdstuk 6 wordt de toepassing van enantiozuivere SFO’s als liganden in de 
asymmetrische hydrogenering van andere substraten zoals α- en β- dehydro- 
aminozuren en esters, N-acetyl-enamides, itaconzuur en ester, en enolcarbamaten 
 beschreven. In de meeste gevallen werd het product in goede zuiverheid, maar in lage 
tot matige enantioselectiviteit verkregen. Veelbelovende resultaten werden verkregen 
bij de asymmetrische hydrogenering van tetragesubstitueerde N-acetyl-enamides (tot 
85% e.e.) en het N,N-dimethyl-enolcarbamaat van acetofenon (81% e.e.). Tot zeer 
recent was dit het beste resultaat ooit bereikt met dit substraat. In deze laatste 
hydrogenering neem de enantioselectiviteit af  met toenemende waterstofdruk. 



Ligandvariaties brachten ook hier geen verbetering. De asymmetrische hydrogenering 
van enolcarbamaten is een nieuwe route naar chirale alcoholen (Schema 7.4). 
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Schema 7.4 Asymmetrische hydrogenering van tetragesubstitueerde enamides en van 

enolcarbamaten 
 
Andere katalytische reacties, zoals de palladium gekatalyseerde allylische substitutie, 
de platina gekatalyseerde hydroformylering van styreen en de koper gekatalyseerde 
ring opening  van epoxides werden ook geëxploreerd. Bij de laatste twee 
transformaties trad geen reactie op. De allylische substitutie van 3-acetoxy-1,3-
diphenyl-propeen met dimethyl 2-lithio-malonaat waarbij een katalysator op basis van 
[Pd(allyl)Cl]2 en t-BuPhPHO werd gebruikt verliep met een enantioselectiviteit van 
46%. 
 
Concluderend stellen we vast dat SFO’s makkelijk te bereiden zijn in slechts twee 
stappen en goed te splitsen zijn in de zuivere enantiomeren m.b.v. preparatieve chirale 
HPLC of door een klassieke splitsing. Om deze redenen zijn deze liganden zeer 
geschikt om een ligandbibliotheek mee te maken voor een HTE aanpak. Het zijn 
effectieve liganden gebleken voor de iridium-gekatalyseerde imine hydrogenering en 
de rhodium-gekatalyseerde hydrogenering van α− en β−dehydroaminozouren en hun 
esters, N-acetyl-enamides, itaconzuur en ester en enol carbamaten. Echter, er valt nog 
veel te verbeteren, met name wat betreft de snelheid van deze reacties die veel te laag 
is voor industriële toepassing. Ook de enantioselectiviteit zou nog wat hoger moeten 
worden. 
De voorgevormde en de in situ gevormde platina complexen zijn zeer effectieve 
liganden voor de hydrolyse van nitrillen tot de amides onder neutrale condities. We 
denken dan ook dat dit de beste methode is voor de selectieve nitril hydrolyse, met 
name voor sterisch gehinderde nitrillen en nitrillen die zuur- of basegevoelige 



functionaliteiten bevatten. Helaas bleek het niet mogelijk om de enantiozuivere 
platina/SFO complexen te gebruiken als katalysator voor de kinetische resolutie van 
racemische nitrillen. De oorzaak bleek te liggen in de snelle racemisatie van de 
liganden onder de hydrolysecondities. 
Het is te verwachten dat er meer toepassingen van deze liganden in de asymmetrische 
katalyse gevonden zullen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig aan de 
metaalcomplexen met name om een goede synthetische bereiding te vinden voor een 
breed scala van metalen. Er zijn ook nog eindeloos veel nieuwe structurele varianten 
van de SFO’s te bedenken en te synthetiseren. Met nieuwe stabielere SFO’s zal het 
misschien wel mogelijk zijn om de asymmetrische nitril hydrolyse of de kinetische 
resolutie van racemische nitrillen te realiseren. Met mechanistisch onderzoek zal het 
wellicht mogelijk zijn de reden voor de langzame reactiesnelheid bij de 
asymmetrische hydrogenering te vinden. Ook aan het mechanisme van de platina 
gekatalyseerde nitril hydrolyse moet meer onderzoek gedaan worden om de rol van 
het ligand te verifiëren. 
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