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10 Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft theoretische studies naar oxidatieve-insertiereacties van ka-

talytisch actieve palladium-complexen in archetypische bindingen van modelsubstra-
ten. Het oxidatieve-insertiemechanisme is de eerste en normaal gesproken snelheids-

bepalende bindingsactiveringsstap in de (Nobelprijs-winnende) ‘cross-coupling’ reac-

ties, welke een belangrijk gereedschap zijn in de organische synthese. De klemtoon ligt 
op het begrijpen van de trends in activeringsbarrières wanneer de structuur van de 

katalysator of het substraat gevarieerd wordt. 

De aanpak om het mechanisme van deze bindingsactiveringen te onderzoeken is 
het ‘activation strain’ model, dat wordt toegepast door middel van Dichtheidsfunctio-

naaltheorie (DFT) berekeningen met het ADF-programma. Dit model stelt ons in 

staat om de geometrie en energie van de overgangstoestanden, maar ook het gedrag 
langs het reactiepad, te analyseren vanuit het perspectief van de oorspronkelijke reac-

tanten. Wanneer de reactanten elkaar naderen, beginnen ze te wisselwerken en elkaar 

te vervormen. De totale energie en in het bijzonder de activeringsenergie kan dus op-
gesplitst worden in bijdragen van de deformatie van de reactanten (de deformatie- of 

spanningsenergie) en hun onderlinge interactie (de interactie-energie). De interactie-

energie, die geanalyseerd kan worden met behulp van een energie-decompositie analy-
se binnen ADF, bestaat uit stabiliserende orbitaal-interacties, electrostatische interac-

ties en destabiliserende Pauli repulsie.  

Het is van vitaal belang om zowel de spanning als interactie langs het hele reactie-
pad te beschouwen; door hun wederzijdse interactie leiden veranderingen in de ter-

men gewoonlijk tot een verschuiving van de locatie van de overgangstoestand langs 

het reactiepad. Dit is precies het gebied waarin het ‘activation strain’ model een be-
langrijke en verhelderende rol speelt. 

Het derde hoofdstuk behandelt de ‘sterische aard van de bite angle’. De grootte 

van de ligand-metaal-ligand hoek, of ‘bite angle’, wordt vaak als een belangrijke para-
meter gezien wat betreft de bepaling van katalytische activiteit. Een kleinere bite angle 

vertaalt zich normaal gesproken naar lagere activeringsbarrières, iets wat traditioneel 

wordt toegeschreven aan een electronisch mechanisme waarin de electrondonatie 
vanuit de "4d"" orbitaal verbetert, omdat deze in energie omhoog geduwd wordt bij 

kleinere bite angles. In tegenstelling tot dit beeld, laat onze analyse zien hoe de bite 
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angle een primair sterische oorsprong heeft: door het a priori buigen van de katalysa-

tor, zoals in chelerende complexen, vermijdt men ongunstige niet-bindende interacties 

met het substraat, die de liganden anders zouden wegbuigen waardoor meer spanning 
zou ontstaan. In zekere zin komt ons sterische model neer op het “wegnemen” van 

destabiliserende deformatie (oftewel de deformatie van de katalysator door sterische 

repulsie met het substraat) uit het reactieprofiel door deze spanning, vanaf het begin, 
in te bouwen in het katalytisch actieve overgangsmetaalcomplex. 

Onze resultaten laten ook zien hoe electronische effecten de activiteit op een selec-

tieve manier kunnen bijstellen. De introductie van electronenstuwende substituenten 
op de fosfineliganden versterkt bijvoorbeeld de electronendonatie vanaf het palladi-

um, en dit stabiliserende effect is vooral sterk voor C–H activering. Dit komt omdat 

de C–H activering gepaard gaat met een sterke interactie tussen katalysator en sub-
straat. Aan de andere kant, voor de sterisch meer gehinderde C–C activering, is de 

destabiliserende sterische bulk van het substraat vaak de dominerende factor. Maar de 

relatieve invloed van deze electronische en sterische factoren hangt ook af van andere 
parameters zoals, inderdaad, de bite angle: bij kleinere bite angles zijn de electronische 

effecten relatief belangrijk, terwijl bij grotere bite angles de sterische factoren een 

prominentere rol spelen. Dit type gedrag, waarbij het effect van de liganden beïnvloed 
wordt door de intrinsieke reactiviteit van een bepaalde binding, komen we in dit 

proefschrift bij veel substraten en structurele motieven in de katalysator tegen. 

Hoofdstukken 4 en 5 concentreren zich op het effect van sterische bulk in het sub-
straat op de activering van C–H en C–C bindingen in alkanen. Alhoewel de bindingen 

zwakker worden bij een verhoging van het aantal methylsubstituenten, stijgen de bar-

rières voor hun activering. De volledig gesubstitueerde bindingen geven de hoogste 
barrières. De reden voor de hogere activeringsbarrières van de zwakkere bindingen is 

dat de methylgroepen de effectieve interactie van de katalysator met de binding hinde-

ren. Het substraat moet deformeren om ruimte te maken voor het metaal, voordat een 
bevorderlijke, stabiliserende interactie plaats kan vinden. De interactie wordt verder 

ook verzwakt door een geringere electronendonatie van palladium naar de binding. 

Dit komt door de energieën van de &* orbitalen, die voor substraten met meer steri-
sche bulk minder snel dalen langs het reactiepad. 

Hoofdstukken 6 en 7 gaan over een serie waterstof-element en koolstof-element 

bindingen in H–AHn and CH3–AHn (AHn = CH3, NH2, OH, and F), welke twee reek-
sen van toenemend polaire bindingen in de tweede periode voorstellen. Hoofdstuk 6 

behandelt de trends in bindingssterktes voor deze substraten en beschrijft hoe de CH3 
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groep zich anders gedraagt dan de rest van de tweede periode AHn-groepen, doordat 

het methylradicaal weg buigt naar de parapluvorm die het heeft in het overall mole-

cuul. Het belangrijkste verschil met de andere H–AHn en CH3–AHn bindingen is dat 
ze vrije elektronenparen op A hebben die niet, zoals de A–H bindingen, kunnen weg-

buigen door een waterstofkern te verplaatsen. Het resultaat is een lagere Pauli repulsie, 

waardoor de bindingen met de methylgroep sterker zijn dan verwacht op basis van 
verschillen in electronegativiteit. 

Hoofdstuk 7 behandelt de activering van deze serie van toenemend polaire bindin-

gen door ongecoördineerd palladium. De bindingssterktes zijn overheersend in de 
bepaling van de trends: een meer polaire binding is sterker en heeft een hogere active-

ringsspanning en dus een hogere activeringsbarrière. Het effect hiervan wordt tot op 

zeker hoogte tegengegaan door een verbeterde electronendonatie van palladium naar 
de lager liggende &* LUMO orbitalen van de meer polaire bindingen. In gevallen waar 

AHn = CH3, kunnen we concluderen dat de sterisch meer gehinderde methylgroep 

altijd een hogere activeringsspanning induceert dan verwacht zou worden op basis van 
de bindingssterktes. Dit gedrag, waarbij de stap naar een volledig gesubstitueerde 

groep ineens een sterke verhoging van de spanningsenergie veroorzaakt, is vergelijk-

baar met de stap naar de volledig gesubstitueerde alkaanbindingen in hoofdstukken 4 
en 5. 

Hoofdstuk 8 behandelt de activering van de verschillend gehybridiseerde bindin-

gen C(sp3)–X, C(sp2)–X, and C(sp)–X in X-gesubstitueerd ethaan, etheen en ethyn, 
met X = H, CH3, and Cl. In deze serie observeren we een trend van dalende barrière-

hoogtes bij activering door palladium, ondanks het feit dat de bindingen sterker wor-

den. Er zijn twee belangrijke redenen voor dit gedrag: 1) van sp3 naar sp hybridisatie, 
verbetert de electronendonatie vanuit palladium door de lager liggende &*C–X LUMO 

orbitaal op het substraat, en in mindere mate door interactie met de "C–C and "*C–C 

orbitalen; 2) verminderde sterische repulsie omdat de geactiveerde C–X binding ste-
risch minder gehinderd wordt wanneer het koolstofatoom van sp3 naar sp hybridisatie 

gaat. 

 




