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Het doel van dit proefschrift is het rationeel ontwerpen van een efficiënte en selectieve 

ijzerkatalysator voor cross-koppelingsreacties. Cross-koppelingsreacties worden veel gebruikt 

in industriële processen, zoals de productie van fijne chemicaliën en de geneesmiddelen. 

Doordat de vraag naar milieuvriendelijke en goedkopere alternatieven voor de veelgebruikte 

palladium- en nikkelkatalysatoren toeneemt zijn verschillende alternatieve metalen 

onderzocht. De ijzerkatalysatoren zijn succesvol gebleken in het uitvoeren van cross-

koppelingsreacties, hierdoor hebben ze afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen. 

Echter, het mechanisme achter deze reacties wordt nog steeds niet volledig begrepen. Het 

aantal functionerende ijzer-katalysatoren is relatief laag en de toepasbaarheid is, in vergelijking 

tot de katalysatoren op basis van palladium, beperkt. 

Onze computationele aanpak betrof het gebruik van het activeringsspanningsmodel 

(ASM) voor chemische reactiviteit gebaseerd op dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) 

berekeningen met het softwarepakket ADF. Het ASM is een op fragmenten gebaseerde aanpak 

die reacties kenmerkt in eenvoudige en intuïtieve termen zoals het effect van geometrische 

deformatie van de reactanten en verschillende wisselwerkingstermen als gevolg van 

veranderingen in de elektronische structuur van de reactanten langs het reactiepad. Dit model 

stelt ons in staat om het gedrag langs het reactiepad, vanuit het perspectief van de 

oorspronkelijke reactanten, te analyseren. Wanneer deze reactanten elkaar naderen zullen ze 

met elkaar gaan wisselwerken. De totale energie van een specifieke chemische reactie kan 

worden opgesplitst in de bijdrage van de deformatie van de reactanten (de spanningsenergie) 

en hun onderlinge wisselwerking (de interactie-energie). Analyse van de deformatie en 

wisselwerkingstermen langs het gehele potentiële energieoppervlak is essentieel, omdat 

veranderingen in één of beide termen, door hun onderlinge afhankelijkheid, kan leiden tot een 

verschuiving van de overgangstoestand langs het reactiepad. Dit is exact waar het 

activeringsspanningsmodel een belangrijke en verhelderende rol speelt. 

Ons werk, gebaseerd op de strategie die bekend staat als ‘Fragment-oriented Design of 

Catalysts’ (FDC), maakt het mogelijk om katalysatoren op te bouwen uit functionele 

fragmenten. Op basis van deze strategie hebben we eerst de karakteristieke verschillen tussen 

simplistische palladium (Pd) en ijzer (Fe) modelkatalysatoren vergeleken om de dominantie 

van Pd op het gebied van cross-koppelingsreacties te begrijpen en te rationaliseren. Vervolgens 

hebben we verschillende technieken gebruikt om het gedrag van Pd in cross-koppelingsreacties 

te simuleren met ijzer-katalysatoren, zoals het beperken van de ‘bite angle’ door het gebruik 

van polydentale liganden, wat leidt tot een lagere spanningsenergie, en het versterken van de 



orbitaal-interactie door de liganden aan te passen. Om de effectiviteit van de selectieprocedure 

van mogelijke katalysatoren te stroomlijnen hebben we PyFrag 2019 ontwikkeld. Dit, met 

Python gecodeerde, programma faciliteert de geautomatiseerde zoektocht en analyse van 

reactiemechanismes, wat essentieel is voor het rationele ontwerp van nieuwe katalysatoren.    

Na een inleiding van het onderzoeksonderwerp in hoofdstuk 1 en een kort overzicht 

van de hoofdzakelijkste gebruikte theoretische methodes in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 

focussen we op de kwantumchemische exploratie van arylische koolstof-substituent 

bindingsactivatie via oxidatieve insertie van een palladiumkatalysator in C6H5X + PdLn 

modelsystemen (X = H, Cl, CH3; Ln = geen ligand, PH3, (PH3)2, PH2C2H4PH2). Wij vinden 

dat de bindingsactivatie van arylische C–X-bindingen consistent via lagere reactiebarrières dan 

de overeenkomstige processen voor alifatische C–X-bindingen verloopt. Nochtans, de trends 

langs de bindingen of bij variatie van de liganden zijn vergelijkbaar. Zodoende, reactiebarrières 

verhogen langs C–Cl < C–H < C–C en tevens langs Pd < Pd(PH3) or Pd(PH2C2H4PH2) < 

Pd(PH3)2. Analyses, met behulp van het activeringsspanningsmodel, laten zien dat de lagere 

reactiebarrière voor arylische, in vergelijking tot de alifatische, C–X-bindingsactivatie wordt 

veroorzaakt door een sterkere en meer stabiliserende katalysator–substraat interactie voor de 

eerstgenoemde wat te herleiden valt naar een meer stabiliserende orbitaal-interactie 

ondersteund door een sterkere elektrostatische interactie. De meer stabiliserende orbitaal-

interacties zijn het gevolg van een kleinere HOMO–LUMO  gap, omdat arylische sC–X 

orbitalen over het algemeen een lagere energie hebben dan hun alifatische tegenhanger.   

In hoofdstuk 4 worden de verschillen tussen Fe en Pd in cross-koppelingsreacties 

blootgelegd. Derhalve hebben we systematisch de C–X bindingsactivatie via oxidatieve additie 

van CH3X substraten (X = H, Cl, CH3) aan model katalysatoren mFe(CO)4q (q = 0, –2; m = 

singlet, triplet) en, ter vergelijking, Pd(PH3)2 en Pd(CO)2 onderzocht. Wij hebben vastgesteld 

dat ijzer-d8 complexen met een gesloten schil uitstekende kandidaten zijn voor het vervangen 

van de klassieke palladium-d10 systemen in cross-koppelingsreacties. Onze proof-of-concept 

kwantumchemische analyse toont aan dat een eenvoudig modelsysteem, zoals Fe(CO)4, 

toegang heeft tot een potentiële, niet-radicale reactiepaden voor C–X bindingsactivatie die de 

reactiepaden van oxidatieve additie met PdL2 complexen nauwkeurig nabootst. De volledige 

katalytische cyclus van de cross-koppelingsreactie tussen chloormethaan en het Grignard 

reagens methylmagnesiumchloride gekatalyseerd door ons op ijzer-gebaseerde model 

katalysator, Fe(PH3)4, en de veelvoorkomende palladium katalysator, Pd(PH3)2, hebben 

kwalitatief gelijkwaardige kenmerken, wat het gebruik van de generieke Fe(PH3)4 katalysator 



voor ons huidige onderzoek rechtvaardigt. Interessant is dat de oxidatieve additie de 

snelheidsbepalende stap is voor Pd(PH3)2, terwijl de reductieve eliminatie stap de belangrijkste 

rol speel voor Fe(PH3)4. In werkelijkheid is de activatie van de representatieve C–X bindingen 

met de gesloten schil, singlet-toestand, Fe(CO)4 beter dan met de archetypische PdL2 

complexen. Er zijn twee hoofdredenen voor de goede prestatie van 1Fe(CO)4. Ten eerste, FeL4 

complexen, zoals singlet 1Fe(CO)4, hebben een incomplete d8-valentieschil. Hierdoor hebben 

zij niet alleen een hoogenergetische dπ HOMO voor effectieve π-backdonatie naar de s*C–X 

LUMO van het substraat, deze eigenschap delen zij met palladium d10-complexen. Maar ook 

bezitten ijzercomplexen een lege 3ds orbital, die relatief laag in energie is in vergelijking tot 

de lege, van 5s afgeleide, LUMO van de palladium systemen. De laag energetische ds LUMO 

van het ijzercomplex kan een sterkere, meer stabiliserende orbitaal interactie aangaan met de 

gevulde sC–X orbital van het substraat wat resulteert in een lagere reactiebarrière. Een tweede 

reden voor de goede prestatie van 1Fe(CO)4 is dat 1FeL4 complexen een “trigonaal bipiramidaal 

die één ligand mist” geometrie kunnen aannemen. Deze opening in de geometrie maakt ruimte 

voor het inkomende substraat zodat de katalysator minder hoeft te deformeren tijdens het 

bindingsactivatie proces. 

Op basis van d in hoofdstuk 4 geschetste, principes gaan we in hoofdstuk 5 verder met 

het ontwikkelen van nieuwe, op maat gemaakte, ijzerkatalysatoren die het gedrag van de 

welbekende Pd analogen in de bindingsactivatie stap van de cross-koppelingsreactie kan 

nabootsen.  Eerst worden de sterische en elektronische effecten voor de ijzer gefacilieerde 

CH3–X bindingsactivatie (X = H, Cl, CH3) door Fe(CO)4 model katalysator onderzocht met 

gebruik van relativistische dichtheidsfunctionaaltheorie bij ZORA-OPBE/TZ2P. De 

elektronische effecten worden geoptimaliseerd door de CO liganden te vervangen door 

andere liganden, met geschikte elektronische en orbitaal eigenschappen, die de 

stabiliserende orbitaal-interactie tussen het ijzercomplex Fe(CO)3(AB) (in ons geval, AB 

= BF, BN(CH3)2, PH3) en het C–X substraat verbeteren. Op deze manier kan de barrière 

voor CH3–H-activatie aanzienlijk verlaagd worden van 10.4 naar 5.2 kcal mol–1. 

Daarnaast, door het gebruik van rigide bidentale liganden, zoals PH2(CH2)nPH2, lieten we 

de mogelijkheid zien om de ongunstige spanningsenergie, die resulteert uit de nadering 

en reactie tussen het substraat en katalysator, te verminderen. De vermindering van de 

spanningsenergy leidt tot een lagere reactie barrière. Bijvoorbeeld, de overgangstoestand 

voor CH3–Cl activatie kan worden verlaagd van 25.5 naar 19.6 kcal mol–1 en voor de C–

C-bindingsactivatie van 48.0 naar 44.5 kcal mol–1. Hiermee illustreert ons onderzoek de 



toepasbaarheid van het rationeel ontwerpen van katalysatoren en biedt een systematische 

manier om deze moleculen te ontwikkelen en analyseren op basis van eerste principes. 

Hoofdstuk 6, tenslotte, introduceert het PyFrag 2019 programma en demonstreert zijn 

functies voor het onderzoeken en analyseren van reactiemechanismen. Dit is een belangrijke 

update van het PyFrag 2008 programma, wat oorspronkelijk was ontworpen om analyses met 

behulp van het activeringsspanningsmodel langs het potentiële energieoppervlak uit te voeren. 

De oorspronkelijke PyFrag 2008 workflow vergemakkelijkte de karakterisering van het 

reactiemechanismen in termen van de intrinsieke eigenschappen van de reactanten. Het nieuwe 

PyFrag 2019 programma heeft de tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid van het opzetten, 

uitvoeren, analyseren en visualiseren van de berekende data van het reactiemechanisme 

geautomatiseerd tot één enkele opdracht. PyFrag 2019 lost drie belangrijke uitdagingen op die 

gepaard gaan met de geautomatiseerde computationele verkenning van reactiemechanismes: 

1) het beheren van meerdere parallellen berekeningen om automatisch het reactiepad te vinden; 

2) het monitoren van het gehele rekenproces samen met het extraheren en plotten van relevante 

informatie uit grote hoeveelheden data; en 3) de analyse en representatie van de data op een 

duidelijke en informatieve manier. De gegenereerde activeringsspannings- en 

energiedecompositie-analyse resultaten worden gelinkt aan het reactieprofiel in termen van 

intrinsieke eigenschappen van de reactanten (spanning, interactie, orbitaal overlap, orbital 

energieën, orbitaal bezettingen). De geautomatiseerde activeringsspanningsanalyse in PyFrag 

2019 is met veel kwantumchemische softwarepakketten te gebruiken, waaronder ADF, 

Gaussian, Orca en Turbomole. 

PyFrag 2019 vereist de gebruiker alleen om benaderingen van de geometrieën van de   

respectievelijke stationaire punten (reactanten, overgangstoestanden en producten) op het 

potentiële energieoppervlak in te voeren. De stappen van de workflow omvatten eerst het 

uitvoeren van de geometrie optimalisaties van de stationaire punten met behulp van de 

aangeleverde coördinaten, gevolgd door een intrinsieke reactiecoördinaat berekening om 

potentiële energieoppervlak te genereren. Vervolgens wordt er een activeringsspannings- en 

energiedecompositie-analyse (bij gebruik van ADF) uitgevoerd. De laatste stap van de 

workflow is de visualisatie (plotten/tabellering) van de verkregen resultaten. De gegenereerde 

activeringsspannings- en energiedecompositie-analyse resultaten worden gelinkt aan het 

reactieprofiel in termen van intrinsieke eigenschappen van de reactanten (spanning, interactie, 

orbitaal overlap, orbital energieën, orbitaal bezettingen). De nieuwe, in PyFrag 2019 

geïmplementeerde, workflow is geparallelliseerd om de beschikbare computationele middelen 

zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We verwachten dat PyFrag 2019 de systematische studie en 



gedetailleerde analyse van grote hoeveelheden potentiële reactie kandidaten zal 

vergemakkelijken. 

De bevindingen van dit proefschrift leggen het theoretische geraamte voor het rationele 

ontwerpen van nieuwe op ijzer gebaseerde katalysatoren die, hopelijke op een dag, de schaarse 

palladium katalysatoren volledig kunnen vervangen. Dit verschuift de uitdaging naar 

organische en anorganische chemici met de ontwerpprincipes in kwestie als blauwdrukken 

voor ontwerp en synthese van actieve en robuuste katalysatoren op basis van ijzer. 


