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Capítol 1. Introducció i objectius 

La química organometàl·lica es pot definir com la part de la química que es dedica a 

l’estudi de la síntesi, la caracterització i la reactivitat dels compostos que tenen almenys un 

enllaç entre un àtom de caràcter metàl·lic i un àtom de carboni.1 La química organometàl·lica 

és un nexe molt important entre la química inorgànica i la química orgànica tant per aprofundir 

en molts d’aspectes acadèmics sobre l’enllaç químic i els mecanismes de reacció com també 

perquè els compostos organometàl·lics tenen múltiples aplicacions industrials com a 

precursors i intermedis catalítics en la síntesi de productes químics.2 

Des que es va descobrir el ferrocè l’any 1951, la química organometàl·lica dels 

elements de transició ha esdevingut un camp amb una activitat extraordinària. Una de les 

aplicacions més importants d’aquests compostos és en el camp de la catàlisi homogènia,3 i en 

concret en la preparació de sistemes organometàl·lics que catalitzin reaccions orgàniques 

dirigint la síntesi cap al producte desitjat amb alta activitat i selectivitat. Per altra banda, també 

cal dir que la catàlisi en general és cada vegada més important a causa de la creixent 

preocupació mediambiental de l’activitat química industrial, que comporta un enduriment 

constant de les normatives dels residus generats i els seu tractament. En aquest aspecte, 

les reaccions catalitzades homogèniament encaixen perfectament dins del camp de la Química 

Verda4 ja que poden tenir lloc amb una excel·lent economia atòmica, una generació 

pràcticament nul·la de residus i unes condicions molts suaus. 

El disseny de nous catalitzadors selectius és tot un repte, ja que en molts casos es 

demana que el catalitzador sigui al mateix temps altament quimioselectiu, regioselectiu, 

diastereoselectiu i enantioselectiu per tal de ser realment útil per a la indústria. La catàlisi 

homogènia asimètrica es basa en la darrera condició atès que té com a objectiu preparar 

productes enantiomèricament purs a partir de substrats proquirals mitjançant precursors 

catalítics quirals.5 La catàlisi asimètrica s’està desenvolupant de manera molt intensa per 

l’interès que té en la indústria farmacèutica, agroalimentària, de productes naturals o la de 

fragàncies i sabors. 

Normalment la quiralitat dels precursors catalítics organometàl·lics resideix en els 

lligands coordinats al centre metàl·lic. Així doncs el disseny i síntesi d’aquests lligands és un 

àmbit molt destacat en catàlisi asimètrica. Entre els lligands quirals, destaquen aquells en 

els quals l’àtom donador és el fòsfor o bé el nitrogen. Els lligands nitrogenats quirals tenen els 

elements estereogènics a l’esquelet orgànic ja que és conegut que l’àtom de nitrogen 

habitualment inverteix la configuració a temperatura ambient. En canvi, les fosfines6 i els seus 

derivats asimètricament substituïts són configuracionalment estables ja que l’àtom fòsfor no 
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inverteix apreciablement a temperatura ambient excepte en casos especials. Aquest grup de 

lligands s’anomenen P-estereogènics i alguns d’ells van ser dels primers emprats en catàlisi 

homogènia asimètrica fa més de 40 anys. 

Tradicionalment s’han fet servir tres estratègies per preparar compostos  

P-estereogènics: la resolució de mescles racèmiques, la síntesi asimètrica i la catàlisi 

asimètrica. En la primera, el compost racèmic es fa reaccionar amb un auxiliar quiral 

òpticament pur fornint dos diastereoisòmers, que se separen per cristal·lització fraccionada o 

per mètodes cromatogràfics. En el segon cas, es prepara directament el lligand desitjat 

emprant un auxiliar quiral i, per mitjà d’una seqüència de reaccions estereoselectives, s’acaba 

obtenint el producte enantiomèricament pur. En l’últim cas s’arriba al lligand a través d’una 

reacció asimètrica catalitzada per un precursor quiral. Malgrat tots els esforços, la síntesi de 

lligands P-estereogènics presenta moltes dificultats, la més important de les quals és que els 

mètodes que s’han esmentat solen ser poc generals. Per aquest motiu, l’ús dels lligands  

P-estereogènics en catàlisi asimètrica ha estat relativament escàs. 

En les darreres dues dècades aquest panorama ha començat a canviar perquè s’han 

desenvolupat nous mètodes de síntesi asimètrica relativament generals, fet que ha revifat 

l’interès en els lligands P-estereogènics i llur aplicació en catàlisi. La present TESI s’emmarca 

dins d’aquest àmbit. 

El grup de recerca de Catàlisi Homogènia de la Universitat de Barcelona treballa en 

la preparació de compostos organometàl·lics amb lligands quirals i la seva aplicació en 

reaccions catalítiques asimètriques. El grup té una gran experiència en la preparació 

enantioselectiva de lligands nitrogenats (oxazolines, bisamides),7 fosforats (fosfines, fosfits),8 

 i lligands heterodonadors (fosfinoxazolines, aminofosfines)9 entre d’altres. Amb aquests 

lligands s’han preparat complexos de Pd, Ni, Ru i Rh, els quals s’han fet servir com a precursors 

catalítics en reaccions de reducció (hidrogenació, transferència d’hidrogen),10 d’oxidació 

(epoxidació)11 i de formació d’enllaços C–C i/o C–X (hidrovinilació, alquilació al·lílica, aminació 

al·lílica).8a,9b,12 

Darrerament, s’ha treballat en la síntesi de monofosfines P-estereogèniques amb un 

substituent policíclic8a mitjançant mètodes de síntesi asimètrica.13 Amb els lligands obtinguts, 

s’han preparat precursors de Ru(II) i Pd(II) amb els quals s’han assolit resultats catalítics 

interessants. Per exemple, s’ha aconseguit una bona selectivitat en la reacció d’hidrovinilació 

(Pd), excessos enantiomèrics elevats en la reacció substitució al·lílica (Pd) i una bona activitat 

en la hidrogenació per transferència d’hidrogen (Ru). Donats aquests antecedents, l’objectiu 

general que es va plantejar per la TESI va ser ampliar l’estudi d’aquest tipus de lligands 

modificant el substituent policíclic. Concretament es van plantejar els següents objectius: 
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 Preparació de noves monofosfines P-estereogèniques amb un substituent policíclic 

voluminós. 

 Preparació de noves monofosfines P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

de manera que l’heteroàtom pugui interaccionar amb el centre metàl·lic. 

 Preparació de nous lligands difosforats P-estereogènics amb un pont derivat del fenol 

entre els dos àtoms de fòsfor. 

 Obtenció i caracterització de compostos organometàl·lics neutres de Pd(II) del tipus 

[PdCl(3-metilal·lil)P*] (P* = monofosfina P-estereogènica). Anàlisi del possible mode 

de coordinació bidentat dels lligands amb el substituent heterocíclic. 

 Obtenció i caracterització de compostos organometàl·lics catiònics de Pd(II) del tipus 

[Pd(3-metilal·lil)P*2]PF6 (P*2 = dues monofosfines o un dels lligands difosforats amb 

pont fenol). 

 Aplicació dels sistemes metàl·lics neutres de Pd(II) a la reacció d’hidrovinilació 

asimètrica i a la reacció de cicloisomerització. Avaluació de l’activitat, la selectivitat i 

l’enantioselectivitat dels diferents sistemes. 

 Aplicació dels sistemes metàl·lics neutres i catiònics de Pd(II) a la reacció de 

substitució al·lílica. Avaluació de l’activitat, regioselectivitat i l’enantioselectivitat dels 

diferents sistemes, nucleòfils i substrats. 

 Obtenció i caracterització de compostos organometàl·lics neutres de Ru(II) del tipus 

[RuCl2(6-arè)P*] (P* = monofosfina P-estereogènica. Anàlisi del possible mode de 

coordinació bidentat dels lligands amb el substituent heterocíclic. 

 Aplicació dels sistemes metàl·lics de Ru(II) a la reacció d’hidrogenació per 

transferència d’hidrogen. Avaluació de l’activitat i l’enantioselectivitat. 
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Capítol 2. Antecedents 

2.1. Mètodes de preparació de lligands P-estereogènics 

òpticament purs 

2.1.1. Introducció 

Fa més de cent anys, concretament a l’any 1911, Meisenheimer, Lichtendstadt i col.1 

varen descriure la síntesi del primer compost P-estereogènic, que és l’òxid de fosfina de la 

Figura 2.1, de forma òpticament pura. 

 

Figura 2.1. Primer compost P-estereogènic òpticament pur descrit a al bibliografia. 

A la natura no es troben compostos P-estereogènics òpticament purs i no va ser fins 

la publicació d’aquest primer treball que es va demostrar que era possible preparar-los i que 

eren configuracionalment estables. Els primers compostos que es varen descriure eren tots 

òxids de fosfina i per tant compostos de P(V) fins que l’any 1961 Horner i col.2 van descriure 

per primer cop la síntesi d’un conjunt de fosfines P-estereogèniques, per tant compostos de 

P(III), amb tres substituents diferents (metil, etil, propil, butil, fenil entre d’altres) de forma 

relativament estereoselectiva. Cal destacar que treballant amb aquests compostos es van 

adonar que, contràriament a les amines, les fosfines no racemitzen a temperatura ambient. 

Aquest fet va obrir les portes a poder emprar aquests lligands en catàlisi homogènia asimètrica. 

Noyori i col.3 van descriure el 1966 la primera reacció catalítica asimètrica, emprant 

fenilamines substituïdes quirals com a lligands en precursors de Cu per dur a terme la reacció 

de ciclopropanació de l’estirè. L’enantioselectivitat, d’aproximadament un 6% d’ee, pot semblar 

insignificant avui en dia però va demostrar que els complexos de metalls de transició amb 

lligands orgànics quirals eren capaços d’induir un cert excés enantiomèric en un substrat 

orgànic de forma catalítica. Cal remarcar que això va ser molt important, ja que en aquella 

època no estava clar que això es pogués fer amb catalitzadors sintètics. 
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A la mateixa època, Wilkinson i col.4 van descobrir el gran potencial de les fosfines 

com a lligands en catàlisi homogènia. A l’any 1966 varen descriure per primera vegada4 la 

hidrogenació catalítica d’olefines en medi homogeni catalitzada pel complex [RhCl(PPh3)3], 

conegut des d’aleshores com a catalitzador de Wilkinson. Gràcies als coneixements de síntesi 

de fosfines òpticament actives, Horner5 i Knowles6 van desenvolupar independentment la 

versió asimètrica de la reacció d’hidrogenació anterior utilitzant un precursor catalític de Rh 

anàleg al catalitzador de Wilkinson però que contenia la fosfina P-estereogènica 

(S)-fenilmetilpropilfosfina en comptes de trifenilfosfina (Esquema 2.1). 

 

Esquema 2.1. Primera hidrogenació homogènia asimètrica emprant una fosfina P-estereogènica. 

Encara que es van obtenir resultats molt baixos d’enantioselectivitat, aquests primers 

experiments varen demostrar la possibilitat d’emprar fosfines P-estereogèniques en catàlisi 

asimètrica. Un atractiu important que presenten les fosfines i derivats és la possibilitat de 

modificar-ne les propietats tant estèriques com electròniques de forma relativament fàcil i 

sistemàtica. Això fa que el nombre de lligands que es pugui preparar sigui gairebé infinit. 

Després dels assajos inicials d’obtenció de fosfines P-estereogèniques i l’aplicació 

catalítica en hidrogenació asimètrica d’olefines, el camp incipient de la catàlisi asimètrica amb 

complexos de metalls de transició va rebre una gran empenta pel descobriment que el fàrmac 

L-DOPA (Figura 2.2), un aminoàcid no natural, era molt efectiu per al tractament del 

Parkinson.7 Això va donar a Knowles i col.,8 que treballaven a Monsanto, l’oportunitat d’aplicar 

els coneixements d’hidrogenació asimètrica amb complexos de Rh i fosfines 

P-estereogèniques a un procés a escala industrial. Així doncs, varen descriure una sèrie de 

lligands que van permetre preparar un precursor clau de la L-DOPA de forma òpticament 

enriquida. Inicialment varen emprar la ja esmentada (S)-fenilmetilpropilfosfina, que en una 

reacció amb un substrat anàleg va donar només el 28% d’ee. 
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Figura 2.2. Hidrogenació asimètrica d’un anàleg del precursor de la L-DOPA. 

Com es mostra a la Figura 2.2, van assajar diversos lligands fins que van trobar les 

monofosfines PAMP i CAMP. Amb aquest darrer lligand, es va obtenir un 88% d’ee. Aquest 

bon resultat va provocar que Monsanto portés per primera vegada un procés de catàlisi 

asimètrica a escala industrial. Temps després, Knowles i col.9 van preparar, per dimerització 

de la PAMP, la difosfina DiPAMP que va millorar encara més els resultat anteriors i va permetre 

assolir un ee del 95%, valor excepcionalment elevat en aquella època. Des de llavors, aquests 

tipus de lligands s’han emprat en la síntesi de diversos -aminoàcids. Gràcies a aquests 

descobriments Knowles va rebre el Premi Nobel de química l’any 2001.7 

Malgrat aquests primers èxits indiscutibles de les fosfines P-estereogèniques, 

Kagan i col.10 van sintetitzar la difosfina DIOP el 1972 a partir de l’àcid tartàric. Aquesta fosfina 

no és P-estereogènica, però és quiral perquè conté àtoms de carboni estereogènics a 

l’esquelet. Amb aquest lligand Kagan va demostrar que no era necessari que el centre 

estereogènic residís a l’àtom de fòsfor per tal d’obtenir altes enantioselectivitats en la 

hidrogenació asimètrica ja que es va aconseguir un 83% d’ee en la reacció de la Figura 2.2, 

un resultat semblant al que s’havia obtingut amb la CAMP. A partir d’aquest descobriment, al 

llarg els anys 70 es van començar a desenvolupar altres lligands similars a la DIOP, com per 

exemple la ChiraPHOS,11 que va millorar l’enantioselectivitat de la DIOP. A la Figura 2.3 es 

presenten els millors resultats amb aquests lligands en la hidrogenació asimètrica de 

dehidroaminoàcids catalitzada per complexos de Rh. 
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Figura 2.3. Resultats d’ee amb difosfines no P-esterogèniques en la hidrogenació asimètrica. 

Poc després, Noyori i col.12 van descriure el conegut lligand BINAP, una difosfina que 

és quiral a causa de la presència d’un fragment 1,1’-binaftil que presenta atropoisomeria. 

Aquest tipus d’esquelet ha proporcionat un gran nombre de lligands altament estereoselectius 

en catàlisi asimètrica. Cal dir que la BINAP va ampliar el nombre de substrats susceptibles a 

la hidrogenació, abans reduïda a olefines, ja que va permetre hidrogenar cetones amb una 

gran estereoselectivitat usant precursors de Ru. 

Els bons resultats d’enantioselectivitat amb lligands quirals no P-estereogènics, 

relativament fàcils de preparar, i la falta de mètodes generals per a l’obtenció de compostos  

P-estereogènics van aturar el desenvolupament d’aquesta família de compostos. Des dels 

anys 90, però, s’observa una forta revifalla en l’interès per aquests lligands, especialment 

gràcies als mètodes sintètics desenvolupats per Jugé, Stephan i col.13 i d’altra banda per Evans 

i col.14 A la Figura 2.4 es mostren alguns dels lligands que s’han preparat amb aquests 

mètodes. 

 

Figura 2.4. Exemples de lligands sintetitzats mitjançant els mètodes de Jugé-Stephan i d’Evans. 

En l’actualitat, el disseny de lligands per a catàlisi asimètrica és un camp de recerca 

molt actiu a causa de la demanda de precursors òpticament purs per a la síntesi de nous 

compostos de química fina, especialment en l’àmbit dels principis actius farmacèutics i 

agroquímics. També hi ha una gran activitat entorn a l’estudi dels mecanismes de les 

reaccions, que permeten entendre millor els cicles catalítics i ajuden a dissenyar de forma 
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racional els millors lligands per a cada reacció catalítica. Cal dir però que malgrat tots els 

esforços, a dia d’avui el disseny de nous lligands dista molt de ser racional i és encara un 

procés fortament empíric basat en assajar el màxim nombre de lligands en cada reacció. 

2.1.2. Preparació per resolució de mescles racèmiques 

Les primeres metodologies descrites d’obtenció de compostos P-estereogènics 

òpticament purs consisteixen en la preparació del producte racèmic i la posterior separació 

dels dos enantiòmers per mitjà d’un auxiliar quiral o bé per HPLC preparativa en columna quiral. 

Els mètodes més destacats de la bibliografia han estat eficaços per una gran varietat d’òxids 

de fosfina i fosfina-borans.15 De tota manera la resolució de mescles racèmiques amb un 

auxiliar quiral sol requerir un cert nombre de recristal·litzacions més o menys tedioses i sovint 

només s’aconsegueix obtenir amb alta puresa un dels dos enantiòmers, amb rendiments 

baixos. Aquests processos habitualment no són generals, sinó que depenen en gran mesura 

de les interaccions entre el substrat que es vol resoldre i l’auxiliar quiral. Així doncs cal un 

procés llarg d’assaig-error per trobar l’auxiliar quiral i les condicions de separació òptimes. 

Les resolucions per HPLC són en principi molt més atractives però també molt costoses 

(prohibitives a escala industrial) perquè requereixen columnes especials de gran format i 

consumeixen una gran quantitat de dissolvents. Malgrat aquests desavantatges, la resolució 

del racèmic és normalment l’única via possible quan els mètodes de síntesi asimètrica, 

descrits més endavant, no permeten preparar el lligand desitjat. 

2.1.2.1. Separació per mitjà d’agents de resolució 

Existeixen principalment dos tipus d’auxiliars quirals: els purament orgànics i els 

basats en complexos metàl·lics. En el primer cas, la distinció entre els dos isòmers es duu a 

terme perquè es forma un adducte, no covalent i poc soluble, entre el compost racèmic i 

l’auxiliar quiral. Això produeix un precipitat que conté un dels dos enantiòmers de forma 

majoritària. Aquest mètode basat en la diferent solubilitat dels adductes diastereomèrics s’ha 

emprat amb èxit en la resolució de molts òxids de fosfina però també de fosfina-borans i fins i 

tot de fosfines lliures. Un exemple és la resolució de l’àcid fosfinós-borà 

(terc-butil)fenilhidroxifosfina-borà, emprant efedrina per a un dels enantiòmers i cincona per a 

l’altre, en un procés que inclou dues recristal·litzacions consecutives (Figura 2.5).16 
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Figura 2.5. Resolució d’un àcid fosfinós borà mitjançant l’efedrina i la cincona. 

El rendiment al final del procés és d’aproximadament el 30% per a cada enantiòmer. 

L’àcid fosfinós-borà òpticament pur s’allibera per reacció de la sal amb àcid clorhídric diluït. 

Els primers compostos P-estereogènics òpticament enriquits obtinguts, que eren òxids de 

fosfina terciaris (Figura 2.1), es varen preparar mitjançant procediments de resolució amb 

auxiliars quirals com ara l’àcid tartàric o la càmfora.1 Malgrat tots els inconvenients, la resolució 

de mescles racèmiques és un mètode que encara s’utilitza en l’actualitat per poder aconseguir 

productes òpticament purs.17 

Per l’altra banda, aprofitant les bones propietats coordinants de les fosfines, s’han 

desenvolupat auxiliars metàl·lics, que de fet són complexos de metalls de transició i es fan 

servir per resoldre directament el lligand. A l’any 1968 Chan18 va fer servir complexos quirals 

de Pt per a resoldre la (terc-butil)fenilmetilfosfina. Malgrat aquest primer exemple, els sistemes 

metàl·lics més utilitzats han estat els compostos ciclometal·lats de Pd amb pont cloruro que 

contenen amines òpticament pures (Figura 2.6).19 

Figura 2.6. Complexos de Pd(II) ciclometal·lats emprats en resolució de fosfines racèmiques. 

Per mitjà d’aquests agents s’han resolt un gran número de monofosfines i polifosfines 

durant els últims 30 anys.20 Aquests compostos ciclopal·ladats es preparen amb bon rendiment 

per mitjà de mètodes senzills. El procés consta de la coordinació de la fosfina P-estereogènica 

per formar complexos mononuclears per trencament del dímer i la posterior separació dels dos 

complexos diastereoisomèrics formats. La resolució es pot dur a terme per cromatografia o per 
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cristal·lització fraccionada. Per alliberar la fosfina P-estereogènica cal afegir un lligand molt 

coordinant, com és el cianur o la dppe, que faci precipitar el nou complex i alliberi el lligand 

lliure. 

2.1.2.2. Separació directa per mètodes cromatogràfics quirals 

Habitualment els mètodes cromatogràfics (GC i HPLC) amb columna quiral s’empren 

per determinar la puresa òptica dels compostos. En el cas de l’HPLC, també es pot utilitzar per 

separar mescles racèmiques de forma preparativa però és un mètode molt car pels equips 

especials que requereix i la gran quantitat de dissolvent que consumeix. Això fa que 

habitualment només es puguin obtenir de l’ordre de centenars de mil·ligrams de cada 

enantiòmer fins i tot emprant equips d’HPLC preparatius. Així és un mètode molt interessant a 

escala de laboratori, però no és aplicable per obtenir lligands a escala industrial. Com que 

habitualment les fosfines lliures són altament sensibles a l’aire, s’han de resoldre protegides 

en forma d’òxids, sulfurs o adductes amb borà.21. Tot i les limitacions que s’han comentat, es 

troben alguns exemples interessants descrits a la bibliografia (Figura 2.7). 22 

 

Figura 2.7. Exemples de fosfines resoltes per cromatografia quiral. Es detalla l’escala a la que es va dur a terme la 
separació. 

2.1.3. Preparació per resolució de mescles diastereomèriques 

Aquest tipus de metodologies es troben al llindar entre la resolució de mescles 

racèmiques que s’acaba de descriure i la síntesi asimètrica, que es descriu més endavant. 

La raó és que la resolució de mescles diastereomèriques es basa en la formació d’un compost 

covalent entre l’auxiliar quiral i el compost que es vol resoldre, com en la síntesi asimètrica, per 

tal d’obtenir dos diastereòmers que se separen, com en la resolució de racèmics. Finalment, 

l’auxiliar quiral s’elimina o es substitueix per un altre grup per formar el lligand desitjat. A la 

Figura 2.8 es mostren alguns exemples de compostos comercials que s’han emprat sovint 

com a auxiliars quirals.23 
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Figura 2.8. Auxiliars quirals utilitzats a la bibliografia. 

2.1.3.1. Ús d’alcohols com a auxiliars quirals 

Un dels auxiliars quirals més utilitzats és el mentol, els dos enantiòmers del qual són 

comercials i barats. A finals dels anys 60, els grups de recerca de Cram i col.23c i de Mislow i 

col.23a,b van trobar, independentment, que les mescles diastereomèriques de mentilfosfinats 

P-estereogènics es podien separar per cristal·lització o per cromatografia en columna 

(Esquema 2.2). 

 

Esquema 2.2. Preparació de fosfines P-estereogèniques per mitjà de l’auxiliar (–)-mentol. 

Una vegada separats, es van fer reaccionar amb un reactiu de Grignard per donar els 

corresponents òxids de fosfina amb una alta puresa òptica. Es va trobar que la reacció de 

substitució del grup mentil tenia lloc amb inversió de configuració a l’àtom de fòsfor.24 Més tard 

Imamoto i col.25 van aplicar aquesta metodologia amb mentilfosfinit-borans. 

Es va trobar que l’èxit del mètode depenia molt de quins són els grups R1 i R2 i, a més 

es requereix condicions de reacció severes, que no són compatibles amb molts substituents. 

Malgrat aquestes limitacions, va ser el primer mètode de preparació de fosfines 

P-estereogèniques que es va desenvolupar i en ser relativament general, molts grups de 

recerca van fer-lo servir atrets per l’alta estereoespecificitat i flexibilitat. 
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Com s’ha dit, Imamoto i col.25 van desenvolupar una versió d’aquest mètode amb 

mentilfosfinit-borans i van aconseguir dur a terme el trencament reductiu i estereoespecífic de 

l’enllaç P–O formant un anió fosfur-borà, el qual és altament nucleofílic i reacciona amb molts 

electròfils, com mostra l’Esquema 2.3. 

 

Esquema 2.3. Formació de l’anió fosfur i reactivitat envers electròfils. 

Tant el trencament de l’enllaç P–O com la reacció amb l’electròfil succeeixen amb 

retenció de la configuració però cal mantenir una temperatura molt baixa perquè els fosfur-

borans racemitzen ràpidament en augmentar la temperatura. Un fet destacable és que la 

síntesi del lligand DiPAMP descrita per Knowles i col.9 i més tard per Imamoto i col.26 es pot 

dur a terme mitjançant aquests mètodes (Esquema 2.4). 

 

Esquema 2.4. Síntesi de la DiPAMP emprant mentilfosfinats i mentilfosfina-borans. 

L’estratègia es basa en la substitució nucleofílica en els mentilfosfinats o els fosfina-

borans amb reactius organometàl·lics i la posterior dimerització de les monofosfines mitjançant 

un acoblament oxidatiu amb sals de Cu(II). Finalment es redueix l’òxid de la difosfina o es 

desprotegeix la difosfina-borà per donar el lligand lliure. 

Un altre sintó utilitzat en els darrers anys són els H-fosfinats òpticament purs derivats 

del mentol, preparats per Buono i col.27 i també per Han i col.28 (Esquema 2.5). 

 

Esquema 2.5. Preparació d’òxids de fosfina a partir de H-fosfinats. 

Encara que compostos racèmics d’aquests tipus havien estat descrit per Emmick i 

Letsinger a l’any 1968,29 fins 40 anys més tard no s’han pogut trobar les condicions per obtenir-
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los de forma òpticament pura. Aquests substrats són precursors ideals per preparar òxids de 

fosfina secundaris i terciaris per substitucions nucleofíliques amb reactius de Grignard o 

organolítics amb inversió de configuració a l’àtom de fòsfor. Cal destacar que els estudis 

mecanístics revelen que la reacció pot esdevenir per dues vies diferents. La primera requereix 

dos equivalents de reactiu organolític ja que el primer simplement actua de base format l’anió 

corresponent mentre que el segon produeix la substitució nucleofílica amb la sortida el grup 

mentoxi. La segona via possible és la substitució directa del grup mentil i en principi només 

requereix un equivalent de reactiu nucleòfil. Han i col.28 han descrit que les dues vies són 

possibles i la prevalença d’una via sobre l’altra depèn directament del substrat utilitzat en cada 

cas. 

2.1.3.2. Ús d’amines com a auxiliars quirals 

Amb la mateixa idea que l’apartat anterior, s’han descrit també la preparació i 

separació de mescles diastereomèriques utilitzant amines quirals com a auxiliars. La reacció 

entre una clorofosfina racèmica i una amina quiral forma una mescla d’aminofosfines 

diasteroisomèriques, que en certs casos es poden separar per resolució cinètica dinàmica. 

Kolodiazhnyi i col.23i van descriure per primer cop la reacció entre la N-(1-metilbenzil)amina i 

la terc-butilclorofenilfosfina en presència de trietilamina per donar una mescla de les dues 

aminofosfines amb una certa diastereoselectivitat (Esquema 2.6). 

 

Esquema 2.6. Formació d’aminofosfines diastereomèriques enriquides. 

Kolodiazhnyi i col.23i van trobar que la relació diastereomèrica depenia de les 

condicions de reacció, la base, el dissolvent i la temperatura. La major discriminació es va 

obtenir amb benzè com a dissolvent i amb una relació equimolar dels reactius. 

Afortunadament, la protecció amb borà i la cristal·lització posterior varen permetre aïllar un dels 

diastereòmers de forma òpticament pura. 

Uns anys més tard, Riera, Verdaguer i col.23j van publicar la síntesi de d’una nova 

família d’aminofosfines P-estereogèniques a partir de la metodologia que s’acaba de descriure 

(Esquema 2.7). 



Capítol 2. Antecedents 

25 
 

 

Esquema 2.7. Preparació d’aminofosfines P-estereogèniques. 

A l’esquema es mostra el mètode que varen seguir, pel qual es van tractar diversos 

aminofosfina-borans òpticament purs amb Li en amoníac líquid per trencar reductivament 

l’enllaç C–N i donar aminofosfina-borans primaris. Aquests compostos es van emprar per la 

síntesi de diversos lligands bidentats amb un pont N–H entre els dos àtoms de fòsfor. 

Aquesta metodologia ha donat lloc al lligand MaxPhos, molt eficient en hidrogenació asimètrica 

de diferents tipus d’olefines amb Rh.30 

2.1.4. Preparació per síntesi asimètrica 

Els mètodes basats en resolucions de mescles racèmiques o diastereomèriques són 

molt importants però tenen costos elevats, transcorren habitualment amb rendiments baixos, 

limitats al 50% teòric excepte en el cas de les resolucions dinàmiques. Un altre desavantatge 

important és la manca de generalitat, ja que depenen fortament dels substituents de l’àtom de 

fòsfor. Això fa que sigui difícil fer-los servir per preparar famílies de lligands similars, com és 

desitjable en catàlisi homogènia. 

Tot això ha esperonat el desenvolupament de noves rutes sintètiques més eficients 

basades plenament en la síntesi asimètrica, camp que s’ha desenvolupat molt durant els 

darrers 30 anys. Qualsevol dels mètodes basats en síntesi asimètrica pretén obtenir el lligand 

desitjat de forma enantiopura mitjançant una sèrie de reaccions estereoselectives a partir d’un 

precursor amb l’àtom de fòsfor resolt. Així doncs es pot arribar a rendiments elevats perquè 

idealment no es forma l’enantiòmer no desitjat i per tant no cal fer cap tipus de resolució. 

2.1.4.1. Síntesi asimètrica a partir d’heterocicles enantiomèricament purs 

Gràcies als coneixements sobre substitucions nucleofíliques amb reactius organolítics 

i de Grignard sobre els mentilfosfinats i derivats descrits a l’apartat anterior, cap als anys 90 es 

van dissenyar alguns mètodes per preparar fosfines terciàries òpticament pures.13,31 Aquests 

mètodes es basen en un precursor P-estereogènic òpticament pur sobre el qual tenen lloc 
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reaccions de substitució consecutives sobre l’àtom de fòsfor amb alta estereoselectivitat i amb 

el curs estereoquímic sobre el fòsfor (inversió o retenció de configuració) perfectament conegut 

en cada pas (Esquema 2.8). 

 

Esquema 2.8. Mètode general per a la preparació de compostos P-estereogènics amb heterocicles heterobifuncionals. 

Així doncs es va trobar que la metodologia més eficient era partir d’un compost cíclic 

heterobifunctional, preparat ja de forma estereoselectiva. Seguidament es duen a terme dues 

substitucions estereoselectives dels enllaços fòsfor-heteroàtom que acaben donant els derivats 

P-estereogènics desitjats. Es va trobar que era necessària la presència d’un grup protector que 

a part de protegir de l’oxidació, té la funció d’estabilitzar configuracionalment els intermedis 

durant les diferents etapes del procés. Examinant la bibliografia13,3123k,32 es troben diversos 

auxiliars heterobifuncionals quirals que s’han utilitzat en aquestes metodologies (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Auxiliars hetereobifuncionals emprats en la síntesi de fosfines P-estereogèniques. 

D’entre tots ells en destaca l’aminoalcohol efedrina, emprada en el mètode de Jugé-

Stephan. Aquest mètode és el més utilitzat perquè presenta una alta estereoselectivitat i 

versatilitat de les reaccions involucrades, els productes es poden purificar fàcilment i l’efedrina 

és comercial i a un preu relativament baix. Per aquestes raons i per l’experiència prèvia del 

grup33 es va escollir aquest mètode per aplicar-lo a la síntesi dels lligands d’aquesta TESI. 

Seguidament es descriuen amb detall les diferents etapes del mètode del mètode de Jugé-

Stephan. 

El mètode Jugé-Stephan comprèn 5 etapes que condueixen a les fosfines terciàries 

desitjades amb una elevada puresa òptica (Esquema 2.9). 
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Esquema 2.9. Métode de Jugé-Stephan per a la síntesi de fosfines P-estereogèniques. 

En principi, en aquest TREBALL s’assumeix que R1 és fenil, com passa en la immensa 

majoria dels casos descrits, encara que hi ha alguns exemples amb altres substituents.34 

Pas 1: Ciclació estereoselectiva de l’efedrina 

El primer pas és la formació de l’oxazafosfolidina-borà P-estereogènic mitjançant una 

condensació entre la bis(dietilamino)fenilfosfina i l’efedrina (de la qual a l’esquema es mostra 

l’enantiòmer (1R,2S)) a 105 ºC en toluè sota un corrent de nitrogen per desplaçar la dietilamina 

formada, seguida de la protecció amb BH3. Cal dir que la ciclació de l’efedrina succeeix de 

manera altament estereoselectiva (de > 90%) amb preferència per la formació del diastereòmer 

RP. Una recristal·lització en metanol forneix l’oxazafosfolidina-borà òpticament pur amb 

rendiments al voltant del 80% en forma de sòlid blanc, cristal·lí i estable a l’aire. Aquest 

producte es pot preparar a una escala d’uns 25 g. La configuració absoluta de l’àtom de fòsfor 

es va determinar per RMN i també per difracció raigs X de monocristall.35 L’alta 

estereoselectivitat envers el producte RP es pot explicar per condicionants estèrics, ja que 

aquesta configuració presenta els substituents dels àtoms de carboni de l’efedrina en trans 

respecte el fenil de l’àtom de fòsfor. Estudis posteriors van determinar que, de fet, el control de 

la configuració absoluta del producte final ve donat exclusivament pel carboni que conté el 

substituent fenil de l’efedrina.36 

Pas 2: Obertura selectiva de l’oxazafosfolidina-borà 

La reacció de reactius organolítics, a –78 ºC en THF o dietilèter, amb 

l’oxazafosfolidina-borà forma aminofosfina-borans per trencament de l’enllaç P–O. Jugé i 

Stephan van descobrir que aquest pas és totalment regioselectiu35 trencant l’enllaç P–O, sense 

afectar l’enllaç P–N. Cal destacar que estudis per mitjà d’RMN i difracció de raigs X van 

demostrar que la reacció succeeix amb retenció de la configuració a l’àtom de fòsfor amb 
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excessos diastereomèrics molt elevats. Els reactius de Grignard també poden dur a terme la 

reacció però en condicions més severes cosa que fa que l’estereoselectivitat disminueixi 

apreciablement.37 Els mateixos autors van postular un mecanisme per a l’atac nucleofílic i el 

posterior trencament d’enllaç P–O (Esquema 2.10). 

 

Figura 2.10. Rotació de tipus turnstile del compost pentacoordinat 

Van determinar que l’atac nucleofílic té lloc per la cara menys impedida del cicle, que 

és l’oposada al grup NMe, assistida per una coordinació del catió liti a l’àtom d’oxigen. 

L’intermedi pentacoordinat35 format pateix una rotació de tipus torniquet (tunstile) (TR) 

permutant al compost que conté en posició apical l’enllaç P–O. El trencament d’aquest enllaç 

dóna lloc a la sal de liti de l’aminosfosfina-borà amb retenció de la configuració. 

A l’any 2011, Verdaguer i col.38 van trobar que la retenció o inversió de la configuració 

de l’àtom de fòsfor en la obertura d’oxazafosfolidina-borans estava directament determinada 

per la substitució del nitrogen enllaçat al fòsfor. Mitjançant resultats experimentals i càlculs 

teòrics varen demostrar que si el nitrogen no està substituït l’obertura té lloc amb inversió de 

la configuració mentre que si està substituït, com en el cas de l’efedrina, succeeix amb retenció 

de configuració (Esquema 2.10). 

 

Esquema 2.10. Mecanismes proposats per a l’obertura d’oxazafosfolidina-borans. 

Per a els oxazafosfolidina-borans amb el nitrogen no substituït es dóna una reacció 

del tipus SN
2 backside. En aquest cas es necessiten dos equivalents de compost organolític; 

un per desprotonar l’amina secundària i l’altre per dur a terme la substitució nucleofílica donant 
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lloc a un intermedi de P(V) que genera l’aminofosfina-borà amb inversió de la configuració. 

Per als derivats N-substituïts es dóna la reacció del tipus SN
2 frontside, on l’organolític es 

coordina al grup borà ja que el nitrogen està impedit. Es genera l’intermedi de P(V) que 

evoluciona cap a l’aminofosfina-borà amb retenció de configuració. Cal destacar que també 

van confirmar que el tipus d’auxiliar quiral o els substituents de l’àtom de P no tenien cap efecte 

rellevant pel que fa al curs estereoquímic de la reacció. 

Aquest pas d’obertura amb reactius organolítics té lloc, en general, amb bons 

rendiments i estereoselectivitats emprant tant aril-lítics com alquil-lítics. Algunes excepcions 

són l’obertura amb el ferrocenil-liti34d,39 que té lloc de forma poc estereoselectiva i quan 

s’utilitzen aril-lítics o,o-disubstituïts,34c els quals en comptes d’actuar de nucleòfils actuen de 

base i provoquen una reacció d’eliminació en l’efedrina34d (Esquema 2.11). 

 

Esquema 2.11. Obertura amb aril-lítics amb alt impediment estèric. 

Per tant el mètode de Jugé-Stephan no permet la síntesi de lligands amb substituents 

o,o-disubstituïts, que serien molt interesants en catàlisi asimètrica.34c 

Pas 3: Metanòlisi estereoselectiva dels aminofosfina-borans 

En aquesta etapa es trenca l’enllaç P–N per formar els fosfinit-borans i alliberar 

l’efedrina. Es duu a terme dissolent els aminofosfina-borans en metanol i afegint un equivalent 

d’àcid sulfúric concentrat. La reacció succeeix amb inversió de configuració de forma similar a 

un mecanisme SN
2 clàssic (Esquema 2.12).  

 

Esquema 2.12. Metanòlisi àcida amb inversió de configuració. 

En general, l’augment de mida i basicitat dels substituents del fòsfor fan disminuir el 

rendiment d’aquesta reacció.34c,40 Això fa que els aminofosfina-borans amb el substituent terc-
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butil36 o 1-adamantil34a siguin totalment inerts fins i tot emprant un gran excés d’àcid sulfúric i 

metanol a reflux. En principi es podria emprar un altre alcohol en comptes de metanol per 

obtenir altres fosfinit-borans però aquesta idea només s’ha descrit en un treball on Beak i col.41 

van emprar l’alcohol o-iodofenetílic i van obtenir el corresponent fosfinit-borà però amb 

rendiment baix. Jugé i col.42 van descriure anys més tard l’acidòlisi d’aminofosfina-borans 

amb una solució de clorur d’hidrogen en toluè (Esquema 2.13).  

 

Esquema 2.13. Acidòlisi que forneix clorofosfina-borans. 

Aquest procés genera els derivats clorofosfina-borà que són molt reactius envers la 

substitució nucleofílica no només en front de reactius organolítics sinó també amb 

organomagnesians, amines i alcohols entre d’altres. Com ja passava en la metanòlisi, la 

conversió del procés depèn molt de l’impediment estèric dels substituents del fòsfor. 

L’acidòlisi per aquest mètode tampoc té lloc amb l’aminofosfina-borà que conté el substituent 

terc-butil. Cal comentar que els clorofosfina-borans són molt sensibles a la hidròlisi i 

configuracionalment inestables,43 ja que hi ha mecanismes d’inversió, amb baixes energies, 

diferents a la típica inversió piramidal. Aquest fet fa que s’hagin de controlar molt bé les 

condicions de reacció (temperatura, temps, equivalents de HCl i concentració, entre d’altres) 

per aconseguir els productes desitjats amb una elevada puresa òptica. Aquest fet 

probablement explica perquè els clorofosfina-borans s’han utilitzat poc en la química dels 

compostos P-estereogènics malgrat la seva reactivitat. 

Pas 4: Substitució nucleofílica per a formar els fosfina-borans 

En aquest pas el grup metoxi dels fosfinit-borans es substitueix nucleofílicament pel 

tercer substituent desitjat a la fosfina per mitjà d’un reactiu organolític (Esquema 2.14). 

 

Esquema 2.14. Substitució nucleofílica del grup OMe. 

En general, aquest pas té lloc sense problemes tant amb alquil-lítics com amb aril-

lítics no gaire voluminosos. Se solen aconseguir bons rendiments i estereoselectivitats altes. 

També en aquesta etapa el mecanisme es molt semblant a una SN
2 ja que l’àtom de fòsfor 

pateix una inversió de la configuració. Després d’aquest pas ja queden enllaçats els tres 
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substituents desitjats a l’àtom de fòsfor. Tal com succeeix amb l’obertura de l’oxazafosfolidina-

borà, els substituents arílics o,o-disubstituïts no es poden introduir tampoc en aquest pas, com 

Mezzeti i col.34c van demostrar. En canvi el t-BuLi sí que reacciona amb alguns fosfinit-borans 

escollits i per tant algunes vegades es pot introduir en aquest pas del mètode de Jugé-Stephan. 

En el grup de Catàlisi Homogènia33a es va estudiar aquesta etapa incrementant l’impediment 

estèric de l’alquil-liti (alquil = Me, i-Pr, t-Bu) en la reacció amb diarilfosfinit-borans que contenen 

un substituent aril voluminós (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11. Fosfinit-borans emprats per Muller i col.33a 

Es va trobar que el grup metil sempre es podia introduir, mentre que l’isopropil era ja 

més problemàtic i el terc-butil no es va poder introduir en cap cas. Cal remarcar que el grup 

ferrocenil es pot introduir en aquesta etapa amb una alta estereoselectivitat,44 fet que contrasta 

amb el que passa en l’obertura de l’oxazafosfolidina-borà.34d,39 

Un dels avantatges del mètode de Jugé-Stephan és la possibilitat de preparar els dos 

enantiòmers del producte final partint dels dos enantiòmers de l’efedrina, ambdós comercials. 

Hi ha però també una altra estratègia per obtenir els dos enantiòmers, que és invertir l’ordre 

d’addició dels organolítics les etapes intermèdies del mètode (Esquema 2.15), partint del 

mateix enantiòmer de l’oxazafosfolina-borà. 

 

Esquema 2.15. Síntesi enantiodivergent partir de la mateixa oxazafosfolidina-borà. 

Per tant es pot dir que el mètode de Jugé-Stephan és enantiodivergent. Ara bé, 

això no sempre és possible i per això hi ha pocs exemples en la bibliografia.13 
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Pas 5: Desprotecció dels fosfina-borans 

Com s’ha comentat abans, fins als anys 90 els precursors més emprats per preparar 

fosfines P-estereogèniques havien estat els òxids de fosfina.16 El gran inconvenient és que en 

molts casos els mètodes de reducció requereixen condicions molt severes que posen en perill 

la puresa òptica de les fosfines lliures.45 Habitualment la reducció es duu a terme per mitjà de 

silans (SiClH3, SiCl3H entre d’altres) on el curs estereoquímic de la reacció depèn del silà 

emprat i de la presència d’amines. Encara que els borans han suplantat parcialment els òxids 

gràcies a les condicions suaus de desprotecció, en l’actualitat encara s’empren els òxids en 

alguns casos i de fet s’estan desenvolupament mètodes més estereoselectius per reduir-los.46 

En el cas del mètode de Jugé-Stephan habitualment s’utilitza el grup borà, encara que existeix 

una “versió” del mètode, poc emprada a la pràctica,34a que utilitza òxids de fosfina.47 

El tractament dels adductes fosfina-borà amb certs àcids o amines genera les fosfines 

terciàries (Esquema 2.16). 

 

Esquema 2.16. Desboronació dels fosfina-borans. 

En general, s’utilitzen amines13,48 per tal de desplaçar el grup borà mitjançant una 

reacció dissociativa mantenint la puresa òptica del compost fosforat. Aquestes reaccions tenen 

sempre lloc amb retenció de configuració a l’àtom de fòsfor. Encara que el grup borà té més 

afinitat per l’àtom fòsfor que no pas pel de nitrogen, les amines normalment s’empren com a 

dissolvent, fet que fa desplaçar l’equilibri cap a la formació quantitativa de l’adducte amina-

borà. Algunes amines habitualment utilitzades són la dietilamina, la morfolina i la DABCO. 

Els fosfina-borans molt bàsics, com ara els que són trialquílics, són bastant inerts en front les 

amines i llavors el més habitual és utilitzar certs àcids fluorats per dur a terme la desboronació, 

el més habitual dels quals és l’adducte HBF4·OMe2.49 Les fosfines lliures són sensibles a l’aire 

i per això normalment no es conserven desprotegides sinó que es fan reaccionar ràpidament 

amb el precursor metàl·lic per formar els complexos desitjats. 

Es pot dir que el mètode de Jugé-Stephan permet preparar una gran varietat de 

fosfines P-estereogèniques a escala de grams i té una certa flexibilitat pel què fa als 

substituents que es poden introduir a l’àtom de fòsfor. A més, la majoria d’intermedis es poden 

manipular a l’aire sense cap precaució especial, cosa que en facilita la purificació i 

emmagatzematge i tots els intermedis són configuracionalment estables. Encara que el mètode 

tingui certes limitacions sobretot en el cas de substituents voluminosos, com s’ha explicat en 
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aquest apartat, no és estrany que aquesta metodologia hagi estat utilitzada per diversos grups 

de recerca. 

Les limitacions del mètode en la síntesi de fosfines amb substituents impedits ha fet 

que en els darrers anys es publiquessin alguns treballs interessants per tal de superar aquestes 

mancances. Riera, Verdaguer i col.23j van desenvolupar una via sintètica per evitar la metanòlisi 

àcida i trencar l’enllaç C–N reductivament per formar aminofosfines que contenen substituents 

voluminosos (Esquema 2.17). 

 

Esquema 2.17. Trencament reductiu de l’enllaç C-N. Obertura per l’enllaç P-N activat. 

Senanyake i col.32 va dissenyar un auxiliar quiral amb un enllaç P–N activat que 

reacciona amb reactius de Grignard impedits de forma que s’inverteix la regioselectivitat del 

mètode, és a dir que es trenca l’enllaç P–N. Posteriorment es trenca l’enllaç P–O de forma 

convencional amb reactius organolítics. 

2.1.4.2. Síntesi asimètrica per desprotonació 

Un grup metil enllaçat directament a un àtom de fòsfor d’una fosfina o derivat és 

relativament àcid de forma que pot ser desprotonat per bases fortes, generant un carbanió a 

partir del qual es poden preparar una gran quantitat de lligands, com es descriu a continuació. 

El primer exemple de desprotonació de grups P–Me en compostos fosforats va ser 

descrit per Mislow i col.50 el 1973. En aquest treball, es desprotonen òxids de metilfosfina 

òpticament purs amb LDA formant un -carbanió i preservant la configuració de l’àtom de 

fòsfor. Aquests -carbanions es van fer reaccionar amb electròfils per formar òxids de fosfina 

-funcionalitzats (Esquema 2.18). 
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Esquema 2.18. Aplicació dels -carbanions per formar òxids de fosfina funcionalitzats i òxids de difosfina. 

El mateixos autors van descobrir que, mitjançant un acoblament oxidatiu mediat per 

sals de Cu(II), els -carbanions formaven òxids de difosfina amb simetria C2 que contenen un 

pont etil entre els àtoms de fòsfor. Aquesta via de síntesi de difosfines va ser l’emprada per 

Knowles i col.9 per preparar el lligand DiPAMP i anys més tard adaptada per sintetitzar una 

gran varietat de difosfines amb simetria C2. Cal destacar que en el cas que el carbanió inicial 

no sigui òpticament pur es forma també una certa quantitat de la forma meso (amb simetria 

Cs), però mitjançant recristal·lització o purificació per cromatografia es pot eliminar. De la 

mateixa manera que els òxids de fosfina, els fosfina-borans que contenen un grup metil també 

són susceptibles a la desprotonació per bases fortes, normalment n-BuLi o s-BuLi.26,51 

El potencial d’aquest tipus de reactivitat és la possibilitat d’emprar una varietat d’electròfils per 

tal de formar fosfines de diferents tipus. Alguns exemples d’electròfils són imines,52 

clorosilans,33a DMF51b o CO2
51a (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Exemples de la reactivitat dels -carbanions. 

Aquest mètode també s’ha emprat per preparar difosfines amb simetria C2 amb un 

pont etil,40,53 dimetilsilà54 entre d’altres.55 En el grup de recerca de Catàlisi Homogènia s’han 

obtingut difosfines simètriques amb un pont etil i dimetilsilà que contenen substituents aril, 

representades a la figura. Alguns complexos de pal·ladi d’aquests lligands varen resultar ser 

bons precursors en reaccions de substitució al·lílica asimètrica.33b 

Encara que les reaccions que s’acaben de descriure formin compostos 

P-estereogènics òpticament purs no es pot dir que siguin exemples de síntesi asimètrica 
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perquè ja s’ha partit d’un derivat metilfosfina òpticament pur. L’any 1995 Evans i col.14 van 

descriure un mètode per a la síntesi enantioselectiva de -carbanions a partir de dimetilfosfina-

borans proquirals per mitjà d’una desprotonació amb reactius organolítics en presència d’una 

amina quiral. Així doncs varen trobar com preparar fosfines P-estereogèniques a partir de 

fosfines no quirals i l’auxiliar (–)-esparteïna. Aquesta desprotonació es coneix com a mètode 

d’Evans o bé d’Evans-Imamoto. El mètode d’Evans es basa en dues reaccions successives. 

La primera etapa consisteix en la desprotonació enantioselectiva d’un els grups Me 

enantiotòpics del dimetilfosfina-borà inicial amb sec-BuLi a baixa temperatura en presència de 

(–)-esparteïna (Esquema 2.19). 

 

Esquema 2.19. Etapa de desprotonació enantioselectiva del mètode d’Evans. 

En aquesta etapa, l’entorn quiral que produeix l’esparteïna fa que es diferenciïn els 

dos grups metil de forma que només se’n desprotona un, generant un -carbanió 

P-estereogènic amb una alta enantioselectivitat. Seguidament, com s’ha descrit anteriorment, 

es fa reaccionar aquest carbanió amb una gran varietat d’electròfils o, per mitjà de sals de 

Cu(II), es duu a terme un acoblament oxidatiu que forma els difosfina-borans amb simetria C2. 

Evans i col.14 varen treballar amb arildimetilfosfines i varen aconseguir rendiments 

moderats i ee elevats en les difosfines simètriques. En el grup de recerca de Catàlisi 

Homogènia s’han preparat fosfina-borans amb grups terc-butil, metil i fenetils substituïts, 

tractant el carbanió derivat de dimetilfosfina-borans amb halurs de benzil (Esquema 2.20). 

Tots aquests fosfina-borans posteriorment es varen emprar per preparar precursors catalítics 

de ruteni.56 
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Esquema 2.20. Formació de fenetilfosfina-borans per mitjà del mètode d’Evans. 

Com s’ha vist anteriorment, els fosfina-borans secundaris són uns sintons molt 

versàtils en la síntesi de compostos P-estereogènics ja que són extremadament nucleofílics 

però menys bàsics que els carbanions que s’acaben de descriure. Livinghouse i col.57 van 

trobar una ruta per obtenir aquests compostos a partir de la desprotonació enantioselectiva 

d’Evans, mitjançant una reacció de demetilació reductiva. Imamoto i col.58 posteriorment també 

van descobrir una altra ruta per mitjà d’una degradació oxidativa catalítica del grup metil. 

Les dues rutes s’il·lustren a l’Esquema 2.21. 

 

Esquema 2.21. Rutes sintètiques per a la preparació de fosfina-borans secundaris pel mètode d’Evans 

Aquests fosfina-borans secundaris s’obtenen amb bons rendiments i amb alta 

enantioselectivitat després de purificar-los. S’han utilitzat per preparar una gran varietat tant de 

monofosfines com de difosfines desprotonat-los per generar fosfur-borans i fent-los reaccionar 

amb diferents tipus d’electròfils.59 A la Figura 2.13 es mostren alguns exemples il·lustratius de 

lligands que s’han obtingut amb aquest mètode. 

 

Figura 2.13. Compostos P-estereogènics preparats a partir de fosfina-borans secundaris. 
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El grup de recerca d’Imamoto60 va publicar la síntesi, mitjançant el mètode d’Evans, 

de noves difosfines amb simetria C2 de la família de la DiPAMP però amb substituents alquílics 

voluminosos. Aquestes fosfines es van anomenar BisP*, tal com mostra l’Esquema 2.22 i han 

resultat ser lligands excel·lents en reaccions d’hidrogenació asimètrica d’olefines amb 

precursors de rodi.60a 

 

Esquema 2.22. Preparació de les difosfines BisP*. 

Després de descriure la síntesi dels lligands BisP*, Imamoto i col.61 van seguir 

treballant en el camp de les difosfines i varen trobar un ruta sintètica per preparar difosfines 

simètriques però amb un pont metilè entre els dos àtoms de fòsfor. El mètode es mostra a 

l’Esquema 2.23 i com es veu els lligands es van anomenar MiniPHOS. 

 

Esquema 2.23. Ruta sintètica per a la preparació de les difosfines MiniPHOS. 

Els difosfina-borans es van obtenir com a mescles dels compostos C2 i meso amb 

proporció equimolar però aquestes mescles es varen poder separar fàcilment per 

recristal·lització ja que el difosfina-borà desitjat (i quiral) és considerablement més insoluble 

que no pas la forma meso. Així, malgrat que els rendiments són baixos, es va aconseguir 

preparar diverses difosfines de tipus MiniPHOS de forma òpticament pura. Igual que les 

difosfines BisP*, han resultat ser lligands excel·lents en hidrogenació asimètrica d’olefines amb 

Rh.61 Finalment, el mateix grup va ser capaç d’anar un pas més enllà i dissenyar una síntesi 

de lligands del tipus BisP* amb simetria C1,62 és a dir, amb els dos àtoms de fòsfor amb 

substituents diferents. La preparació d’aquests lligands es basa en la reacció entre un fosfur-

borà provinent dels fosfina-borans secundaris descrits més amunt i un fosfina-borà amb un bon 
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grup sortint en posició  del fòsfor (Esquema 2.24). L’aplicació d’aquestes difosfines a la 

hidrogenació d’olefines amb Rh, va donar unes activitats i enantioselectivitats molt elevades 

per a diversos substrats. 

 

Esquema 2.24. Formació de difosfines BisP* amb simetria C1. 

En l’actualitat s’estan buscant alternatives a l’esparteïna ja que per causes que es 

desconeixen no està disponible comercialment en quantitats de grams des de fa uns anys63 

encara que es continuen publicant treballs on s’empra aquest auxiliar quiral.64 

A la majoria de casos el substituent desprotonat enantioselectivament és un grup 

metil. Malgrat això existeixen alguns treballs on s’han trobat altres grups susceptibles a la 

desprotonació. Un exemple, que es mostra a l’Esquema 2.25, és la desprotonació 

enantioselectiva de fosfolans per formar lligands 1,2-bifosfolans per acoblament oxidatiu en 

presència de clorur de Cu(II) descrita per Zhang i col.65 

 

Esquema 2.25. Desprotonació enantioselectiva de fosfolans. 

També s’han descrit altres compostos susceptibles a la desprotonació, com el descrit 

per Casimiro i col.66, que van estudiar reaccions d’orto-litiació diastereoselectiva de fosfamides 

proquirals (Esquema 2.26). 

 

Esquema 2.26. Orto-litiació diastereoselectiva de fosfamides. 
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2.1.5. Preparació per catàlisi asimètrica 

Els mètodes de preparació de compostos P-estereogènics òpticament purs descrits 

fins ara estan basats en la resolució de mescles racèmiques o en síntesi estereoselectiva, 

i tots ells requereixen quantitats estequiomètriques d’auxiliar quiral, com ara el mentol, 

l’efedrina o l’esparteïna, o bé columnes preparatives d’HPLC i una gran quantitat de 

dissolvents. Una via alternativa, i més eficient per a l’obtenció d’aquests compostos seria l’ús 

de la catàlisi asimètrica partint d’un substrat proquiral o racèmic i un catalitzador quiral.67 

Aquests mètodes són molt recents ja que s’han desenvolupat en els últims 15 anys.68 

2.1.5.1. Preparació catalitzada per metalls de transició 

Tant les fosfines primàries com les secundàries es coordinen a metalls de transició i 

els complexos obtinguts es poden desprotonar amb bases, formant complexos amb lligands 

fosfur. Contràriament al que succeeix amb les fosfines, els fosfurs P-estereogènics racemitzen 

ràpidament per inversió piramidal. Per això els complexos usualment contenen altres lligands 

quirals que formen mescles de diastereòmers i afavoreixen preferentment la formació d’un dels 

dos enantiòmers del fosfur coordinat.69 Aquesta és la base la majoria de mètodes de preparació 

catalitzada per metalls de transició, il·lustrats en l’Esquema 2.27. 

 

Esquema 2.27. Síntesi de fosfines P-estereogèniques catalitzada per complexos de metalls de transició. 

La primera reacció de l’esquema és la hidrofosfinació d’olefines, catalitzada per 

precursors de Pt,70 Pd71 o Ln;72 mentre que la segona és una reacció d’acoblament entre 

fosfines secundàries i halurs d’aril catalitzada per complexos de Pd.73 Més recentment també 

s’ha descrit l’alquilació de fosfines secundàries (o la fosfinació d’halurs benzílics) catalitzada 

per precursors de Pt74 o Ru.75 També s’han descrit alguns exemples que no es basen en 

complexos metall-fosfur, com la desimetrització d’òxids de dialquinilfosfina catalitzada per Rh76 

i la metàtesi d’olefines catalitzada per Ru77 o Mo.78 
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L’addicció d’un enllaç P–H sobre un enllaç múltiple, catalitzada per un precursor 

metàl·lic, dóna lloc a les reaccions d’hidrofosfinació. Amb certs substrats, es poden generar 

àtoms de carboni i/o fòsfor estereogènics les configuracions dels quals són susceptibles de ser 

controlades pel catalitzador quiral. Mecanísticament, la hidrofosfinació involucra una adició 

oxidant de l’enllaç P–H al centre metàl·lic seguida d’un inserció de l’enllaç múltiple a l’enllaç 

M–H o M–P i finalment una eliminació reductora. El primer exemple va ser descrit fa uns 

20 anys per Pringle i col.,79 els quals varen descobrir que alguns alquens activats poden patir 

reaccions d’hidrofosfinació catalitzades per precursors de Pt(0). 

Pel que fa a l’aplicació de la hidrofosfinació a la síntesi de nous lligands 

P-estereogènics, alguns dels millors resultats s’han obtingut amb el sistema de Pt descrit a la 

Figura 2.14, encara que no són gaire encoratjadors ja que s’assolia baixa activitat i excessos 

enantiomèric baixos.80 Un dels inconvenients és la baixa selectivitat del procés al formar-se 

fosfines que contenen més d’un grup olefina inserit. 

 

Figura 2.14. Hidrofosfinació enantioselectiva catalitzada per complexos de Pt(0). 

Pel que fa a la hidrofosfinació amb complexos de Pd(II), Han, Tanaka i col.71a van 

descriure la hidrofosfinació d’alquins amb H-fosfinats òpticament purs (Esquema 2.28), 

mitjançant precursors aquirals de Pd. 

 

Esquema 2.28. Hidrofosfinacions d’alquins terminals catalitzades per precursors de Pd(II). 

Aquests precursors varen mostrar una alta activitat amb una varietat d’alquins 

terminals, incloent l’acetilè. Estudis de raigs X van demostrar que la reacció succeïa amb 

retenció de la configuració a l’àtom de fòsfor. Poc després, Gaumont i col.71b,c van descriure la 

hidrofosfinació d’alquins terminals amb fosfina-borans secundaris racèmics catalitzada per 
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precursors quirals de Pd(II). Els resultats d’activitat són moderats ja que es tracta d’un procés 

de resolució cinètica del fosfina-borà racèmic i les enantioselectivitats són bastant baixes. 

Estudis més exhaustius s’han dut a terme en el cas de les fosfinacions d’halurs d’aril 

amb fosfines secundàries o derivats catalitzades per precursors de Pd(II), que es poden 

considerar reaccions d’acoblament creuat. Glueck i col.67a,b,73c,81 han treballat intensament en 

aquest camp fent ús tant de fosfines lliures com boronades (Esquema 2.29). 

 

Esquema 2.29. Hidrofosfinació d’halurs d’aril amb fosfines lliures i boronades catalitzada per complexos de Pd(II). 

El resultats amb fosfines lliures són molt encoratjadors, ja que s’han assolit altes 

activitats i excessos enantiomèrics que arriben al 90%. Amb els fosfina-borans l’activitat 

disminueix a valors moderats o baixos i l’enantioselectivitat cau fins a valors del 20% 

aproximadament. Un aspecte interessant és que el dissolvent pot dirigir la reacció de tal 

manera que transcorri amb retenció o inversió de la configuració a l’àtom de fòsfor. També s’ha 

estudiat tant el mecanisme com l’origen de la enantioselectivitat d’aquests processos.82 D’altra 

banda, Bergman, Toste i col.75 han descrit el mateix tipus de reaccions però catalitzades amb 

precursors de Ru, amb els quals s’han arribat a obtenir valors d’enantioselectivitat moderats o 

alts, segons l’halur d’aril emprat. 

També hi ha exemples interessants de reaccions d’hidrofosfinació intramolecular de 

fosfinoalquens o fosfinoalquins catalitzades amb precursors de lantànids. Aquests precursors 

tenen la peculiaritat que activen tant la part de la fosfina com l’alquè o alquí al mateix temps. 

Marks i col.72 van descriure a l’any 2000 la hidrosfosfinació intramolecular d’alquens i alquins 

catalitzada per precursors de lantànids en la seva versió no quiral (Esquema 2.30). 

 

Esquema 2.30. Hidrofosfinació intramolecular d’alquins i alquens catalitzada per precursors de lantànids. 
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Els diferents centres estereogènics que té el producte fa que siguin possibles diversos 

diastereoisòmers, per tant el primer repte de la catàlisi és augmentar la selectivitat envers el 

producte desitjat. Segons els resultats el control de la diastereoselectivitat depèn en primer lloc 

del substrat i en segon lloc del metall central, així que es pot dir que són reaccions de control 

per substrat.83 Per la versió quiral amb aquests sistemes s’aconsegueixen valors bons de 

diastereoselectivitat envers el producte desitjat.84 

2.1.5.2. Preparació biocatalítica 

Finalment, també hi ha exemples de preparació de compostos P-estereogènics 

mitjançant mètodes biocatalítics. El primers estudis els van dur a terme Zerner i Dudmanzer85 

a l’any 1973, que van descriure la resolució cinètica d’un fosfat trièster P-estereogènic per 

hidròlisi amb sèrums de vaca i cavall, però varen aconseguir resultats molt modestos. Vint anys 

més tard, dos grups simultàniament van descobrir vies sintètiques per resoldre estereocentres 

de fòsfor amb enzims. Serreqi i Kazlauskas86 van estudiar la hidròlisi enantioselectiva de grups 

acetat en fosfines racèmiques quirals amb enzims comercials, com són la colesterol esterasa 

(CE) i la candida rugosa lipasa (CRL) (Esquema 2.31). Sota condicions de resolució cinètica 

es varen obtenir, en general, baixes enantioselectivitats excepte amb el substrat de l’esquema. 

 

Esquema 2.31. Resolució cinètica de òxids de fosfina P-estereogènics catalitzada per enzims. 

En un treball paral·lel, Mikolajczyk i col.87 van descriure la resolució cinètica d’acetats 

de fosfinoïl per hidròlisi amb esterasa de fetge porcí, per donar el corresponent àcid 

fosfinoacètic i l’èster inicial òpticament enriquits (Esquema 2.32). 

 

Esquema 2.32. Resolució cinètica d’acetats de fosfinoïl catalitzada per enzims. 

Aquest mètode és interessant perquè segons el grup R del substrat en resulta un del 

dos enantiòmers del producte. Per exemple amb R = Me i Bn l’enantiòmer majoritari és l’S i 

amb R = Et i C2H3 és l’R. En estudis posteriors88 s’ha arribat a enantioselectivitats de més del 

95% d’ee. 
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2.2. Aplicació dels lligands P-estereogènics a la catàlisi 

homogènia enantioselectiva 

2.2.1. Introducció 

Una de les aplicacions més importants dels compostos P-estereogènics és com a 

lligands de complexos organometàl·lics de metalls de transició, que poden catalitzar diferents 

reaccions orgàniques.89 En la majoria de casos aquestes reaccions catalítiques succeeixen en 

medi homogènia i es parla doncs de catàlisi homogènia asimètrica o enantioselectiva.90 

Normalment els lligands, que són òpticament purs, són els responsables d’induir discriminació 

quiral als productes finals de les reaccions. 

Hi ha multitud d’exemples de reaccions orgàniques catalitzades homogèniament per 

sistemes de metalls de transició que contenen lligands P-estereogènics: hidrogenació, 

transferència d’hidrogen, hidrosililació, substitució al·lílica, hidrovinilació, hidroformilació, 

addicions conjugades, cliclopropanació, hidroboració, etc. Entre aquestes destaca per sobre 

de totes la hidrogenació d’olefines, que és la més estudiada amb lligands P-estereogènics. 

Es pot afirmar que la veritable responsable de la recerca en compostos P-estereogènics durant 

els darrers 30 anys ha estat la seva aplicació en la hidrogenació asimètrica d’olefines 

funcionalitzades catalitzada amb precursors de Rh.15 

En el grup de recerca de Catàlisi Homogènia, s’ha treballat en la hidrogenació 

asimètrica i s’han obtingut molt bons resultats, però emprant lligands quirals que no són 

P-estereogènics91 També s’han investigat altres reaccions com són la substitució al·lílica,33b,92 

hidrovinilació,33a la hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen56,93 i la 

hidroformilació.94 En algunes d’aquestes reaccions s’han emprat lligands P-estereogènics 

preparats pels mètodes de Jugé-Stephan, Evans o bé per resolució de fosfines racèmiques i 

s’han obtingut bons resultats. Seguint aquests antecedents, en el cas particular d’aquesta TESI, 

es van escollir tres reaccions per avaluar els sistemes organometàl·lics amb lligands 

P-estereogènics. En primer lloc es va escollir la hidrovinilació asimètrica amb sistemes de Pd; 

en segon lloc la substitució al·lílica asimètrica amb sistemes de Pd i finalment es va triar en 

tercer lloc la hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen amb sistemes de Ru. En els 

aparats següents es dóna una visió general d’aquestes tres reaccions i un breu resum dels 

resultats que s’han obtingut amb lligands P-estereogènics. 
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2.2.2. Hidrovinilació asimètrica 

La reacció d’hidrovinilació d’alquens es pot definir com l’addició formal d’una molècula 

d’etilè (un grup vinil i un àtom d’hidrogen) a un doble enllaç d’olefina o, de forma alternativa, 

com la codimerització entre l’etilè i una olefina activada.95 Està englobada dins de les reaccions 

orgàniques de funcionalització d’alquens per formar compostos saturats d’addició.96 Aquestes 

reaccions estan altament afavorides per a molts reactius des del punt de vista termodinàmic. 

A l’Esquema 2.33 es mostra la hidrovinilació d’una olefina terminal per donar els dos possibles 

productes d’hidrovinilació, el ramificat i el lineal. Cal destacar que el producte d’hidrovinilació 

ramificat conté un centre estereogènic i per tant és un procés que es pot fer de forma 

enantioselectiva. 

 

Esquema 2.33. Reacció d’hidrovinilació d’olefines terminals. 

De forma general, els precursors metàl·lics més utilitzats en reaccions d’hidrovinilació 

són aquells en què el metall és Ni o Pd. En els darrers anys també s’ha trobat que alguns 

precursors de Co97 i Ru98 també són actius en reaccions d’hidrovinilació.99 Aquesta reacció 

suposa un repte important ja que el catalitzador ha de ser actiu, regioselectiu i enantioselectiu 

per la codimerització entre l’etilè i l’olefina substrat en presència d’altres olefines similars. 

D’entre els substrats olefínics més utilitzats a la bibliografia en destaca la família dels 

vinilarens, que són olefines que es poden considerar activades.100 Com a compost model s’ha 

emprat el vinilarè més simple, l’estirè. Entre els altres substrats emprats a la bibliografia, en 

destaquen els capaços de dur a terme la hidrovinilació intramolecular (també anomenada 

cicloisomerització), tal com els ,,-diens (Esquema 2.34).101  

 

Esquema 2.34. Reacció de cicloisomerització de ,,-diens. 

En aquest TREBALL s’ha fet ús de l’estirè per tal d’avaluar el potencial catalític dels 

precursors de Pd que es descriuran en els capítols posteriors i també s’ha iniciat l’estudi de la 

reacció de cicloisomerització amb el malonat de dial·lil. 
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En la reacció d’hidrovinilació de l’estirè (S1) es poden obtenir diferents productes. Per 

una banda els productes de les dues possibles posicions ( i  de codimerització entre l’etilè 

i l’estirè. D’altra banda el mateix precursor catalític catalitza la reacció d’isomerització de les 

diferents olefines presents cap a les olefines més internes i també pot catalitzar les reaccions 

d’homodimerització (o fins i tot de polimerització) tant de l’etilè com de l’estirè. A l’Esquema 

2.35 es representen alguns dels productes que es poden formar a part del 3-fenil-1-butè, que 

és el producte desitjat. S’ha omès la reacció d’hidrovinilació en la posició , que a més de no 

ser desitjada és molt rara quan s’utilitza l’estirè com a substrat. 

 

Esquema 2.35. Possibles productes de l’hidrovinilació de l’estirè. 

Una de les raons de l’interès en la hidrovinilació de vinilarens és que els 3-aril-1-

butens obtinguts són precursors de compostos importants en química fina. Així doncs, 

l’oxidació d’aquests compostos dóna els corresponents àcids 2-arilpropiònics que són 

intermedis en la preparació d’antiinflamatoris no esteroïdals (Figura 2.15)102 coneguts 

generalment com a profens, dels quals els més coneguts són l’ibuprofè i el naproxè. 

 

Figura 2.15. Hidrovinilació i posterior oxidació per l’obtenció dels àcids 2-arilpropiònics. 

Tots els profens, excepte el naproxè, es comercialitzen com a racèmics encara que 

en els darrers anys s’ha trobat que l’enantiòmer actiu és l’S.103 El cas del naproxè és molt 

il·lustratiu ja que els dos enantiòmers tenen efectes biològics molt diferents. L’enantiòmer S és 
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l’actiu com a antiinflamatori i és el que es comercialitza mentre l’enantiòmer R és una toxina 

hepàtica. Per tant l’estudi de la hidrovinilació pot ajudar a millorar les rutes sintètiques d’aquests 

productes de forma òpticament pura ja que de moment no existeixen mètodes industrials 

enantioselectius per preparar-los. 

Una altra aplicació dels 3-fenil-1-butens és que es poden usar com a monòmers 

precursors de polímers amb punts de fusió alts, superiors a 400 ºC. Wilke104 va descriure 

aquest procés de síntesi per un polímer isotàctic fent ús de les condicions clàssiques de 

polimerització de Ziegler. 

Pel que fa a la versió intramolecular de la hidrovinilació, els possibles productes són 

anàlegs als descrits anteriorment ja que la reacció succeeix seguint el mateix mecanisme. 

El producte desitjat  és aquell en el qual el doble enllaç resultant està en posició terminal i com 

es pot veure conté un centre estereogènic (Figura 2.16). Les isomeritzacions tant del substrat 

com del productes provoquen el descens en la selectivitat de la reacció. 

 

Figura 2.16. Possibles productes d’hidrovinilació intramolecular dels ,,-diens 

2.2.2.1. Aspectes mecanístics 

El mecanisme més acceptat de la hidrovinilació amb sistemes basats en Ni i Pd s’ha 

discutit en diversos treballs33a,104-105 i considera que el veritable catalitzador de la reacció és un 

complex catiònic coordinativament insaturat amb un lligand hidrur estabilitzat pel dissolent, 

el substrat o algun lligand poc coordinant. El mecanisme s’il·lustra a l’Esquema 2.36. 
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Esquema 2.36. Mecanisme postulat per a la hidrovinilació d’estirè. 

Es parteix d’un dímer al·lílic amb ponts haluro, ja sigui de Ni o Pd, que es fa reaccionar 

amb dos equivalents del lligand fosforat monodentat. Els compostos monomèrics neutres es 

poden aïllar o bé fer reaccionar in situ amb l’extractor de clorur per donar els complexos 

catiònics amb una vacant de coordinació ocupada per un lligand poc coordinant (Y) o bé per 

l’estirè si s’extreu l’halur en presència del substrat de la hidrovinilació. En aquesta posició làbil, 

inicialment ocupada pel lligand Y, s’hi coordina una molècula d’etilè, s’insereix en enllaç M–

al·lil i ràpidament té lloc una -eliminació per formar l’espècie catalíticament activa, un hidrur 

metàl·lic que fins al moment no s’ha pogut aïllar. L’estirè es coordina i s’insereix en l’enllaç M–

H. L’etapa de coordinació juga un paper important en l’enantioselectivitat del procés, ja que la 

diferenciació entre les dues cares enantiotòpiques de l’estirè provoca, en últim terme, l’excés 
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enantiomèric de la reacció. Evidentment la diferenciació entre les dues cares de l’estirè vindrà 

determinada per la presència del lligand quiral. Com es veu a l’esquema es forma un complex 

3-benzílic, que està en equilibri amb un complex que té coordinat l’estirè de forma 1. 

La coordinació i la inserció de l’etilè forma un altre complex 1-benzílic el qual sofreix una 

reacció de -eliminació allibera el 3-fenil-1-butè i regenera el catalitzador. Cal remarcar que 

per a la versió intramolecular s’accepta el mateix tipus de mecanisme. 

El mecanisme postulat a l’Esquema 2.36 permet explicar molts dels fets 

experimentals observats en la reacció d’hidrovinilació, que s’indiquen a continuació.33a,104-105 

- La inhibició de la reacció per lligands bidentats, com les difosfines, i per dissolvents molt 

coordinants com ara l’acetonitril. Es justifica per una falta de vacants de coordinació que 

impedeix que la reacció evolucioni. Per això sovint s’han buscat lligands monodentats 

amb interaccions làbils per tal d’induir selectivitat però sense bloquejar la posició de 

coordinació. 

- La reacció d’isomerització del producte desitjat, el 3-fenil-1-butè envers les olefines 

internes, els 2-fenil-2-butens. Aquesta reacció procedeix de la coordinació del 3-fenil-1-

butè a l’hidrur de Pd. Una inserció i una posterior reacció de -eliminació condueix a la 

formació de les olefines més estables, els dos isòmers del 2-fenil-2-butè. Com més alta 

és la conversió, més important esdevé aquest procés. 

- La baixa reactivitat d’alguns substrats amb anells pobres electrònicament es pot 

explicar per una coordinació i inserció lenta de l’olefina. 

Així doncs les característiques del catalitzador han de ser idònies per tal de 

seleccionar en cada cas l’olefina desitjada d’entre totes les presents en el medi de reacció: 

etilè, estirè, 3-fenil-1-butè i altres isòmers perquè sinó tindran lloc reaccions secundàries 

no desitjades. En aquests procés la influència del lligand fosforat juga un paper 

fonamental. També altres factors com la temperatura, pressió, dissolvent i concentració 

poden ser claus en la conversió i selectivitat del procés. 

2.2.2.2. Catalitzadors amb centre metàl·lic de Ni 

Encara que els sistemes de Ni i Pd han estat els precursors més emprats en la reacció 

d’hidrovinilació, els primers antecedents bibliogràfics, que daten de la segona meitat del segle 

XX, descriuen la reacció amb sals d’altres metalls. Així doncs, al 1965 es troba el primer 

exemple descrit per Alderson i col.106 els quals van utilitzar clorurs de Rh i Ru hidratats per 

codimeritzar etilè amb diverses olefines, incloent-hi l’estirè. Van assolir un 40% de rendiment 

en la formació de 2-fenil-2-butè a 16 hores, aplicant altes pressions d’etilè i temperatura 

moderada. Per tant van obtenir el producte d’hidrovinilació en posició  però ja totalment 
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isomeritzat. En el mateix any, Muller i col.107 van obrir camí a l’ús de sistemes amb níquel 

descrivint la hidrovinilació de l’estirè amb acetilacetonat de Ni, un derivat trialquilalumini i un 

lligand fosfit. Els resultats de selectivitat van ser molt baixos ja que només es varen obtenir 

traces de codímers. 

Aquestes investigacions inicials van fer augmentar l’interès en la hidrovinilació durant 

la dècada de 1970. Ozaki i col.105a,108 varen fer ús de sistemes catalítics del tipus 

[NiArBr(PPh3)2]/BF3·OEt2 i van aconseguir conversions del 90% i selectivitats del 91% envers 

el producte d’hidrovinilació en només 15 min segons el tipus d’aril emprat. Es va confirmar que 

a conversions altes tant la isomerització del 3-fenil-1-butè com la dimerització de l’etilè 

augmentaven considerablement. Van comprovar que la substitució a l’anell fenílic no afecta a 

la reacció, contràriament al que succeeix en la substitució en el grup olefínic, que fa disminuir 

notablement la velocitat de la reacció. També van contribuir en l’estudi del mecanisme trobant 

que l’àcid de Lewis duu a terme dues funcions: interaccionar amb l’àtom de Br i ajudar a la 

formació d’una vacant de coordinació per eliminació de les fosfines. Anys més tard, Azizov i 

Mamedaliev109 van estudiar la reacció amb sistemes molts similars, 

NiX2/AlEt3/BF3·Et2O/P(OPh)3, i van arribar a les mateixes conclusions. També van proposar 

que l’espècie catalíticament activa té un enllaç Ni–H i que la reacció transcorre per un intermedi 

-benzílic de Ni. 

L’any 1994 el grup de recerca de Catàlisi Homogènia110 va descriure l’ús de 

complexos catiònics planoquadrats del tipus [Ni(Mes)(NCMe)(PBn)2]+BF4
–, molt similars als 

emprats per Ozaki a la reacció d’hidrovinilació. Les condicions de reacció comprenien una 

pressió de 15 bar d’etilè, temperatura ambient i relació estirè/[Ni] = 1000/1. Es van assolir 

activitats altes, amb valors de TOF de fins 1915 h–1 i una selectivitat molt elevada cap al 

producte desitjat, el 3-fenil-1-butè. Es va fer un estudi amb diferents estirens substituïts, tant a 

l’anell aromàtic com en el grup vinil i es va trobar que la substitució a l’anell no influïa en el 

resultat de la reacció excepte amb el grup nitro, que redueix molt la conversió, de la mateixa 

manera que passa quan es substitueix el grup vinil. Es va confirmar que els mateixos sistemes 

amb difosfines eren totalment inactius.111 

Poc després, Monteiro i col.112 van emprar complexos octaèdrics de Ni dicatiònics del 

tipus [Ni(NCCH3)6]2+(BF4
–)2/PPh3/Et2AlCl) amb els quals es varen aconseguir bons rendiments 

i selectivitats si els substrats eren estirens substituïts. Es va descobrir que amb aquests 

sistemes la substitució de la trifenilfosfina per la dppe no inhibia la catàlisi, assolint un 96% de 

selectivitat i un 90% de conversió. 
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Un dels millors sistemes catalítics el van desenvolupar Wilke i col.113 i es compon de 

[(3-al·lil)NiCl]2/(RR)-L/Et3Al2Cl3. El lligand (RR)-L és una molècula complexa, amb diversos 

centres estereogènics, incloent el fòsfor (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17. Lligand RR-L descrit per Wilke i col. 

Amb aquest lligand es va obtenir conversió completa d’estirè a 1 atm d’etilè i a 

temperatures molt baixes (–72 ºC). A més, el sistema és molt enantioselectiu, com es 

comentarà més endavant. 

Es pot observar que en tots els assajos d’hidrovinilació descrits fins ara es necessita 

la presència d’un àcid de Lewis fort (BF3 o un reactiu organoalumínic) per alliberar una posició 

de coordinació i permetre la generació de l’hidrur que és el veritable catalitzador de la reacció. 

Aquest fet redueix el potencial sintètic de la reacció d’hidrovinilació, ja que aquests àcids de 

Lewis tan forts, a part de ser corrosius i perillosos de manipular, són incompatibles amb molts 

grups funcionals. Per aquesta raó, RajanBabu i col.100 van focalitzar els esforços en prescindir 

d’aquests àcids de Lewis. Varen provar diverses alternatives i varen trobar que les sals d’argent 

amb contraions no coordinants eren molt efectives en generar l’espècie catalíticament activa 

en sistemes al·lílics de Ni. Aquest mètode, que és el que s’empra en l’actualitat en la reacció 

d’hidrovinlació, s’il·lustra a l’Esquema 2.37. També van confirmar la inactivitat de les difosfines 

per la impossibilitat de crear la vacant necessària. 

 

Esquema 2.37. Noves condicions desenvolupades per RajanBabu i col. 

La possibilitat d’induir enantioselectivitat en el 3-fenil-1-butè va provocar que alguns 

grups de recerca tinguessin com a objectiu desenvolupar sistemes catalítics de Ni per estudiar 

la reacció d’hidrovinilació asimètrica. Aquest estudi va començar a la dècada de 1970 i Wilke i 

col.114 van obtenir valors d’un 70% d’ee en la hidrovinilació de l’1-3-ciclooctadiè amb complexos 

de 3-al·lilNi(II) i un fosfonit quiral (Esquema 2.38). Aquesta reacció concreta té un cert interès 
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històric perquè és la segona reacció catalítica de formació d’enllaços C–C de forma 

enantioselectiva. 

 

Esquema 2.38. Primera reacció d’hidrovinilació enantioselectiva. 

Com s’ha comentat abans, Wilke i col.113,115 van estudiar complexos de Ni amb el 

lligand (RR)-L i van assolir un dels millors resultats d’enantioselectivitat que s’han obtingut fins 

ara en la reacció d’hidrovinilació, d’un 95% d’ee. Fins fa poc no s’ha pogut igualar aquest valor 

amb lligands estructuralment més simples.116 Cal dir que el mateix grup de Wilke i col.115 es va 

esforçar en sintetitzar versions més senzilles i monomèriques d’aquest lligand, amb 

l’esperança d’obtenir resultats igualment bons d’enantioselectivitat. Malauradament, els intents 

van ser infructuosos ja que es van obtenir enantioselectivitats molt baixes.115,117 Leitner i col.118 

van estudiar la hidrovinilació asimètrica d’estirens substituïts amb sistemes que contenen el 

lligand de Wilke en CO2 supercrític i van aconseguir enantioselectivitats lleugerament inferiors. 

Malgrat això la impossibilitat de modular el lligand de Wilke ha fet disminuir l’interès en aquest 

tipus de sistemes durant els últims anys i l’ha desplaçat envers els lligands monofosforats amb 

altres funcionalitats capaces d’interaccionar amb el centre de Ni. 

Un dels grups de recerca més actius en l’estudi de la hidrovinilació asimètrica amb 

sistemes de Ni és el de RajanBabu i col.100-101,105c,e,119 Les limitacions de l’ús de difosfines, 

exceptuant el sistema de Monteiro,112b van conduir a buscar lligands monodentats però que 

presentessin interaccions secundàries per tal de no bloquejar les vacants de coordinació 

indefinidament però al mateix temps tenir un efecte positiu en l’estereoselectivitat. El grup de 

RajanBabu100 va dur a terme experiments amb sistemes que contenien el lligand MOP (Figura 

2.18), desenvolupat per Hayashi,120 on el grup OMe podria efectuar la interacció secundària 

per la seva posició espacial pròxima al metall. 
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Figura 2.18. Monofosfina MOP i monofosfines 1-aril-2,5-dialquilfosfolà. 

La hidrovinilació del 2-metoxi-6-vinilnaftalè va donar conversió completa, total 

selectivitat envers el 3-aril-2-butè i un 62% d’ee. La modificació del grup OMe per altres èters 

va ser clau per millorar l’enantioselectivitat dels procés. El millor resultat es va obtenir amb el 

grup OBn, que va donar un 80% d’ee. Posteriorment s’han sintetitzat derivats de la MOP amb 

els quals no s’ha aconseguit millorar els resultats.121 Esperonats per aquests bons resultats, 

RajanBabu i col.122 van desenvolupar una nova família de monofosfines del tipus 1-aril-2,5-

dialquilfosfolà (Figura 2.18). Els assajos en la hidrovinilació asimètrica de l’estirè i derivats han 

donat bons resultats, de fins el 91% d’ee en la hidrovinilació del 4-isobutilestirè, el qual és un 

precursor directe de l’ibuprofè.123 Van trobar també que el contraió juga un paper força 

important en l’activitat del precursor catalític. 

La idea de la interacció làbil per tal de potenciar la inducció quiral ha estat explotada 

per altres grups de recerca. En particular, Leitner i col.124 van descriure l’ús d’una petita família 

de fosforamidits anàlegs als desenvolupats originalment per Feringa i col.125 (Figura 2.19) a la 

reacció d’hidrovinilació amb precursors de Ni. 

 

Figura 2.19. Lligand fosforamidit preparat per Feringa. 

Les condicions són similars a les emprades per RajanBabu però utilitzant NaBARF 

(BARF = [B[3,5-(CF3)2C6H3]4]–) a una temperatura de –65 ºC. Es varen aconseguir rendiments 

de fins el 89% i enantioselectivitats de fins el 91% d’ee. Cal destacar que el mateix grup de 

recerca105d ha dut a terme estudis teòrics del mecanisme de la reacció d’hidrovinilació i va 

concloure que l’espècie catalíticament activa, un hidrur de níquel, es veu afectada per la 

interacció secundària dels anells aromàtics del lligand. Aquesta interacció secundaria és 

totalment diferent a la descrita per RajanBabu i col. En els últims anys el mateix grup ha 

optimitzat els lligands i les condicions de reacció i ha aconseguit obtenir enantioselectivitats 
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extremadament elevades, de més del 99% d’ee.116 superant per fi l’enantioselectivitat 

obtinguda amb el lligand de Wilke. 

RajanBabu i col.126 han estudiat la reacció amb lligands del mateix tipus que els de 

Leitner i han obtingut bons resultats tant d’activitat com d’enantioselectivitat. Cal destacar que, 

a part de l’estirè, s’han utilitzat en la hidrovinilació una gran varietat de vinilarens amb molt 

bons resultats.127 

La versió intramolecular de la hidrovinilació, la cicloisomerització, han estat molt 

menys estudiada. Rajanbabu i col.101 van ser els primers que van provar complexos 

organometàl·lics com a catalitzadors de la reacció de cicloisomerització a l’any 1998. Van 

emprar diferents precursors catalítics de Ni(II) que contenen lligands aquirals amb una gran 

varietat de substrats susceptibles a la cicloisomerització. A la Figura 2.20 es mostren alguns 

dels substrats que es van usar en aquest assajos inicials. 

 

Figura 2.20. Substrats emprats per RajanBabu i col.101 

Anys després, Leitner i col.128 van estudiar la cicloisomerització amb precursors de 

Ni(II) amb lligands quirals que anteriorment van donar excel·lents resultats en la hidrovinilació, 

com per exemple el conegut lligand de Wilke. És el primer estudi d’enantioselectivitat en 

aquesta reacció catalítica i es van assolir selectivitats del 99% i excessos enantiomèrics del 

91%. A la Figura 2.21 es mostren els resultats obtinguts amb diferents substrats. 

 

Figura 2.21. Resultats obtinguts amb precursors de Ni(II) amb el lligand de Wilke. 
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2.2.2.3. Catalitzadors amb centre metàl·lic de Pd 

Barlow i col.129 van iniciar l’estudi de la reacció d’hidrovinilació de l’estirè amb sistemes 

metàl·lics de Pd a l’any 1970, amb precursors del tipus [PdCl2(NCPh)2] (Figura 2.22). 

 

Figura 2.22. Resultats de l’hidrovinilació obtinguda per Barlow i col. Sistemes organometàl·lics emprats per Teranishi. 

Amb aquests sistemes només es va poder assolir un 37% de conversió a 24 h i 

100 ºC però com es veu a la figura no va obtenir ni traça de producte d’hidrovinilació ja que 

només van obtenir una mescla de productes isomeritzats tant en posició  com . 

Posteriorment Teranishi i col.130 van emprar dímers organometàl·lics de Pd, com el que es 

mostra a la Figura 2.22 i varen obtenir productes d’hidrovinilació però només a la posició . 

El 1973 Ozaki i col.131 van utilitzar sistemes anàlegs als descrits anteriorment per Ni, però amb 

Pd. Amb aquests sistemes, del tipus [PdPhX(PPh3)2]/BF3·Et2O, van aconseguir conversions 

moderades, aproximadament del 40%, a 3 hores amb selectivitats d’un 80% envers d’-

hidrovinilació. Takami i col.132 van ser els primers que van proposar un mecanisme que 

involucrava, com s’ha discutit pels complexos de Ni, una espècie amb enllaç Pd–H. 

Durant les dues dècades posteriors a aquests treballs la hidrovinilació amb sistemes 

de Pd es va deixar de banda a causa de la formació preferent del producte lineal, originat per 

l’addició de l’etilè en la posició  de l’estirè, és a dir, la -hidrovinilació. Un altre problema era 

que quan la conversió era moderada la isomerització esdevenia molt important. L’any 1993 

però Keim i col.133 van descriure l’ús de sistemes de Pd hemilàbils, il·lustrats a la Figura 2.23. 

Els resultats de selectivitat van ser elevats, al voltant del 92%, si es limitava la conversió al 

41%. Posteriorment s’han preparat derivats dendrimèrics d’aquests sistemes.134 

 

Figura 2.23. Complexos catiònics de Pd emprats per Keim i col. amb interacció làbil Pd–O. 

La majoria d’exemples més recents descrits a la bibliografia amb sistemes de Pd 

contenen fosfines P-estereogèniques, fet que permet l’estudi de la reacció d’hidrovinilació 
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asimètrica. Cal dir però que fins a finals de la dècada dels noranta no van emergir els primers 

exemples d’aquests tipus de reaccions. Vogt i col.135 van descriure detalladament l’estudi de 

diferents complexos de Pd que contenien lligands monofosforats en la hidrovinilació asimètrica. 

La quiralitat dels lligands resideix tant en l’àtom de fòsfor com en els carbonis dels substituents 

enllaçats al fòsfor (Figura 2.24). 

 

Figura 2.24. Lligands fosforats emprats per Vogt en la hidrovinilació asimètrica. 

La formació de l’espècie catalíticament activa es va dur a terme per dues vies. 

La primera consisteix en fer reaccionar dos equivalents de fosfina quiral amb el dímer 

[Pd(3-al·lil)I]2 i posteriorment eliminar l’halur amb diferents sals de plata, de forma similar al 

procediment descrit per RajanBabu per a sistemes de Ni.100 L’altra via és per reacció directa 

entre el fragment organometàl·lic [Pd(3-al·lil)(COD)]+ amb un equivalent de fosfina. En tots 

dos casos es forma el complex catiònic que es mostra a l’Esquema 2.39. 

 

Esquema 2.39. Dues vies per a la formació de l’espècie catalíticament activa. 

Amb aquests precursors es va estudiar la reacció d’hidrovinilació de l’estirè i es varen 

trobar tendències similars a les observades en la reacció catalitzada amb sistemes de Ni. 

Així doncs, tant els dissolvents coordinants com els lligands bidentats inhibeixen completament 

la reacció ja que és necessària una vacant en l’esfera de coordinació per tal d’enllaçar una 

olefina. Per tal d’evitar la descomposició del complex catalíticament actiu en dissolució, Vogt i 

col. van trobar que afegint acetat d’etil es reduïa la presència de Pd(0). Els resultats obtinguts 

van demostrar que els lligands amb un àtom de fòsfor estereogènic eren els més 

enantioselectius en la reacció d’hidrovinilació de l’estirè. Així doncs es van obtenir bons 

excessos enantiomèrics, de fins el 86%, amb activitats i selectivitats elevades. 

Uns del millors resultats d’enantioselectivitat emprant sistemes de Pd el van obtenir 

Salzer i col.136 amb lligands que contenen el fragment (6-benzè)tricarbonilcrom, representat a 

la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Fosfines emprades per Salzer i col. en la hidrovinilació asimètrica. 

En tots els assajos es va observar que a l’augmentar la mida del grup R es milloraven 

els resultats pel que fa a activitat, regioselectivitat i enantioselectivitat. Per a R = TMS es va 

assolir un 92% d’ee. Cal remarcar però que aquesta alta enantioselectivitat és en part causada 

per un procés de resolució cinètica, ja que es va trobar que la reacció d’isomerització del 

3-fenil-1-butè era molt més ràpida per un dels enantiòmers que per l’altre. 

Durant els darrers 15 anys, el grup de recerca de Catàlisi Homogènia ha treballat en 

l’estudi de la reacció d’hidrovinilació asimètrica amb sistemes de Pd que contenen fosfines 

quirals P-estereogèniques voluminoses.20h,i,33a,137 El primers treballs van emprar lligands 

preparats de forma racèmica i resolts per mitjà de ciclopal·ladats quirals, com s’ha explicat 

anteriorment.20h,i La metodologia de la reacció és similar a la desenvolupada per de Rajanbabu 

emprant complexos neutres del tipus [Pd(3-al·lil)ClP*] i tetrafluoroborat de plata per alliberar 

una posició de coordinació. Els resultants són alts pel que fa a la selectivitat i també a l’activitat, 

amb valors de TOF de fins a 1290 h–1. Les enantioselectivitat que s’han obtingut han estat 

baixes o moderades, amb valors de fins el 60% d’ee (Figura 2.26). 

 

Figura 2.26. Fosfines voluminoses P-estereogèniques emprades en hidrovinilació asimètrica. 

Encoratjats pels resultats anteriors, es van sintetitzar i estudiar el comportament 

catalític de noves fosfines P-estereogèniques amb substituents voluminosos mostrades a la 

Figura 2.27. 



Capítol 2. Antecedents 

57 
 

 

Figura 2.27. Monofosfines preparades pel mètode de Jugé-Stephan (esquerra) i pel mètode d’Evans (dreta). 

Aquests lligands que contenen substituents policíclics han estat sintetitzats pel 

mètode de Jugé-Stephan, explicat anteriorment.33a Els assajos amb aquest nous lligands 

òpticament purs van donar una alta activitat en alguns casos i, en general, valors alts de 

selectivitat tenint en compte que són sistemes de Pd. Pel que fa a l’enantioselectivitat, es varen 

obtenir resultats moderats o baixos en tots els casos amb valors de fins un 40% d’ee. 

En treballs més recents en el grup, es van emprar altres fosfines trialquíliques preparades pel 

mètode d’Evans.137 Els resultants van ser molt similars als anteriors i no es van millorar els 

resultats d’enantioselectivitat. Recentment s’han continuat els estudis138 fent ús de lligands 

fosfit molt voluminosos de simetria C3, mostrats a la Figura 2.28, que contenen grups 

1,1’-binaftil substituïts. 

 

Figura 2.28. Fosfits C3-simètrics assajats per Pereira i col. en hidrovinilació asimètrica. 

Els resultats amb aquests sistemes s’aproximen al millors descrits a la bibliografia, de 

fins un 92% d’ee. És possible que l’alta enantioselectivitat sigui deguda a la presència 

d’interaccions secundàries entre el grup carbonil i el centre metàl·lic de Pd ja que els lligands 

que no tenen grups carbonils donen sistemes molt menys enantioselectius. 

Els treballs descrits amb complexos de Pd(II) en la cicloisomerització són encara més 

escassos que els descrits amb precursors de Ni(II). En els estudis inicials, RajanBabu i col.101 
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van assajar alguns compostos de Pd(II) com a catalitzadors. Els resultats van demostrar que 

els catalitzadors de Pd(II) tenen més tendència a la isomerització del producte desitjat que els 

complexos de Ni(II). Pocs després, Kisanga i Widenhoefer139 van estudiar més a fons els 

mecanisme i els possibles productes mitjançant assajos amb complexos de Pd(II). També van 

desriure experiments amb l’addició de silans per a veure si milloraven els resultats. 

2.2.3. Substitució al·lílica asimètrica 

La reacció de substitució al·lílica es pot definir com la substitució d’un grup sortint en 

posició al·lílica per un nucleòfil, catalitzada per un precursor metàl·lic, tal com mostra 

l’Esquema 2.40. 

 

Esquema 2.40. Reacció de substitució al·lílica asimètrica. 

Aquesta reacció ha esdevingut molt important en síntesi orgànica ja que es poden 

formar diversos enllaços C–X (X = N, O, S), incloent enllaços C–C.140 Una de les 

característiques que fa interessant la reacció de substitució al·lílica és la possibilitat de 

transformar substrats proquirals o quirals racèmics en productes enantiomèricament purs. 

L’anàlisi de l’abundant bibliografia disponible demostra que aquesta reacció té una 

alta versatilitat ja que s’han utilitzat diversos substrats, grups sortint i nucleòfils d’estructura 

molt diversa. El substrat pot ser cíclic o acíclic, el grup sortint potser acetat, halur, carbamat o 

sulfonat entre d’altres. Pel que fa al nucleòfil hi ha carbanions com el malonats i nitroalcans 

(C-nucleòfils), alcòxids primaris i fenòxids (O-nucleòfils), amines alquíliques i azides 

(N-nucleòfils), sulfinats (S-nucleòfils) i fins i tot reactius de Grignard i reactius organometàl·lics 

de zinc (C-nucleòfils). Aquests exemples demostren la possibilitat de generar diversos tipus 

d’enllaços C–X. 

Amb relació als complexos metàl·lics que catalitzen la substitució al·lílica, es pot dir 

que hi ha una gran diversitat de metalls i lligands. Als treballs publicats trobem descrits 

sistemes amb centre metàl·lic de Pd,141 Pt,142 Ni,143 Ru,144 Rh,145 Ir,146 Mo,147 W,148 Fe,149 Cu150 

i Co.151 Cal destacar que els més estudiats són els sistemes de Pd, amb els quals s’han assolit 

resultats excel·lents. En aquesta TESI també s’han emprat precursors de Pd i per tant la 

discussió que es fa aquí es limita a aquest tipus de sistemes. 
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Els nucleòfils es poden classificar en dos grans grups: nucleòfils durs o no 

estabilitzats, com els reactius de Grignard i organozínquics, i els tous o estabilitzats, com ara 

els malonats o amines.152 En aquest treball es fan servir dos nucleòfils tous, el malonat de 

dimetil (DMM) i la benzilamina. Cal destacar que el mecanisme per a cada grup de nucleòfils 

és diferent ja que en el cas del durs es creu que l’atac al substrat és duu a terme per eliminació 

reductora amb coordinació prèvia del nucleòfil al metall.153 En canvi, en els cas dels tous, 

l’atac té lloc externament, sense coordinació prèvia,154 ja que el nucleòfil ataca al substrat 

coordinat de forma 3 al metall. Els més estudiats han estat els nucleòfils tous, i en especial 

els anions derivats dels malonats. 

Pel que fa al substrat, aquests poden ser cíclics o acíclics. Dins dels acíclics també 

poden ser simètrics o asimètrics, provocant en el segon cas que es puguin formar dos 

regioisòmers del producte de substitució (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29. Substrat utilitzats en aquesta TESI. 

El substrat més utilitzat a la bibliografia és el rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-1-propè (S2), 

el qual ja va ser emprat per Trost i col.155 a l’any 1973. En aquesta TESI s’han emprat aquest i 

dos substrats més: l’acetat de cinamil (S5), per estudiar-ne la regioselectivitat, i el rac-3-

acetoxi-1-ciclohexè (S6). 

2.2.3.1. Aspectes mecanístics 

El mecanisme majoritàriament acceptat en el cas dels nucleòfils tous per a la 

substitució al·lílica s’il·lustra a l’Esquema 2.41.156 L’espècie catalíticament activa és un 

complex de Pd(0) amb dues vacants ocupades inicialment per molècules de dissolvent. 

Les dues vies més probables de formació d’aquesta espècie altament reactiva són a partir d’un 

precatalitzador monomèric de Pd(II) per atac nucleofílic al grup al·lil o directament per 

introducció del lligand fosforat en un complex de Pd(0), tal com el [Pd2(dba)3]. Tal com es 

descriu tot seguit, en aquesta reacció els sistemes més actius solen tenir una relació Pd:P de 

1:2. 
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Esquema 2.41. Mecanisme acceptat per a la substitució al·lílica amb nucleòfils tous. 

El pas inicial del cicle és la coordinació del substrat per una de les dues cares 

enantiotòpiques per mitjà del doble enllaç. La posterior addició oxidant forma el compost 

3-al·lílic de Pd(II) i s’allibera el grup sortint. Aquest complex pot existir en forma de diferents 

isòmers que es poden interconvertir mitjançant diversos processos dinàmics. La següent etapa 

és l’atac nucleofílic a un dels dos carbonis terminals del grup 3-al·lílic, que estan activats 

electrofílicament per la coordinació al Pd(II). En aquest pas es redueix el Pd(II) a Pd(0). 

Val a dir que existeixen exemples d’atac al carboni central, encara que en comptades 

ocasions.157 Per regenerar l’espècie catalíticament activa es descoordina el producte final 

substituït i es coordinen dues molècules de dissolvent que estabilitzen el complex. Pel que fa 
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a la regioselectivitat, l’etapa determinant és l’atac nucleofílic. Si els grups R són diferents, 

el producte final s’obtindrà com una mescla de dos regioisòmers cadascun dels quals pot tenir 

dos enantiòmers diferents. Amb els lligands adequats i les condicions de reacció adients es 

pot dirigir la reacció envers el producte desitjat. 

Els estudis publicats sobre el mecanisme de la substitució al·lílica demostren 

l’existència de fins a cinc processos diferents de diferenciació enantioselectiva.140a,153,156 

La majoria estan relacionats amb una etapa concreta del cicle catalític. A continuació es 

descriuen breument: 

- Complexació enantiofacial: És el mecanisme on la complexació de la olefina per una de 

les seves cares enantiotòpiques produeix l’adició oxidant molt més ràpida que per l’altra. 

A més l’atac nucleofílic ha de ser més ràpid que l’intercanvi -- perquè la complexació 

inicial sigui la responsable de la configuració absoluta del producte final. Aquest procés 

de discriminació quiral és molt habitual en altres reaccions de la catàlisi asimètrica, 

com per exemple la hidrogenació o la hidrovinilació. En canvi, aquest tipus de 

discriminació és poc freqüent en la reacció de substitució al·lílica amb sistemes de Pd. 

Malgrat això Trost i col.140a van donar-ne un exemple, que es mostra a l’Esquema 2.42. 

 

Esquema 2.42. Exemple on l’enantioselectivitat està determina per la coordinació de l’olefina. 

- Addició oxidant enantioselectiva. En aquest mecanisme l’etapa d’addició oxidant del 

substrat és la que determina l’enantioselectivitat de la reacció i té lloc en substrats en 

què hi ha dos grups sortint en un substrat olefínic meso o bé aquiral però disubstituït de 

forma geminal158 (Figura 2.30). Per a aquests substrats s’han assolit 

enantioselectivitats i conversions de gairebé el 100%. 

 

Figura 2.30. Substrats característics d’enantiodiscriminació en l’etapa d’addició oxidant. 
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- Atac selectiu als extrems enantiotòpics del grup al·lil. Té lloc quan l’addició oxidant 

forma un fragment 3-al·lílic proquiral i l’atac nucleofílic a un dels dos carbonis terminals 

és el responsable de la inducció quiral. Aquest mecanisme és important en aquesta TESI 

ja que és el responsable de l’enantioselectivitat en els substrats S2 i S5.159 A la Figura 

2.31 es mostren les dues possibles posicions d’atac nucleofílic que formen els dos 

enantiòmers del producte final. 

 

Figura 2.31. Dues possibilitats d’atac nucleofílic en el substrat S2. 

- Intercanvi enantioselectiu entre les cares del complex al·lílic. La diferenciació quiral és 

provocada per l’intercanvi dels dos diastereoisòmers dels complexos de Pd 3-al·lílics 

(Figura 2.32), quan els substituents terminals són diferents. 

 

Figura 2.32. Intercanvi  entre els dos diastereoisòmers d’un complex 3-al·lílic. 

Aquest mecanisme només actua quan la coordinació inicial de la olefina és ràpida i 

reversible i l’atac nucleofílic és més lent que l’equilibri entre els diastereoisòmers. 

Cal destacar que aquest procés determina l’enantioselectivitat quan els dos 

mecanismes que s’han comentat no actuen. 

- Diferenciació entre les cares proquirals del nucleòfil. En aquest darrer mecanisme, 

el responsable de la inducció quiral és el nucleòfil quiral i racèmic (Esquema 2.43). 

 

Esquema 2.43. Exemple de diferenciació de les cares proquirals del nucleòfil.  

El substrat és aquiral però el nucleòfil és quiral racèmic i pot escollir entre una de les 

cares proquirals dels fragment 3-al·lílic i atacar-la preferiblement per formar un 

producte òpticament enriquit. 
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2.2.3.2. Catalitzadors amb centre metàl·lic de Pd 

La substitució al·lílica ha estat molt estudiada durant les darreres dècades, fet que ha 

donat una gran quantitat de publicacions. Per tal de fer un repàs breu dels principals sistemes 

catalítics, durant aquesta discussió s’han dut a terme diverses restriccions. Només s’analitzen 

els treballs amb sistemes de Pd que contenen lligands P-donadors. En segon lloc, en la majoria 

de les reaccions que es descriuen el substrat és S2. Finalment, en la majoria de casos només 

es fa referència a treballs on s’empren els nucleòfils que s’han utilitzat en aquesta TESI, 

el malonat de dimetil i la benzilamina. En la discussió es comenta amb més deteniment la 

versió asimètrica de la reacció. 

A l’any 1970, Manyik i col.160 van descriure la primera substitució al·lílica, 

veritablement catalítica, amb sistemes de Pd. Cal dir que uns anys abans Tsuji i col.161 havien 

descrit la mateixa reacció però emprant el precursors de Pd de forma estequiomètrica. 

En aquests primers estudis es va utilitzar el substrat S2, que a partir d’aquest moment es va 

considerar el substrat acíclic model. Habitualment es fa ús del carbanió derivat del malonat de 

dimetil com a nucleòfil per tal d’assajar nous lligands en la reacció d’alquilació al·lílica. 

El primer exemple de la variant asimètrica de la reacció de substitució al·lílica no va 

ser publicat fins l’any 1977, quan Trost i Strege162 van alquilar un derivat del ciclopentè amb un 

precursor catalític de Pd(0) en presència de la difosfina DIOP, que havia donat bons resultats 

en hidrogenació d’olefines funcionalitzades amb Rh (Esquema 2.44). 

 

Esquema 2.44. Primer treball d’alquilació al·lílica asimètrica. 

Uns anys mes tard, Trost i col.158b van establir les condicions experimentals que es 

fan servir avui en dia de forma rutinària en la reacció d’alquilació al·lílica. Van publicar l’any 

1985 l’ús del BSA en presència catalítica d’acetat de potassi per tal de desprotonar el dimetil 

malonat i així formar in situ el nucleòfil. Les característiques poc nucleofíliques del BSA el fan 

idoni per no interferir en la catàlisi. En el mateix treball, Trost i col. van donar a conèixer el 

concepte de chiral pocket (“butxaca quiral”), que es refereix a l’ús de lligands amb un bite angle 

superior a 100º, que formen una cavitat suficientment gran que envolta el fragment al·lílic de 

forma que la quiralitat del lligand es transmet de forma més efectiva. 

Pel que fa a l’aminació al·lílica asimètrica, el primer exemple que es troba a la 

bibliografia va ser publicat per Hayashi i col.163 el 1989 en què descriuen la reacció d’aminació 
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amb benzilamina emprant precursors de Pd que contenen lligands difosfina amb esquelets 

basats en el ferrocè (Esquema 2.45). En aquest treball es conclou que la influència d’un 

heteroàtom situat en una posició determinada del lligand pot interaccionar amb el nucleòfil 

produint una bona discriminació asimètrica. 

 

Esquema 2.45. Primer exemple d’aminació al·lílica asimètrica. 

El recull bibliogràfic que es presenta tot seguit s’ha fet segons el tipus de lligand 

fosforat emprat. En primer lloc es comenten els lligands bidentats homodonadors, és a dir, 

aquells lligands bidentats en els quals els àtoms coordinants són idèntics. Dins d’aquest grup 

de lligands existeixen dues categories, els veritables homodonadors amb simetria C2 i els que 

l’àtom coordinant és igual però no tenen cap simetria (es diu que tenen simetria C1). En els 

períodes inicials d’estudi de la substitució al·lílica, es van utilitzar bàsicament les difosfines C2 

que havien estat emprades amb èxit en la hidrogenació asimètrica d’olefines funcionalitzades 

amb Rh. Així doncs es van fer assajos amb la BINAP,164 la DIOP,162 la CHIRAPHOS165 i la 

difosfina P-estereogènica DIPAMP165 amb els substrat S2 entre d’altres. Cap d’aquests assajos 

va donar bons resultats pel que fa a l’enantioselectivitat. Més tard es va postular que aquesta 

baixa selectivitat podria ser causada per una distància massa llarga entre el lligand quiral 

coordinat i el fragment 3-al·lílic, que com s’ha comentat abans és el que pateix l’atac extern 

del nucleòfil. En principi quan s’utilitza el substrat S2 l’efecte de discriminació quiral produït 

pels lligands C2 és bàsicament estèric ja que els dos àtoms de fòsfor tenen el mateix caràcter 

electrònic fent que la contribució sigui idèntica a tots dos extrems del fragment al·lílic. 

Més recentment s’han utilitzat altres tipus de lligands difosforats homodonadors i s’han obtingut 

bons resultats d’enantioselectivitat.156,166 A la Figura 2.33 es mostren alguns d’aquests lligands 

i els resultats obtinguts en l’alquilació al·lílica amb el substrat S2. 
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Figura 2.33. Lligands emprats per a l’alquilació al·lílica asimètrica. 

En el grup de recerca de Catàlisi Homogènia33b,94 també s’ha estat treballant en 

aquest àmbit durant els darrers anys. S’han utilitzat diversos lligands per substitució al·lílica i 

s’han aconseguit altes activitats i enantioselectivitats moderades o bones. S’han usat difosfines 

P-estereogèniques amb simetria C2 amb substituents policíclics i amb pont etil o dimetilsilil. 

Més recentment, també s’han utilitzat lligands bis(diamidofosfit) que contenen fragments 

1,1’-binaftil a l’estructura. A la Figura 2.34 es mostren els millors resultats de cada tipus. 

 

Figura 2.34. Lligands preparats i emprats en la substitució al·lílica asimètrica pel grup de recerca. 

Tot seguit es presenten alguns resultats descrits amb lligands bidentats 

heterodonadors, que són aquells lligands que incorporen dos grups coordinants diferents, és a 

dir, són de simetria C1. En aquest grup el ventall de treballs descrits és encara més gran que 

l’anterior. En els lligands de simetria C2 la contribució estèrica és la responsable de la 

discriminació quiral mentre que en els heterodonadors aquesta discriminació també pot tenir 

una part electrònica. La raó és que ara els dos extrems del grup al·lil són diferents des del punt 

de vista del caràcter electrofílic dels carbonis terminals. En aquesta TESI només és discuteixen 

alguns lligands P,N-donadors i P,S-donadors, que són els dos tipus més importants de lligands 

heterodonadors quirals. En ambdós tipus de lligands es troba que habitualment la influència 
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trans de la part fosforada del lligand és major que no pas la de l’altre fragment. Així, s’espera 

que l’atac nucleofílic tingui lloc en el carboni al·lílic trans a la part fosforada del lligand. 

Entre el gran nombre de publicacions que tracten de l’aplicació de lligands bidentats 

heterodonadors, a la Figura 2.35 es mostren alguns lligands que han donat una bona 

regioselectivat amb substrats com S4 o una alta enantioselectivitat amb el substrat S2. 167 

 

Figura 2.35. Lligands P,N-donadors emprats en l’alquilació al·lílica asimètrica. 

Cal destacar que alguns lligands de la figura contenen àtoms de fòsfor 

P-estereogènics168 i d’altres que contenen eixos estereogènics.169 En els últims anys s’han 

desenvolupat derivats de fosfinoferrroceniloxazolines que han conduït a molt bons resultats 

amb diferents substrats.170 

Els exemples amb lligands P,S-donadors són més escassos però els resultats 

aconseguits d’enantioselectivitat i activitat són molts alts en alguns casos.171 Seguidament es 

mostren alguns exemples a la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Lligands P,S-donadors emprats en substitució al·lílica asimètrica. 
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Alguns dels primers exemples emprats en substitució al·lílica van ser descrits per 

Evans i col.172 a l’any 1999, emprant lligands quirals amb àtoms de carboni estereogènics.173 

S’han preparat lligands inspirats en la JOSIPHOS i la MOP174 però que contenen un àtom de 

sofre. Els exemples de lligands P,S-donadors amb una unitat P-estereogènica són molt poc 

freqüents. Un exemple el va donar Imamoto i col.,58b que van descriure un lligand trialquílic 

amb un substituent tioèter (Figura 2.36). Val a dir que la majoria de resultats amb aquest tipus 

de lligands són molt bons, amb enantioselectivitats majors del 85% d’ee tant en l’alquilació com 

en l’aminació al·lílica. 

Malgrat que els sistemes al·lílics de Pd emprats en la substitució al·lílica típicament 

contenen un lligand bidentat, també s’han publicat treballs amb lligands que tenen més de dos 

àtoms coordinants. Alguns exemples són els lligands descrits per Hayashi i col.175 que són 

derivats del ferrocè amb tres o quatre àtoms donadors, del tipus P2N i P2N2 i amb els quals 

s’han assolit excessos enantiomèrics del 97% en aminació al·lílica. Un altre exemple és una 

família de lligands preparada per Trost i col.176 que formalment podria ser considerat un lligand 

tetradentat del tipus P2N2 (Figura 2.37). Gràcies a aquests lligands, Trost va elaborar la teoria 

de “butxaca quiral” que abans s’ha esmentat, on el catalitzador és molt enantioselectiu perquè 

embolcalla el substrat.177 

 

Figura 2.37. Exemples de lligands P2N2 descrits per Trost i col. 

Finalment es descriuen alguns resultats amb lligands fosforats que en principi es 

coordinen de forma monodentada. Com succeeix en la majoria de reaccions catalítiques on els 

lligands bidentats són actius, els lligands monodentats no han estat tant estudiats com els 

bidentats però en els últims anys hi ha hagut una revifalla important en l’estudi dels lligands 

monodentats perquè s’ha vist que a vegades donen millors resultats que els bidentats i 

habitualment són més fàcils d’obtenir. A la Figura 2.38 es mostren alguns d’aquests lligands. 
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Figura 2.38. Lligands monofosforats assajats en la substitució al·lílica asimètrica. 

Hayashi i col.178 van emprar fosfines de la família de la MOP per estudiar la 

regioselectivitat i l’enantioselectivitat en reaccions de substitució al·lílica. Hamada i col.179 van 

descriure bons resultats d’activitat i enantioselectivitat en substitució al·lílica en els quals es 

formaven enllaços C–N i C–O amb fosfines altament impedides com la 9-BPN. Imamoto i col.180 

van utilitzar algunes monofosfines P-estereogèniques que contenen el grup 2-bifenilil en la 

reacció de substitució al·lílica mentre van Leeuwen i col.181 van fer ús de fosforamidits i van 

obtenir bones induccions quirals i van presentar un comportament catalític molt diferent als 

lligands bidentats pel que fa a la regioselectivitat. 

En els darrers anys, s’han de destacar els bons resultats obtinguts amb la família de 

lligands DIAPHOX, desenvolupada per Hamada i col.182 (Figura 2.39). Tenen la característica 

de ser formalment espècies oxidades de P(V) però a l’entrar en contacte amb el BSA 

esdevenen espècies de P(III) a causa de la tautomeria existent, fet que fa que es puguin 

coordinar al fragment organometàl·lic de Pd(0) i formar espècies catalítiques competents. 

 

Figura 2.39. Tautomeria induïda per la presència de BSA en condicions catalítiques. 

Aquests lligands s’han emprat per a diversos substrats i nucleòfils i s’han obtingut 

resultats molts bons. Així, per exemple, en alquilació i aminació de S2 s’han arribat a excessos 

enantiomèrics del 99%.183 Cal destacar que els autors van trobar que afegint quantitats 

catalítiques de Zn(OAc)2 s’augmentava considerablement l’enantioselectivitat.184 Aquest fet es 



Capítol 2. Antecedents 

69 
 

pot explicar per la coordinació de l’acetat de Zn al nucleòfil provocant una major discriminació 

envers la cara d’atac al substrat. 

Al grup de recerca de Catàlisi Homogènia recentment s’han preparat pel mètode de 

Jugé-Stephan monofosfines P-estereogèniques que contenen un substituent policíclic i se n’ha 

avaluat el potencial catalític en substitució al·lílica (Figura 2.40). 

 

Figura 2.40. Lligands P-estereogènics sintetitzats i avaluats en la substitució al·lílica al grup de recerca. 

Amb aquests tipus de lligands es van aconseguir conversions completes i 

enantioselectivitat moderades, de fins un 74% d’ee, en el cas de l’alquilació al·lílica de S2.33b 

2.2.4. Hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen 

La reacció d’hidrogenació per transferència d’hidrogen consisteix en una reacció 

catalítica de transferència formal de dos àtoms d’hidrogen des d’un donador d’hidrogen, que 

no és el H2 gas, cap a un acceptor d’hidrogen. En aquest procés el donador s’oxida i l’acceptor 

es redueix (Esquema 2.46). 

 

Esquema 2.46. Reacció general d’hidrogenació per transferència d’hidrogen. 

Els acceptors d’hidrogen més típics són les cetones, que es redueixen a alcohols. 

Així, el resultat net de la reacció d’hidrogenació per transferència d’hidrogen d’una cetona és 

idèntic a la hidrogenació amb hidrogen molecular, és a dir, s’obté l’alcohol secundari.185 

Aquesta reacció està habitualment catalitzada per un sistema organometàl·lic basat en Ru,186 

Rh187 o Ir188. Cal ressaltar que en els darrers anys es comencen a utilitzar altres metalls més 

abundants com són el Fe, el Ni o el Co.189 Aquí es discuteixen els antecedents amb precursors 

de ruteni, que són els que s’han emprat en aquesta TESI. 

La hidrogenació per transferència d’hidrogen és una alternativa molt important a les 

metodologies utilitzades típicament per reduir aldehids i cetones en medi homogeni. 
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Clàssicament s’utilitzen, de forma estequiomètrica, hidrurs metàl·lics (NaBH4 o LiAlH4), 

borans190 o, de forma catalítica, hidrogenació amb hidrogen molecular emprant precursors 

metàl·lics.8 La hidrogenació per transferència d’hidrogen presenta avantatges en front aquests 

processos ja que les condicions de reacció són suaus comparades amb la de la hidrogenació 

(que sol requerir pressions al voltant de 100 bar) i no requereix hidrogen molecular evitant els 

problemes relacionats amb la manipulació i l’ús d’aquest gas extremadament inflamable. 

Els primers exemples d’hidrogenació per transferència d’hidrogen de cetones es van 

publicar l’any 1925 per Meerwein i col.,191 Verley i col.192 i per Ponndorf i col.193 en dissolució 

d’isopropanol. Aquests autors van descobrir que l’isopropòxid d’alumini, de forma 

estequiomètrica, provoca la transferència de dos àtoms d’hidrogen des de l’isopropanol cap a 

una cetona. Gràcies a aquests descobriments, la reducció per transferència d’hidrogen de 

cetones també s’anomena reacció de Meerwein-Ponndorf-Verley, la qual és una reacció no 

catalítica. Una dècada més tard, Oppenauer i col.194 van demostrar que la reacció és un 

equilibri i per tant es pot desplaçar cap a un o l’altre sentit segons les condicions. Seguidament 

s’exposen les condicions generals de la reacció de reducció per transferència d’hidrogen. 

Els substrats més utilitzats són compostos carbonílics, en especial els aldehids i les 

cetones i dins d’aquest últim grup les alquilarilcetones ja que són compostos proquirals, fet que 

permet avaluar l’enantioselectivitat del procés. La reacció també s’ha descrit amb altres 

substrats, com les olefines activades, en la majoria de casos ,-insaturades.185a En els últims 

anys també s’ha desenvolupat la hidrogenació per transferència d’hidrogen d’imines, que 

permet obtenir amines quirals.195 

Els donadors d’hidrogen més freqüents són els alcohols primaris i secundaris i també 

l’àcid fòrmic. Més rarament també s’ha utilitzat el formiats d’amoni i el ciclohexè. Dins dels 

derivats alcohòlics, els alcohols secundaris han estat els més emprats destacant per sobre de 

tots els altres l’isopropanol. Té cert avantatges respecte a la resta: és molt barat, té bona 

capacitat de solubilitzar reactius, productes i precursors catalítics, la temperatura de reflux (82º 

C) és adequada per la catàlisi i es transforma en acetona, que és volàtil i per tant fàcilment 

eliminable. Freqüentment s’addicionen bases fortes, com hidròxids o alcòxids que són 

indispensables per generar l’espècie catalíticament activa. Quan s’empra isopropanol com a 

dissolvent, la base que s’utilitza amb més freqüència és el t-BuOK. 

Pel que fa a la versió enantioselectiva de la reacció (Esquema 2.47), la quiralitat pot 

residir en les tres espècies involucrades en la reacció: substrat, donador d’hidrogen i el 

catalitzador. 
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Esquema 2.47. Hidrogenació asimètrica de cetones per transferència d’hidrogen. 

Habitualment la quiralitat és deguda als lligands òpticament purs que conté el 

catalitzador que discrimina entre les dues cares enantiotòpiques del substrat quiral de forma 

que s’obté, idealment, un dels dos enantiòmers del producte reduït. 

2.2.4.1. Aspectes mecanístics 

Abans de comentar alguns dels sistemes més importants que s’han descrit per 

aquesta reacció, es descriu breument el mecanisme. El substrat model que s’utilitza en la 

reacció d’hidrogenació per transferència d’hidrogen asimètrica de cetones és l’acetofenona 

(fenilmetilcetona, S3) que en reduir-se forma l’alcohol quiral 1-feniletanol (Esquema 2.48).  

 

Esquema 2.48. Hidrogenació asimètrica de S3 per transferència d’hidrogen. 

Aquest substrat permet l’estudi de l’activitat i de l’enantioselectivitat del procés. 

Habitualment s’empra l’isopropanol com a donador d’hidrogen i com a dissolvent i la reacció 

sol tenir lloc a reflux d’isopropanol, 82 ºC. L’excés de donador d’hidrogen minimitza la reacció 

inversa que podria provocar una disminució de l’enantioselectivitat del procés. 

La reacció d’hidrogenació per transferència d’hidrogen ha estat molt estudiada des 

del punt de vista mecanístic i per tant hi ha una gran quantitat d’articles sobre el tema. Després 

d’analitzar la bibliografia,73a,185c,186,196 es pot dir que hi ha tres grups de mecanismes diferents: 

la transferència directa, la via per hidrur metàl·lic i el mecanisme de Noyori. El mecanisme que 

té lloc en cada sistema depèn del catalitzador metàl·lic que s’empra i també moltes vegades 

del donador d’hidrogen. De forma global, es considera que les reaccions catalitzades per 

elements dels blocs s i p succeeixen per reacció directa i en canvi els sistemes amb metalls de 

transició segueixen el mecanisme per la via hidrur. 

El primer mecanisme proposat, de transferència directa, es basa en l’efecte plantilla 

del catalitzador homogeni, que provoca l’apropament del substrat i el donador per permetre la 

transferència directa dels àtoms d’hidrogen. Una de les característiques clau del mecanisme 
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és la formació d’un anell de sis baules pel catalitzador, el substrat i el donador d’hidrogen en 

l’estat de transició (Figura 2.41). 

 

Figura 2.41. Estat de transició postulat per al mecanisme de transferència directa. 

Posteriorment a la transferència del lligand hidrur, l’alcòxid format és protona i 

s’allibera per donar l’alcohol desitjat. Aquest mecanisme és l’operatiu en la transferència 

d’hidrogen estequiomètrica amb hidrurs metàl·lics explicada anteriorment, la reacció de 

Meerwein-Ponndorf-Verley.197 

El segon mecanisme, per via d’hidrur, postula que es forma un hidrur metàl·lic com a 

espècie catalíticament activa que redueix la cetona.198 Hi han treballs publicats on s’han 

detectat espècies monohidrur i dihidrur.185c Un dels cicles catalítics es mostra a l’Esquema 

2.49 i tot seguit es descriu amb més detall ja que és el proposat per molts complexos de Ru, 

entre ells els que es presentaran en aquesta TESI. 
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Esquema 2.49. Mecanisme via hidrur postulat per la majoria de sistemes amb metalls de transició. 

La primera etapa és la formació de l’espècie activa, que és l’hidrur metàl·lic, a partir 

d’un precursor habitualment organometàl·lic i l’isopropanol amb ajuda de la base forta que està 

present en el medi de reacció. El mecanisme d’aquesta transformació sol implicar una reacció 

de -eliminació que genera l’espècie Ru–H i acetona. La segona etapa es la coordinació del 

substrat mitjançant l’enllaç C=O i la posterior inserció en l’enllaç Ru–H per tal de formar l’alcòxid 

derivat. La tercera etapa és la coordinació de l’anió isopropòxid que hi ha en el medi de reacció, 

que és fortament bàsic. La coordinació d’aquest anió provoca l’alliberament de l’alcòxid derivat 

el qual per protonació forma el producte de la reacció. La quarta etapa és la regeneració de 

l’hidrur per -eliminació de l’isopropòxid, la coordinació del substrat i alliberament d’acetona. 

Com s’ha comentat anteriorment, el pas clau per obtenir una bona selectivitat és una bona 

selectivitat en l’etapa de coordinació del substrat proquiral al catalitzador 
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Per acabar, el tercer mecanisme descrit per Noyori i altres autors73a,186,199 per a 

complexos de metalls de transició amb certs lligands que contenen grups NH postula 

l’existència d’un estat de transició cíclic de sis baules, mostrat a la Figura 2.42. Aquest estat 

de transició està estabilitzat pel grup NH del lligand mitjançant interaccions d’enllaç d’hidrogen. 

Aquest mecanisme s’anomena bifuncional. 

 

Figura 2.42. Estat de transició proposat per al mecanisme bifuncional. 

De forma general, es pot considerar com una reacció concertada d’un hidrur i un protó 

des del donador d’hidrogen cap al substrat. Diverses tècniques tant espectroscòpiques com no 

espectroscòpiques donen suport al mecanisme de forma indirecta.200 Evidentment només és 

actiu en el cas de tenir lligands amb grups NH coordinants. 

2.2.4.2. Catalitzadors basats en metalls de transició 

Els lligands N-donadors han estat els més utilitzats en els estudis de la reacció 

d’hidrogenació per transferència d’hidrogen i amb ells s’han aconseguit preparar precursors 

catalítics extraordinàriament actius i enantioselectius.185a,201 Així doncs es comenten breument 

aquests tipus de lligands abans de comentar els resultats amb lligands P-donadors. Es dona 

més importància als exemples de la versió asimètrica de la reacció. 

La gran majoria d’aquests lligands són bidentats, tridentats o tetradentats. Hi ha un 

bon nombre de lligands N,N-donadors, encara que el N,O-donadors i els N,P-donadors també 

han estat emprats amb bons resultats. Seguidament es presenten alguns exemples 

seleccionats per tal de donar un visió general de la variabilitat estructural que existeix en aquest 

tipus de lligands. 

Els primers treballs on es van obtenir excessos enantiomèrics superiors al 60% van 

ser mitjançant lligands que contenien anells piridínics com ara bipiridines i fenantrolines 

(Figura 2.43). 
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Figura 2.43. Lligands nitrogenats amb esquelet bis(oxazolina). 

Gladiali i col.202 van descriure aquesta reacció amb lligands derivats de la fenantrolina 

i van aconseguir resultats moderats d’enantioselectivitat. Uns anys més tard, es van fer servir 

bis(oxazolines) i derivats203 que actuen com lligands bidentats o tridentats en sistemes de Ru i 

varen assolir enantioselectivitats excel·lents en la reducció d’alquilarilacetones.204 En aquests 

treballs es va corroborar que el grup NH era el principal responsable de l’augment de 

l’enantioselectivitat i que transcorren pel mecanisme bifuncional. En el grup de recerca de 

Catàlisi Homogènia es va treballar amb compostos derivats de les bis(oxazolines) encara que 

es van obtenir resultats d’inducció quiral baixos o moderats.205 

Uns altres exemples són els lligands diamina o diurea. Els primer estudis amb aquest 

tipus de lligands només van donar lloc a enantioselectivitats moderades.206 La modulació dels 

lligands va acabar oconduint a altes activitats i excessos enantiomèrics elevats (Figura 

2.44).207  

 

Figura 2.44. Lligands diamina emprats per a la hidrogenació per transferència d’hidrogen. 

Altres lligands diamina amb pont ferrocenil, van ser preparats i avaluats per Knochel i 

col.208 els quals van trobar que els catalitzadors eren actius fins i tot a temperatures al voltant 

dels –30 ºC i donaven excel·lents enantioselectivitats. 

Per tal de millorar els resultats anteriors Noyori i col.186 van utilitzar 1,2-diamines 

monotosilades, com a lligands en complexos de Ru(II). Aquests sistemes han servit per reduir 

una gran varietat de cetones aromàtiques assolint conversions i enantioselectivitats molt 
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elevades. Amb aquests lligands la reacció model té lloc amb un 97% d’ee i per això està 

considerat com un dels millors en la reacció de transferència d’hidrogen asimètrica que s’ha 

descrit a la bibliografia.196b,209 A causa d’això, Noyori i col.199 han estudiat a fons el procés 

catalític concloent que la transferència d’hidrogen en aquests sistemes succeeix a través d’un 

hidrur metàl·lic, seguint el mecanisme bifuncional. 

Alguns lligands N,O-donadors han donat també molt bons resultats, com per exemple 

els -aminoalcohols. Noyori i col.210 van trobar que alguns lligands simples com ara 

l’etanolamina acceleraven la reacció fins a dos ordres de magnitud. Pel que fa a 

l’enantioselectivitat, les versions quirals d’aquests lligands també van donar alts excessos 

enantiomèrics en sistemes de Ru(II) en la reacció model, com es mostra a la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Lligands N,O-donadors en la hidrogenació per transferència d’hidrogen. 

Amb el lligand de l’esquerra de la figura s’assoleixen excessos enantiomèrics del 75% 

en la reducció de dialquilcetones, que són les més difícils de reduir enantioselectivament. 

Andersson i col.211 van utilitzar el lligand de la dreta de la figura, amb esquelet norbornà, per 

reduir diverses alquilarilcetones amb resultats molt bons d’activitat i enantioselectivitat (97% 

d’ee). 

Els lligands fosforats van ser els primers lligands utilitzats en la hidrogenació per 

transferència d’hidrogen asimètrica, ja que havien donat bons resultats en la hidrogenació 

asimètrica d’olefines. Malauradament el resultats que es van aconseguir van ser moderats en 

el millor dels casos.187a,212 A més, les condicions de reacció eren molt severes. Genêt i col.213 

van estudiar la reacció amb sistemes de Ru del tipus [RuBr2(P–P)2], amb difosfines quirals com 

la DIOP o la PROPHOS (Figura 2.46) anteriorment emprades en altres reaccions 

 

Figura 2.46. Lligands fosforats emprats en la transferència d’hidrogen de l’acetofenona. 
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Es van assolir bones activitats però enantioselectivitats modestes, de fins un 52% 

d’ee. Uns anys més tard, Togni i col.214 van descriure la trifosfina pigiphos que produeix 

excessos enantiomèrics d’un 72% amb complexos de Ru. 

Dins dels lligands fosforats, els millors resultats s’han aconseguit amb lligands N,P-

donadors (Figura 2.47). 

 

Figura 2.47. Lligands N,P-donadors emprats en la transferència d’hidrogen asimètrica. 

Zhang i col. 215 van descriure el lligand tridentat de la figura, que té la peculiaritat de 

ser més enantioselectiu en la reducció de dialquilcetones que no pas en les més clàssiques 

alquilarilcetones. És el lligand amb què s’han obtingut millors resultats amb aquest tipus de 

substrats. Així doncs, per exemple, ha produït excessos enantiomèrics del 92% en la reducció 

de la terc-butilmetilcetona, que és un substrat difícil d’hidrogenar de forma enantioselectiva. 

També s’ha fet ús de fosfinooxazolines amb esquelet de ferrocenil, que han donat molt bons 

resultats en la reacció model i amb altres alquilarilcetones.216 Fent un pas més, s’ha descrit l’ús 

del lligand tetradentat de la dreta de la figura que és del tipus P2N2 en sistemes de Ru per a la 

reacció model i ha donat un 97% d’ee.217 S’ha comprovat que en aquest tipus de lligands els 

grups NH són els responsables de l’activitat del complex organometàl·lic ja que altres 

compostos similars amb grups imina no són actius. 

Hi ha molt pocs treballs a la bibliografia que descriguin precursors catalítics 

d’hidrogenació per transferència d’hidrogen basats en lligands P-estereogènics. Els bons 

resultats d’activitat i enantioselectivitat dels complexos amb lligands polidentats 

heterobifuncionals van fer deixar de banda l’estudi amb els lligands P-estereogènics. Malgrat 

això el grup de recerca en Catàlisi Homogènia ha estat treballant durant els darrers anys en 

sintetitzar i avaluar complexos de Ru 6-arè amb monofosfines P-estereogèniques com a 

precursors per la reducció de cetones.56,93 A la Figura 2.48 es mostren dos exemples dels 

tipus de lligands utilitzats. 
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Figura 2.48. Lligands monofosfina P-estereogènics avaluats en hidrogenació per transferència d’hidrogen asimètric 

Les fosfines diaríliques, preparades pel mètode de Jugé-Stephan, contenen un 

substituent policíclic.93 Les fosfines trialquíliques, preparades pel mètode d’Evans, contenen 

un substituent fenetil i són susceptibles de tancament pel braç amb aquest substituent per 

desplaçament de l’arè coordinat (tethering).56 Malgrat que el resultats d’enantioselectivitat que 

s’han obtingut fins ara són moderats (50% d’ee), que són els més alts aconseguits amb 

monofosfines P-estereogèniques. 
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Capítol 3. Monofosfines P-estereogèniques 

amb un substituent policíclic 

3.1. Introducció 

Com s’ha explicat al capítol d’antecedents, al grup de recerca de Catàlisi Homogènia 

de la Universitat de Barcelona es va emprar el mètode de Jugé-Stephan per obtenir lligands 

monofosforats P-estereogènics òpticament purs amb un substituent policíclic (Esquema 3.1).1 

 

Esquema 3.1. Síntesi de lligands P-estereogènics amb un substituent policíclic. 

Posteriorment aquests lligands es van coordinar a diversos fragments 

organometàl·lics de ruteni i pal·ladi per tal d’obtenir precursors catalítics per a reaccions 

orgàniques enantioselectives. En concret es van estudiar les reaccions d’hidrovinilació,1-2 

substitució al·lílica,3 ciclopropanació4 i hidrogenació per transferència d’hidrogen.4-5 

Alguns dels millors resultats, en termes d’activitat i d’enantioselectivitat, es van aconseguir amb 

fosfines que contenien el grup 9-fenantril o el 2-bifenilil, com es pot veure a la Figura 3.1. 

Cal esmentar que alguns d’aquests resultats són els millors descrits a la bibliografia amb 

monofosfines P-estereogèniques. 

 

Figura 3.1. Resultats seleccionats amb monofosfines P-estereogèniques amb substituents policíclics. 
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A la vista d’aquests resultats i per acabar d’explorar el potencial d’aquest tipus de 

monofosfines en catàlisi, en la present TESI es va plantejar la síntesi de nous lligands amb un 

substituent policíclic més voluminós per tal de millorar l’activitat i l’enantioselectivitat. Així doncs 

es va emprendre la síntesi de dues famílies de monofosfines amb un substituent 1-pirenil o bé 

2-p-terfenilil que formalment es poden considerar derivats del 9-fenantril i del 2-bifenilil 

respectivament (Figura 3.2). A la bibliografia no es troba cap exemple de fosfines 

P-estereogèniques amb aquest substituents. 

 

Figura 3.2. Nous lligands P-estereogènics amb un substituent policíclic voluminós. 

En aquest capítol es descriu la síntesi d’aquests nous lligands i també dels 

corresponents compostos organometàl·lics de pal·ladi i ruteni. Finalment, es discuteixen els 

resultats obtinguts amb aquests precursors catalítics en les reaccions d’hidrovinilació, 

substitució al·lílica i hidrogenació per transferència d’hidrogen i es comparen amb els resultats 

obtinguts en estudis anteriors amb les fosfines que contenen els grups 9-fenantril i 2-bifenilil. 

3.2. Síntesi i caracterització dels lligands 

La síntesi de les noves fosfines amb els substituents 2-p-terfenilil i 1-pirenil es va dur 

a terme mitjançant el mètode de Jugé-Stephan.6 Tal com està descrit a la bibliografia7 i en 

treballs previs del grup,1a el substituent policíclic s’introdueix en el primer pas, per escissió de 

l’enllaç P–O de l’anell d’oxazafosfolidina-borà de P2 mitjançant el reactiu organolític adequat. 

L’obtenció dels aminofosfina-borans té lloc de forma regioselectiva i estereoselectiva amb 

retenció de la configuració de l’àtom de fòsfor (Esquema 3.2). 

 

Esquema 3.2. Obertura de P2 per formar els aminofosfina-borans O1 i O2. 



Capítol 3. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent policíclic 

 

97 
 

Com s’observa a l’Esquema 3.2, el derivat organolític es prepara a partir del bromur 

d’aril, mitjançant una litiació amb n-butil-liti a baixa temperatura. Tant el 1-bromopirè com el 

2-bromo-p-terfenil són productes comercials però de preu molt elevat pel que es va considerar 

convenient preparar-los. 

La preparació del 1-bromopirè (P5) està descrita a la bibliografia des de fa molt de 

temps.8 La síntesi que es va seguir es basa en una bromació radicalària del pirè, que és un 

compost relativament barat, amb N-bromosuccinimida en DMF (Esquema 3.3). 

 

Esquema 3.3. Obtenció i litiació del 1-bromopirè (P5). 

Aquesta reacció és molt selectiva envers la bromació en la posició 1 del pirè, de forma 

que es va obtenir P5 amb una puresa adequada i no va caldre cap purificació posterior. 

El rendiment va ser d’un 86%. 

En el cas del 1-bromo-2-p-terfenil (P4), el compost és conegut des de l’any 19389 però 

la primera preparació amb un bon rendiment és de l’any 2010.10 La síntesi es basa en un 

acoblament de tipus Suzuki-Miyaura entre l’àcid 4-bifenililborònic (P3) i el 2-bromoiodobenzè, 

mostrat a l’Esquema 3.4.  

 

Esquema 3.4. Obtenció i litiació del 2-bromo-p-terfenil (P4). 

La reacció es va dur a terme en un sistema bifàsic 1,2-dimetoxietà/aigua en presència 

d’un precursor catalític de Pd(0), preparat a partir de [Pd2(dba)3] i PPh3. El producte es va 

obtenir amb bon rendiment (76%) després d’una purificació per columna i una recristal·lització. 

Inicialment i seguint els antecedents del grup,1a,3 les reaccions de litiació del 

1-bromopirè i del 2-bromo-p-terfenil es van dur a terme en dietilèter a –78 ºC. Es va trobar però 

que tant els bromurs d’aril com els corresponents derivats lítics eren molt insolubles en aquest 
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dissolvent a temperatures baixes, fet que conduïa a rendiments molt baixos dels productes 

d’obertura O1 i O2, i a la recuperació d’una gran quantitat de P2. A la Figura 3.3 es mostra el 

seguiment de la reacció per RMN de 31P{1H}. Per tant es va dur a terme la litiació en THF, 

que és un dissolvent molt més polar que el dietilèter i àmpliament emprat en litiacions. Amb 

aquest canvi, es van aconseguir conversions completes, com es pot veure a la Figura 3.3 B i 

C. 

 

Figura 3.3. Espectres d’RMN de 31P{1H} (121 MHz) de la reacció d’obtenció de O1. A) Reacció en dietilèter. B) Reacció 
concentrada en THF. C) Reacció diluïda en THF. *: P(OMe)3/C3D3COC3D3. 

La reacció és totalment selectiva en el cas del 1-pirenil, donant únicament 

l’aminofosfina-borà O2. En canvi, per al 2-p-terfenilil es van formar altres subproductes que 

van ser detectats per RMN de 31P{1H}. A l’espectre s’observa, el pic a 70,2 ppm del producte 

desitjat O1 però també un altre pic a 107 ppm (Figura 3.3 B). El senyal correspon al producte 

d’eliminació on el 2-p-terfenilil-liti actua de base i no de nucleòfil, de manera que per abstracció 

del protó més àcid de P2 es forma un doble enllaç, com es mostra a l’Esquema 3.5. 

Aquest subproducte es troba descrit a la bibliografia.11 Aquesta reacció d’eliminació també 

produeix 1,4-difenilbenzè (p-terfenil), compost que va poder ésser aïllat en una de les fraccions 

de la columna. 

 

Esquema 3.5. Producte d’obertura O1 i d’eliminació amb el reactiu 2-p-terfenil-liti. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

P2 

 
O1 
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La purificació de O1 per cromatografia en columna va resultar infructuosa i per tant 

per millorar la selectivitat envers el producte d’obertura es van modificar les condicions de 

reacció. Finalment es va concloure que diluint tant la solució d’organolític com la de 

l’oxazafosfolidina-borà P2 reduïa la formació de subproductes (Figura 3.3 C). 

La caracterització dels nous compostos O1 i O2 es va dur terme per espectroscòpia 

de masses (EM) i RMN multinuclear de 1H, 13C{1H} i 31P{1H}. A la Taula 3.1 es recullen les 

dades més característiques. 

Compost 31P{1H} 

1H 

[13C{1H}] Rend. 

(%) 
a b c d 

O1 69.3 (s, br) 
2.55 (d, 7.2) 0.68 (d, 7.2) 

4.03 (ddq, 
9.6,6.6,3.0) 

4.85 (br) 
47 

[32.0 (d, 4.2)] [10.2 (d, 6.6)] [58.5 (d, 10.3)] [79.0 (br)] 

O2 71.7 (s, br) 
2.68 (d, 7.0) 1.38 (d, 6.9) 5.07 (t, 4.8) 4.59 (m) 

85 
[31.6 (d, 3.5)] [11.8 (d, 4.2)] [58.3 (d, 10.4)] [79.2 (d, 2.6)] 

 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Les dades d’RMN demostren que O1 i O2 són semblants tant estructuralment com 

electrònicament ja que els desplaçaments i les constants d’acoblament són molt similars. Es 

pot destacar que l’únic senyal a l’espectre d’RMN de 31P{1H} és ample a causa de l’acoblament 

quadrupolar amb l’isotopòmer més abundant (80%) de l’àtom de bor, el 11B, que té un espín 

nuclear de 3/2. Tant els espectres d’RMN de 1H com de 13C{1H} confirmen que l’obertura es 

produeix amb una alta regioselectivitat i estereoselectivitat, ja que si no fos així s’observarien 

els senyals duplicats per la formació de l’altre diastereoisòmer amb diferent configuració 

absoluta a l’àtom de fòsfor. Per tant, es pot concloure que els productes són òpticament purs. 

Els senyals més característics d’aquests espectres són els deguts al fragment efedrina. Així 

en els espectres d’RMN de 1H s’observen dos doblets corresponents als Mea i Meb i dos 

senyals corresponents a Hc i Hd a desplaçaments més alts a causa de la proximitat d’un 

heteroàtom. En els espectres d’RMN de 13C{1H} es veuen 4 senyals alifàtics, que en la majoria 

de casos són doblets per l’acoblament amb l’àtom de fòsfor amb valors de 4 a 12 Hz 

aproximadament. Les dades obtingudes són coherents amb els antecedents bibliogràfics 

d’altres compostos similars.1a,6,7b,c,12 A tall d’exemple, la  

Figura 3.4 mostra l’espectre d’RMN de 1H del producte O1. 

Taula 3.1. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels aminofosfina-borans O1 i O2. 
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Figura 3.4. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de O1. *: TMS, **: CH2Cl2. 

El segon pas del mètode de Jugé-Stephan és la metanòlisi àcida per tal d’escindir 

l’enllaç P–N, formant el fosfinit-borà corresponent.6 És conegut que aquesta etapa té lloc amb 

inversió de la configuració de l’àtom de fòsfor (Esquema 3.6). 

 

Esquema 3.6. Metanòlisi àcida per formar els fosfinit-borans M1 i M4. 

Es van aconseguir aïllar els productes desitjats de forma pura i amb rendiments 

elevats (Taula 3.2). En el cas del fosfinit-borà M1, l’efedrina formada es va separar fàcilment 

per mitjà d’una columna cromatogràfica. Inesperadament, es va trobar que el compost M4 era 

molt insoluble en metanol i precipitava de forma espontània durant la reacció, fet que va 

permetre l’obtenció del producte pur mitjançant una simple filtració i un posterior rentat amb 

metanol. 

De la mateixa manera que el pas anterior, els fosfinit-borans es van caracteritzar per 

RMN multinuclear, EM i també se’n va mesurar la rotació òptica. A la Taula 3.2 es mostren les 

dades de caracterització més rellevants. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Taula 3.2. Dades d’RMNa més rellevants, rotacions òptiques i rendiments dels fosfinit-borans M1 i M4. 

Compost 31P{1H} 1H P-OMe 13C{1H} P-OMe [α]D (º) Rend. (%) 

M1 109.2 (d, br, ~79) 3.61 (d, 12.0) 53.7 (d, 2.3) –13.6 90 

M4 111.4 (d, br, ~83) 3.85 (d, 11.9) 54.1 (d, 2.6) –69.4 42 

** 

 

HAr 

 

 

L4 

 

 

B3 

Hd 

 

Hc 

 

Mea 

Meb 

 

* 
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Les dades d’RMN mostren una gran similitud entre els dos fosfinit-borans M1 i M4, 

que presenten desplaçaments i constants d’acoblament semblants. Els espectres d’RMN de 

31P{1H} mostren un únic senyal ample amb forma de doblet per acoblament amb l’àtom de bor. 

Aquest senyal idealment hauria de ser un quadruplet amb intensitat 1:1:1:1 a causa de l’àtom 

de 11B (I = 3/2), però en aquest cas només es veu un doblet ample amb constant d’acoblament 

d’uns 80 Hz pel col·lapse dels senyals externs. En els espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H} el 

pic més característic és el doblet del metil del grup metoxi, desdoblat a causa de l’acoblament 

amb l’àtom de fòsfor. Els valors estan en concordança amb altres fosfinit-borans descrits 

prèviament a la bibliografia.1a,6,7b,13 

A diferència de la reacció d’obertura, els espectres d’RMN no poden donar informació 

sobre l’estereoselectivitat de la reacció de metanòlisi ja que els fosfinit-borans que s’obtenen 

només tenen el fòsfor com a centre estereogènic. De manera que si la reacció no fos 

estereoselectiva es formaria una parella d’enantiòmers, que no es diferenciarien per RMN. 

El valor no nul de la rotació òptica indica que no es varen obtenir mescles racèmiques, encara 

que no informa sobre la puresa òptica dels productes. Per tant, es van analitzar per HPLC amb 

columna quiral els productes preparats i es varen obtenir cromatogrames amb un únic pic, 

que confirmen l’alta estereoselectivitat del procés, de forma anàloga a d’altres productes 

preparats seguint el mètode de Jugé-Stephan. 

Donat que el compost M4 es va obtenir en forma sòlida, va ser possible completar-ne 

la caracterització per espectroscòpia d’infraroig (IR) i per anàlisi elemental (AE). A l’espectre 

d’IR es veuen les bandes característiques dels enllaços C–H al voltant de 3000 cm–1 i dels 

enllaços B–H entre 2300 i 2400 cm–1. També es va obtenir un monocristall d’aquest 

fosfinit-borà del qual se’n va determinar l’estructura per difracció de raigs X. 

L’estructura molecular es mostra a la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Estructura molecular determinada per difracció de raigs X del compost M4. Els àtoms d’hidrogen s’han omès 
per millorar la claredat. 

La geometria al voltant de l’àtom de fòsfor és aproximadament tetraèdrica. 

Els paràmetres d’enllaç són similars a altres compostos descrits prèviament a la bibliografia.1a 

Aquest paràmetres es detallen a la Taula 3.3. 

L’estructura també permet confirmar que la configuració absoluta l’àtom de fòsfor és 

R, tal som s’esperava pel curs estereoquímic de les reaccions i per haver emprat l’enantiòmer 

(1R,2S) de l’efedrina en la preparació del precursor P2. 

En el tercer pas del mètode de Jugé-Stephan s’obtenen els fosfina-borans per reacció 

d’un segon organolític amb els fosfinit-borans preparats anteriorment. La reacció es pot 

entendre com la substitució del grup metoxi dels fosfinit-borans pel grup de l’organolític 

corresponent. Aquesta reacció succeeix amb inversió de configuració a l’àtom de fòsfor 

(Esquema 3.7). 

Taula 3.3. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de M4. 

Enllaç Longitud (Å) Angle Valor (º) 

P(1)–B(1) 1.899(2) C(1)–P(1)–O(1) 107.87(8) 

P(1)–O(1) 1.6005(14) C(1)–P(1)–C(17) 108.11(8) 

P(1)–C(1) 1.8081(19) C(1)–P(1)–B(1) 113.04(10) 

P(1)–C(17) 1.7934(19) C(17)–P(1)–O(1) 101.41(8) 

C(23)–O(1) 1.443(2) C(17)–B(1)–P(1) 110.06(10) 

  B(1)–P(1)–O(1) 115.54(10) 
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Esquema 3.7. Formació dels fosfina-borans B2, B3 i B5. 

És una pràctica habitual en catàlisi homogènia preparar una família de fosfines de les 

quals se’n varien les característiques estèriques i electròniques d’un substituent de forma 

sistemàtica per tal d’estudiar-ne la influència en els diferents processos catalítics. Per tant, 

es va intentar substituir el grup metoxi per diversos grups alquílics d’impediment estèric 

creixent: metil, isopropil i terc-butil. En el cas de la família amb el grup 1-pirenil els problemes 

de congestió estèrica són molt importants i, com es veu a la Figura 3.6, només es va poder 

sintetitzar el fosfina-borà amb el substituent metil (B5). 

 

Figura 3.6. Fosfina-borans B2, B3 i B5 preparats a partir dels fosfinit-borans M1 i M4. 

En el cas de la família amb el grup 2-p-terfenilil, es van aconseguir preparar dos nous 

fosfina-borans amb els substituents metil (B2) i isopropil (B3). La reacció amb metil-liti en excés 

va donar lloc a B2 de forma pura mentre que la reacció amb isopropil-liti és molt més delicada 

ja que un excés d’organolític durant un temps massa llarg va produir la descomposició del 

fosfina-borà, fent-se palès a l’espectre d’RMN de 31P{1H}. Per aquesta raó tampoc es va poder 

preparar el fosfina-borà amb el substituent terc-butil. 

Cal dir que les conversions van ser completes i que les reaccions es van poder seguir 

fàcilment mitjançant RMN de 31P{1H}. La purificació dels nous fosfina-borans B2, B3 i B5 es va 

dur a terme per columna cromatogràfica de SiO2. Es van obtenir els compostos B2 i B3 en 

forma d’olis incolors mentre, tal com passa amb el derivat M4, el fosfina-borà B5 es va obtenir 

en forma de sòlid groc. 

La caracterització d’aquests nous fosfina-borans es va efectuar per mitjà de RMN 

multinuclear i de EM. Se’n van mesurar també les rotacions òptiques. Les dades més rellevants 

de caracterització es mostren a la Taula 3.4. 
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a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Als espectres d’RMN de 31P{1H} s’observa un sol doblet ample per acoblament amb 

l’àtom de bor, com passava en els fosfinits-borans descrits anteriorment. Tant en els espectres 

d’RMN de 1H com en els de 13C{1H} els senyals més destacats són els deguts al substituent 

alquil. En el fosfina-borà B3 els dos grups metil del substituent isopropil apareixen diferenciats 

a causa de la quiralitat de la fosfina. Les dades estan d’acord amb compostos anàlegs descrits 

a la bibliografia.1a,3,6,7c,12,14 

El fosfina-borà B5, sòlid a temperatura ambient, també es va caracteritzar per IR i AE. 

Les bandes més destacades d’IR són similars a les comentades pel compost M4. També es 

va poder obtenir un monocristall que va permetre determinar-ne l’estructura molecular per 

difracció de raigs X, que es mostra a la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Estructura molecular determinada per difracció de raigs X de B5. Els àtoms de hidrogen s’han omès per 
millorar la claredat. 

Taula 3.4. Dades d’RMN més rellevants, rotacions òptiques i rendiments dels fosfina-borans B2, B3 i B5. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 
[α]D 

(º) 

Rend. 

(%) 

B2 12.7 (d, br, ~48) 1.57 (d, 10.4) P-Me 12.3 (d, 40.9) P-Me +35.6 71 

B3 28.9 (d, br, ~54) 
2.55 (hept, 

6.8) P-
CHMe2 

1.16 (dd, 15.6, 
7.2) P-CHMe2 

 

1.10 (dd, 16.6, 
6.8) P-CHMe2 

22.9 (d, 
35.7) P-
CHMe2  

18.2 (br)  
P-CHMe2 

 

17.5 (d, 2.9) 
P-CHMe2 

+42.7 93 

B5 10.6 (d, br, ~61) 2.15 (d, 10.0) P-Me 13.6 (d, 40.9) P-Me –2.7 37 
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De forma similar a l’estructura del fosfinit-borà M4 (Figura 3.5), B5 té una geometria 

aproximadament tetraèdrica al voltant de l’àtom de fòsfor. Les longituds dels enllaços P–C i 

P–B són semblants a les descrites a la bibliografia per altres fosfina-borans.1a,15 Les dades 

més rellevants estan recollides a la Taula 3.5. 

L’estructura també permet confirmar que la configuració absoluta de l’àtom de fòsfor 

és S, tal com s’esperava ja que com s’ha dit abans la reacció de substitució del grup metoxi de 

M4 per metil succeeix amb inversió de configuració. 

Finalment, el darrer pas del mètode de Jugé-Stephan és la desboronació dels fosfinit-

borans o dels fosfina-borans per tal d’obtenir els lligands lliures. Aquesta etapa es basa en un 

intercanvi del grup borà entre el compost fosforat i la morfolina (Esquema 3.8). 

 

Esquema 3.8. Desboronació dels fosfinit-borans i els fosfina-borans per mitjà de morfolina. 

Encara que els adductes fosfina-borà són més estables que no pas els amina-borà, 

l’ús de la morfolina com a dissolvent fa desplaçar l’equilibri cap a la desboronació de la 

fosfina.15b,16 Un altre avantatge és que la reacció es pot dur a terme a temperatura ambient, fet 

que minimitza el risc de racemització. Les reaccions de desboronació es van seguir per RMN 

de 31P{1H}, i es va trobar que totes eren completes a les 14 hores. Així doncs es van obtenir 

els cinc nous lligands L1-L5 que es mostren a la Figura 3.8 després d’eliminar l’adducte 

morfolina-borà format mitjançant una columna cromatogràfica d’alúmina. 

Taula 3.5. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de B5. 

Enllaç Longitud (Å) Angle Valor (º) 

P(1)–B(1) 1.930(3) C(1)–P(1)–B(1) 115.22(13) 

P(1)–C(1) 1.816(2) C(17)–P(1)–B(1) 115.55(12) 

P(1)–C(17) 1.819(2) C(23)–P(1)–B(1) 109.62(13) 

P(1)–C(23) 1.804(3) C(1)–P(1)–C(17) 105.55(10) 

  C(1)–P(1)–C(23) 105.90(12) 

  C(17)–P(1)–C(23) 104.01(11) 
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Figura 3.8. Lligands fosfinits i fosfines lliures L1-L5. 

Els lligands lliures es van caracteritzar només per RMN multinuclear. Les altres 

tècniques utilitzades anteriorment (EM, AE, IR) no es varen poder fer servir a causa de la baixa 

estabilitat dels lligands, ja que s’oxiden amb rapidesa en contacte amb l’aire. Els compostos 

L4 i L5 es van obtenir amb rendiments moderats com a productes sòlids mentre que els 

compostos L1-L3 es van aïllar amb rendiments alts i en forma d’olis incolors. A la Taula 3.6 es 

donen les dades d’RMN més rellevants i els valors dels rendiments obtinguts. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. b: Desplaçament químic de coordinació (CCS 

= P–B) – P)). 

En els espectres d’RMN de 1H i de 31P{1H} es veu que les parelles de lligands amb el 

mateix substituent alquil (L1/L4 i L2/L5) tenen desplaçaments i constants d’acoblament 

similars encara que continguin un substituent policíclic diferent. Una altra característica 

espectroscòpia és el canvi de morfologia del pic a l’espectre d’RMN de 31P{1H}. 

Anteriorment s’ha explicat que els senyals en els derivats boronats són amples a causa de 

l’acoblament amb l’àtom de bor, en el cas dels compostos lliures aquest acoblament desapareix 

donant un pic molt definit. A la Figura 3.9 es mostren dos exemples concrets. 

Taula 3.6. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels lligands L1-L5. 

Compost 31P{1H} CCSb 1H 13C{1H} 
Rend. 

(%) 

L1 109.9 (s) –0.7 3.56 (d, 14.0) P-OMe 56.7 (d, 21.6) P-OMe 81 

L2 –33.7 (s) 46.4 1.5 (d, 4.4) P-Me 12.9 (d, 14.4) P-Me 95 

L3 –10.0 (s) 38.9 
2.41 (hept, 6.9, 

P-CH(Me)2) 

1.09 (dd, 15.6, 
6.9) P-CH(Me)2 

0.95 (dd, 15.6, 
6.9) P-CH(Me)2 

25.6 (d, 8.9) P-
CHMe2  

20.0 
(d,19.5) 

P-CHMe2 

19.4 
(d, 19.4)  

P-CH(Me)2 

98 

L4 109.7 (s) 1.7 3.86 (d, 14.0) P-OMe 57.2 (d, 20.6) P-OMe 70 

L5 –37.8 (s) 48.4 1.86 (d, 4.0) P-Me 12.5 (d, 13.7) P-Me 69 
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Figura 3.9. Espectres d’RMN de 31P{1H} (121 MHz, CDCl3) de B3/L3 i M4/L4. 

Observant detingudament les taules val la pena fer esment de la variació del valor del 

CCS, que és la diferència entre el desplaçament químic del compost boronat i el lliure (CCS = 

P–B)–P)). En els fosfinit-borans L1 i L4 aquest valor és pràcticament zero, però per les 

fosfines L2, L3 i L5 té valors entre +35 i +50 ppm, com es veu a la Taula 3.6 i s’il·lustra a la 

Figura 3.9. El fet que no s’observi cap canvi en el CCS en els lligands L1 i L4 pot ser degut a 

la presència de l’àtom d’oxigen del substituent metoxi, amb caràcter electroatraient que capta 

la densitat electrònica de l’àtom de fòsfor quan els compostos es desboronen. 

En resum es van aconseguir preparar i caracteritzar 5 nous lligands P-estereogènics 

amb substituents policíclics de forma òpticament pura. 

3.3. Síntesi i caracterització de complexos neutres del 

tipus [PdCl(3-C4H7)P*] 

Al capítol d’antecedents s’ha discutit que els sistemes de Pd han estat emprats com 

a precursors catalítics en una gran diversitat de reaccions orgàniques. Una de les famílies de 

precursors catalítics més utilitzades és la dels complexos -al·lílics, especialment importants 

en reaccions de formació d’enllaços C–C i C–heteroàtom.17 Aquests complexos tenen unes 

característiques que els fan adients com a precursors catalítics ja que normalment són estables 

a l’aire, tenen una alta solubilitat en dissolvents orgànics i són relativament fàcils de preparar i 

de caracteritzar per les tècniques habituals. En la majoria de casos, es tracta de complexos d8 

de geometria planoquadrada, amb dues posicions de coordinació ocupades pel lligand al·lil 

coordinat de forma 3 i les altres dues restants ocupades per bases de Lewis, que en aquest 

apartat són un lligand cloro i un dels lligands monofosforats descrits a la secció precedent.18 

Cal destacar que el lligand al·lil no es troba totalment perpendicular al pla que formen el Pd i 

B3 

 

L3 

 

M4 

 

L4 

 

 

L4 
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els altres dos àtoms coordinants, ja que per mitjà d’estudis estructurals s’ha trobat que presenta 

una distorsió d’entre 5º i 10º respecte a la vertical.19 

La gran majoria de compostos -al·lílics de pal·ladi s’obtenen a partir dels 

corresponents dímers amb pont cloro la preparació dels quals ha estat àmpliament descrita a 

la bibliografia.20 En aquest TREBALL es va fer servir el dímer [Pd(-Cl)(3-C4H7)]2 (D1), que conté 

el grup 2-metilal·lil, ja que el grup metil facilita la posterior caracterització dels complexos 

organometàl·lics per RMN. Aquests dímers reaccionen fàcilment amb lligands estabilitzadors, 

els més habituals són N-donadors i P-donadors, per donar complexos mononuclears.21 

En aquest TREBALL els complexos -al·lílics s’han preparat per reacció d’un equivalent 

del dímer D1 amb dos equivalents del lligand monofosforat P-estereogènic, com es mostra a 

l’Esquema 3.9. La reacció es pot seguir fàcilment per RMN de 31P{1H}. 

 

Esquema 3.9. Síntesi dels complexos -al·lílics neutres de Pd(II). 

Cal definir una nomenclatura adequada per anomenar els àtoms d’hidrogen al·lílics la 

qual està il·lustrada a la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Nomenclatura dels dos isòmers dels complexos [PdCl(3-C4H7)P*]. 

En els compostos d’aquest apartat, els àtoms coordinants són el Cl i el P i els carbonis 

terminals del grup al·lil es poden anomenar com a cis (c) o trans (t) respecte a l’àtom de fòsfor. 

De forma similar, els àtoms d’H enllaçats a aquests carbonis també són cis o trans respecte 

l’àtom de fòsfor, però al mateix temps són anti (a) o syn (s) respecte al metil central del propi 

fragment al·lil. Així doncs els quatre àtoms d’hidrogen s’anomenen Hts, Hta, Hcs i Hta. 

La figura mostra que aquest tipus de complexos presenten dues formes isomèriques 

diferents. Els dos diastereoisòmers procedeixen de la diferent orientació del grup al·lil respecte 

als substituents del fòsfor estereogènic. Una de les nomenclatures emprades a la bibliografia 

per distingir els dos diastereoisòmers utilitza els descriptors SPd i RPd, que s’assignen 
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considerant el fragment al·lílic com un àtom no coplanar al fragment Cl–Pd–P i que té la 

màxima prioritat en les regles Cahn-Ingold-Prelog.22 

Aquests isòmers descrits s’intercanvien per processos fluxionals. 

Aquests mecanismes d’intercanvi dels compostos -al·lílics de Pd han estat estudiats 

àmpliament durant molts anys per diversos autors.23 Principalment s’accepten dos 

mecanismes per a l’intercanvi entre els dos isòmers: el mecanisme de pseudorotació i el 

mecanisme --. 

La pseudorotació del grup al·lil es pot veure com un simple gir del grup al·lil respecte 

a l’eix que passa per la bisectriu de l’angle Cl–Pd–P, representat a l’Esquema 3.10.  

 

Esquema 3.10. Mecanismes associatiu i dissociatiu del procés de pseudorotació del grup al·lil. 

Aquesta moviment és impossible que transcorri de forma directa, ja que provocaria 

unes distorsions geomètriques totalment inviables energèticament. Així doncs es coneixen dos 

mecanismes diferents per explicar l’aparent rotació del grup al·lil. El primer, anomenat 

dissociatiu,24 es fonamenta en la dissociació d’un dels lligands de manera que es forma un 

intermedi tricoordinat de 14 electrons. Posteriorment la recoordinació del lligand pot formar 

qualsevol dels dos isòmers SPd i RPd. El segon mecanisme, anomenat associatiu,24a 

es fonamenta en l’observació experimental que traces d’halurs en dissolució o molècules de 

dissolvent coordinants acceleren els processos de pseudorotació,25 fet que va portar a pensar 

que el mecanisme implicava la presència d’espècies pentacoordinades de 18 electrons. 

Val a dir que el primer procés està recolzat per estudis d’RMN, basats en efecte NOE, 

mentre que el segon en estudis teòrics atès que les espècies pentacoordinades tenen un 

barrera energètica menor que les tricoordinades.26 Cal remarcar que en la pseudorotació es 

produeix l’intercanvi entre C terminals i per tant també entre els H al·lílics syn-syn i anti-anti. 
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El mecanisme -- es basa en el canvi d’hapticitat del grup al·lil.23f,27 Consisteix en 

la formació d’un intermedi 1-al·lilíc que conté un enllaç Pd–C de tipus . Aquest compost pot 

patir una rotació al voltant de l’enllaç simple C–C del grup al·lil i finalment formar un nou 

complex 3-al·lilíc per recoordinació del doble enllaç (Esquema 3.11).  

 

Esquema 3.11. Mecanisme d’intercanvi fluxional -- del fragment al·lil. 

Aquest mecanisme té conseqüències estructurals importants perquè permet 

l’intercanvi de les posicions al·líliques dels H syn/anti de l’àtom de carboni terminal que no es 

descoordina. Cal dir que pels complexos descrits en aquest apartat se sol descoordinar el 

carboni que es troba en trans de l’àtom de fòsfor a causa del major efecte trans comparat amb 

el lligand Cl. 

Els compostos -al·lílics neutres de Pd(II) estudiats en aquest TREBALL es varen 

sintetitzar per escissió del dímer D1, com s’ha comentat anteriorment. Aquesta reacció té lloc 

ràpidament en diclorometà i a temperatura ambient. Els 5 complexos obtinguts es troben 

recollits a la Figura 3.11. 

  

Figura 3.11. Complexos neutres de Pd(II) Pd1-Pd5 obtinguts. 

Els complexos Pd1-Pd5 es van obtenir com a sòlids groguencs amb alta puresa, 

després de recristal·litzar-los en diclorometà/hexà o fer rentats amb pentà, amb rendiments en 

el rang 55-91%. Els complexos es varen caracteritzar en estat sòlid per AE, EM i IR. 
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En solució, es van caracteritzar per RMN monodimensional de 31P{1H}, 1H i 13C{1H} i 

bidimensional d’heterocorrelació 1H-13C{1H}. 

Tots els espectres d’IR són d’aspecte similar perquè l’estructura general és igual en 

tots els complexos. S’observen les bandes característiques C–H que es troben cap a 3000 

cm–1 i a part d’aquestes, també s’observa una banda intensa a la zona de 1430-1450 cm–1 que 

correspon a la tensió C–C del grup al·lil.28 En alguns espectres es poden intuir les bandes de 

combinació dels grups aromàtics entre 1600 i 2000 cm–1. 

En relació amb la caracterització en solució, a la Taula 3.7 es donen les dades més 

rellevants dels espectres d’RMN de la part del lligand P-estereogènic per a cada complex i a 

la Taula 3.8 de la part del fragment al·lílic. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Taula 3.7. Dades d’RMNa més rellevants del lligand fosforat coordinat en els complexos Pd1-Pd5. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd1 

I (50%) 122.1 (s) 3.79 (d, 14.0) P-OMe 57.1 (s) P-OMe 

II (50%) 118.1 (s) 3.60 (d, 14.0) P-OMe 56.0 (s) P-OMe 

Pd2 

I (62%) 5.3 (s) 1.99 (d, 8.4) P-Me 23.2 (s) P-Me 

II (38%) 8.0 (s) 1.69 (m) P-Me 23.3 (s) P-Me 

Pd3 

I (64%) 32.9 (s) 
2.64  

(hept, 6.8)  
P-CHMe2 

1.25 (dd, 18.4, 
7.0) P-CHMe2 

1.01 (dd, 15.6, 
6.8) P-CHMe2 

26.9 (d, 22.6) 

P-CH(Me)2 

20.5 (d,7.2) 

 P-CHMe2 

19.2 (s) P-CHMe2 

II (36%) 33.5 (s) 
2.46  

(hept, 6.8,  
P-CHMe2 

1.14 (dd, 18.8, 
6.8) P-CHMe2 

1.00 (dd, 15.6, 
6.8) P-CHMe2 

26.1 (d, 21.7)  
P-CH(Me)2 

20.2 (d, 7.8)  
P-CHMe2 

18.9 (s) P-CHMe2 

Pd4 

I (50%) 120.8 (s) 4.00 (d, 14.1) P-OMe 56.7 (s) P-OMe 

II (50%) 118.7 (s) 3.94 (d, 13.8) P-OMe 56.6 (s) P-OMe 

Pd5 

I (50%) 5.2 (s) 2.37 (d, 8.7) P-Me 14.3 (d, 26.7) P-Me 

II (50%) 4.9 (s) 2.33 (d, 8.7) P-Me 14.0 (d, 26.9) P-Me 
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a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Pel que fa als espectres d’RMN de 31P{1H}, en tots els casos es veuen dos singlets 

corresponents als dos diastereoisòmers existents en dissolució. Malgrat que aquests dos 

isòmers es poden anomenar com RPd i SPd com s’ha vist abans, no es poden assignar als 

descriptors I i II que figuren a la Taula 3.7 i a la Taula 3.8. Gràcies a la integració es van poder 

calcular les proporcions relatives de cada isòmer. Com s’observa a la Taula 3.7, només els 

complexos Pd2 i Pd3 tenen proporcions isomèriques no equimolars, fet que indica que el 

substituent 1-pirenil provoca que els dos isòmers tinguin la mateixa estabilitat. En canvi, 

el substituent 2-p-terfenilil sí que fa que la proporció sigui desigual, però només quan el lligand 

és una fosfina (L2 i L3), ja que el compost Pd1, que conté un fosfinit com a lligand, presenta 

una proporció equimolar. En conseqüència es pot deduir que en el cas del substituent 

2-p-terfenilil, la contribució estèrica és molt més important encara que no es pot menysprear 

una possible diferència electrònica entre els dos lligands. 

En l’assignació dels espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H}, s’ha emprat la notació dels 

senyals que es mostra a la Figura 3.12. 

Taula 3.8. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per als complexos Pd1-Pd5. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

1H 13C{1H} 

Mecen Hts Hta Hcs Hca Mecen Ct Cs 

Pd1 

I (50%) 1.86 
(s) 4.40-4.36  

(m, 2H) 

3.12 

(d, 10.8) 
3.23  

(s, br) 
2.04 
(s) 23.2 

(s) 

79.7 

(d,36.6) 
58.4 
(s) 

II (50%) 1.83 
(s) 

2.96 

(d, 11.2) 
3.03  

(s, br) 
1.94 
(s) 

79.0  

(d,35.7) 
56.4 
(s) 

Pd2 

I (62%) 
1.69 
(s) 

4.19 (dd, 
7.2, 2.8) 

2.75 

(d, 10.8) 
2.71 

 (s, br) 
1.72 
(s) 

23.2 
(s) 

77.4  

(d,29.6) 
59.5 
(s) 

II (38%) 
1.69 
(s) 

4.39 (dd, 
6.4, 2.8) 

3.29 (d, 10.4) 
3.03 

(s, br) 
2.12 
(s) 

23.3 
(s) 

76.9  

(d,27.6) 
56.7 
(s) 

Pd3 

I (64%) 1.84 
(s) 

4.36 (dd, 
7.0, 3.0) 

3.11 (d, 10.0) 
3.03 

(s, br) 
1.89 
(s) 23.0 

(s) 

77.6 

(d,33.0) 
58.3 
(s) 

II (36%) 1.89 
(s) 

4.44 (dd, 
6.4, 2.8) 

3.22  

(d, 9.6) 
3.15 

(s, br) 
2.24 
(s) 

78.6  

(d,31.8) 
58.1 
(s) 

Pd4 

I (50%) 
1.88 
(s) 4.55-4.53 

(m, 2H) 
3.62 (d, 11.1, 

2H) 

2.62 (s, 2H) 
23.2 
(s) 

80.0 

(d,30.5) 
59.5 
(s) 

II (50%) 
1.77 
(s) 

2.74 
 (s, br) 

2.47  
(s, br) 

23.1 
(s) 

79.6  

(d,31.6) 
59.1 
(s) 

Pd5 

I (50%) 
1.86 
(s) 4.47 

(td,7.8, 
3.3, 2H) 

3.53  

(d, 10.2) 
2.75  

(s, br) 
2.64  

(s, br) 
23.3 
(s) 

77.0 

(d,34.5) 
59.3 

(d,1.9) 

II (50%) 1.80 
(s) 

3.48  

(d, 9.6) 
2.71 

(s, br) 
2.39 

(s, br) 
23.1 
(s) 

76.6 

(d,33.2) 
58.9 

(d,1.8) 
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Figura 3.12. Nomenclatura emprada a les taules d’RMN. 

S’ha de comentar que aquesta assignació s’ha fet per mitjà de comparacions amb 

compostos anàlegs descrits a la bibliografia,1a,29 que mostren que les ressonàncies dels àtoms 

trans solen trobar-se a camps més baixos que les cis i que en cada grup els protons syn 

ressonen a camps més baixos que els anti. Els experiments d’RMN bidimensionals 

d’heterocorrelació 1H-13C també van permetre correlacionar cadascun dels senyals dels 

carbonis amb els protons que tenen enllaçats directament. 

Així doncs en els espectres d’RMN de 1H s’observen 8 senyals al·lílics que 

corresponen als dos grups de 4 senyals de cada isòmer. Els Hts són els que ressonen a 

desplaçaments més alts (4-4,5 ppm) com a doblets de doblets o multiplets i els que s’observen 

a desplaçaments més baixos (1,7-2,6 ppm) són els Hca en forma de singlets. Els Hta i Hcs tenen 

desplaçaments intermedis molts semblants (2,7-3,5 ppm) i apareixen habitualment en forma 

de doblet i singlet ample respectivament. L’assignació de la zona aromàtica no ha estat 

possible a causa del gran nombre de senyals superposats. En tots els casos el senyal del grup 

metil de l’al·lil apareix com un singlet definit. A la Figura 3.13 es mostren els espectres d’RMN 

de 1H corresponents a la zona alifàtica dels complexos Pd3 i Pd4. 

  

Figura 3.13. Espectres d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de Pd3 i Pd4. No es mostra la zona aromàtica. *: H2O, **: Et2O. 

* 

 

** 

 

** 

 
* 

 

Pd3 

 

Pd4 
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En els espectres d’RMN de 13C{1H}, cal remarcar la presència de dos grups de dos 

senyals corresponents als carbonis terminals del fragment al·lílic. Els senyals dels Ct apareixen 

a desplaçaments més elevats i amb una constant d’acoblament 2JC–P d’aproximadament 

30-35 Hz per l’acoblament amb l’àtom de fòsfor en trans. Per contra els Cc es veuen a 

desplaçaments més baixos i amb constants d’acoblament molt baixes o inexistents en la 

majoria de casos. 

3.4. Hidrovinilació asimètrica de l’estirè 

En aquest TREBALL es va estudiar el potencial catalític dels complexos neutres de Pd 

en la reacció d’hidrovinilació asimètrica de S1 (Esquema 3.12) ja que aquest tipus de 

compostos s’han utilitzat com a precatalitzadors altament regioselectius i moderadament 

enantioselectius.30 

 

Esquema 3.12. Reacció d’hidrovinilació asimètrica de l’estirè. 

La metodologia que es va usar està altament optimitzada i descrita en treballs 

anteriors del grup.1,29d El pas inicial és la preparació in situ del complexos catiònics a partir dels 

compostos neutres per extracció del clorur per mitjà del tetrafluoroborat de plata, il·lustrada a 

l’Esquema 3.13. La presència de substrat estabilitza l’intermedi tricoordinat obtingut. 

 

Esquema 3.13. Procediment per formar els catalitzadors catiònics in situ. 

Després de filtrar el AgCl format, la solució transparent es va introduir immediatament 

al reactor, que es va pressuritzar a 15 bar d’etilè. Els resultats obtinguts amb els precursors 

descrits en aquest capítol es detallen a la Taula 3.9. 
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En primer lloc cal comentar que tots els precursors catalítics són actius en la reacció 

d’hidrovinilació, encara que el comportament depèn fortament del lligand fosforat. En general, 

excepte pel precursor Pd5, les conversions són moderades o baixes a 6 h. Els diversos 

precursors es poden ordenar en ordre decreixent d’activitat segons Pd5 > Pd3 > Pd4 > Pd2 > 

Pd1. 

La selectivitat envers el 3-fenil-1-butè és alta, major del 92%, per a tots els precursors 

catalítics assajats a conversions moderades. Si s’examinen els resultats amb més deteniment 

es pot veure que els valors de selectivitat es redueixen com més alta és la conversió, un fet 

habitual a causa de la disminució de la concentració de substrat en la solució. Això provoca 

una competència entre el substrat i el producte quiral per la coordinació al centre metàl·lic. 

Un exemple és l’assaig amb el precursor Pd5 amb el qual a 6 h s’obté conversió completa 

(entrada 5) però amb un selectivitat del 37% per la posterior isomerització gairebé completa 

del 3-fenil-1-butè cap als 2-fenil-2-butens, termodinàmicament més estables. 

Pel que fa a l’estereoselectivitat només els precursors Pd1 i Pd3 (que contenen el 

substituent 2-p-terfenilil) són lleugerament enantioselectius, produint 3-fenil-1-butè amb un 

excés enantiomèric moderat, com es veu a les entrades 1 i 3. Les entrades 4 i 6 mostren que 

els precursors Pd4 i Pd5, que tenen el lligand amb un substituent 1-pirenil, generen el producte 

d’hidrovinilació racèmic. 

En aquest tipus de lligands no s’han trobat indicis de coordinació bidentada, tal com 

passa amb altres tipus de fosfines amb substituents policíclics.31 Encara que no es puguin 

descartar que existeixin en condicions catalítiques, el més raonable és suposar que la 

discriminació asimètrica prové únicament de l’impediment estèric produït pels substituents de 

l’àtom de fòsfor estereogènic. En conseqüència, es pot afirmar que la linealitat del substituent 

2-p-terfenilil és clarament millor que la planaritat del substituent 1-pirenil pel que fa a inducció 

asimètrica. 

Taula 3.9. Hidrovinilació d’estirè catalitzada pels precursors Pd1-Pd5. 

Entradaa Precursor Temps (h) 
Conv.b 

(%) 
Codímersc 

(%) 
Selec.d 

(%) 
TOFf (h–1) ee (%) 

1 Pd1 6 9.1 9.1 > 99.9 15 34 (R) 

2 Pd2 6 23.1 22.8 95.0 38 19 (S) 

3 Pd3 6 62.6 62.6 95.8 108 43 (S) 

4 Pd4 6 43.2 41.9 92.6 68 < 5 

5 Pd5 6 > 99.9 97.5 3.7 – – 

6 Pd5 1 16.9 16.9 > 99.9 165 < 5 

a: Condicions catalítiques: [Pd] 0.02 mmol, S1 20 mmol, AgBF4 0.022 mmol, ~15 bar de pressió inicial d’etilè i 15 mL de 
CH2Cl2. b: Conversió relativa a S1 c: Quantitat total de codímers. d: Percentatge de 3-fenil-1-butè/codímers. f: Calculat a 
partir de la quantitat total de codímers. 
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La comparació amb els compostos anàlegs publicats prèviament pel grup demostra 

que en general l’augment de la mida del substituent policíclic en qualsevol direcció redueix 

considerablement les conversions i els valors del TOF.1a En el cas particular dels precursors 

amb els lligands que contenen el grup 2-p-terfenilil (Pd1, Pd2 i Pd3), la selectivitat i 

enantioselectivitat són semblants als precursors descrits a la bibliografia amb substituents amb 

el grup 2-bifenilil.1a En el cas dels precursors amb els lligands que contenen el grup 1-pirenil 

(Pd4 i Pd5), la selectivitat és manté però la nul·la enantioselectivitat del procés demostra que 

l’augment de la condensació no condueix a cap mena de discriminació donat que en precursors 

publicats amb el grup 9-fenantril s’han aconseguit excessos enantiomèrics de fins el 22% 

(Figura 3.14). 

 

Figura 3.14. Resultats d’hidrovinilació amb precursors anàlegs descrits a la bibliografia.1a Condicions catalítiques 
similars a les descrites a la Taula 3.9. 

Per concloure, es pot dir que en el cas de la hidrovinilació asimètrica de l’estirè es veu 

que en augmentar en diferents direccions la mida del lligand no s’aconsegueixen millorar els 

resultats descrits amb lligands monofosfina P-estereogènics que contenen substituents 

policíclics similars. 

3.5. Síntesi i caracterització de complexos catiònics del 

tipus [Pd(3-C4H7)P*2]PF6 

Els sistemes de Pd(II) que s’aborden en aquesta part es representen de forma general 

amb l’estructura de l’Esquema 3.14. 

 

Esquema 3.14. Síntesi dels complexos catiònics Pd(II) Pd1’’-Pd5’’. 
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Com es veu a l’esquema, aquest tipus de complexos catiònics es varen sintetitzar 

mitjançant el trencament del dímer D1 amb 4 equivalents del lligand monofosforat corresponent 

en presència d’hexafluorofosfat d’amoni en diclorometà i a temperatura ambient.32 

L’anió hexafluorofosfat facilita la precipitació del compost i al ser poc coordinant no és propens 

a interferir en la catàlisi. Els tipus de complexos són semblants als neutres anteriorment 

descrits i per tant les consideracions geomètriques i fluxionals que afecten al lligand al·lil també 

són vàlides per a aquests complexos. Val a dir que ja sigui aïllats prèviament o, sobretot, 

formats in situ els complexos catiònics de Pd/bis(monofosfina) o bé Pd/difosfina tenen un 

espectre d’aplicació més ampli que els sistemes neutres. Aquest fet es pot veure clarament en 

la gran quantitat de compostos d’aquest tipus descrits a la bibliografia.18c 

Els productes es varen obtenir purs en forma de sòlids de color vermell pàl·lid després 

de recristal·litzar-los en diclorometà/hexà. Els rendiments varen ser en general moderats, 

amb valors entre el 24 i el 83%. El complex amb la fosfina L3 no s’ha pogut aïllar adequadament 

perquè és inestable de forma que es varen observar en les solucions multitud de senyals a 

l’espectre d’RMN de 31P{1H}. Es va suposar que la causa de la seva inestabilitat és la dificultat 

de coordinar dos lligands fosfina voluminosos a un únic centre metàl·lic de Pd.3. Els quatre 

complexos catiònics sintetitzats es mostren a la Figura 3.15 i posteriorment es varen usar com 

a precursors catalítics a la reacció d’alquilació al·lílica asimètrica. 

 

Figura 3.15. Precursors catalítics catiònics de Pd(II) descrits en aquest apartat. 

Els complexos es van caracteritzar en estat sòlid per EM i IR. En la caracterització en 

solució es va emprar l’espectroscòpia d’RMN monodimensional i bidimensional. 
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Pel que fa als espectres de masses s’observa majoritàriament el pic corresponent al 

catió [Pd(3-C4H7)P*2]+. En alguns dels espectres es van poder observar fragments 

corresponents al lligand fosforat, que ajuden a confirmar l’estructura. En els espectres d’IR es 

detecten les bandes característiques del grup al·lil, tal com s’ha descrit en els complexos 

neutres. Cal destacar que la banda més ampla i intensa en tots els espectres se situa al voltant 

de 840 cm–1 i és deguda a la vibració dels enllaços P–F, senyal inequívoc de la presència de 

l’anió hexafluorofosfat. 

Quant a la caracterització en solució, seguidament es mostren les dades més 

rellevants dels espectres d’RMN. A la Taula 3.10 es llisten les de la part del lligand fosforat i a 

la Taula 3.11 les del fragment al·lílic. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd1’’ 123.0 (d, 55.9) i 119.2 (d, 54.1) 
3.31 (d, 12.4) i 3.18 (d, 13.2) 

 P-OMe 
– 

Pd2’’ 10.7 (d, 39.4) i 10.3 (d, 39.4) 
1.43 (d, 7.6) i 1.13 (d, 7.6)  

P-Me – 

Pd4’’ 124.1 (d, 55.2) i 117.2 (d, 55.2) 
3.76 (d, 11.2) i 3.58 (d, 12.8)  

P-OMe 
56.1 (d, 9.3) i 55.8 (d, 9.8) 

P-OMe 

Pd5’’ 0.4 (d, 38.2) i –2.9 (d, 38.2) 
2.09 (d, 7.6) i 2.07 (d, 6.4)  

P-Me 
17.8 (d, 29.8) i 13.3 (d, 28.0) 

P-Me 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

En referència als espectres d’RMN de 31P{1H}, s’observa en tots els casos la presència 

de dos doblets amb desplaçaments molt propers i amb efecte teulada. Les constants 

d’acoblament tenen valors d’entre 38 i 56 Hz essent les més grans les que corresponen als 

complexos amb els lligand fosfinit (Pd1’’ i Pd4’’). Un exemple es mostra a la Figura 3.16. 

Taula 3.10. Dades d’RMNa més rellevants dels lligand fosfina coordinats per als complexos Pd1’’-Pd5’’. 

Taula 3.11. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per al complexos descrits Pd1’’-Pd5’’. 

Compost 

1H (ppm) 13C{1H} 

Mecen HAs HBs HAa HBa Mecen CA CB 

Pd1’’ 1.59 (s) 
3.74  

(s, br) 

3.82  

(s, br) 

2.38 

 (d, 11.2) 

2.01 

 (d, 10.8) 
– – – 

Pd2’’ 1.95 (s) 
3.59 

 (s, br) 

3.77  

(s, br) 

3.14  

(d, 9.2) 

3.01  

(d, 9.2) 
– – – 

Pd4’’ 1.87 (s) 
3.90 

(s, br) 

4.23 

 (s, br) 

3.76 

 (d, 11.2) 

3.58  

(d, 11.2) 
23.7 (s) 

75.2 

(d, 9.1) 

74.1 

 (d, 9.1) 

Pd5’’ 2.10 (s) 
3.91 

 (s, br) 

4.09  

(s, br) 

3.96  

(d, 9.6) 

3.64 

 (d, 9.6) 
23.8 (s) 

76.3 

 (d, 32.2) 

74.1 

 (d, 28.1) 
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Figura 3.16. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) del complex Pd4’’. 

Aquests complexos catiònics també pateixen processos d’intercanvi de la mateixa 

índole que els compostos neutres. Ara bé, ja que tenen dos lligands fosfina idèntics, la unitat 

PdP2 té simetria C2 i això fa que només hi hagi un isòmer en solució. El que sí es veu en tots 

els espectres és que les dues fosfines són diferents perquè la coordinació del grup al·lil al 

fragment PdP2 trenca la simetria C2 d’aquest fragment i provoca que tant els dos lligands 

fosforats com els dos extrems del grup al·lil esdevinguin diferents. 

A la Figura 3.17 es mostra la nomenclatura que s’ha fet servir per assignar els senyals 

dels espectres d’RMN. 

  

Figura 3.17. Nomenclatura utilitzada en els complexos catiònics de Pd. 

Els descriptors A i B dels extrems del fragment al·lílic són arbitraris. De la mateixa 

manera que als complexos neutres descrits anteriorment, els protons syn apareixen a 

desplaçaments majors que els anti i les constants d’acoblaments JH–P són majors en els protons 

anti.3 En els espectres d’RMN de 1H i 13C{1H} es fa palesa la no-equivalència tant dels senyals 

corresponents a les fosfines com els del fragment al·lílic. En els espectres d’RMN de 1H 

s’observen quatre pics assignables als H al·lílics terminals (Figura 3.18) pels quals les 

constants d’acoblament són del rang 7-12 Hz. 
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Figura 3.18. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de la zona alifàtica del complex Pd4’’. 

En els espectres d’RMN de 13C{1H} es veuen dos senyals corresponents als 

C terminals del fragment al·lílic. Aquests dues ressonàncies són doblets amb constants 

d’acoblament 2JC–P i desplaçaments molt similars. No es van poder enregistrar els espectres 

d’RMN de 13C{1H} pels complexos amb lligands que contenen el substituent 2-p-terfenilil 

(Pd1’’ i Pd2’’) atès que descomponen en solució donant espècies no identificades. 

3.6. Substitució al·lílica asimètrica 

En aquesta part s’aborda l’estudi de les propietats catalítiques dels precursors 

catiònics de Pd a la reacció de substitució al·lílica asimètrica. Les condicions experimentals 

van ser les habituals, descrites per Trost33 i emprades en treballs previs del grup3,34 (Esquema 

3.15). 

 

Esquema 3.15. Reaccions d’alquilació i aminació al·lílica asimètriques. 

Segons el nucleòfil emprat, en un cas el malonat de dimetil format in situ o la 

benzilamina en l’altre, es parla d’alquilació o d’aminació al·líliques. Tots els experiments es van 

dur a terme a 24 h i a temperatura ambient amb diclorometà com a dissolvent. Pel que fa al 

substrat, es va utilitzar el substrat model S2. Els resultats obtinguts es recullen a la Taula 3.12. 
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Entradaa,b Precursor Nucleòfil Conv.c (%) eed (%) 

1 Pd1’’ DMM > 99 80 (S) 

2 Pd2’’ DMM > 99 < 5 

3 Pd4’’ DMM > 99 < 5 

4 Pd5’’ DMM > 99 7 (S) 

5 Pd1’’ Benzilamina > 99 60 (R) 

6 Pd2’’ Benzilamina > 99 < 5 

7 Pd4’’ Benzilamina > 99 < 5 

8 Pd5’’ Benzilamina > 99 < 5 

Tots els precursors catalítics són actius, donant conversió completa en totes dues 

reaccions després de 24 hores. Els problemes de reproductibilitat limiten la capacitat de poder 

dur a terme assajos a temps més curts ja que l’activació dels precursors sembla ser un procés 

poc controlable. Així doncs no es pot discutir la diferència d’activitat entre els diferents 

precursors. 

Pel que fa a la inducció asimètrica, la conclusió és que només el complex Pd1’’ és 

moderadament enantioselectiu tant en l’alquilació com en l’aminació. Aquest fet fa pensar que 

en la substitució al·lílica el diferent caràcter electrònic del lligand fosfinit respecte al lligands 

fosfina influeix directament en la discriminació quiral. Tal com succeeix en la hidrovinilació, 

els precursors amb un lligand que conté el grup 1-pirenil (Pd4’’ i Pd5’’) no produeixen cap tipus 

d’enantioselectivitat. 

Comparant els resultat obtinguts amb els resultats previs del grup en la reacció de 

substitució al·lílica, en el cas dels lligands amb el grup 1-pirenil està molt clar que no hi ha cap 

millora sinó al contrari, ja que amb complexos similars amb el substituent 9-fenantril s’arriba a 

excessos enantiomèrics del 68%.3 En el cas dels precursors amb el substituent 2-p-terfenilil, 

es millora lleugerament l’enantioselectivitat atès que amb els anàlegs descrits amb fosfines 

amb el substituent 2-bifenilil s’aconsegueixen excessos enantiomèrics del 74%, com es mostra 

a la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Resultats d’alquilació al·lílica amb complexos anàlegs descrits a la bibliografia.3 

Taula 3.12. Resultats de la substitució al·lílica asimètrica en S2 amb els precursors Pd1’’-Pd5’’. 

a: Condicions catalítiques de les alquilacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, DMM 3 mmol, BSA 3 mmol, KOAc 1 
mg i 5 mL de CH2Cl2. b: Condicions catalítiques de les aminacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, benzilamina 3 
mmol i 5 mL de CH2Cl2. c: Conversió relativa al substrat S2 consumit, determinada per RMN i HPLC. d: Excés 
enantiomèric determinat per HPLC. 



Capítol 3. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent policíclic 

 

122 
 

Es pot concloure doncs que en la substitució al·lílica asimètrica la millora és molt 

minsa en comparació amb els resultats descrits a la bibliografia de catalitzadors anàlegs amb 

lligands P-estereogènics amb un substituent policíclic amb un anell aromàtic menys. 

3.7. Síntesi i caracterització de complexos neutres del 

tipus [RuCl2(6-p-cimè)P*] 

Com ja s’ha explicat als antecedents, els sistemes de Ru catalitzen un ventall de 

reaccions orgàniques molt ampli.35 Un dels tipus de complexos emprats són els compostos 

amb fórmula general [RuCl2(6-arè)P] (P = lligand monofosforat), que s’han utilitzat en 

processos catalítics d’hidrogenació, hidrogenació per transferència d’hidrogen, ciclopropanació 

i metàtesi d’olefines entre d’altres.36 Estructuralment s’han de considerar complexos de tipus 

d6 octaèdrics de 18 electrons o pseudotetraèdrics si s’assumeix que el lligand arè està 

coordinat pel seu centre. El lligand 6-arè ocupa tres posicions de coordinació i les altres tres 

estan ocupades per bases de Lewis. A causa d’aquesta disposició també s’anomenen de 

“tamboret de piano de tres potes” (three-ledged piano stool). 

Els complexos mononuclears de Ru s’obtenen típicament a partir dels dímers de Ru(II) 

6-arè, el més emprat dels quals és el [Ru(-Cl)Cl(6-cimè)]2 (D2) ja és soluble en la majoria 

de dissolvents orgànics i a més és comercial. La preparació d’aquests dímers ha estat 

àmpliament descrita.37 En aquest capítol es descriu la síntesi de complexos 6-arè únicament 

a partir del dímer D2. Els procés de preparació d’aquests compostos es mostra a l’Esquema 

3.16. 

 

Esquema 3.16. Preparació dels complexos neutres de Ru(II) que es tracten en aquest capítol. 

Per tal d’obtenir els precursors catalítics, es van complexar els nous lligands 

monofosforats L1-L5 al fragment organometàl·lic [RuCl2(6-p-cimè)]. La síntesi es va dur a 

terme per l’escissió del dímer D2 mitjançant l’addició de dos equivalents del lligand 

monofosforat en diclorometà i a temperatura ambient.38 Un cop confirmada la formació del 

complex monomèric mitjançant RMN de 31P{1H}, els crus de reacció es van recristal·litzar en 

diclorometà/hexà i es van obtenir els productes desitjats com a sòlids vermells purs estables 
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al aire. Els rendiments en tots els casos varen ser de moderats a bons, amb valors entre 36 i 

89%. D’aquesta manera es varen preparar els cinc nous complexos organometàl·lics de Ru(II) 

que es mostren a la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Complexos de Ru(II) Ru1-Ru5. 

Els complexos es van caracteritzar en estat sòlid per AE o EM i IR. En la 

caracterització en solució es va emprar l’espectroscòpia d’RMN. Els espectres d’IR mostren 

les bandes característiques de les tensions dels enllaços C–H i tal com passa en el compostos 

de pal·ladi, en alguns casos es veuen amb menys intensitat les bandes de combinació dels 

grups aromàtics. 

A continuació es resumeix la informació més rellevant de la caracterització en solució 

per RMN en les següents taules. La Taula 3.13 llista les dades espectroscòpiques d’RMN de 

la part del lligand fosforat. La Taula 3.14 i la Taula 3.15 presenten les del fragment p-cimè. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 

Ru1 113.6 (s) 3.62 (d, 12.0) P-OMe 54.5 (d, 3.0) P-OMe 

Ru2 21.8 (s) 1.77 (d, 11.2) P-Me 13.5 (d, 33.7) P-Me 

Ru3 31.9 (s) 
2.82-2.68 (m)  

P-CHMe2 

0.79-0.73 (m) 

P-CHMe2 

25.4 (s) 

P-CH(Me)2 

19.8 (d, 6.4) 

P-CHMe2 

19.0 (s)  

P-CHMe2 

Ru4 117.1 (s) 3.61 (d, 11.6) P-OMe 56.1 (d, 7.8) P-OMe 

Ru5 17.2 (s) 2.28 (d, 10.8) P-Me 15.5 (d, 35.3) P-Me 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

 

Taula 3.13. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat per als complexos Ru1-Ru5. 



Capítol 3. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent policíclic 

 

124 
 

Compost 

1H 

MeA MeA’ CHB MeC H2 H2’ H3 H3’ 

Ru1 1.07 
 (d, 6.8) 

0.99 
 (d, 6.8) 

2.67 
(hept., 7.1) 

1.87 
(s) 

4.87 
 (d, 6.0) 

5.09  
(d, 6.0) 

5.14  
(d, 6.0) 

5.22 (d, 6.0) 

Ru2 
1.05 

 (d, 6.8) 
0.65  

(d, 6.8) 
2.67 

(hept., 6.8) 
2.05 
(s) 

4.89  
(d, 5.6) 

5.33  
(d, 4.8) 

5.44 (s, br) 

Ru3 
1.21 

 (d, 6.8) 
1.12  

(d, 6.8) 
2.67 

(hept., 7.1) 
2.02 
(s) 

4.77 
 (d, 6.0) 

5.14  
(d, 6.4) 

5.46 (d, 7.5) 

Ru4 1.13 
 (d, 6.8) 

1.02  
(d, 6.8) 

2.80 
(hept., 6.9) 

1.75 
(s) 

4.32  
(d, br, 3.2) 

5.09 (t, 5.2) 5.32 (d, 6.8) 

Ru5 
0.91  

(d, 6.8) 
0.66 

 (d, 6.8) 
2.64 

(hept., 7.2) 
1.93 
(s) 

4.97  
(d, 5.6) 

5.09  
(d, 6.0) 

5.22  
(d, 6.0) 

5.34 (d, 6.4) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Compost 

13C{1H} 

MeA MeA’ CHB MeC C1 C2 C2’ C3 C3’ C4 

Ru1 
21.6 
(s) 

21.8 
(s) 

30.0 
(s) 

17.4 
(s) 

96.3 
(s) 

86.8 
 (d, 5.5) 

87.0  
(d, 6.6) 

91.4  
(d, 4.1) 

92.1  
(d, 4.2) 

111.1 
(s) 

Ru2 20.1 
(s) 

22.6 
(s) 

30.0 
(s) 

17.3 
(s) 

93.9 
(s) 

84.8  
(d, 4.2) 

87.3  
(d, 4.0) 

87.6  
(d, 6.6) 

92.3  
(d, 6.2) 

107.8 
(s) 

Ru3 21.9 
(s) 

22.5 
(s) 

29.7 
(s) 

17.8 
(s) 

97.0 
(s) 

84.4  
(d, 4.9) 

88.6  
(d, 5.3) 

89.4  
(d, 5.8) 

90.1  
(d, 3.7) 

106.7 
(s) 

Ru4 
20.8 
(s) 

22.4 
(s) 

29.9 
(s) 

17.7 
(s) 

98.0 
(s) 

85.3  
(d, 5.2) 

89.9  
(d, 2.3) 

91.3  
(d, 4.8) 

92.5  
(d, 7.4) 

109.1 
(s) 

Ru5 20.4 
(s) 

22.4 
(s) 

30.1 
(s) 

17.7 
(s) 

95.4 
(s) 

83.1  
(d, 4.3) 

87.5  
(d, 2.8) 

88.8  
(d, 6.5) 

91.7  
(d, 6.0) 

107.8 
(s) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Amb relació als espectres d’RMN de 31P{1H}, es veu només un singlet definit 

corresponent a l’única espècie existent. Cal destacar que els desplaçaments són similars als 

dels lligands protegits amb el grup borà. En els espectres d’RMN de 1H i de13C{1H}, 

cal esmentar que la quiralitat de la fosfina fa que cap dels carbonis ni protons siguin 

equivalents, excepte els nuclis dels grups metil i terc-butil. La nomenclatura emprada a les 

taules d’RMN es mostra a la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Nomenclatura utilitzada en les taules d’RMN dels complexos de Ru(II). 

  

Taula 3.14. Dades d’RMNa de 1H del fragment p-cimè dels complexos Ru1-Ru5. 

Taula 3.15. Dades d’RMNa de 13C{1H} del fragment p-cimè dels complexos Ru1-Ru5. 
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Les assignacions es van dur a terme per comparació amb altres compostos 

d’estructura semblant descrits anteriorment4,39 i amb ajuda dels experiments d’RMN 

d’heterocorrelació 1H-13C{1H}. La zona del fragment p-cimè és la més característica. En els 

espectres d’RMN de 1H es veuen quatre doblets entre 4 i 6 ppm (Figura 3.22 A), on el protons 

en posició orto respecte al grup isopropil ressonen a camps més baixos que els potons en 

posició meta. En els espectres de 13C{1H} s’observen dos singlets dels carbonis quaternaris i 

quatre doblets dels CH aromàtics a la zona de 80-120 ppm (Figura 3.22 B). Les dades estan 

en concordança amb altres compostos similars descrits a al bibliografia.4,39 

 

Figura 3.22. Zona del fragment p-cimè: A) Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) i B) Espectre de 13C{1H} (101 MHz, 
CDCl3) del complex Ru5. *: CH2Cl2. 

En el cas del complex Ru3, destaca la presència de fosfina lliure a l’espectre d’RMN 

de 31P{1H} mentre que a l’espectre d’RMN de 1H es pot observar una petita quantitat del dímer 

D2 (Figura 3.23). Aquests fets suggereixen que aquest complex presenta un equilibri de 

coordinació/descoordinació de la fosfina, que té antecents en treballs sobre complexos amb 

lligands monofosforats voluminosos.4,40 

 

Figura 3.23. Espectre d’RMN de 31P{1H} (121 MHz, CDCl3) de Ru3. 
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Per tal de completar la caracterització, es va aconseguir determinar l’estructura 

cristal·lina de Ru2 per de difracció de raigs X a partir d’un monocristall obtingut per difusió lenta 

d’hexà sobre una solució del complex en diclorometà. La representació de l’estructura 

molecular de Ru2 es mostra a la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Representació ORTEP del complex Ru2. Els el·lipsoides d’agitació tèrmica estan representats al 50% de 
probabilitat i els àtoms de hidrogen s’han omès per claredat. 

El complex mostra la típica geometria pseudotetraèdrica, amb l’anell del fragment de 

p-cimè coordinat de forma 6. Es pot dir que l’àtom de ruteni adopta una geometria octaèdrica 

distorsionada. L’estructura permet confirmar la configuració absoluta de l’àtom de fòsfor, 

que en aquest cas és S pel lligand lliure, tal com s’esperava. Els paràmetres estructurals de la 

Taula 3.16 són similars als valors descrits a la bibliografia per a complexos estructuralment 

semblants del tipus [RuCl2(6-cimè)P*].4,38b,39b,41 
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Enllaç Longitud (Å) Angle Valor (º) 

Ru(1)–Cl(1) 2.4115(8) P(1)–Ru(1)–Cl(1) 82.84(3) 

Ru(1)–Cl(2) 2.4170(8) P(1)–Ru(1)–Cl(2) 85.04(3) 

Ru(1)–P(1) 2.3615(6) Cl(1)–Ru(1)–Cl(2) 89.90(3) 

P(1)–C(11) 1.818(3) 

P(1)–C(12) 1.818(3) 

P(1)–C(18) 1.841(3) 

C(23)–C(24) 1.491(4) 

C(27)–C(30) 1.487(4) 

 

La posició de l’anell de p-cimè és aproximadament paral·lela a la línia imaginària 

formada pels dos àtoms de Cl, agafant com a eix els dos carbonis substituïts de l’arè. La mitjana 

dels valors de les distàncies Ru–C(p-cimè) és de 2,218 Å que és habitual en aquest tipus de 

compostos. Cal destacar que les distàncies comentades abans es poden separar en dos grups: 

tres considerades curtes (involucren els 3 C més propers a la fosfina, amb mitjana 2,203 Å) i 

unes altres tres considerades llargues (involucren els 3 C més llunyans a la fosfina, 

amb mitjana 2,232 Å). Les dues distàncies Ru–Cl són gairebé idèntiques. 

3.8. Hidrogenació asimètrica per transferència 

d’hidrogen 

En aquest apartat es descriuen els resultats de l’aplicació dels precursors catalítics 

de Ru en la hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen de l’acetofenona (S3). 

Les condicions emprades van ser les utilitzades al grup en treballs anteriors.4,39b,42 La reducció 

de l’acetofenona es va dur a terme amb un 0,5% de precursor de Ru i un 2% de terc-butòxid 

potàssic, tot dissolt en isopropanol a reflux. La reacció catalítica s’il·lustra a l’Esquema 3.17. 

 

Esquema 3.17. Reacció catalítica d’hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen de S3. 

Per tal d’activar el precursor catalític i formar l’espècie catalíticament activa, que és 

un hidrur de ruteni, es va dissoldre el precursor catalític i el terc-butòxid potàssic en isopropanol 

i es va portar a reflux durant 15 minuts abans d’afegir-li S3. A la Taula 3.17 es mostren els 

resultats obtinguts a partir de dades de GC. 

Taula 3.16. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de Ru2. 

 

 



Capítol 3. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent policíclic 

 

128 
 

Les dades de la taula mostren que tots els precursors catalítics assajats són actius en 

la reacció i en la majoria de casos a 24 h s’arriba a conversió completa. Tots el compostos 

analitzats segueixen una tendència molt semblant exceptuant el complex Ru4 que té una 

activitat notablement més gran que els altres, ja que a set hores havia consumit tot el substrat. 

Aquest fet no és explicable fàcilment i demostra, una vegada més, la subtilesa dels efectes de 

lligand en catàlisi. Pel que fa a l’enantioselectivitat, es pot dir que és baixa o nul·la en tots els 

casos ja que tan sols amb el complex Ru5 s’assoleix un valor del 12% d’ee. 

En relació amb l’objectiu general del capítol, els resultats obtinguts no milloren els 

descrits anteriorment al grup de recerca amb lligands similars (Figura 3.25).4  

 

Figura 3.25. Resultats de transferència d’hidrogen descrits a la bibliografia.4  
Condicions catalítiques similars a les de la Taula 3.17. 

Comparant les dades obtingudes amb les descrites es veu clarament que en el cas 

dels precursors amb els lligands amb el grup 1-pirenil la inducció simètrica disminueix 

clarament respecte a l’obtingut amb precursors amb lligands que contenen el grup naftil. En el 

cas dels precursors amb els lligands amb el grup 2-p-terfenilil, es pot associar la disminució de 

l’enantioselectivitat respecte a l’aconseguida amb precursors que contenen el grup 2-bifenilil a 

la diferent posició en l’espai en l’espècie catalíticament activa. 

  

Taula 3.17. Resultats de la transferència d’hidrogen asimètrica amb els precursors Ru1-Ru5. 

Entradaa Precursor 
Conversióa (%) 

eeb (%) 
1 h 3 h 5 h 7 h 24 h 

1 Ru1 9 29 48 58 99 < 5 

2 Ru4 43 72 85 91 99 9 (S) 

3 Ru2 11 29 41 55 99 < 5 

4 Ru5 8 24 39 50 83 6 (R) 

5 Ru3 12 29 42 56 99 12 (R) 

a: Condicions catalítiques de la transferència d’hidrogen: [Ru] 0.02 mmol, S3 4 mmol, tBuOK 0.1 mmol en 25 mL 
d’isopropanol. b: Conversió relativa a l’acetofenona inicial. c: excés enantiomèric de Prod3 a 24 h. 
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3.9. Conclusions 

I. S’han obtingut, de forma enantiomèricament pura, cinc nous lligands monofosforats 

P-estereogènics (L1-L5) que contenen un grup policíclic 2-p-terfenilil o 1-pirenil, 

mitjançant el mètode de Jugé-Stephan. 

II. La reacció de dos equivalents dels lligands L1-L5 amb un equivalent del dímer D1 ha 

permès l’obtenció de cinc nous complexos neutres del tipus [PdCl(3-C4H7)P*] (Pd1-

Pd5). Els cinc complexos es presenten en solució com a mescles de dos isòmers en 

proporcions variables. S’ha trobat que tots cinc són actius en la reacció d’hidrovinilació 

asimètrica de l’estirè encara que només s’han aconseguit excessos enantiomèrics 

nuls o baixos. 

III. La reacció de quatre equivalents dels lligands L1-L5 amb un equivalent del dímer D1 

en presència de NH4PF6 ha permès l’obtenció de quatre nous complexos catiònics 

del tipus [Pd(3-C4H7)P*2] (Pd1’’, Pd2’’, Pd4’’ i Pd5’’). Tots quatre precursors són 

actius en la reacció de substitució al·lílica asimètrica del substrat S2, amb conversions 

completes a 24 h. Només el complex Pd1’’ ha donat un bon excés enantiomèric (80%) 

en la reacció d’alquilació al·lílica. 

IV. La reacció de dos equivalents dels lligands L1-L5 amb un equivalent del dímer D2 ha 

permès l’obtenció de cinc nous precursors del tipus [RuCl2(6-p-cimè)P*] (Ru1-Ru5). 

S’ha trobat que tots cinc són actius en la reacció d’hidrogenació asimètrica de 

l’acetofenona per transferència d’hidrogen, assolint conversions completes després 

de 24 h. Només el complex Ru3 ha donat inducció quiral mesurable, encara que molt 

baixa (12 % ee).  

V. A la vista dels resultats, es pot afirmar que l’addició d’un grup fenil de forma lineal o 

fusionada als substituents 2-bifenilil o 9-fenantril respectivament no augmenta 

apreciablement l’enantioselectivitat en cap de les reaccions estudiades. 
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Capítol 4. Monofosfines P-estereogèniques 

amb un substituent heterocíclic 

4.1. Introducció 

Els resultats catalítics descrits al capítol anterior amb fosfines P-estereogèniques amb 

un substituent 2-p-terfenilil o 1-pirenil no van millorar els resultats que s’havien publicat 

anteriorment amb fosfines que contenen el substituent 2-bifenilil o 9-fenantril. Això sembla 

indicar que l’augment de la mida del substituent policíclic ja fos augmentant el nombre de grups 

fenil o incrementant el nombre de grups aromàtics condensats no porta a obtenir lligands que 

condueixin a millors selectivitats en els processos catalítics estudiats. 

Diferents treballs de RajanBabu i col.1 i de Leitner i col.2 van demostrar la importància 

de la presència d’un heteroàtom en algun dels substituents dels lligands fosforats, ja que 

aquest podria estar involucrat en interaccions tant primàries com secundàries amb el centre 

metàl·lic. Aquest fet produeix, tal com es descriu en aquests treballs, un augment de 

l’enantioselectivitat en el procés d’hidrovinilació asimètrica d’olefines catalitzades per Ni. 

Així doncs es va pensar en preparar nous lligands amb un substituent policíclic que contingués 

un heteroàtom, conduint a una família de lligands fosforats amb un substituent heterocíclic. 

Una anàlisi de la bibliografia demostra que no hi ha gaires exemples de monofosfines amb un 

substituent heterocíclic.3 Un exemple recent és la síntesi d’una fosfina racèmica amb  

el substituent 4-dibenzofuril (Figura 4.1) a partir de la litiació directa del heterocicle descrita 

per Hayes i col.4 

 

Figura 4.1. Fosfina racèmica amb un substituent heterocíclic descrita per Hayes i col.5 

L’objectiu principal que es va plantejar va ser la síntesi de lligands P-estereogènics 

que continguessin un substituent heterocíclic de forma òpticament pura. L’elecció de 

l’heterocicle es va fer tenint en compte que havia de poder-se introduir mitjançant el mètode 

de Jugé-Stephan, el qual té certes limitacions, que ja es varen comentar al capítol 

d’antecedents. A més, els substituents policíclics havien de complir dos requisits: 
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1) El derivat organolític s’havia de poder preparar per metal·lació de l’heterocicle en la 

posició orto a l’heteroàtom (ortolitiació), evitant haver de preparar el corresponent 

bromoderivat. 

2) L’heteroàtom havia d’estar en posició  respecte a l’àtom de fòsfor per tal de poder formar 

un anell de 5 baules quan interaccionés amb el metall. És conegut que aquests anells 

estan afavorits tant termodinàmicament com cinèticament (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Interacció de l’heteroàtom amb el centre metàl·lic en els complexos organometàl·lics. 

Després d’una anàlisi bibliogràfica, es va concloure que el dibenzofurà (HDBF), el 

dibenzotiofè (HDBT) i el tiantrè (HTA), que són compostos comercials, eren candidats 

adequats per preparar lligands (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Fragments heterocíclics escollits. 

El nombre de lligands monofosforats amb aquests substituents heterocíclics és molt 

limitat (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Exemples de lligands monofosforats amb substituents heterocíclics descrits a la bibliografia. 

Amb el DBF, Haenel i col.3b van descriure la preparació de 4-difenilfosfinodibenzofurà 

en el transcurs d’estudis de litiació del HDBF. Tal com s’ha comentat anteriorment, Hayes i 

col.5 van descriure el rac-4-fenilmetilfosfinodibenzofurà. Més recentment, diversos òxids de 

4-difenilfosfinodibenzofurans s’han emprat en aplicacions fotoquímiques.3f-i L’únic exemple de 

lligand monofosforat òpticament pur amb el substituent DBF és una diazafosfolidina obtinguda 
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per Wills i col.3c,d per mitjà de la condensació entre 4-bis(dimetilamino)fosfinodibenzofurà i una 

diamina quiral a alta temperatura. Amb el DBT, Rauchfuss, Rheingold i col.3a van descriure el 

4-difenilfosfinodibenzotiofè i el 4-di(p-tolil)fosfinodibenzotiofè i alguns complexos derivats de 

Ru i Fe mentre que Haenel i col.3b també van descriure el lligand 4-difenilfosfinodibenzotiofè. 

L’únic exemple de lligand enantiopur amb el fragment dibenzotiofè va ser descrit per Fiaud i 

col.,3e conté el grup 2,5-difenilfosfolà enllaçat en la posició 4 del dibenzotiofè i va ser preparat 

per catàlisi enantioselectiva amb complexos de Pd. 

En aquest capítol es tracta la preparació de monofosfines P-estereogèniques amb un 

substituent heterocíclic DBF, DBT o TA i la coordinació a fragments organometàl·lics de Ru i 

Pd per formar diversos tipus de complexos organometàl·lics. Finalment, es descriuen els 

resultats catalítics en les reaccions d’hidrovinilació, substitució al·lílica i hidrogenació per 

transferència d’hidrogen. 

4.2. Síntesi i caracterització de monofosfines 

P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

4.2.1. Síntesi dels lligands amb un substituent DBF, DBT i TA 

El mètode de Jugé-Stephan comença amb l’obertura enantioselectiva de l’anell 

d’oxazafosfolidina-borà (P2) amb els derivats organolítics de cadascun dels substituents 

heterocíclics (Esquema 4.1). 

 

Esquema 4.1. Preparació dels aminofosfina-borans O3-O5. 

Com s’ha comentat, una de les raons per escollir els heterocicles HDBF, HDBT i HTA 

és que es pot obtenir l’organolític per reacció de metal·lació. Per tant, no cal haver de preparar 

el derivat bromat que formaria l’organolític per intercanvi metall–halogen.4,6 Les tres litiacions 
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es varen dur a terme amb n-BuLi en THF i en condicions de temperatura i temps diferents per 

a cada heterocicle, resumides en l’Esquema 4.2. 

 

Esquema 4.2. Metal·lació dels heterocicles per ortolitiació. 

Les solucions dels organolítics obtingudes es van refredar i afegir a una dissolució de 

P2 en THF a –78 ºC per formar els aminofosfina-borans O3-O5. En tots els casos els 

rendiments van ser elevats (Taula 4.1). La purificació es va fer per columna cromatogràfica de 

SiO2 per donar productes purs en forma de sòlids blancs. La caracterització dels aminofosfina-

borans es va dur terme per RMN multinuclear i EM. A la Taula 4.1 es llisten les dades més 

rellevants dels aminofosfina-borans O3-O5. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Als espectres d’RMN de 31P{1H} es veu només un senyal ample a 70 ppm 

aproximament. Tal com s’esperava, la morfologia del pic és ampla a causa de l’acoblament 

amb l’àtom de bor. Pel que fa als espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H}, els senyals més 

rellevants són els deguts al fragment efedrina. En els espectres d’RMN 1H s’observen dos 

doblets dels grups Mea i Meb a 2,5 i 1,3 ppm respectivament i dos senyals corresponents a Hc 

i Hd, a desplaçaments més elevats (4,9 i 4,4 ppm respectivament) a conseqüència de la 

Taula 4.1. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels aminofosfina-borans O3-O5. 

Compost 31P{1H} 

1H 

[13C{1H}] Rend. 

(%) 
a b c d 

O3 67.5 (s, br) 
2.63 (d, 8.1) 1.29 (d, 6.6) 4.90 (d, 6.0) 4.45 (m) 

77 
[30.9 (d, 4.4)] [13.0 (s)] [58.2 (d, 11.0)] [78.6 (d, 6.2)] 

O4 70.1 (s, br) 
2.75 (d, 7.6) 1.36 (d, 6.8) 4.96 (s, br) 4.47 (m) 

87 
[31.6 (d, 4.3)] [11.3 (d, 5.4)] [58.5 (d, 10.4)] [78.9 (d, 2.7)] 

O5 71.9 (s, br) 
2.63 (d, 7.2) 1.32 (d, 6.8) 4.98 (d, 4.4) 4.45 (m) 

91 
[31.4 (d, 4.1)] [12.0 (d, 4.1)] [58.4 (d, 10.7)] [79.0 (d, 2.8)] 
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proximitat d’un heteroàtom. En els espectres de 13C{1H} es veuen quatre senyals, que en la 

majoria de casos són doblets per l’acoblament amb l’àtom de fòsfor amb valors d’entre 4 i 12 

Hz aproximadament. Tal com succeïa en el capítol anterior, els espectres d’RMN confirmen 

que l’obertura succeeix amb alta regioselectivitat i estereoselectivitat. 

El segon pas del mètode de Jugé-Stephan és el trencament de l’enllaç P–N dels 

aminofosfina-borans, mitjançant àcid sulfúric en metanol, per formar els fosfinit-borans 

(Esquema 4.3). Les reaccions de metanòlisi àcida descrites tenen lloc amb inversió de 

configuració. 

 

Esquema 4.3. Obtenció dels fosfinit-borans M6, M12 i M16. 

El procediment va conduir a la formació dels fosfinit-borans en els tres casos però va 

caldre optimitzar el temps de reacció. Per a M6 i M12, la conversió completa es va assolir 

després de 14 h mentre que en el cas del M16 es van necessitar 72 h. La separació de la sal 

d’efedrina formada es va dur a terme per cromatografia en columna i es van obtenir els 

productes desitjats amb rendiments moderats o alts. Els compostos preparats es van 

caracteritzar per RMN multinuclear, EM i rotació òptica (Taula 4.2). 

Compost 31P{1H} 
1H 

P-OMe 

13C{1H} 

P-OMe 
[]D 

(º) 
Rend. 

(%) 

M6 106.6 (d, br, ~88) 3.85 (d, 12.4) 54.3 (d, 2.7) –81.9 67 

M12 110.6 (d, br, ~89) 3.86 (d, 12.4) 54.2 (d, 2.3) –78.0 81 

M16 109.3 (d, br, ~83) 3.80 (d, 12.4) 54.1 (d, 2.5) –10.5 53 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

En els espectres d’RMN de 31P{1H} apareixen doblets amples al voltant de 110 ppm a 

causa de l’acoblament amb l’àtom de bor. El pic més característic en els espectres d’RMN de 

1H i 13C{1H} és el degut al grup metil del substituent metoxi, que apareix com a doblet a causa 

de l’acoblament amb l’àtom de fòsfor. Les dades d’RMN mostren una gran similitud entre els 

fosfinit-borans preparats i els compostos anàlegs descrits a la bibliografia.7 Com s’ha comentat 

al capítol anterior la RMN no pot donar cap informació sobre l’estereoselectivitat de la reacció 

de metanòlisi, encara que s’espera que sigui elevada. Per tant encara que els valors no nuls 

de la rotació òptica demostren que no s’han obtingut compostos racèmics, els fosfinits-borans 

Taula 4.2. Dades d’RMNa més rellevants, rotacions òptiques i rendiments dels fosfinit-borans M6, M12 i M16. 
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es van analitzar per HPLC amb columna quiral i es varen obtenir cromatogrames amb un únic 

pic. 

Seguint el mètode de Jugé-Stephan, es van tractar els fosfinit-borans dissolts en 

dietilèter amb solucions d’organolítics a baixa temperatura per formar els fosfina-borans 

desitjats (Esquema 4.4). 

 

Esquema 4.4. Preparació dels fosfina-borans B7-B9, B13-B15 i B17. 

En el cas de les reaccions amb M6, el fosfinit-borà que conté el substituent DBF, es 

varen obtenir els fosfina-borans sense la formació de subproductes en tots els casos. 

Cal destacar que a la bibliografia8 hi ha descrits pocs exemples de la introducció del grup terc-

butil en aquesta etapa del mètode de Jugé-Stephan. El problema sembla ser l’elevat 

impediment estèric del grup terc-butil, que habitualment provoca la descomposició del  

fosfinit-borà.7d L’obtenció inesperada de B9 amb èxit fa pensar que l’àtom d’oxigen 

del substituent DBF possiblement complexi el catió liti durant la reacció, afavorint la substitució 

del grup metoxi.8a Per tant, es van poder obtenir quatre nous fosfina-borans amb el substituent 

DBF (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Nous fosfina-borans amb el substituent DBF obtinguts. 

En el cas de les reaccions amb M12, amb el substituent DBT, es varen començar a 

trobar certes limitacions. Es van poder obtenir els fosfina-borans amb els grups metil, isopropil 

i ferrocenil, però va caldre controlar molt estrictament les condicions de reacció (temperatura, 

temps i equivalents d’organolític afegit) perquè en cas contrari els fosfina-borans no s’obtenien 

purs sinó impurificats amb diversos productes fosforats no identificats. El control de les 

condicions de reacció va esdevenir crític en el cas de la introducció del grup isopropil. 
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A diferència del que va passar amb el DBF, no es va poder obtenir el fosfina-borà amb el grup 

terc-butil atès que en tractar M12 amb terc-butil-liti es varen formar una gran quantitat de 

subproductes que contenien fòsfor. Es pot suposar que la mida més gran de l’àtom de sofre i 

el fet que sigui molt més tou que l’oxigen, segons el model de Pearson, fa que no pugui 

complexar el catió liti com sí que fa el DBF i no pugui assistir en la reacció de substitució del 

grup metoxi. Així doncs es van preparar tres nous fosfina-borans amb el substituent DBT 

(Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Nous fosfina-borans amb el substituent DBT obtinguts. 

En el cas del TA, únicament es va aconseguir formar el fosfina-borà amb el grup metil 

B17. El tractament del fosfinit-borà M16 amb isopropil-liti va conduir a la formació d’un producte 

pur però que no era el desitjat. Es van dur a terme diverses proves per tal de caracteritzar-lo 

però només es va poder esbrinar que el producte format conté dos grups isopropil en la seva 

estructura. El desplaçament químic de 31P{1H} (P = 25,4 ppm) i l’espectre d’RMN de 1H van 

permetre confirmar que un dels grups isopropil està enllaçat directament a l’àtom de fòsfor, 

ja que apareix un multiplet a 2,61 ppm i dos doblets de doblets a 1,14 i 1,10 ppm, com passa 

amb altres isopropilfosfina-borans P-estereogènics.7d L’altre grup isopropil no enllaçat al fòsfor, 

apareix com a heptuplet a 3,47 ppm i dos doblets a 1,32 i 1,30 ppm (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Zona alquílica de l’espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del compost pur resultat de tractar el fosfina-
borà M16 amb isopropil-liti. *: H2O. 

Per tant es va suposar que aquest segon grup isopropil està enllaçat a algun altre punt 

del lligand i que probablement ha causat l’obertura de l’anell heterocíclic, reduint la rigidesa i 

la congestió estèrica al voltant de l’àtom de fòsfor i fent així possible l’entrada del grup isopropil 

* 

 



Capítol 4. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

142 
 

que queda enllaçat a l’àtom de fòsfor. Aquest fenomen ha estat descrit en estudis previs del 

grup en compostos fosforats amb substituents policíclics.7d Altres assajos amb menys d’un 

equivalent d’isopropil-liti van conduir al mateix compost impurificat amb M16 sense reaccionar. 

A l’Esquema 4.5 es mostren dues de les possibles estructures del producte desconegut. En 

resum amb el substituent TA només es va poder sintetitzar el fosfina-borà B17. 

 

Esquema 4.5. Reacció de M16 amb isopropil-liti i metil-liti. 

La purificació de tots els fosfina-borans es va fer per cromatografia en columna i es 

van obtenir productes purs en forma d’olis incolors. En els cas dels compostos amb el grup 

ferrocenil (B10 i B15) es va haver de dur a terme una recristal·lització final després de la 

columna per donar sòlids ataronjats. 

Els nous fosfina-borans es van caracteritzar per RMN, EM i rotació òptica. 

Seguidament, a la Taula 4.3, es mostren les dades més rellevants d’RMN dels productes B7-

B9, B13, B14 i B17. A la Taula 4.4 es donen les dades dels productes B10 i B15, que contenen 

el substituent ferrocenil. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 
[]D  

(º) 

Rend. 

(%) 

B7 7.7 (d, 
br, ~81) 

2.23 (d, 10.8) P-Me 11.1 (d, 41.6) P-Me +140.8 82 

B8 26.1 (d, 
br, ~77) 

3.67 (m) 

 P-CHMe2 

1.29 (dd, 17.2, 
7.2) P-CHMe2 

1.16 (dd, 17.2, 
6.8) P-CHMe2 

22.6 (d, 37.9) 
P-CHMe2 

17.1 (d, 2.8) 
P-CHMe2 

16.8 (d, 2.9) 
P-CHMe2 

+228.9 75 

B9 36.7 (d, 
br, ~70) 

1.41 (d, 14.8) P-CMe3 
31.8 (d, 31.3) 

P-CMe3 
27.8 (d, 3.0) 

P-CMe3 
+82.3 60 

B13 13.2 (d, 
br, ~77) 

2.09 (d, 10.0) P-Me 10.0 (d, 40.2) P-Me +41.5 70 

B14 29.7 (d, 
br, ~50) 

3.17 (m) 

 P-CHMe2 

1.23 (dd, 16.0, 
6.8) P-CHMe2 

1.01 (dd, 16.8, 
6.8) P-CHMe2 

21.3 (d, 36.0) 
P-CHMe2  

17.3 (d, 1.6) 
P-CHMe2 

17.1 (d, 2.5) 
P-CHMe2 

+40.4 95 

B17 15.9 (d, 
br, ~51) 

2.09 (d, 10.0) P-Me 11.8 (d, 40.5) P-Me +115.8 87 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Taula 4.3. Dades d’RMNa més rellevants, rotacions òptiques i rendiments dels fosfina-borans B7-B9, B13, B14 i B17. 
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a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Com succeeix en el capítol anterior, els espectres d’RMN de 31P{1H} mostren un únic 

doblet ample a causa de l’acoblament amb l’àtom de bor. Si es comparen els desplaçaments 

dels fosfina-borans amb el mateix substituent alquil (o ferrocenil) variant el substituent 

heterocíclic, es troba que els compostos que contenen el substituent DBF ressonen a camps 

més alts seguits  dels que contenen el DBT i aquests darrers a camps més alts que no pas els 

del TA. Això suggereix que l’ordre de basicitat dels substituents heterocíclics és DBF > DBT > 

TA. 

Pel que fa als espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H} els pics més característics són els 

deguts als grups alquil o ferrocenil, ja que la resta són senyals corresponents als hidrògens 

aromàtics fortament solapats. En els espectres de RMN de 1H dels fosfina-borans amb el grup 

ferrocenil B10 i B15 s’observen quatre senyals del grup ciclopentadiè enllaçat a l’àtom de fòsfor 

i un sol senyal de l’altre ciclopentadiè, que té lliure rotació, en la regió de 4-5 ppm. Als espectres 

de RMN de 13C{1H} es veuen 5 senyals del ciclopentadiè enllaçat a l’àtom de fòsfor i un senyal 

de l’altre ciclopentadiè entre 65 i 75 ppm. A la Figura 4.8 s’il·lustra com a exemple l’espectre 

d’RMN de 1H i de 13C{1H} del fosfina-borà B15. 

Taula 4.4. Dades d’RMNa més rellevants, rotacions òptiques i rendiments dels fosfina-borans B10 i B15. 

Compost 31P{1H}  

1H 

[13C{1H] []D 

(º) 
Rend. 

(%) 
a b c d f g 

B10 
12.6 (d, 
br, ~43) 

4.69 (s, br, 2H) 
4.53  

(s, br) 
4.49  

(s, br) 
– 

4.00 (s, 
br, 5H) 

+65.4 56 
[74.1  

(d, 13.5)] 
[73.0 

(d, 7.8)] 
[71.9  

(d, 7.7)] 
[71.6 

 (d, 8.5)] 
[67.7  

(d, 70.5)] 
[69.7 

(s), 5C] 

B15 18.9 (d, 
br, ~43) 

4.75  
(s, br) 

4.56 (s, br, 2H) 
4.43  

(s, br) 
– 

4.08 (s, 
br, 5H) 

–98.2 79 
[74.1  

(d, 12.4)] 
[72.8 

(d, 7.9)] 
[72.1 

(d, 7.3)] 
[71.9  

(d, 8.4)] 
[67.8  

(d, 69.7)] 
[69.9 

(s), 5C] 
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Figura 4.8. A) Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de B15; B) Zona del fragment ferrocenil de l’espectre d’RMN de 
13C{1H} (101 MHz, CDCl3) de B15. *: CHCl3. 

Per a B10 i B15, que contenen el grup ferrocenil, es van obtenir monocristalls aptes 

per la determinació de l’estructura molecular per difracció de raig X. Es van aconseguir per 

mitjà d’evaporació lenta de solucions del fosfina-borà en diclorometà. La representació 

molecular de les estructures es troba a la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Representació ORTEP dels fosfina-borans B10 i B15. Els el·lipsoides d’agitació tèrmica estan representats 
al 50% de probabilitat i els àtoms d’hidrogen s’han omès per claredat. 

En els dos casos, els cristalls contenen molècules tetraèdriques discretes amb 

configuració absoluta S a l’àtom de fòsfor, fet que està d’acord amb el curs estereoquímic que 

s’espera del mètode de Jugé-Stephan. Les distàncies i angles més rellevants es detallen a la 

Taula 4.5. 

  

B) 

 

A) 

 

B10 

 

B15 

 

* 
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Longitud (Å) Valor (º) 

Enllaç B10 Enllaç B15 Angle B10 Angle B15 

P(1)–B(1) 1.913(4) P(1)–B(1) 1.906(6) C(4)–P(1)–B(1) 114.32(16) C(10)–P(1)–(1) 117.80(3) 

P(1)–C(4) 1.779(3) P(1)–C(10) 1.789(5) C(17)–P(1)–B(1) 110.02(16) C(11)–P(1)–B(1) 108.00(2) 

P(1)–C(17) 1.816(3) P(1)–C(11) 1.819(5) C(5)–P(1)–B(1) 113.67(17) C(17)–P(1)–B(1) 114.00(3) 

P(1)–C (5) 1.812(3) P(1)–C(17) 1.814(5) C(15)–O(1)–C(16) 105.3(2) C(27)–S(1)–C(28) 91.60(2) 

O(1)–C(15) 1.388(4) S(1)–C(27) 1.749(5) 

O(1)–C(16) 1.392(3) S(1)–C(28) 1.757(5) 

 

Els paràmetres de les estructures són similars als d’altres estructures de fosfina-

borans descrits a la bibliografia.9 Els dos substituents heterocíclics són plans i la principal 

diferència és que en el DBF les dues distàncies O–C són molt més curtes comparades amb 

les dues S–C en el DBT i que l’angle C–O–C és més obert que l’angle C–S–C en el DBT. 

També cal comentar que la conformació del fragment ferrocenil és eclipsada, com passa amb 

altres ferrocenilfosfines descrites a la bibliografia.9a-c 

Finalment, l’última etapa és la desboronació dels fosfina-borans i fosfinit-borans per 

tal d’obtenir els lligands lliures. Com s’ha explicat al capítol anterior, aquest pas es fa dissolent 

el compost boronat en morfolina durant 14 hores (Esquema 4.6). 

 

Esquema 4.6. Obtenció del lligands lliures. 

Emprant les condicions del capítol anterior, temperatura ambient durant 14 h, va donar 

rendiments molt baixos dels lligands lliures, que no varen millorar en augmentar el temps de 

reacció. Així doncs es va mantenir el temps de reacció però es va augmentar la temperatura a 

40 ºC. Amb aquesta modificació, es van obtenir rendiments més alts sense apreciar cap 

oxidació ni racemització a l’àtom de fòsfor. L’eliminació de l’adducte morfolina-borà es va dur 

a terme per columna cromatogràfica d’alúmina i es van obtenir els lligands en forma d’olis 

incolors, excepte L10 i L15, que són sòlids ataronjats. Els nous lligands P-estereogènics 

obtinguts es mostren a la Figura 4.10. 

Taula 4.5. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de B10 i B15. 
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Figura 4.10. Nous lligands P-estereogènics amb un substituent heterocíclic L6-L17. 

Es va trobar que els lligands s’oxidaven ràpidament en contacte amb l’aire, 

especialment els que contenen DBF. Així doncs només es van poden caracteritzar per RMN 

de 31P{1H}, 1H i 13C{1H}. A la Taula 4.6 i a la Taula 4.7 es mostren les dades més rellevants de 

la caracterització per RMN i els valors dels rendiments obtinguts. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. b: Desplaçament químic de coordinació (CCS 
= P-B) – P)). 

  

Taula 4.6. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels lligands L6-L9, L12-L14, L16 i L17. 

Compost 31P{1H} CCSb 1H 13C{1H} 
Rend. 

(%) 

L6 106.8 (s) –0.2 3.80 (d, 14.0) P-OMe 57.3 (d, 20.6) P-OMe 81 

L7 –37.0 (s) 44.7 1.86 (d, 3.9) P-Me 11.1 (d, 12.8) P-Me 69 

L8 –10.7 (s) 36.8 
2.91 (m) 
P-CHMe2 

1.16 (dd, 13.2, 
6.9) P-CHMe2 

1.11 (dd, 13.2, 
6.9) P-CHMe2 

22.4 (d, 6.7) 
P-CHMe2 

19.9 (d, 7.1) 
P-CHMe2 

19.7 (d, 8.8) 
P-CHMe2 

68 

L9 0.6 (s) 36.1 1.28 (d, 13.2) P-CMe3 – – 85 

L12 114.2 (s) –3.6 3.78 (d, 14.0) P-OMe 57.2 (d, 20.0) P-OMe 70 

L13 –30.6 (s) 43.8 1.78 (d, 3.2) P-Me 11.2 (d, 13.1) P-Me 88 

L14 –5.1 (s) 34.8 
2.70 (m)  
P-CHMe2 

1.18 (dd, 6.8, 
2.4) P-CHMe2 

1.14 (dd, 6.8, 
2.4) P-CHMe2 

25.0 (d, 7.7, 
P-CH(Me)2)  

19.8 (d, 6.7) 
P-CHMe2 

19.6 (d, 7.8) 
P-CHMe2 

85 

L16 104.4 (s) 4.9 3.71 (d, 14.0) P-OMe 57.1 (d, 21.8) P-OMe 84 

L17 –32.1 (s) 48.0 1.65 (d, 4.8) P-Me 12.3 (d, 14.6) P-Me 83 
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Compost 31P{1H}  CCSb 

1H 

[13C{1H}] Rend. 

(%) 
a b c d f g 

L10 –32.1 
(s) 

44.7 

4.39 (m, 2H) 4.18 (m) 4.15 (m) – 
4.08  

(m, 5H) 
84 

[73.1  
(d, 15.0)] 

[73.0 
(d,15.4)] 

[70.9  
(d, 4.0)] 

[70.7  
(d, 4.0)] 

[67.9 
(s)] 

[69.1  
(s, 5C)] 

L15 
–20.5 

(s) 
39.4 

4.45  
(s, br) 

4.41  
(s, br, 2H) 

4.38 (s, 
br) 

4.06 (s, 
br) 

– 
4.09 (s, 
br, 5H) 

89 
[73.9  

(d, 23.2)] 
[72.4  

(d, 6.8)] 
[71.2  

(d, 5.9)] 
[70.7  

(d, 2.4)] 
[74.2  

(d, 4.2)] 
[69.2  

(s, 5C)] 

 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. b: Desplaçament químic de coordinació: (CCS 
= P-B) – P)). 

Quant als espectres d’RMN de 31P{1H} s’observa en tots els casos un singlet definit. 

Seguint la tendència dels lligands amb un substituent policíclic del capítol anterior, es va trobar 

que el CCS (Δ = P-B) – P)) és característic per a cada tipus de lligand. En el cas dels 

fosfinits, es troba un CCS pròxim a 0 ppm mentre que per les fosfines es troben valors 

compresos entre 35 i 50 ppm. Els desplaçaments químics segueixen la tendència dels fosfina-

borans on els lligands que contenen el substituent DBF ressonen a camps més alts que amb 

DBT i TA. Aquest fet està d’acord amb la ràpida oxidació comentada anteriorment. 

Amb relació als espectres d’RMN de 1H i 13C{1H}, els senyals més característics són 

els deguts als substituents alquil o ferrocenil, ja que la resta són aromàtics. A la Figura 4.11 

es mostren com a exemple els espectres d’RMN de1H i de 13C{1H} del fosfina-borà L15. 

 

Figura 4.11. A) Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de L15; B) Zona del fragment ferrocenil de l’espectre d’RMN 
de 13C{1H} (101 MHz, CDCl3) de L15. *: CHCl3. 

Taula 4.7. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels lligands L10 i L15 

A) 

 

B) 

 

* 
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Les dades obtingudes són similars a les d’altres fosfinits i fosfines descrits a la 

bibliografia7,9a,b,d i als lligands descrits al capítol anterior. 

4.2.2. Oxidació dels àtoms de sofre del substituent DBT i del TA 

Els compostos orgànics amb àtoms de sofre divalent són susceptibles a l’oxidació per 

tal de formar sulfòxids (SO)6b,10 o bé sulfones (SO2).10b,11 En aquesta TESI es va estudiar 

l’oxidació dels àtoms de sofre dels lligands que contenen els grups DBT i TA. La raó principal 

és la possibilitat d’obtenir lligands en els quals el grup sulfoxi o sulfona del lligand interaccioni 

amb centre metàl·lic i influeixi en els resultats catalítics. 

Els experiments inicials es van dissenyar amb l’objectiu d’aconseguir el derivat sulfona 

del fosfina-borà B13 (Esquema 4.7). 

 

Esquema 4.7. Assajos per oxidar B13. 

Es van dur a terme assajos amb diversos oxidants utilitzats a la bibliografia per oxidar 

el HDBT10b,12 com són l’àcid metacloroperbenzoic (MCPBA), el peròxid d’hidrogen o compostos 

de Cr(VI). Emprant MCPBA o peròxid d’hidrogen,12b es va obtenir una mescla complexa de 

productes segons l’RMN de 31P{1H}, que incloïa el fosfina-borà inicial B13 i productes 

d’oxidació. En canvi, en el cas de l’oxidació per mitjà de CrO3/H5IO6 en acetonitril10b,12e només 

es va formar un únic producte, que es va analitzar per EM i es va veure que corresponia al 

derivat desprotegit i totalment oxidat, mostrat a l’Esquema 4.7. Posteriorment es van fer 

diversos assajos amb altres fosfina-borans amb els substituents DBT i TA però no es va obtenir 

en cap cas la sulfona esperada. Sembla ser que els oxidants típicament emprats per oxidar el 

grup DBT també desprotegeixen i oxiden els fosfina-borans. 

La impossibilitat d’aconseguir els compostos desitjats amb els mètodes descrits va fer 

pensar en la introducció del substituent oxidat en el primer pas del mètode de Jugé-Stephan. 

Per tant primerament es va oxidar el dibenzotiofè a la corresponent sulfona, seguint un 

procediment descrit prèviament a la bibliografia12e basat en el tractament amb peròxid 

d’hidrogen i àcid acètic (Esquema 4.8). 
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Esquema 4.8. Primeres etapes del mètode de Jugé-Stephan introduint el substituent oxidat DBTO2. 

La litiació del derivat sulfona no es troba descrita a la bibliografia. Es varen dur a terme 

diversos assajos per establir les millors condicions de reacció, que són les mostrades a 

l’esquema. Malgrat que sota aquestes condicions la litiació no és completa i presenta 

problemes de reproductibilitat, l’obertura de l’anell i la posterior metanòlisi van tenir lloc amb 

èxit i va permetre obtenir el fosfinit-borà amb el substituent heterocíclic oxidat DBTO2 (M18), 

encara que amb un rendiment moderat. 

En el cas del TA, l’oxidació de l’heterocicle a la bis(sulfona) està també descrita a la 

bibliografia10a però el producte va resultar ser tan insoluble en Et2O o THF que la litiació no va 

tenir lloc. Així doncs no va ser possible introduir el grup bis(sulfona) derivat del TA a l’àtom de 

fòsfor emprant el mètode de Jugé-Stephan. 

La caracterització de les dues noves espècies oxidades es va dur a terme per les 

tècniques habituals. A la Taula 4.8 es mostren les dades més rellevants de caracterització dels 

productes O7 i M18. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Taula 4.8. Dades d’RMNa més rellevants, rotacions òptiques i rendiments de O7 i M18. 

Compost 31P{1H} 

1H 

[13C{1H}] []D 

(º) 

Rend. 

(%) 
a b c d 

O7b 73.4 (s, br) 
2.84 (d, 8.4) 1.24 (d, 6.8) 5.11 (d, 2.8) 4.30 (m) 

+66.1 45 
[33.9 (d, 3.9)] [9.6 (d, 7.2)] [59.3 (d, 9.9)] [78.7 (d, 1.5)] 

M18 112.0 (s, br) 
3.99 (d, 12.0) P-OMe 

+291.1 59 
[55.4 (d, 2.0) P-OMe] 
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La comparació amb les dades obtingudes anteriorment mostra que hi ha petites 

diferències entre els compostos O7 i M8 amb els anàlegs no oxidats O4 i M12. Així als 

espectres d’RMN de 31P{1H}, s’observa un desplaçament positiu d’unes 3 ppm per 

als compostos oxidats, que posa de manifest la capacitat electroatraient del grup sulfona. 

Aquesta influència també s’observa en els espectres d’RMN de 1H i 13C{1H}, on la majoria dels 

pics es desplacen lleugerament cap a camps més baixos. 

La substitució del grup metoxi mitjançant un organolític no va ser possible ni tan sols 

amb metil-liti. Es va comprovar per RMN de 31P{1H} que s’obtenia, entre d’altres productes, el 

fosfina-borà aquiral P(BH3)PhMe2
13 fet que implicava la descomposició del fosfinit-borà M18. 

La causa podria ser que la tendència acceptora del grup sulfona debiliti l’enllaç P–C de 

l’heterocicle i permeti a l’organolític trencar aquest enllaç i substituir el grup heterocíclic fins i 

tot a temperatura baixa.14 Diverses proves amb altres organolítics van donar resultats similars. 

Per tant no s’ha pogut sintetitzar cap fosfina-borà amb el substituent DBT oxidat. 

Per desboronar M18 també va ser necessari escalfar a 40 ºC per tal d’arribar a 

conversió completa (Esquema 4.9). La posterior columna cromatogràfica d’alúmina va tenir 

lloc sense cap dificultat, malgrat l’elevada polaritat que es pot esperar en L18. 

 

Esquema 4.9. Obtenció del lligand lliure L18.  

La caracterització d’aquest lligand només es va dur a terme per RMN ja que la 

sensibilitat a l’oxidació impossibilita l’ús d’altres tècniques utilitzades habitualment. 

Seguidament a la Taula 4.9 es mostren el valors més rellevants del lligand lliure L18. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. b: Desplaçament químic de coordinació (CCS 
= P-B) – P)). 

La comparació amb els valors del fosfinit no oxidat L12 confirma la semblança entre 

tots dos lligands. En l’espectre d’RMN de 31P{1H}, sorprèn el valor de CCS ja que normalment 

Taula 4.9. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels lligand lliure L18. 

Compost 31P{1H} CCSb 1H 13C{1H} 
Rend. 

(%) 

L18 
101.4 

(s) 
–10.6 3.78 (d, 14.4) P-OMe 57.2 (d, 21.9) P-OMe 78 
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està al voltant de 0 ppm en fosfinits i en aquest cas la variació arriba fins a un valor de 10 ppm. 

Contràriament, els senyals dels espectres d’RMN de 1H i 13C{1H} de L12 i L18 són molt similars 

i fins i tot idèntics per a alguns casos. 

4.2.3. Síntesi d’una fosfina P-estereogènica amb dos substituents 

heterocíclics 

La síntesi del fosfina-borà B9 amb el grup terc-butil a partir de M6 va fer pensar que 

el grup DBF de M6 podia ser útil per introduir altres substituents voluminosos. Així, es va 

emprendre la síntesi d’una fosfina amb dos substituent heterocíclics diferents. Concretament, 

es va assajar la substitució del grup metoxi de M6 pel grup DBT mitjançant LiDBT 

(Esquema 4.10).6a 

 

Esquema 4.10. Preparació de la fosfina triarílica L11. 

La síntesi es va dur a terme per addició del LiDBT, generat prèviament a partir de 

HDBT i n-BuLi, sobre una solució del fosfinit-borà M6 en THF a –78º C. Com es mostra a 

l’Esquema 4.10 la reacció va tenir lloc però, inesperadament, es va trobar mitjançant RMN de 

31P{1H}, que el compost patia una desboronació parcial espontània per donar L11, 

suposadament a causa de l’alt impediment estèric que provoquen els dos substituents 

heterocíclics i la presència d’heteroàtoms. Aquest comportament ha estat descrit prèviament 

per a alguns fosfina-borans.15 Atès que es produeix aquesta desboronació i no és possible 

aïllar el fosfina-borà pur, es va procedir a preparar el lligand lliure directament. Per tant les 

manipulacions posteriors a la reacció de substitució es van dur a terme sota atmosfera de 

nitrogen i amb dissolvents desoxigenats. El cru oliós obtingut de la reacció es va dissoldre en 

morfolina per desboronar la part protegida i així finalment aconseguir el lligand lliure L11. 

La caracterització es va dur a terme només per EM i RMN pels problemes d’oxidació. 

En l’espectre d’RMN de 31P{1H} s’observa un únic singlet definit a –23,1 ppm. En l’espectre 

d’RMN de 1H l’assignació és dificultosa a causa de que tots els senyals són aromàtics donant 

senyals amb multiplicitat poc definida a la zona de 7 a 8,2 ppm. 
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4.3. Síntesi i caracterització de complexos neutres de 

Pd(II) 

Amb tots els lligands P-estereogènics descrits en aquest capítol es van preparar els 

complexos neutres de Pd(II) del tipus [PdCl(3-C4H7)P*], per tractament del dímer D1 amb dos 

equivalents de lligand en diclorometà a temperatura ambient (Esquema 4.11). 

 

Esquema 4.11. Preparació dels complexos Pd6-Pd18. 

Una posterior recristal·lització en diclorometà/hexà va permetre obtenir els productes 

com a sòlids groguencs amb rendiments moderats o alts (Taula 4.10). Els complexos preparats 

es troben recollits a la Figura 4.12 i es van fer servir com a precursors catalítics en la reacció 

d’hidrovinilació asimètrica de l’estirè, com es descriu més endavant. 

 

Figura 4.12. Complexos neutres Pd6-Pd18 descrits en aquest apartat. 

Com és habitual, es van caracteritzar en estat sòlid per anàlisi elemental o EM i per 

IR. També es van caracteritzar en dissolució per RMN multinuclear. 

Les anàlisis elementals, mostrades a la Taula 4.10, concorden raonablement bé amb 

els valors calculats en la majoria de casos. Hi ha compostos que no s’ajusten bé a causa de 

restes de dissolvent o d’una mala combustió. En aquests casos es va dur a terme l’EM per tal 
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de confirmar la naturalesa del sòlid. Els espectres d’IR són similars als descrits a l’apartat 3.3 

per als complexos neutres amb lligands que contenen un substituent policíclic. 

Pel que fa a la caracterització en solució, a continuació es detallen les dades més 

rellevants dels espectres d’RMN. A la Taula 4.11 es donen les dades de la part del lligand i a 

la Taula 4.12 les del fragment al·lílic. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd6 

I (50%) 
115.1 

(s) 
3.95 (d, 12.0) P-OMe 57.0 (s) P-OMe 

II (50%) 114.0 
(s) 

3.63 (d, 11.2) P-OMe 57.0 (s) P-OMe 

Pd7 
I (50%) 5.3 (s) 2.35 (d, 8.8) P-Me 

12.4 (m) P-Me 
II (50%) 4.9 (s) 2.33 (d, 9.2) P-Me 

Pd8 

I (50%) 28.0 (s) 

3.53-3.41 (m) 

 P-CHMe2 

2H 

1.34-1.19 (m) 
P-CHMe2 

12H 

24.9 (d, 18.1) 

P-CHMe2 

19.2 (s) 

 P-CHMe2 

18.6 (d, 
1.3) 

 P-CHMe2 

II (50%) 27.1 (s) 
24.7 (d, 18.2)  

P-CHMe2 

19.1 (s)  

P-CHMe2 

18.4 (s)  

 P-CHMe2 

Pd9 

I (50%) 

35.7 (s) 

1.54 (d, 15.8) P-CMe3 
34.9 (d, 17.7) 

P-CMe3 

29.3(d, 3.0) 

 P-CMe3 

II (50%) 1.50 (d, 15.9) P-CMe3 
34.5 (d, 17.9)  

P-CMe3 

29.2  
(d, 3.2)  

P-CMe3 

Taula 4.10. Dades dels rendiments i anàlisis elementals dels complexos Pd6-Pd18. 

Compost Rendiment (%) 

Anàlisi Elemental (%) 

Calculat Trobata 

C H S C H S 

Pd6 57 53.19 4.27 – 52.11 4.47 – 

Pd7 78 56.69 4.5 – 59.32 4.78 – 

Pd8 76 58.27 5.09 – 59.78 5.59 – 

Pd9 57 58.99 5.33 – 59.42 5.79 – 

Pd10 90 – – – – – – 

Pd11 93 50.11 4.02 5.82 48.32 4.08 5.35 

Pd12 44 53.94 4.72 6.00 52.72 4.52 5.74 

Pd13 60 55.61 4.86 6.19 54.29 4.69 5.88 

Pd14 52 56.51 4.93 6.03 52.59 5.10 6.04 

Pd15 95 – – – – – – 

Pd16 90 50.10 4.02 11.63 50.40 4.21 11.88 

Pd17 79 51.60 4.14 11.98 49.33 4.44 11.00 

Pd18 70 62.30 4.00 4.89 60.86 4.13 4.38 

a: Mínim dos replicats per mostra. 

Taula 4.11. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat dels complexos Pd6-Pd18. 
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Pd12 

I (50%) 
119.8 

(s) 
3.91 (d, 14.0) P-OMe 56.7 (s) P-OMe 

II (50%) 118.8 
(s) 

3.68 (d, 11.2) P-OMe 56.7 (s) P-OMe 

Pd13 
I (50%) 8.6 (s) 2.28 (d, 8.7) P-Me 12.2 (d, 27.0) P-Me 

II (50%) 8.2 (s) 2.26 (d, 8.7) P-Me 11.9 (d, 27.1) P-Me 

Pd14 

I (50%) 28.2 (s) 

3.53-3.24 (m) 

 P-CHMe2 

2H 

1.41 (dd, 6.8, 
4.0) P-CHMe2 

1.25 (dd, 16.4, 
6.8) P-CHMe2 

25.7 (d, 23.3) 

P-CHMe2 

19.9 (d, 
6.9) 

 P-CHMe2 

18.5 (d, 
2.3) 

 P-CHMe2 

II (50%) 28.1 (s) 

1.36 (dd, 7.2, 
4.4) P-CHMe2 

1.18 (dd, 16.4, 
6.8) P-CHMe2 

25.1 (d, 23.6)  

P-CHMe2 

19.8 (d, 
5.9) 

 P-CHMe2 

18.3 (s)  

P-CHMe2 

Pd16 – 
111.2 

 (s, br) 
3.88 (d, 14.0) P-OMe – 

Pd17 – 
8.9  

(s, br) 
2.22 (d, 8.8) P-Me – 

Pd18 

I (50%) 126.0 
(s) 

3.92 (d, 14.0) P-OMe 57.5 (d, 2.7) P-OMe 

II (50%) 
124.7 

(s) 
3.67 (d, 11.2) P-OMe 56.9 (d, 1.9) P-OMe 

Pd11 
I (50%) 10.4 (s) – – 

II (50%) 9.3 (s) – – 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

RMN 
31P{1H} 
(ppm) 

RMN 1H (ppm) 

[RMN 13C{1H} (ppm)] 

a b c d f g 

Pd10 

I (50%) 6.2 (s) 

4.81 (s) 4.49 (s) 4.44 (s) 4.35 (s) – 
4.234  

(s) 

[75.3 

(d, 15.6)] 

[73.9  

(d, 8.9)] 

[71.3 

 (m)] 

[71.3  

(m)] 

[70.1 
(d, 

94.8)] 

[70.1  

(s)] 

I (50%) 6.1 (s) 

4.70 (s) 4.47 (s) 
4.44  

(s) 
4.28 (s) – 4.237 (s) 

[75.1 

(d, 15.5)] 

[73.8  

(d, 9.1)] 

[71.3 

 (m)] 

[71.3  

(m)] 

[70.1 
(d, 

94.8)] 

[70.1  

(s)] 

Pd15 

I (55%) 9.4 (s) 

4.75  

(s, br) 
4.49-4.47 (m, 2H) – 

3.92  

(s, br) 

4.29  

(s) 

[75.9 (s)] [72.2-71.5 (m, 3C)] – 
[70.09  

(s)] 

II (45%) 9.0 (s) 

4.86  

(s, br) 

4.59 

 (s, br, 2H) 
– 

3.98 

(s, br) 

4.28 

(s) 

[76.1  

(s)] 
[72.2-71.5 (m, 3C)] – 

[70.14  

(s)] 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 
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Compost 
Proporció 
isomèrica 

1H 13C{1H} 

Mecen Hts Hta Hcs Hca Mecen Ct Cc 

Pd6 

I (50%) 1.94 
(s) 

4.55 (s) 
3.63 

(d, 
11.2) 

2.93 

(s) 

2.71 

(s) 
23.2 

(s) 

79.5 

(d, 37.3) 

59.2 

(s) 

II (50%) 1.91 
(s) 

4.53 (s) 
3.60 

(d, 
11.6) 

2.88 

(s) 

2.70 

(s) 

79.36 

(d, 37.1) 

58.7 

(s) 

Pd7 

I (50%) 1.94 
(s) 

4.55 (m) 3.57 

(d, 
10.0) 

2.95 

(s) 

2.67 

(s) 23.3 

(s) 

77.8 

(d, 33.4) 

59.1 

(s) 

II (50%) 1.91 
(s) 

4.52 (m) 
2.55 

(s) 

58.6  

(s) 

Pd8 

I (50%) 1.91 
(s) 

4.44  

(dd, 6.8, 
3.2) 

3.51  

(d, 9.6) 

3.05 

(m) 
2.59 

(s, br) 

23.2 

(s) 

77.70  

(d, 32.4) 

59.7 

(s) 

II (50%) 1.77 
(s) 

4.44  

(dd, 6.8, 
3.2) 

3.47  

(d, 
10.0) 

2.96 

(m) 

23.0 

(s) 

77.67 

(d, 32.7) 

59.0 

(s) 

Pd9 

I (50%) 1.80 
(s) 4.45-4.40 

 (m) 

3.53  

(d, 9.7) 

2.43 

(s) 

2.16 

(s) 22.4 
(s) 

78.3 

(d, 31.2) 

61.8  

(s) 

II (50%) 1.73 
(s) 

2.25  

(s) 

2.12 

(s) 

78.0  

(d, 31.5) 

61.4  

(s) 

Pd12 

I (50%) 
1.94 
(s) 

4.60 (s) 3.68 

(d, 
11.2) 

2.91  

(s, br) 

2.70  

(s, br) 

23.3 

(s) 

80.5 

(d, 18.3) 

59.1 

(s) 

II (50%) 
1.91 
(s) 

4.58 (s) 
2.84 

(s, br) 

2.65 

(s, br) 

23.27 

(s) 
80.2 (d, 
19.0) 

58.8 

(s) 

Pd13 

I (50%) 
1.84 

(s) 

4.36 

 (dd, 7.0, 
3.0) 

3.11  

 (d, 
10.0) 

3.03 

 (s, br) 
1.89 (s) 

23.0 

(s) 

77.6  

(d, 33.0) 

58.3 

 (s) 

II (50%) 
1.89 
(s) 

4.44 

 (dd, 6.4, 
2.8) 

3.22  

(d, 9.6) 

3.15 

 (s, br) 
2.24 (s) – 

78.6  

(d, 31.8) 

58.1 

 (s) 

Pd14 

I (50%) 

1.82 
(s) 

4.50 (m) 

3.60 

 (d, 
9.2) 

2.95 

 (s, br) 
2.64 (s) 

22.96 
(s) 

79.1 

 (d, 31.3) 

60.3 

 (s) 

II (50%) 
3.53 

 (d, 
9.2) 

2.68 

 (s, br) 
2.49 (s) 

22.86 
(s) 

78.5 

(d, 31.0) 

58.9  

(s) 

Pd18 

I (50%) 
2.01 
(s) 

4.60  

(dd, 7.5, 
3.2) 

3.67 

 (d, 
11.2) 

3.41  

(s, br) 
2.96 (s, 

br) 
23.3  

(s) 

80.5 

 (d, 12.0) 

59.1  

(d, 
2.3) 

II (50%) 1.91 
(s) 

4.57  

(dd, 7.5, 
3.2) 

3.62  

(d, 
10.8) 

3.33  

(s, br) 
2.69 (s, 

br) 
80.2  

(d, 12.7) 

58.5  

(d, 
2.8) 

 

  

Taula 4.12. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per als complexos Pd6-Pd18. 
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Pd11 

I (50%) 
2.01 
(s) 

4.55 (m) 

3.69  

(d, 
10.0) 

3.05 

 (s) 

2.82  

(s) 
23.1 

(s) 

78.1 

(d, 32.9) 

62.8  

(s) 

II (50%) 
1.97 
(s) 

3.66 
(d, 

10.0) 

2.86 

 (s) 
2.70 (s) 

77.8 

(d, 32.9) 

62.6 

 (s) 

Pd10 

I (50%) 1.99 
(s) 

4.53 (m) 

3.65 

 (d, 
10.4) 

2.90  

(s) 

2.83 

 (s) 
23.14 

(s) 
78.5 

 (d, 33.6) 

61.6  

(s) 

II (50%) 1.88 
(s) 

3.62  

(d, 
10.4) 

2.76 

 (s) 

2.58  

(s) 
23.10 

(s) 
77.8 (d, 
33.6) 

60.1  

(s) 

Pd15 

I (55%) 
2.07 
(s) 

4.63  

(dd, 6.4, 
3.2) 

3.71  

(d, 9.6) 
2.89 (s, 

br) 
2.15  

(s, br) 

23.3  

(s) 

77.0 

(d, 34.5) 

59.3 

 (d, 
1.9) 

II (45%) 1.62 
(s) 

4.56  

(dd, 6.8, 
3.2) 

3.67  

(d, 
10.0) 

2.80 (s, 
br) 

2.39  

(s, br) 

23.1  

(s) 

76.6  

(d, 33.2) 

58.9 

 (d, 
1.8) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Quant als espectres d’RMN de 31P{1H}, apareixen dos singlets amb desplaçaments 

químics propers deguts als dos isòmers presents en solució, com ja s’ha explicat al capítol 

anterior. Gràcies a la integració es pot calcular la proporció isomèrica, que en aquests 

complexos és sempre equimolar excepte en el compost Pd15, que és aproximadament 1:1,2. 

En els espectres d’RMN de 1H i 13C{1H}, la nomenclatura del fragment al·lil és similar 

a l’emprada en el capítol anterior i es dóna a la Figura 3.12. Els senyals més característics són 

els del fragment al·lílic, on les tendències de desplaçaments i constants d’acoblament 

són similars a les descrites al capítol anterior. Així doncs, els senyals dels protons trans 

respecte a l’àtom de fòsfor apareixen a camps més baixos en comparació amb els cis i els syn 

respecte al grup metil ressonen a desplaçaments majors que no pas els anti. Els senyals dels 

carbonis terminals trans a l’àtom de fòsfor apareixen com a doblets amb una constant 

d’aproximadament 30 Hz a desplaçaments majors que no pas els cis. A la Figura 4.13 es 

mostren els espectres de Pd6 per tal d’il·lustrar les dades de les taules. 
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Figura 4.13. A) Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) i B) Zona al·lílica de l’espectre de 13C{1H} (101 MHz, CDCl3) 
de Pd6, *: CDCl3, **: CH2Cl2, ***: CHCl3. 

Els espectres de 1H i 13C{1H} dels compostos organometàl·lics Pd16 i Pd17 no són 

definits ja que els senyals del fragment al·lílic són amples. La raó d’aquest fenomen pot ser 

que l’intercanvi entre tots dos diasteroisòmers sigui de la mateixa escala de temps que l’RMN 

o bé que existeixi un procés que involucri la coordinació i descoordinació del lligand cloruro 

amb la formació del complex bidentat 2P,S, com es discuteix més endavant. 

4.4. Hidrovinilació asimètrica 

4.4.1. Hidrovinilació de l’estirè 

Els complexos de pal·ladi que s’acaben de descriure es van avaluar com a precursors 

catalítics en la reacció d’hidrovinilació asimètrica de l’estirè (Esquema 4.12). La metodologia 

que es va emprar és la mateixa que al capítol anterior i descrita en treballs previs del grup.7d,9c,16 

 

Esquema 4.12. Reacció d’hidrovinilació asimètrica de l’estirè. 

Els resultats que es varen obtenir amb els 13 nous precursors catalítics que contenen 

una fosfina amb un substituent heterocíclic es donen a la Taula 4.13. 

** 

 

*** 

 * 

 

A) 

 

B) 
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Primerament cal comentar que no tots els precursors sintetitzats van ser actius en la 

hidrovinilació sinó que els precursors Pd16 i Pd17 van ser totalment inactius (entrades 11 i 12). 

Aquest comportament és causat per la formació del derivat catiònic bidentat on un dels àtoms 

de sofre del substituent TA es coordina el pal·ladi i per tant, com s’ha explicat en els 

antecedents, la vacant necessària per a la coordinació de l’estirè no existeix, com es mostra a 

l’Esquema 4.13.  

 

Esquema 4.13. Complex catiònic monofosfina format en l’activació dels precursors Pd16 i Pd17. 

Com es descriu més endavant en aquet capítol es va poder confirmar aquesta hipòtesi 

ja que es van poder aïllar i caracteritzar els compostos amb el lligand actuant com a bidentat 

de forma 2P,S. 

La resta de precursors presenten activitats elevades. Aquells amb un substituent 

isopropil, terc-butil o ferrocenil (entrades 3-5 i 14-15) van produir TOFs majors a 600 h–1. 

Es pot destacar que amb el precursor Pd9 es van obtenir valors de TOFs d’aproximadament 

1800 h–1 (entrada 4), que són molt elevats en precursors de Pd. És possible que aquest lligand, 

Taula 4.13. Hidrovinilació d’estirè (S1) catalitzada pels precursors Pd6-Pd18. 

Entradaa Precursor Temps (h) 
Conv.b 

(%) 
Codímersc 

(%) 
Selec.d 

(%) 
TOFf (h–1) ee (%) 

1 Pd6 2 13.3 13.3 > 99.9 66 6 (S) 

2 Pd7 6 55.6 55.6 73.2 91 < 5 

3 Pd8 0.5 58.6 57.6 92.6 1129 6 (R) 

4 Pd9 0.5 91.4 91.4 74.9 1839 13 (R) 

5 Pd10 1 67.3 67.3 80.4 667 20 (S) 

6 Pd11 1 48.0 48.0 91.4 476 < 5 

7 Pd12 4 33.2 32.9 92.6 81 < 5 

8 Pd13 2 19.9 19.4 94.5 95 10 (S) 

9 Pd14 1 84.5 83.9 85.0 823 18 (S) 

10 Pd15 1 67.0 66.9 85.8 659 14 (R) 

11 Pd16 6 0 – – – – 

12 Pd17 6 0 – – – – 

13 Pd18 4 18.8 18.5 > 99.9 50 < 5 

a: Condicions catalítiques: [Pd] 0.02 mmol, S1 20 mmol, AgBF4 0.022 mmol, ~15 bar de pressió inicial d’etilè i 15 mL de 

CH2Cl2. b: Conversió relativa al estirè inicial. c: Quantitat total de codímers. d: Percentatge de 3-fenil-1-butè/codímers. f: 
Calculat a partir de la quantitat total formada de codímers. 
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el més voluminós de tots, sigui relativament làbil i per tant doni lloc a un centre metàl·lic menys 

saturat electrònicament, afavorint la coordinació de les olefines i augmentant la velocitat de 

reacció. També és possible que l’oxigen del grup DBF interaccioni amb el metall de forma làbil, 

estabilitzant els intermedis del cicle catalític i afavorint la reacció. Es troba, en resum, que l’orde 

de l’activitat segons el fragment heterocíclic és DBF >> DBT > DBTO2 >>> TA (inactiu), i per a 

un heterocicle concret tBu > iPr > Fc >> OMe ≈ Me. 

En segon lloc, la selectivitat és relativament alta, amb valors normalment superiors al 

80% a conversions moderades. Tal com es va comentar en el capítol d’antecedents, 

a conversions altes la isomerització augmenta ràpidament atès que la concentració de substrat 

és molt baixa en comparació amb la de producte d’hidrovinilació. Pel que fa a 

l’enantioselectivitat, es veu a primer cop d’ull que són baixes o nul·les ja que cap dels 

precursors va arribar a superar el 20% d’ee. 

Comparant amb compostos similars però amb un substituent policíclic preparats al 

capítol anterior i amb els antecedents del grup,7d,9c,d,17 es pot afirmar que per a la reacció 

d’hidrovinilació de l’estirè el fragment heterocíclic fa augmentar l’activitat i però malauradament 

disminueix l’enantioselectivitat. En els capítols anteriors s’havien assolit TOFs 

d’aproximadament 160 h–1 i excessos enantiomèrics del 43%. 

4.4.2. Cicloisomerització del dimetilmalonat de dial·lil 

Alguns dels precursors catalítics neutres de Pd(II) que es varen sintetitzar es varen 

avaluar en la reacció d’hidrovinilació intramolecular de -diens, també anomenada 

cicloisomerització. Es va fer servir el dimetilmalonat de dial·lil o 4,4-dicarboximetil-1,6-heptadiè 

(S4) com a substrat, amb l’objectiu d’obtenir el producte quiral cíclic Prod4 (Esquema 4.14). 

 

Esquema 4.14. Reacció de cicloisomerització de S4. 

Les condicions que es van emprar van ser anàlogues a les descrites a la bibliografia18 

i són molt similars a les utilitzades en la hidrovinilació de l’estirè. El precursor catalític es va 

activar amb tetrafluoroborat de plata durant 15 minuts en diclorometà. Un cop filtrat el clorur de 

plata format, es va afegir el substrat S4 (emprant una relació Pd:substrat de 1:50) i es va deixar 

agitant a temperatura ambient el temps previst. Una de les diferències més importants de la 

reacció de cicloisomerització enfront la hidrovinilació de l’estirè amb etilè és que no és 
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necessari dur a terme la reacció a pressió, ja que no s’empra cap gas, i per tant no cal utilitzar 

un reactor. El mecanisme simplificat de la reacció s’il·lustra a l’Esquema 4.15. 

 

Esquema 4.15. Mecanisme de la reacció de cicloisomerització. 

A diferència de la resta de reaccions catalítiques avaluades en aquest TREBALL, la 

cicloisomerització no havia estat estudiada amb anterioritat en el grup de recerca. Per tant es 

va haver de posar a punt el mètode per poder determinar l’activitat i selectivitat dels 

catalitzadors emprats. La detecció i quantificació de tots els compostos presents es va dur a 

terme per cromatografia de gasos, espectrometria de masses i RMN de 1H. Una complicació 

important de la reacció és la possible isomerització tant del substrat S4 com del producte Prod4 

a olefines més internes, fet que fa augmentar el nombre d’espècies presents en el medi de 

reacció. Tal com passava en la hidrovinilació, els processos d’isomerització estan catalitzats 

pel mateix catalitzador de Pd. Cal recordar que també poden formar-se anells de 6 baules a 

causa de les dues posicions ( i ) de cicloisomerització posibles. A l’Esquema 4.16 es 

mostren alguns dels possibles productes isomeritzats que es poden formar.  

 

Esquema 4.16. Possibles isòmers del substrat i del producte de cicloisomerització. 
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Per als estudis inicials es va utilitzar el precursor [Pd(3-C4H7)ClPPh3]. Aquest 

precursor amb trifenilfosfina és fàcil de preparar i és estable. El fet que sigui aquiral és un 

avantatge per tal de trobar les condicions de separació dels enantiòmers de Prod4, el qual 

s’obté necessàriament de forma racèmica. Els tres primers assajos es van dur a terme a 4 i 24 

h a temperatura ambient i a 24 h a reflux. A la Figura 4.17 es mostren els cromatogrames dels 

assajos a 4 h a temperatura ambient i a 24 h a reflux de diclorometà (40 ºC). 

 

 

 

 

Figura 4.14. Cromatogrames de gasos dels assajos a 4 h (A) i a 24 h a reflux (B). 

Tal com s’observa als cromatogrames, es poden detectar fins a 6 espècies diferents. 

El substrat no apareix en aquests cromatogrames, ja que les reaccions van conduir a 

conversions completes però inicialment es va determinar que el seu temps de retenció és de 

13,7 min. Un fet que complica encara més l’anàlisi és que el substrat, el producte i tots els seus 

isòmers tenen la mateixa massa molecular per tant el cromatògraf de gasos acoblat a un 

detector de masses no és determinant per poder identificar la naturalesa de cadascun dels 

compostos. La RMN de H1 va ser molt útil per identificar les espècies majoritàries. A la Figura 

4.15 es mostra l’espectre corresponent a l’assaig a 4 h on es poden identificar tres compostos 

majoritaris que són els dos isòmers del substrats iS4A (tR = 14,0 min) i iS4B (tR = 14,8 min) i 

el producte quiral Prod4 (tR = 15,1 min). 

A) 

 

B) 
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Figura 4.15. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del cru obtingut de l’assaig a 4 h. 

En el cas de l’assaig a 24 h a reflux, l’anàlisi va ser més senzill ja que només hi ha un 

compost majoritari, que en aquest cas va ser el producte aquiral iProd4A (tR = 15,8 min). 

A la Figura 4.16 es mostra l’espectre on s’assenyalen els pics més característics d’aquest 

compost. 

 

Figura 4.16. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del cru obtingut de l’assaig a 24 h a reflux. 
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Malgrat la informació que es pot extreure dels espectre de 1H, hi ha dues espècies 

minoritàries (X1 i X2) que no s’han pogut caracteritzar, que apareixen a temps de retenció de 

15,4 i 16,0 min. La massa molecular dels compostos desconeguts és idèntica a la resta 

de productes i per tant es pot proposar que són l’iProd4B i algun dels isòmers geomètrics de 

iS4A o iS4B. També cal dir que la separació dels dos enantiòmers de Prod4 no es va poder 

dur a terme a causa de la gran quantitat d’espècies similar presents al cru de reacció. 

Els estudis posteriors es van centrar en dur a terme la cicloisomerització amb 

precursors del tipus [Pd(3-C4H7)ClP*]. Es van emprar alguns precursors preparats en el grup 

de recerca amb anterioritat, que contenen els lligands LA i LB,7d,19 i també els precursors Pd2 

i Pd7 descrits en aquesta TESI. A la Figura 4.17 es mostren els lligands quirals que contenen 

els precatalitzadors que s’han fet servir. 

 

Figura 4.17. Lligands quirals que contenen els precursors catalítics emprats a la cicloisomerització. 

La metodologia usada va ser anàloga als estudis inicials amb trifenilfosfina. Els 

resultats a 24 h i a temperatura ambient que es varen obtenir amb els precursors catalítics 

escollits es donen a la Taula 4.14. 

a: Condicions catalítiques: [Pd] 0.02 mmol, S4 1 mmol, AgBF4 0.022 mmol i 15 mL de CH2Cl2. b: Conversió relativa al S4 
inicial i als isòmers iS4A i iS4B c: Percentatge de Prod4/(Prod4 + isòmers de Prod4). d: assaig a 4 h. e: assaig a 24 h a 
reflux de CH2Cl2. 

En general, es pot dir que tots els precursors catalítics són actius en la 

cicloisomerització de S4 encara que les conversions a temperatura ambient són baixes o 

moderades. L’ordre d’activitat del precursors segons els lligand és el següent: PPh3 ≈ L7 > LA 

≈ LB > L2. Aquest ordre segueix el patró trobat anteriorment en la hidrovinilació de l’estirè, 

Taula 4.14. Cicloisomerització de S4 a 24 h catalitzada pels precursors escollits. 

Entradaa Lligand S4 iS4A iS4B Prod4 X1 iProd4A X2 
Conv.b 

(%) 
Selec.c 

(%) 

1d PPh3 0,0 20,9 27,9 42,2 1,6 5,3 2,1 51,2 82,4 

2 PPh3 0,0 5,9 28,5 28,7 6,2 21,3 9,4 65,6 43,8 

3e PPh3 0,0 1,7 7,9 2,1 14,2 57,2 16,9 90,4 2,3 

4 LA 43,6 22,3 3,7 23,7 5,3 1,4 0,0 30,4 78,0 

5 LB 69,1 2,9 0,0 9,9 14,3 3,8 0,0 28,0 35,4 

6 L2 62,0 18,2 1,8 15,6 1,3 1,1 0,0 18,0 86,7 

7 L7 3,5 28,3 7,1 19,1 23,5 17,7 0,7 61,1 31,3 
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on els precursors que contenen lligands amb un substituent policíclic (entrades 4 i 6) són menys 

actius que el que conté un substituent heterocíclic (entrada 7). També es pot dir que els lligands 

més voluminosos fan disminuir lleugerament l’activitat del precursor (cf. entrada 4 vs. 6). 

Un altre aspecte important a destacar és que la proporció del isòmer iS4B del substrat és 

constant a temperatura ambient a diferents temps de reacció (entrades 1 i 2). La causa és la 

seva alta estabilitat termodinàmica que el fa poc susceptible a la cicloisomerització. En canvi, 

sí que reacciona a alta temperatura, com s’observa en l’experiment a reflux (entrada 3). 

Pel que fa a la selectivitat cap a Prod4, es troba que com més alta és la conversió, 

més baixa és la selectivitat, tal com passa en la hidrovinilació. A més, es pot afirmar que 

l’augment de temperatura provoca la isomerització del producte Prod4 (cf. entrades 2 vs. 3). 

En relació amb la mida dels lligands, es pot dir que l’augment del volum millora la selectivitat 

lleugerament (cf. entrades 4 vs. 6). 

4.5. Síntesi i caracterització de complexos catiònics de 

Pd(II) 

4.5.1. Complexos bisfosfina del tipus [Pd(3-C4H7)P*2]PF6 

De la mateixa manera que s’explica al capítol anterior, es van sintetitzar el compostos 

catiònics amb dos lligands P-estereogènics per mitjà de la reacció entre el dímer D1 amb 

4 equivalents de lligand en presència d’excés d’hexafluorofosfat d’amoni (Esquema 4.17). 

 

Esquema 4.17. Preparació dels compostos catiònics de Pd(II) bisfosfina Pd6’’-Pd17’’. 

Després d’una extracció amb aigua per eliminar les sals d’amoni i una recristal·lització 

en diclorometà/hexà es van obtenir els productes desitjats en forma de sòlids groguencs amb 

rendiments variables d’entre el 38 i el 93%. Els compostos sintetitzats i caracteritzats es 

mostren a la Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Complexos catiònics bisfosfina Pd6’’-Pd17’’. 

Els complexos es van caracteritzar per les tècniques habituals. En els espectres d’IR 

s’observen les mateixes bandes causades pels enllaços C–H i C–C que en els complexos 

neutres. Cal destacar que la banda més intensa en tots els espectres es situa al voltant de 

840 cm–1 i és deguda a la vibració dels enllaços P–F. Els espectres de masses mostraven el 

pic corresponent al catió organometàl·lic [Pd(3-C3H7)P*2]+ i en alguns casos es troben també 

fragments del lligand fosforat. 

En relació amb l’espectroscòpia d’RMN, es presenten dues taules amb les dades més 

rellevants dels complexos. La Taula 4.15 fa referència a la part del lligand fosforat mentre que 

la Taula 4.16 recull les dades del fragment al·lílic. 
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Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd6’’ 
113.0 (d, 56.5), 112.4 (d, 

56.5) 
3.66 (d, 13.2), 3.60 (d, 13.2)  

P-OMe 
56.9 (d, 6.0), 56.8 (d, 6.6) P-OMe 

Pd7’’ 0.2 (d, 40.5), –0.1 (d, 40.5) 
2.18 (d, 8.4), 1.99 (d, 8.8)  

P-Me 
14.8 (dd, 28.1, 1.1), 13.3 (dd, 28.0, 

1.1) P-Me 

Pd8’’ 
25.0 (d, 34.2), 23.7 (d, 

34.2) 

2.96 (m) i 
2.78(m) 

P-CHMe2 

0.99-0.83 (m, 
12H) 

P-CHMe2 

28.0 (d, 23.4)  

26.7 (d, 23.5)  

P-CHMe2 

19.3 (d, 3.8)  

19.1(d, 3.6) 

 19.0 (d, 2.4)  

P-CHMe2 

Pd9’’ 
44.4 (d, 30.5), 43.8 (d, 

30.9) 
1.18 (d, 15.6), 1.03 (d, 15.2) 

 P-CMe3 

36.9 (d, 20.6)  

35.9 (d, 21.0) 

P-CMe3 

29.8 (d, 5.9) 

29.5 (d, 6.6) 

P-CMe3 

Pd10’’ 
13.3 (d, 38.1), 12.9 (d, 

37.7). 

4.58 (s, 1H), 4.47 (s, 1H), 4.40 
(s, 1H), 4.38 (s, 1H), 4.31 (s, 
2H), 3.96 (s, 1H),3.72 (s, 5H), 

3.55 (s, 5H) 

– 

Pd12’’ 
122.3 (d, 55.4), 119.0 (d, 

54.6) 
3.52 (d, 11.6), 3.49 (d, 10.4) 

 P-OMe 
55.8 (d, 2.1), 55.7 (d, 2.1) P-OMe 

Pd13’’ 3.3 (d, 38.2), 1.1 (d, 38.4) 
2.08 (d, 8.4), 1.90 (d, 8.4)  

P-Me 
13.5 (d, 27.9), 12.6 (d, 27.2) P-Me 

Pd14’’ 
26.6 (d, 32.6), 24.9 (d, 

32.6) 
2.57 (m, 2H) 

P-CHMe2 

0.90-0.76  

(m, 9H) 

0.66 (dd, J = 
18.0, 6.8, 3H) 

P-CHMe2 

27.1 (d, 21.2) 

26.6 (d, 21.9)  

P-CHMe2 

18.9 (d, 4.4) 

18.5 (s)  

P-CHMe2 

Pd15’’ 
15.0 (d, 32.2), 14.3 (d, 

32.6). 

4.49 (s, 1H), 4.40 (s, 1H), 4.35 
(s, 2H), 4.30 (s, 1H), 4.02 (s, 

2H), 3.96 (s, 1H), 3.87 (s, 5H), 
3.85 (s, 5H) 

– 

Pd16’’ 
114.5 (d, 56.2), 112.3 (d, 

56.1) 
3.54 (d, 9.2), 3.43 (d, 11.2) 

 P-OMe – 

Pd17’’ 0.4 (d, 38.2), –2.9 (d, 38.2) 
2.09 (d, 7.6), 2.07 (d, 6.4)  

P-Me 
17.8 (d, 29.8), 13.3 (d, 28.0) P-Me 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

 

Compost 
1H 13C{1H} 

Mecen HAs HBs HAa HBa Mecen CA CB 

Pd6’’ 
1.91 

(s) 

4.06  

(d, 5.6) 

4.04 

(d, 5.6) 

3.47 

 (d, 
10.8) 

3.39 

 (d, 
10.8) 

23.7  

(s) 

74.7  

(dd, 23.0, 
3.6) 

74.4 

(dd, 25.0, 
3.3) 

Pd7’’ 
1.85 

 (s) 

3.95 

 (s) 

3.70  

(s) 

3.51 

(d, 10.0) 

3.44  

(d, 10.0) 

23.8  

(s) 

75.0 

 (d, 29.4) 

74.2  

(d, 30.6) 

Pd8’’ 
1.74  

(s) 

4.27  

(s, br) 

4.21  

(s, br) 

3.42 

(d, 9.6) 

3.31  

(d, 9.6) 

23.0  

(s) 

75.0  

(d, 28.4) 

74.7  

(d, 28.4) 

Pd9’’ 
2.35  

(s) 

5.11 

 (s) 

4.72 

 (s) 

3.75 

(d, 10.0) 

3.72  

(d, 10.4) 

23.0  

(s) 

73.4  

(d, 27.5) 

72.4 

(d, 28.5) 

Pd10’’ 
2.35  

(s) 

3.93 

 (s) 

3.83 

 (s) 

3.47 

(d, 10.0) 

3.20 

(d, 10.4) 

23.4  

(s) 

77.8 

(d, 27.9) 
– 

Pd12’’ 
1.87  

(s) 

4.32  

(s, br) 

4.02 

(s, br) 

3.52 

 (d, 
11.6) 

3.49 

 (d, 
10.4) 

23.7 

 (s) 

74.9  

(dd, 2.8, 2.7) 

74.6  

(dd, 2.8, 2.7) 

Taula 4.15. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat als complexos Pd6’’-Pd17’’. 

Taula 4.16. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per als complexos Pd6’’-Pd17’’.  
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Pd13’’ 
1.92 

 (s) 

3.92  

(s, br) 

3.72 

(s, br) 

3.61 

 (d, 9.6) 

3.51 

 (d, 9.6) 

23.6 

 (s) 

76.2  

(d, 28.9) 

74.9 

(d, 29.1) 

Pd14’’ 
1.96  

(s) 

4.43 

 (s) 

4.24 

 (s) 

3.77 

 (d, 9.2) 

3.53 

 (d, 9.6) 

22.9  

(s) 

76.9  

(d, 32.0) 

75.5 

(d, 28.2) 

Pd15’’ 
2.10 

(s) 

4.23 

 (s) 

4.13 

 (s) 

3.74 

(d, 12.8) 

3.71 

(d, 9.6) 
– – – 

Pd16’’ 
2.03  

(s) 

4.19  

(s, br) 

3.33 

 (s, br)  
– – – 

Pd17’’ 
2.10  

(s) 

3.91 

 (s, br) 

4.09  

(s, br) 

3.96  

(d, 9.6) 

3.64 

 (d, 9.6) 
– 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Cal remarcar que en els complexos Pd10’’ i Pd15’’, a causa del solapament dels 

senyals del substituent ferrocenil i del fragment al·lílic, va ser impossible l’assignació 

inequívoca, per això no es mostren alguns dels valors. 

Tal com s’esperava, en els espectres d’RMN de 31P{1H} s’observen dos doblets 

pròxims amb efecte teulada, amb constants d’acoblament 2JPP = 30-57 Hz que indiquen que 

els dos àtoms de fòsfor no són equivalents. Pel que fa als espectres de 1H i 13C{1H} la 

nomenclatura emprada és idèntica a la del capítol anterior, que es mostra a la Figura 3.17. 

En els espectres de 1H apareixen en la zona al·lílica quatre pics, que es presenten com a 

multiplets complicats o bé com a senyals amples confirmant la no-equivalència dels extrems 

del grup al·lil. Cal recordar que les ressonàncies dels protons en syn apareixen normalment a 

camps més baixos que els anti. Només es poden observar les 2JHP (9-12 Hz) corresponents 

als protons anti (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19. A) Espectre d’RMN de 31P{1H} (121 MHz, CDCl3) i B) Zona al·lílica i alquílica de l’espectre d’RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) de Pd13’’. *:H2O. 

B) 

 

A) 
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De la mateixa manera, en els espectres d’RMN de 13C{1H}, els dos senyals dels àtoms 

de carboni terminals del fragment al·lílic apareixen com a doblets de doblets o multiplets a 

causa de l’acoblament amb els dos àtoms de fòsfor diferents. 

4.5.2. Complexos monofosfina del tipus [Pd(3-C4H7)(2P,S-P*)]PF6 

Per tal de forçar la coordinació bidentada 2P,A (A = O, S) del lligand amb un 

substituent heterocíclic es van dur a terme experiments d’extracció del clorur en els complexos 

neutres mitjançant hexafluorofosfat (o en algun cas tetrafluoroborat) de tal·li en diclorometà a 

temperatura ambient (Esquema 4.18). 

 

Esquema 4.18. Formació del compostos catiònics amb el lligand actuant de forma bidentada. 

Els primers assajos es varen dur a terme amb els complexos amb les tres metilfosfines 

(Pd6, Pd16 i Pd17) canviant l’heterocicle i es va trobar que la capacitat coordinant de cada 

heterocicle era molt diferent. Cal dir que en tots els casos es va observar la precipitació del 

clorur de tal·li. Després de filtrar-lo es va portar a sequedat el filtrat i es va analitzar el sòlid per 

RMN. 

En el cas del complex amb el lligand que conté el grup DBF (Pd6), l’espectre de RMN 

de 31P{1H} no mostrava cap pic mentre que el de 1H mostrava senyals molt amples, que no 

donaven cap informació. Es van obtenir resultats similars amb els altres complexos que 

contenen lligands amb el substituent DBF. Es dedueix doncs que l’àtom d’oxigen del grup DBF 

no es coordina eficaçment amb el Pd, fet que es pot explicar per la rigidesa del substituent 

heterocíclic que es formaria i a més pel caràcter dur de l’oxigen (Esquema 4.19). 
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Esquema 4.19. Experiments infructuosos amb els complexos amb substituent DBF. 

En el cas del DBT, en tractar Pd13 amb TlPF6 es va trobar que el clorur de tal·li 

precipitava ràpidament. L’anàlisi per RMN de 31P{1H} del sòlid mostrava dos doblets 

corresponents al complex catiònic bisfosfina Pd13’’. Els resultats indiquen que hi ha hagut un 

procés de simetrització (desproporció) en el qual a partir de dos equivalents del precursor 

neutre del tipus [PdCl(3-C4H7)P*] es forma un equivalent del precursor catiònic 

[Pd(3-C4H7)P*2] i un equivalent d’un complex amb dues posicions substituïdes per molècules 

de dissolvent (Esquema 4.20). 

 

Esquema 4.20. Simetrització dels precursors amb un substituent DBT en tractar-los amb TlPF6. 

Es van provar altres complexos amb el grup DBT i es va observar el mateix fenomen. 

Aquest procés de simetrització està descrit en treballs previs del grup.7f,20 Així doncs amb els 

lligands que contenen el grup DBT tampoc s’ha pogut aïllar cap complex amb el lligand 

monofosforat actuant de forma bidentada. 

En el cas dels complexos amb el grup TA, ja s’ha dit que els resultats d’hidrovinilació 

amb els precursors Pd16 i Pd17 feien preveure la coordinació estable de l’àtom de sofre. 

Efectivament, en tractar Pd16 o Pd17 amb hexafluorofosfat o tetrafluoroborat de tal·li es varen 

aïllar sense problemes els corresponents complexos catiònics on el lligand actuava de forma 

2P,S (Esquema 4.21). 
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Esquema 4.21. Preparació dels complexos catiònics Pd16’ i Pd17’. 

Els nous complexos es van obtenir com a sòlids groguencs perfectament estables a 

l’aire amb un rendiment del 68% per Pd16 i del 76% en el cas de Pd17’. Es van caracteritzar 

per les tècniques habituals. En els espectres d’IR es van detectar les bandes típiques dels 

complexos al·lílics. En el cas del compost Pd16’ la banda més intensa es situa a 832 cm–1 

causada per la vibració dels enllaços P–F de l’anió hexafluorofosfat. En el cas del complex 

Pd17’, la banda més intensa que s’observa es la causada per l’anió tetrafluoroborat, 

a 1046 cm–1. 

Pel que es refereix a la caracterització en solució, a continuació es llisten els valors 

més rellevants dels espectres d’RMN. A la Taula 4.17 es mostren els valors per al lligand i a 

la Taula 4.18 per al fragment al·lílic. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

  

Taula 4.17. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat per als complexos Pd16’ i Pd17’. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd16’ 
I (62%) 136.2 (s) 3.78 (d, 15.6) P-OMe 58.1 (s) P-OMe 

II (38%) 138.5 (s, br) 3.60 (d, 15.6) P-OMe 57.5 (s) P-OMe 

Pd17’ 
I (60%) 35.4 (s) 2.35 (d, 10.0) P-Me 12.9 (d, 28.3) P-Me 

II (40%) 34.2 (s) 2.30 (d, 10.0) P-Me 14.4 (d, 28.7) P-Me 

Taula 4.18. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per als complexos Pd16’ i Pd17’. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

1H 13C{1H} 

Mecen Hts Hta Hcs Hca Mecen Ct Cc 

Pd16’ 

I (62%) 
1.98 
(s) 

5.31  
(s, br) 

4.20 

(d,12.0) 
4.31 
(s) 

3.84 
(s) 

24.1 
 (s) 

78.4 

 (d, 32.4) 
66.1 
(s) 

II (38%) 
2.14 
(s) 

5.36  
(s, br) 

4.11 

(d,10.4) 
4.64 
(s) 

3.35 
(s) 

23.9  
(s) 

78.9  

(d, 29.8) 
65.7 
(s) 

Pd17’ 

I (60%) 1.96 
(s) 

5.21 
 (s, br) 

4.05 

(d,10.0) 
4.26 
(s) 

3.77 
(s) 

24.0  
(s) 

76.7 

 (d, 31.3) 
67.0 
(s) 

II (40%) 2.14 
(s) 

5.28  
(s, br) 

3.88 

(d,10.0) 
4.76 
(s) 

3.20 
(s) 

23.8  
(s) 

77.0  

(d, 31.7) 
66.4 
(s) 
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En els espectres d’RMN de 31P{1H} apareixen dos singlets que corresponen als dos 

isòmers possibles, de forma anàloga als complexos neutres de Pd. En comparació amb els 

valors dels compostos neutres, el valor de desplaçament químic augmenta aproximadament 

25 ppm en tots dos complexos catiònics, fet que és habitual quan es formen anells de cinc 

baules.21 Pel que fa a les proporcions isomèriques, calculades a partir de les integracions, 

es pot afirmar que en cap cas la proporció és equimolar mentre que la dels complexos neutres 

sí que ho era (apartat 4.3). Així doncs, es pot dir que la complexació de l’àtom de sofre esdevé 

amb una certa diastereoselectivitat. 

Amb relació als espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H}, les ressonàncies del grup al·lil 

s’han assignat de manera similar als compostos neutres de Pd(II) monofosfina, per mitjà de la 

comparació amb valors ja descrits a la bibliografia.7d,9d,16,22 La nomenclatura emprada es 

mostra a la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Nomenclatura utilitzada a les taules d’RMN. 

La comparació directa amb les dades dels complexos neutres no és possible ja que 

en aquests darrers els senyals corresponents al fragment al·lílic són molt amples. Malgrat això 

comparant-los amb complexos neutres amb els altres substituents heterocíclics es pot dir que 

els senyals d’RMN de 1H dels protons al·lílics es desplacen a camps més baixos 

aproximadament en 1 ppm (Figura 4.21). 
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Figura 4.21. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de Pd17’. *: CHCl3. 

En els espectres d’RMN 13C{1H} cal destacar el desplaçament positiu d’unes 6-9 ppm 

del Cc respecte a l’àtom de fòsfor. Aquests fets corroboren la hipòtesi de la influència de la 

càrrega positiva del complex catiònic de Pd(II), que atrau els electrons cap al centre metàl·lic i 

provoca aquest desplaçament a camps més baixos. 

Cal comentar que es va aconseguir determinar l’estructura per mitjà de difracció de 

raigs X d’un monocristall del complex Pd16’, obtingut per difusió lenta d’hexà sobre una solució 

de Pd16’ en diclorometà. L’estructura molecular es mostra a la Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22. Representació ORTEP del complex Pd16’. Els el·lipsoides d’agitació tèrmica estan representats al 50% de 
probabilitat. Els àtoms d’hidrogen i l’ió hexafluorofosfat s’han omès per claredat. 

La cel·la unitat de Pd16’ conté dues molècules independents, que corresponen a dos 

isòmers del complex, mostrats a la figura. A la bibliografia23 sovint s’ha utilitzat la nomenclatura 

endo i exo en aquest tipus d’isòmers però en el cas present també es poden anomenar, 

* 

 

Pd16’ anti 

 

Pd16’ syn 
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com es veu clarament a la figura, com a syn i anti segons la posició del grup metil del fragment 

al·lílic respecte el grup metoxi de la fosfina. A la figura, el syn és el de la dreta i l’anti el de 

l’esquerra. Les distàncies i angles més rellevants es detallen a la Taula 4.19. 

 

En ambdós isòmers les distàncies i angles són similars i el grup 2-metilal·lil se situa 

en la cara còncava del fragment tiantrenil. L’àtom de Pd té una geometria planoquadrada 

distorsionada, on les distàncies i angles són semblants a altres complexos de Pd que contenen 

anells quelats 2P,S de 5 baules, descrits recentment a la bibliografia.24 Cal destacar que la 

distància Pd–Cal·lil trans al fòsfor és més gran que la Pd–Cal·lil trans al sofre, indicant un efecte 

trans més elevat del grup fosfinit que del grup tioèter, com es podia esperar. També és 

important comentar la no-planaritat del fragment 1-tiantrenil, que adopta una forma de 

“papallona” on l’eix de plegament passa pels dos àtoms de sofre, com en compostos amb grups 

1-tiantrenil descrits anteriorment.6b,25 Aquesta flexibilitat probablement expliqui la formació de 

l’anell de 5 baules en la coordinació bidentada del lligand, en contrast amb els lligands amb el 

substituent DBT, que en ser més rígids no poden formar aquest tipus de complexos. 

  

Taula 4.19. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de Pd16’. 

ENLLAÇ 
LONGITUD (Å) 

ANGLE 
VALOR (º) 

Pd16’ anti Pd16’ syn Pd16’ anti Pd16’ syn 

Pd(1)–C(19) 2.107(11) 2.238(10) P(1)–Pd(1)–C(19) 98.9(3) 98.8(3) 

Pd(1)–C(20) 2.212(10) 2.167(9) C(19)–Pd(1)–C(21) 65.9(4) 66.8(4) 

Pd(1)–C(21) 2.211(10) 2.210(11) C(21)–Pd(1)–S(1) 106.7(3) 105.2(3) 

C(19)–C(20) 1.372(17) 1.442(13) S(1)–Pd(1)–P(1) 88.18(9) 88.65(8) 

C(20)–C(21) 1.420(16) 1.385(16) C(1)–S(1)–C(12) 100.3(4) 100.4(5) 

C(20)–C(22) 1.516(16) 1.478(15) C(6)–S(2)–C(7) 100.9(5) 102.0(4) 

Pd(1)–P(1) 2.255(3) 2.240(3) 

Pd(1)–S(1) 2.341(2) 2.319(2) 

P(1)–O(1A) 1.604(7) 1.604(7) 

P(1)–C(13) 1.806(9) 1.805(9) 

P(1)–C(11) 1.793(9) 1.816(10) 

O(1)–C(23) 1.444(15) 1.458(16) 

C(11)–C(12) 1.369(13) 1.405(13) 

C(7)–C(12) 1.381(12) 1.364(13) 

C(1)–C(6) 1.391(13) 1.407(13) 

S(1)–C(1) 1.770(10) 1.769(10) 

S(1)–C(12) 1.764(9) 1.816(10) 

S(2)–C(6) 1.795(10) 1.744(9) 

S(2)–C(7) 1.734(10) 1.783(9) 
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4.6. Substitució al·lílica asimètrica 

En aquest apartat es descriuen els resultats obtinguts en utilitzar els complexos 

neutres de Pd(II) del tipus [PdCl(3-C4H7)P*], els catiònics monofosforats bidentats del tipus 

[Pd(3-C4H7)(2P,S-P*)] i els habituals catiònics bisfosfina del tipus [Pd(3-C4H7)P*2] com a 

precursors catalítics en la substitució al·lílica asimètrica amb el substrat S2 (Esquema 4.22). 

Esquema 4.22. Reaccions d’alquilació i aminació al·lílica asimètriques. 

Les condicions de reacció que es varen utilitzar van ser similars a les descrites per 

Trost26 en la bibliografia i en altres treballs del grup7f,27 i també en el capítol anterior d’aquesta 

TESI. Els resultats obtinguts amb els diversos precursors d’aquest capítol es recullen a la 

Taula 4.20. 

Entradaa,b Precursor Nucleòfil Conv.c (%) eed (%) 

1 Pd6’’ DMM > 99 4 (S) 

2 Pd7’’ DMM > 99 < 5 

3 Pd8 DMM > 99 16 (S) 

4 Pd8’’ DMM > 99 12 (S) 

5 Pd9 DMM > 99 < 5 

6 Pd9’’ DMM > 99 6 (S) 

7 Pd10’’ DMM > 99 51 (R) 

8 Pd12’’ DMM > 99 19 (S) 

9 Pd13’’ DMM > 99 < 5 

10 Pd14 DMM > 99 58 (S) 

11 Pd14’’ DMM > 99 70 (S) 

12 Pd15’’ DMM > 99 40 (R) 

13 Pd16 DMM > 99 6 (S) 

14 Pd16’’ DMM > 99 6 (R) 

15 Pd16’ DMM > 99 8 (S) 

16 Pd17 DMM > 99 34 (R) 

17 Pd17’’ DMM > 99 43 (R) 

18 Pd17’ DMM > 99 23 (R) 

19 Pd6’’ Benzilamina > 99 < 5 

20 Pd7’’ Benzilamina > 99 < 5 

21 Pd8 Benzilamina > 99 < 5 

22 Pd8’’ Benzilamina > 99 < 5 

23 Pd9 Benzilamina > 99 < 5 

24 Pd9’’ Benzilamina > 99 9 (S) 

25 Pd10’’ Benzilamina 88 53 (S) 

Taula 4.20. Resultats de la substitució al·lílica asimètrica de S2 amb els precursors de Pd(II). 
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Entradaa,b Precursor Nucleòfil Conv.c (%) eed (%) 

26 Pd12’’ Benzilamina > 99 < 5 

27 Pd13’’ Benzilamina > 99 < 5 

28 Pd14’’ Benzilamina > 99 45 (S) 

29 Pd15’’ Benzilamina 50 13 (S) 

30 Pd16’’ Benzilamina 95 18 (R) 

31 Pd16’ Benzilamina > 99 9 (R) 

32 Pd17 Benzilamina > 99 49 (R) 

33 Pd17’’ Benzilamina > 99 38 (R) 

34 Pd17’ Benzilamina > 99 33 (R) 

a: Condicions catalítiques de les alquilacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, DMM 3 mmol, BSA 3 mmol, KOAc 
1mg i 5 mL de CH2Cl2. b: Condicions catalítiques de les aminacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, benzilamina 
3 mmol i 5 mL de CH2Cl2. c: Conversió relativa al substrat S2 consumit, determinada per RMN i HPLC. d: Excés 
enantiomèric determinat per HPLC. 

Primerament es comenten els resultats de l’alquilació al·lílica. Amb tots els precursors, 

tant catiònics com neutres, es varen aconseguir conversions completes a 24 h. Pels valors 

d’excés enantiomèric obtinguts es pot dir que els precursors amb lligands de tipus fosfinit 

(entrades 1, 8 i 13-15), metilfosfina (entrades 2 i 9) i terc-butilfosfina (entrades 5 i 6) no són 

bons inductors quirals per a l’alquilació al·lílica. El millor resultat es va obtenir amb al precursor 

Pd14’’ (entrada 11), que conté el lligand L14, amb els substituents DBT i isopropil. Cal destacar 

que la majoria de precursors que donen un excés enantiomèric moderat afavoreixen la 

formació de l’isòmer R excepte els complexos més enantioselectius, Pd14 i Pd14’’, 

que afavoreixen l’isòmer S. S’observa que normalment els complexos neutres proporcionen 

resultats més baixos d’enantioselectivitat que els corresponents compostos catiònics amb el 

mateix lligand (entrades 10 amb 11 i 16 amb 17), probablement a causa de la presència d’un 

sol lligand quiral en el centre metàl·lic de Pd en el cas dels complexos neutres. 

Pel que fa a la reacció d’aminació al·lílica, la majoria de precursors van conduir a 

conversions completes a 24 h excepte Pd8, Pd10’’ i Pd15’’. Els resultats d’enantioselectivitat 

són més baixos que en l’alquilació al·lílica, fet que es pot explicar perquè la benzilamina és 

menys voluminosa que no pas el dimetilmalonat. Les tendències són molt similars a les 

observades per l’alquilació, encara que el precursor més enantioselectiu en aquest cas és el 

Pd10’’, que conté els substituents DBF i ferrocenil. 

Comparant amb compostos similars però amb lligands amb un substituent policíclic, 

descrits al capítol anterior i en antecedents del grup,7d,9d es pot afirmar que el substituent 

heterocíclic de la fosfina dóna precursors actius, però no pas més enantioselectius que la 

generació anterior de lligands, pels quals s’havien aconseguit valors d’un 80% d’ee en 

l’alquilació al·lílica.7f 

  



Capítol 4. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

176 
 

4.7. Síntesi i caracterització de complexos de Ru(II) 

4.7.1. Complexos neutres del tipus [RuCl2(6-cimè)P*] 

En aquest apartat es descriu la síntesi de complexos de Ru del tipus [RuCl2(6-

cimè)P*]. Es varen preparar mitjançant el trencament del dímer D2 mitjançant dos equivalents 

del lligand fosforat, en diclorometà a temperatura ambient (Esquema 4.23). 

 

Esquema 4.23. Preparació dels complexos neutres de Ru(II). 

La recristal·lització dels crus obtinguts en diclorometà/hexà va donar lloc als productes 

desitjats en forma de sòlids de color vermell intens amb rendiments moderats o bons, tal com 

s’observa a la Taula 4.21. Cal comentar que amb el lligand voluminós L9 la caracterització per 

RMN va mostrar que no es formava el complex corresponent de forma pura possiblement a 

causa de l’impediment estèric del lligand. En total es van obtenir 12 nous complexos neutres 

de Ru(II) que s’il·lustren a la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Complexos neutres de Ru(II) obtinguts. 
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Els complexos es van caracteritzar en estat sòlid per AE o EM i IR i en solució per 

RMN monodimensional de 31P{1H}, 1H i 13C{1H} i bidimensional d’heterocorrelació 1H-13C. 

A la Taula 4.21 es donen els rendiments i els resultats d’EA. 

Taula 4.21. Dades dels rendiments i anàlisis elementals dels complexos neutres Ru6-Ru18. 

Compost Rendiment (%) 

Anàlisi Elemental (%) 

Calculat Trobata 

C H S C H S 

Ru6 82 56.87 4.77 – 57.29 5.34 – 

Ru7 64 58.39 4.90 – 60.59 5.04 – 

Ru8 62 59.62 5.33 – 59.08 5.64 – 

Ru10 73 59.55 4.60 – 59.59 5.00 – 

Ru12 71 55.41 4.65 5.10 55.97 5.01 4.89 

Ru13 89 56.86 4.77 5.23 56.77 5.07 5.23 

Ru14 79 58.12 5.19 5.01 57.92 5.47 4.59 

Ru15 72 58.32 4.51 4.10 56.71 4.75 3.76 

Ru16 81 52.72 4.42 9.71 49.46 4.44 8.88 

Ru17 92 54.03 4.53 9.95 53.28 4.96 9.50 

Ru18 68 52.73 4.42 4.85 51.15 4.51 4.42 

a: Mínim dos replicats per mostra. 

En els espectres d’infraroig s’observen les bandes característiques descrites a 

l’apartat 3.7 del capítol anterior. A més, es poden veure un grup de bandes entre 1350 i 

1500 cm–1, degudes a les tensions dels enllaços C–O–C i C–S–C del substituent heterocíclic. 

A les taules següents es dóna la informació més rellevant d’RMN. A la Taula 4.22 es llisten les 

dades del lligand, a la Taula 4.23 i Taula 4.24 es presenten les dades del fragment p-cimè per 

als complexos Ru6-Ru18. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 

Ru6 112.7 (s) 3.63 (d, 12.0) P-OMe 55.1 (d, 5.1) P-OMe 

Ru7 15.2 (s) 2.04 (d, 11.4) P-Me 12.1 (d, 37.4) P-Me 

Ru8 21.5 (s) 
3.71 (m)  

P-CHMe2 

1.10 (dd, 18.0, 7.2) 

P-CHMe2 26.2 (d, 23.5) 

P-CHMe2 

19.1 (d, 6.2) 

P-CHMe2 

0.97 (dd, 14.0, 6.8) 

P-CHMe2 

18.7 (s)  

P-CHMe2 

Ru11 22.6 (s) – – 

Ru12 118.3 (s) 3.70 (d, 11.7) P-OMe 54.6 (d, 3.6) P-OMe 

Ru13 22.6 (s) 2.08 (d, 9.6) P-Me 11.2 (d, 7.1) P-Me 

Ru14 25.4 (s) 
3.76 (m)  

P-CHMe2 

1.07-1.02 (m) 

P-CHMe2  25.1 (d, 22.7) 

P-CHMe2 

 19.0 (s) 

P-CHMe2 

1.01 (dd, 15.6, 6.8) 

P-CHMe2 

18.9 (s)  

P-CHMe2 

Ru16 110.2 (s) 3.61 (d, 11.6) P-OMe 56.1 (d, 7.8) P-OMe 

Ru17 24.6 (s) 2.01 (d, 10.8) P-Me 13.5 (d, 37.2) P-Me 

Ru18 117.0 (s) 3.72 (d, 11.6) P-OMe 54.2 (d, 4.0) P-OMe 

Taula 4.22. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat per als complexos Ru6-Ru18. 



Capítol 4. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

178 
 

Compost 
RMN 31P{1H} 

(ppm) 

RMN 1H (ppm) 

[RMN 13C{1H} (ppm)] 

a b c d f g 

Ru10 15.8 (s) 

4.97 (m) 4.38 (m) 4.34 (m) 4.26 (m) – 3.66 (s) 

[78.0 (d, 
12.1)] 

[74.3 (d, 
8.20)] 

[70.0 (s)] 
[69.6 (d, 

8.2)] 
[75.0 (d, 
54.0)] 

[70.0 (s)] 

Ru15 20.6 (s) 

5.01 (s) 4.46 (s) 4.42 (s) 4.35 (s) – 3.69 (s) 

[79.1 (d, 
15.9)] 

[74.1 (s, 
br)] 

[70.6 (s, 
br)] 

[69.7 (s, 
br)] 

– 
[70.3 (s)] 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

 

Compost 
1H 

MeA MeA’ CHB MeC H2 H2’ H3 H3’ 

Ru6 
1.01  

(d, 6.8) 

0.88 

 (d, 6.8) 

2.72 

 (hept., 6.8) 
1.97 
(s) 

5.05  

(d, 6.0) 

5.33  

(d, 6.0) 

5.37 

 (d, 6.0) 

5.41  

(d, 6.6) 

Ru7 
0.90 

(d, 6.9) 

0.38 

 (d, 6.9) 

2.54 

 (hept., 6.9) 
2.06 
(s) 

4.76  

(d, 5.7) 

5.47  

(m) 

5.49  

(d, 6.3) 

5.59 

 (d, 6.3) 

Ru8 
0.92 (d, 

6.8) 
0.68 

 (d, 6.8) 

2.66  

(hept., 7.2) 
1.89 
(s) 

4.51 

 (d, 5.6) 

5.11  

(d, 6.0) 

5.23  

(d, 6.0) 

5.23  

(d, 6.0) 

Ru11 
0.94  

(d, 6.8) 

0.86  

(d, 6.8) 

2.80  

(hept., 6.8) 
1.90 
(s) 

5.04 

 (d, 6.0) 

5.20 

 (d, 6.0) 

5.27 

 (d, 6.0) 

5.27  

(d, 6.0) 

Ru12 
1.02  

(d, 6.9) 

1.00 

 (d, 6.9) 

2.70 

 (hept., 7.2) 
1.89 
(s) 

5.24 

 (d, 6.0) 

5.33 

 (d, 7.8) 

5.36  

(d, 6.9) 

5.44  

(d, 6.0) 

Ru13 
0.83 

 (d, 7.2) 

0.57 

 (d, 7.2) 

2.55  

(hept., 7.2) 
2.07 
(s) 

5.17 

 (d, 5.6) 

5.34 

 (d, 6.0) 

5.57  

(d, 6.0) 

5.64  

(d, 5.6) 

Ru14 
1.02 

 (m) 

0.78 

 (d, 7.2) 

2.71 

 (hept., 7.2) 
1.86 
(s) 

4.67  

(d, 6.0) 

4.94  

(d, 6.0) 

5.42 

 (d, 6.0) 

5.42  

(d, 6.0) 

Ru16 
0.92 

 (d, 7.2) 

0.86 

 (d, 7.2) 

2.63  

(hept., 6.8) 
1.93 
(s) 

5.18  

(d, 5.6) 

5.27 

 (d, 6.0) 

5.31  

(d, 6.0) 

5.41  

(d, 6.4) 

Ru17 
0.81 

 (d, 7.2) 

0.29 

 (d, 6.8) 

2.47  

(hept., 7.2) 
2.15 
(s) 

5.19 

 (d, 6.0) 

5.45 

 (d, 6.4) 

5.63 

 (d, 6.0) 

5.63  

(d, 6.0) 

Ru18 
1.17 

 (d, 6.8) 

0.97  

(d, 6.8) 

2.72  

(hept., 6.8) 
1.87 
(s) 

5.31  

(d, 6.0) 

5.50 

 (d, 6.0) 

5.62 
(dd, 
6.4, 
1.2) 

5.68  

(d, 6.0) 

Ru10 
0.89 

 (d, 7.2) 

0.33  

(d, 6.8) 

2.55  

(hept., 6.8) 
2.03 
(s) 

4.61 

 (d, 5.6) 
5.37-

5.35 (m) 
5.38  

(d, 6.8) 

5.56  

(d, 6.4) 

Ru15 
0.86  

(d, 7.2) 

0.55  

(d, 6.8) 

2.53  

(hept., 7.2) 
1.95 
(s) 

5.06 

 (d, 6.0) 

5.21  

(d, 6.4) 

5.33 

 (d, 6.0) 

5.47  

(d, 6.4) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

  

Taula 4.23. Dades d’RMNa de 1H del fragment p-cimè per als complexos Ru6-Ru18. 
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Compost 

13C{1H} 

MeA MeA’ CHB MeC C1 C2 C2’ C3 C3’ C4 

Ru6 21.0 
(s) 

21.8 
(s) 

30.0 
(s) 

17.6 
(s) 

96.5  

(s) 

86.5 

 (d, 5.6) 

88.3 

 (d, 
7.2) 

90.3 

(d, 3.9) 

92.6 

 (d, 5.6) 

110.9 

 (d, 
1.7) 

Ru7 19.1 
(s) 

22.8 
(s) 

29.8 
(s) 

17.5 
(s) 

94.2  

(s) 

81.4 

 (d, 3.2) 

86.4  

(d, 
2.6) 

89.6  

(d, 8.8) 

93.8 

(d, 6.7) 

107.8  

(s) 

Ru8 
20.3 
(s) 

22.3 
(s) 

29.9 
(s) 

17.5 
(s) 

93.9 

 (d, 
4.5) 

83.4 

 (d, 4.6) 

86.1  

(d, 
7.4) 

88.9 

 (d, 2.4) 

93.6 

 (s) 

109.2 

 (s) 

Ru11 
21.3 
(s) 

21.6 
(s) 

30.0 
(s) 

17.6 
(s) 

95.7 

 (s) 

85.8 

 (d, 5.7) 

86.2 
(d, 

6.5) 

89.7  

(d, 3.4) 

91.1 

 (d, 2.4) 

111.5  

(s) 

Ru12 
21.5 
(s) 

21.7 
(s) 

30.1 
(s) 

17.5 
(s) 

96.9 

 (s) 

87.2  

(d, 5.9) 

87.5 

 (d, 
6.6) 

91.4 

 (d, 4.6) 

91.7 

 (d, 4.1) 

111.6 

 (d, 
1.1) 

Ru13 20.0 
(s) 

22.0 
(s) 

29.8 
(s) 

17.5 
(s) 

94.5 

(s) 

83.1 

 (d, 4.6) 

88.1  

(d, 
3.7) 

88.7  

(d, 6.9) 

91.7 

 (d, 5.8) 

107.2 

 (s) 

Ru14 
21.0 
(s) 

22.2 
(s) 

29.8 
(s) 

17.6 
(s) 

94.4 

 (s, 
br) 

85.0 

 (s, br) 

85.5 

 (s, br) 

88.3  

(d, 3.6) 

93.2 

 (s, br) 
108.4 

(s) 

Ru17 
19.1 
(s) 

22.7 
(s) 

29.6 
(s) 

17.7 
(s) 

95.1 

 (s) 

81.3 

 (s) 

85.6  

(s) 

91.0 

 (s, br) 

93.7  

(s, br) 

106.5 

 (s) 

Ru18 
21.1 
(s) 

22.3 
(s) 

30.1 
(s) 

17.5 
(s) 

97.4 

 (s) 

86.7  

(d, 5.9) 

87.6  

(d, 
6.3) 

80.9  

(d, 3.8) 

93.8 

 (d, 5.4) 

112.1  

(s) 

Ru10 
19.0 
(s) 

22.6 
(s) 

29.6 
(s) 

17.1 
(s) 

94.6 

 (d, 
4.4) 

81.5 

 (s) 

87.8  

(s) 

88.9  

(d,9.1) 

93.8 

 (s) 

109.1 

 (s) 

Ru15 
19.9 
(s) 

22.4 
(s) 

29.7 
(s) 

17.2 
(s) 

95.0 

 (s) 

82.6  

(s, br) 

88.3 

 (s, br) 

88.7  

(s, br) 

92.8  

(s, br) 

108.9 

 (s) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

En els espectres d’RMN de 31P{1H} s’observa un sol senyal degut a l’única espècie 

present en solució, a desplaçaments molt semblants als dels lligands boronats. En els 

espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H} la nomenclatura emprada es mostra a la Figura 3.21. 

La zona del fragment p-cimè és la més interessant ja que a causa de la quiralitat del lligand 

tots els àtoms d’hidrogen i carboni apareixen diferenciats. Per tant en els espectres de 1H es 

veuen quatre senyals a la regió de 4-6 ppm amb constants d’acoblament d’aproximadament 

6 Hz. Com s’ha discutit al capítol anterior, els protons en orto respecte al grup isopropil estan 

més desapantallats que els protons en meta. En els espectres de 13C{1H} s’observen sis 

senyals de C de l’arè coordinat, a la regió de 80-120 ppm. Com a exemple, a la Figura 4.24 es 

mostra la zona del fragment p-cimè de l’espectre d’RMN de 1H i de 13C{1H} per al complex 

Ru13. 

Taula 4.24. Dades d’RMNa de 13C{1H} del fragment p-cimè per al complexos Ru6-Ru18. 
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Figura 4.24. Zona del fragment p-cimè de: A) Espectre d’RMN de 13C{1H} (101 MHz, CDCl3) i B) Espectre d’RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) de Ru13. *: CH2Cl2. 

Es van obtenir monocristalls dels complexos Ru7, Ru8, Ru13 i Ru18 vàlids per a la 

determinació de l’estructura molecular per raigs X per difusió lenta d’hexà en una dissolució 

saturada del propi compost en diclorometà. La representació de les estructures es troba a la 

Figura 4.25. 

 

Figura 4.25. Representació ORTEP dels complexos Ru7, Ru8, Ru10 i Ru18. Els el·lipsoides d’agitació tèrmica estan 
representats al 50% de probabilitat i els àtoms d’hidrogen s’han omès per claredat. 

* 

 

Ru18 

 

Ru7 

 

Ru8 

 

Ru10 

 

A) 

 

B) 
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Com es mostra a la Figura 4.25, tots quatre complexos adopten una estructura 

pseudotetraèdrica al voltant de l’àtom de ruteni, anomenada habitualment de “banqueta de 

piano de tres potes”, amb l’àtom central de Ru amb una geometria octaèdrica distorsionada. 

El lligand p-cimè està coordinat de forma 6 i se situa de manera que la línia imaginària definida 

pels dos àtoms de Cl és aproximadament paral·lela a la línia que formen els dos C substituïts 

del p-cimè, com sol passar en aquest tipus de complexos. Les distàncies i angles, resumits a 

la Taula 4.25, són molt semblants a altres compostos similars descrits a la bibliografia.9d,28 

Ru7a Ru8 Ru13 Ru18a 

Ru(1A)-Cl(1A) 2.4093(10) 

Ru(1A)-Cl(2A) 2.4188(11) 

Ru(1B)-Cl(1B) 2.4146(10) 

Ru(1B)-Cl(2B) 2.4204(10) 

Ru(1)-Cl(1) 2.4065(12) 

Ru(1)-Cl(2) 2.4069(13) 

Ru(1)-Cl(1) 2.3983(11) 

Ru(1)-Cl(2) 2.4242(11) 

Ru(1A)-Cl(1A) 2.4077(14) 

Ru(1A)-Cl(2A) 2.4102(14) 

Ru(1B)-Cl(1B) 2.3965(14) 

Ru(1B)-Cl(2B) 2.4049(14) 

Ru(1A)-P(1A) 2.3362(11) 

Ru(1B)-P(1B) 2.3378(11) 
Ru(1)-P(1) 2.3737(13) Ru(1)-P(1) 2.3432(11) 

Ru(1A)-P(1A) 2.2827(14) 

Ru(1B)-P(1B) 2.3079(15) 

b Ru(1A)-C(A)arè 2.217 
b Ru(1B)-C(B)arè 2.212 

b Ru-Carè 2.210 b Ru-Carè 2.220 
b Ru(1A)-C(A)arè 2.220 
b Ru(1B)-C(B)arè 2.238 

Ru(1A)-C(12A) 1.807(5) 

Ru(1B)-C(12B) 1.824(4) 
Ru(1)-C(14) 1.833(5) Ru(1)-C(11) 1.818(4) 

Ru(1A)-C(11A) 1.826(6) 

Ru(1B)-C(11B) 1.807(6) 

Ru(1A)-C(18A) 1.822(4) 

Ru(1B)-C(18B) 1.815(4) 
Ru(1)-C(20) 1.825(5) Ru(1)-C(18) 1.836(4) 

Ru(1A)-C(17A) 1.812(5) 

Ru(1B)-C(17B) 1.809(5) 

Ru(1A)-C(11A) 1.820(5) 

Ru(1B)-C(11B) 1.820(5) 
Ru(1)-C(11) 1.865(5) Ru(1)-C(29) 1.816(4) 

Ru(1A)-C(O3A) 1.603(4) 

Ru(1B)-C(O3B) 1.595(4) 

P(1A)-Ru(1A)-Cl(1A) 84.32(4) 

P(1A)-Ru(1A)-Cl(2A) 85.63(4) 

P(1B)-Ru(1B)-Cl(1B) 86.65(4) 

P(1B)-Ru(1B)-Cl(2B) 83.44(4) 

P(1)-Ru(1)-Cl(1) 91.17(4) 

P(1)-Ru(1)-Cl(2) 86.33(5) 

P(1)-Ru(1)-Cl(1) 85.08(4) 

P(1)-Ru(1)-Cl(2) 83.86(4) 

P(1A)-Ru(1A)-Cl(1A) 93.05(5) 

P(1A)-Ru(1A)-Cl(2A) 82.82(5) 

P(1B)-Ru(1B)-Cl(1B) 86.94(5) 

P(1B)-Ru(1B)-Cl(2B) 89.25(5) 

Cl(1A)-Ru(1A)-Cl(2A) 88.53(4) 

Cl(2B)-Ru(2B)-Cl(2B) 88.27(4) 
Cl(1)-Ru(1)-Cl(2) 

87.69(5) 
Cl(1)-Ru(1)-Cl(2) 88.14(4) 

Cl(1A)-Ru(1A)-Cl(2A) 88.82(6) 

Cl(2B)-Ru(2B)-Cl(2B) 89.19(5) 

a: Valors de les dues estructures presents a la cel·la unitat. b: Mitjana dels valors de les longituds dels sis enllaços Ru–C 
del grup p-cimè amb l’àtom Ru. 

En referència al lligand heterocíclic, es pot dir que és pràcticament pla en tots els 

complexos. Les estructures confirmen que la configuració absoluta del l’àtom de fòsfor de les 

fosfines és l’esperada segons el mètode de Jugé-Stephan: R per al fosfinit L18 i S per a 

les fosfines. També cal comentar que els cristalls del complexos Ru7 i Ru18 contenen dues 

molècules en cada cel·la unitat. En els dos casos, l’única diferència entre les dues estructures 

és la rotació de 180º del lligand p-cimè al voltant de l’eix Ru-arè. 

  

Taula 4.25. Distàncies i angles d’enllaç més rellevants de Ru18, Ru7, Ru8 i Ru13. 
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4.7.2. Complexos neutres del tipus [RuCl2(6-benzoat de metil)P*] 

En aquest apartat es descriu la preparació dels complexos organometàl·lics de Ru(II)-

6-benzoat de metil amb quatre dels lligands sintetitzats. En estudis previs al grup de recerca28e 

es van emprar aquest tipus de compostos per a la formació de complexos ancorats, on un dels 

grups fenil del lligand es coordina al Ru i substitueix al lligand 6-arè coordinat. Inicialment el 

benzoat de metil va resultar molt útil a causa de l’alta labilitat que presenta en comparació amb 

al fragment p-cimè, típicament emprat. També es va trobar que aquest arè coordinat influïa en 

els resultats catalítics, donant precursors més actius que no pas els anàlegs amb p-cimè i per 

això en aquest capítol es va decidir preparar alguns complexos amb el grup benzoat de metil. 

La preparació és similar que amb els compostos que contenen el fragment p-cimè, per mitjà 

del trencament del dímer [Ru(-Cl)Cl(6-benzoat de metil)]2 (D3) amb dos equivalents del 

lligand en diclorometà i a temperatura ambient (Esquema 4.24). 

 

Esquema 4.24. Preparació dels complexos neutres de Ru(II)-benzoat de metil. 

Cal dir que el dímer D3 no es pot adquirir comercialment i probablement és la raó per 

la qual s’ha emprat amb menys freqüencia que D2 a la bibliografia. Tot i això, D3 presenta un 

gran avantatge respecte D2 i és que és molt poc soluble en diclorometà mentre que els 

productes mononuclears formats són totalment solubles. Per tant, es pot emprar la proporció 

estequiomètrica exacta de dímer:lligand i en cas d’haver-hi excés de dímer, es pot separar 

fàcilment per filtració. Al final els productes desitjats es varen obtenir després d’una 

recristal·lització en forma de sòlids marronosos amb rendiments moderats o alts, amb valors 

entre 67 i 83%. Els compostos que es van preparar es presenten a la Figura 4.26. 
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Figura 4.26. Complexos neutres de Ru(II) del tipus [RuCl2(6-benzoat de metil)P*]. 

Els compostos organometàl·lics preparats es van caracteritzar per les tècniques 

habituals. Als espectres de masses s’hi observa el pic corresponent a la pèrdua de clorur 

[M–Cl]+, com sol passar per aquest tipus de complexos. Als espectres d’IR s’observen bandes 

similars a les que apareixen en els complexos neutres Ru(II) p-cimè. La més característica, 

que no es veu en els complexos que contenen el substituent p-cimè, és la tensió C=O del grup 

carbonil, que apareix en forma de banda intensa al voltant de 1730 cm–1. 

A continuació es presenten les dades obtingudes amb la caracterització per RMN. 

A la Taula 4.26 es donen les dades més rellevants del lligand i a la Taula 4.27 les del fragment 

benzoat de metil. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 

Ru8* 25.8 (s) 
3.81 (m)  

P-CHMe2 

1.13 (dd, 18.0, 7.2) 

P-CHMe2 
27.0  

(d, 24.6) 

P-CHMe2 

19.5 (d, 4.9) 

P-CHMe2 

1.03 (dd, 15.6, 7.2) 

P-CHMe2 

19.0 (s)  

P-CHMe2 

Ru11* 22.4 (s) – – 

Ru14* 31.3 (s) 
3.82 (m)  

P-CHMe2 

1.15 (dd, 14.4, 6.8) 

P-CHMe2 
25.7  

(d, 24.2) 

P-CHMe2 

19.3 (d, 6.2) 

P-CHMe2 

1.07 (dd, 18.0, 6.8) 

P-CHMe2 

18.7 (s)  

P-CHMe2 

Ru17* 25.4 (s) 2.14 (d, 11.6) P-Me – 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

  

Taula 4.26. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat per als complexos Ru8*, Ru11*, Ru14* i Ru17*. 
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Compost 

1H 

[13C{1H}] 

COOMe 
H2 

C2 

H2’ 

C2’ 

H3 

C3 

H3’ 

C3’ 

H4 

C4 

Ru8* 

3.87 (s) 6.31 (d, 5.6) 6.43 (d, 6.4) 4.72 (t, 6.0) 4.96 (t, 6.0) 5.52 (m) 

[53.2 (s)] 

[52.1 (s)] 

[167.1 (s)] 

[164.5 (s)] 
[94.4 (s)] [96.6 (s)] [83.8 (s)] [85.5 (s)] [90.7 (s)] 

Ru11* 

3.95 (s) 6.48 (d, 6.0) 6.53 (d, 6.4) 5.03 (t, 5.6) 5.20 (t, 6.0) 5.49 (m) 

[53.3 (s)] 

[52.1 (s)] 
[167.1 (s)] [95.85 (s)] [95.89 (s)] [84.4 (s)] [85.3 (s)] [89.2 (s)] 

Ru14* 

3.91 (s) 6.26 (d, 6.0) 6.45 (d, 6.0) 5.20 (t, 6.0) 5.20 (t, 6.0) 5.33 (m) 

[53.3 (s)] 

[52.1 (s)] 

[167.1 (s)] 

[164.4 (s)] 
[95.1  

(d, 3.5)] 
[94.5 (d, 3.8)] 

[84.9 
 (d, 2.0)] 

[85.2  
(d, 3.6)] 

[89.5 (s)] 

Ru17* 3.83 (s) 6.35 (d, 5.6) 6.41 (d, 6.0) 5.42 (d, 5.6) 5.54 (m) 
5.39 (d, 

5.6) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Als espectres d’RMN de 31P{1H} només es veu un singlet degut a l’única espècie 

present en solució. En els espectres de 1H i de 13C{1H}, la notació dels senyals del fragment 

benzoat de metil ve donada a la Figura 4.27. Les dades dels protons aromàtics del benzoat 

de metil són arbitràries. L’assignació s’ha dut a terme per mitjà de les comparacions amb els 

valors del compostos anàlegs descrits a la bibliografia.28e,29 Els espectres bidimensionals van 

ajudar a l’assignació inequívoca de cada protó amb el carboni que té enllaçat directament. 

 

Figura 4.27. Nomenclatura emprada a les taules d’RMN. 

En els espectres d’RMN de 1H, els senyals més característics que s’observen són el 

pic del grup metil del grup èster al voltant de 3,9 ppm i els 5 senyals dels H de l’anell benzoat 

de metil a la regió de 4,5-7,0 ppm. Aquests senyals es van poder assignar gràcies a la 

multiplicitat que produeix la monosubstitució de l’anell coordinat. Es troba que els protons en 

orto respecte el grup COOMe són els més desapantallats, seguits dels protons en meta i 

finalment del protó en para. A la Figura 4.28 es mostra l’espectre d’RMN de 1H del complex 

Ru8*. 

Taula 4.27. Dades d’RMNa de 1H del fragment benzoat de metil per als complexos Ru8*, Ru11*, Ru14* i Ru17*. 
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Figura 4.28. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de Ru8*. *: CH2Cl2. ** : CHCl3. 

En els espectres d’RMN de 13C{1H}, a la zona del fragment benzoat de metil es veuen 

5 senyals de CH en la regió de 85-95 ppm. El carboni quaternari en molts casos no s’arriba a 

observar. Cal ressaltar que, inesperadament, s’observen dos senyals per a cadascun dels 

carbonis del fragment COOMe, tant pel grup metil (~53 ppm) com pel carboni carbonílic 

(~162 ppm). Aquesta duplicitat podria indicar l’existència de dos isòmers ja que la lliure rotació 

del grup èster pot estar bloquejada per l’alt impediment estèric provocat pels lligands. A la 

Figura 4.29 es mostren les dues possibles espècies involucrades i les ampliacions de 

l’espectre de 13C{1H} de les zones on surten els senyals del grup COOMe per al complex Ru8*. 

 

 

Figura 4.29. Dos possibles isòmers dels complexos amb-benzoat de metil i ampliacions de l’espectre d’RMN de 13C{1H} 
del complex Ru8*. 

4.7.3. Complexos catiònics del tipus [RuCl(6-arè)(κ2P,S-P*)] 

Per tal d’estudiar la possible coordinació bidentada de forma 2P,X (X = O, S) dels 

lligands que contenen un substituent heterocíclic es varen intentar obtenir els compostos 

catiònics de Ru(II) per abstracció d’un dels lligands cloruro. El procediment que es va seguir 

és totalment anàleg a l’emprat amb el compostos de Pd(II) de l’apartat 4.5.2 i es basa en afegir 

TlPF6 o TlBF4 a una solució del complex en diclorometà. Passades 2 h, es va filtrar el TlCl, 

* 

 

** 
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es va portar a sequedat la solució i el cru es va recristal·litzar en diclorometà/hexà. 

A l’Esquema 4.25 es mostra la formació dels complexos [RuCl(6-arè)(2P,X-P*)]PF6 

esperada. 

 

Esquema 4.25. Procediment experimental per a la síntesis de compostos bidentats catiònics de Ru(II). 

Els compostos de coordinació amb anells de 5 baules són molt abundants a la 

bibliografia.21 A continuació s’expliquen per separat els resultats obtinguts per a cada 

heterocicle. 

En el cas dels complexos amb fosfines amb el grup DBF, després de les dues hores 

de reacció es va observar clarament la precipitació del clorur de tal·li i després de filtrar-lo i 

recristal·litzar el cru, es va aconseguir un sòlid color teula. Les dades de caracterització per 

RMN d’aquest sòlid eren semblants al producte de partida. Com s’ha dit abans, una manera 

de confirmar la coordinació bidentada és l’increment del desplaçament químic a l’RMN de 

31P{1H} d’aproximadament 25 ppm,21 a causa de la formació de l’anell de 5 baules. En el cas 

dels complexos amb els lligands que contenen un substituent DBF, la variació de 

desplaçaments entre el compost neutre i el sòlid obtingut després del tractament amb sal de 

tal·li va ser pràcticament nul·la. Per tant, es va pensar que probablement s’havien format 

compostos dimèrics, que són bastant similars als compostos neutres inicials (Esquema 4.26) 

encara que probablement presentin una elevada fluxionalitat. 

 

Esquema 4.26. Formació d’un possible producte de dimerització de Ru(II). 
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La causa de la no-coordinació estable de l’àtom d’oxigen amb el Ru podria ser la 

duresa de l’oxigen enfront el Ru(II) que és un catió relativament tou, de la mateixa manera que 

s’ha comentat pel cas dels compostos catiònics de Pd(II) dels apartats anteriors. 

En el cas dels compostos amb un lligand que conté el grup DBT, la formació del clorur 

de tal·li és també molt ràpida. La posterior anàlisi dels productes obtinguts va demostrar que 

s’havien format els compostos amb el lligand bidentat de forma 2P,S. Això es va deduir perquè 

a l’RMN de 31P{1H} es va observar un augment de 20-40 ppm en el desplaçament químic del 

senyal, fet que com s’ha dit concorda perfectament amb la formació d’un cicle de 5 baules21 

(Figura 4.30). 

 

Figura 4.30. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) de Ru14 i Ru14’. 

La formació d’aquest anell de 5 baules fa que l’àtom de Ru sigui estereogènic, 

obrint la possibilitat de formar-se dos diastereoisòmers. Així doncs es va procedir a la síntesi 

d’una petita família de compostos catiònics bidentats amb substituent DBT de Ru(II), tant amb 

el p-cimè com amb el benzoat de metil (Figura 4.31). 

Ru14 

 

Ru14’ 
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Figura 4.31. Complexos catiònics amb lligand DBT bidentat 2P,S de Ru(II). 

En el cas del complex Ru18, que conté el lligand amb un substituent DBTO2, després 

del tractament amb TlPF6 i posterior recristal·lització es va obtenir un sòlid marronós. 

L’espectre d’RMN de 31P{1H} revela l’existència d’un 30% del compost inicial Ru18 a 

117,0 ppm i també un pic a 112,0 ppm, mostrats a la Figura 4.32. 

 

Figura 4.32. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) al tractar Ru18 amb TlPF6. 

Aquesta darrera espècie pot correspondre al quelat format per la coordinació 

bidentada del lligand DBTO2 per uns dels àtoms d’oxigen del grup sulfona, formant un anell de 

6 baules. El petit desplaçament negatiu en formar cicle concorda amb altres compostos amb 

anells de 6 baules descrits.21 Malgrat això, com que no es va poder obtenir de forma pura, 

el seu estudi es va abandonar. 

En el cas dels compostos amb el lligand que conté un grup TA, es va observar que 

tenien un comportament similar a aquells amb el grup DBT ja que els complexos catiònics on 

el lligand actua de forma bidentada es varen poder preparar fàcilment. Els dos nous complexos 

estan representats a la Figura 4.33. 

Ru18 
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Figura 4.33. Complexos catiònics amb lligand TA coordiant de forma 2P,S. 

Cal destacar que només es van formar dos diastereoisòmers en el compost Ru17’ 

amb una relació 1:2, il·lustrat a la Figura 4.34. 

 

Figura 4.34. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) de Ru17 i Ru17’. 

Tal com passa en el cas del DBT, aquí també els desplaçaments van augmentar unes 

20 ppm, fet consistent amb la formació de l’anell de 5 baules per coordinació de l’àtom de S 

amb el centre metàl·lic de Ru.21 

Els set nous compostos catiònics es van caracteritzar per les tècniques habituals tant 

en estat sòlid com en dissolució. Pel que fa als AE i EM, hi ha una bona concordança entre els 

valors trobats i els calculats. Als espectres d’IR es veuen les bandes típiques per a complexos 

de Ru(II)-6-arè descrites en els apartats anteriors. En el complex Ru14*’ s’observa la banda 

de la tensió C=O del grup carboxilat de metil a 1734 cm–1. En la majoria de compostos la banda 

més ampla i intensa es troba al voltant de 840 cm–1, causada per la vibració dels enllaços P-F, 

que confirma que el complex conté l’anió hexafluorofosfat. En el cas del complex Ru13’, la 

banda més intensa que s’observa és la causada per l’ió tetrafluoroborat a 1046 cm–1. 

Ru17 

 

Ru17’ 
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Amb relació a la caracterització en solució, a continuació es mostren a la Taula 4.28 

les dades d’RMN més rellevants per al lligand. La Taula 4.29 i a la Taula 4.30 contenen els 

valors  dels fragments 6-arè per als complexos catiònics de Ru(II) obtinguts. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

31P{1H} 1H 13C{1H} 

Ru11’ 
I (78%) 50.1 (s) – – 

II (22%) 44.4 (s) – – 

Ru12’ I (100%) 138.7 (s) 3.89 (d, 12.4) P-OMe 56.6 (d, 12.1) P-OMe 

Ru13’ 
I (82%) 47.4 (s) 2.45 (d, 11.6) P-Me 12.2 (d, 36.9) P-Me 

II (18%) 39.8 (s) 2.70 (d, 10.4) P-Me – 

Ru14’ I (100%) 68.1 (s) 
3.75 (m, br) 

P-CHMe2 

1.43  
(dd, 14.4, 6.4)  

P-CHMe2 29.3 (d, 
27.0) 

P-CHMe2 

18.2 (d,4.5) 

P-CHMe2 

1.35  
(dd, 20.4, 7.2) 

 P-CHMe2 

17.8 (d,7.2)  

P-CHMe2 

Ru16’ I (100%) 145.5 (s) 3.62 (d, 11.6) P-OMe 56.2 (d, 12.5) P-OMe 

Ru17’ 
I (66%) 54.9 (s) 2.46 (d, 10.0) P-Me 21.5 (d, 34.6) P-Me 

II (34%) 50 (s) 2.50 (d, 18.4) P-Me 11.8 (d, 40.2) P-Me 

Ru14’* I (100%) 67.8 (s) 
3.75 (m)  

P-CHMe2 

1.43-1.33 (m) 

P-CHMe2 

30.2 (s) 

P-CHMe2 

18.3  
(d, 4.4) 

P-CHMe2 

17.8  
(d, 7.1)  

P-CHMe2 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

RMN 31P{1H} 
(ppm) 

RMN 1H (ppm) 

[RMN 13C{1H} (ppm)] 

a b c d f g 

Ru15’ 

I (65%) 48.8 (s) 

5.18  

(s) 

4.94  

(s) 

4.66  

(m) 

4.58 

 (s) 
- 

4.17  

(s) 

[74.6  

(d, 8.1)] 

[72.2  

(d, 14.4)] 

[71.5 

(d, 9.4)] 

[70.8  

(d, 6.2)] 
- 

[70.3  

(s)] 

II (35%) 53.0 (s) 

4.71 (s) 
4.66  

(m) 
4.36 (s) 3.99 (s) - 

4.01 

 (s) 

[76.5 

 (d, 10.4)] 

[73.0  

(d, 8.5)] 

[72.6  

(d, 10.6)] 

[71.3  

(d, 8.5)] 
- 

[70.9 

 (s) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

  

Taula 4.28. Dades d’RMNa del lligand fosfina coordinat als complexos catiònics de Ru(II). 
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Compost 
Proporció 
isomèrica 

1H 

COOMe 

MeA           MeA’ CHB/ H4 MeC H2 H2’ H3 H3’ 

Ru11’ 

I (78%) 
1.07 

(d, 6.8) 

0.44  

(d, 6.8) 

2.44  

(hept., 6.8) 

2.06  

(s) 

5.10  

(d, 6.0) 

5.83 

(d, 6.8) 

6.36  

(d, 
5.6) 

6.71 

(d, 6.4) 

II (22%) 
1.28  

(d, 6.8) 

0.85  

(d, 6.8) 

2.35  

(hept., 6.0) 

1.99 

 (s) 

5.66  

(d, 6.4) 

5.87 

(d, 6.4) 

6.38  

(d, 
5.6) 

6.44 

(d, 6.4) 

Ru12’ I (100%) 
1.13  

(d, 6.8) 

0.86  

(d, 6.8) 

2.56  

(hept., 6.8) 

2.06 

 (s) 

6.04  

(d, 6.0) 

6.09  

(d, 6.0) 

6.14  

(d, 
6.4) 

6.34 

(d, 6.4) 

Ru13’ 

I (82%) 
1.18  

(d, 6.8) 

0.95  

(d, 6.8) 

2.30  

(hept., 7.2) 

1.88 

 (s) 

5.64 

(d, 6.8) 

5.74 

(d, 6.4) 

6.35  

(d, 
6.4) 

6.45 

(d, 6.0) 

II (18%) 
1.16 

(d, 6.4) 

0.90 

(d, 6.8) 

2.51 

(hept., 6.8) 

1.97 

 (s) 

6.00  

(d, 6.4) 

6.04  

(d, 6.0) 

6.27 

(d, 
6.4) 

6.41 

(d, 6.4) 

Ru14’ I (100%) 
1.11 

(d, 7.2) 

0.56 

(d, 7.2) 

2.36 

(hept., 6.8) 

2.07 

 (s) 

5.87  

(d, 6.4) 

6.03  

(d, 6.0) 

6.08 

(d, 
6.0) 

6.58 

(d, 6.8) 

Ru16’ I (100%) 
1.14  

(d, 6.8) 

0.84 

 (d, 
6.8) 

2.57  

(hept., 6.9) 

2.01 

 (s) 

6.19  

(d, 6.0) 

6.30  

(d, 6.4) 

6.43 

(d, 
6.0) 

6.54 

(d, 6.4) 

Ru17’ 

I (66%) 
1.15 

(d, 6.8) 

0.88 

(d, 6.8) 

2.53 

(m) 

1.95 

 (s) 

6.08 

(d, 6.0) 

6.13  

(d, 6.4) 

6.57 

(d, 
6.4) 

6.62 

(d, 6.0) 

II (34%) 
1.19  

(d, 6.8) 

1.00 

 (d, 
6.8) 

2.41  

(m) 

2.01 

 (s) 

5.35 

(d, 6.0) 

5.53 

(d, 6.4) 

6.39 

(d, 
6.4) 

6.44 

(d, 6.4) 

Ru14*’ I (100%) 
3.73 

(s) 
– 

5.84 

(t, br, 5.2) 
– 

6.75 

(d, 6.0) 

7.21  

(d, br, 
5.2) 

6.49 

(s, br, 2H) 

Ru15’ 

I (65%) 
0.97 

(d, 6.8) 

0.93 

(d, 7.2) 

2.43 

(hept., 7.6) 

1.77 

 (s) 

5.53  

(d, 5.2, 2H) 

6.07 

(d, 
6.4) 

6.27-
6.22 
(m) 

II (35%) 
1.17  

(d, 7.2) 

0.88 

 (d, 
6.8) 

2.30 

(hept., 8.4) 

1.71 

 (s) 

5.63 

(d, 7.2) 

5.74  

(d, 6.0) 

6.27-6.22 

(m, 2H) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

  

Taula 4.29. Dades d’RMNa de 1H del fragment 6-arè per als complexos catiònics de Ru(II). 
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Compost 
Proporció 
isomèrica 

13C{1H} 

COOME 

MeA           MeA’ CHB MeC C1 C2 C2’ C3 C3’ C4 

Ru11’ 

I (78%) 
18.8 

(s) 

23.2  

(s) 

31.3  

(s) 

18.3  

(s) 

105.3 

 (s) 

86.6 

 (s) 

86.9  

(s) 

89.0 

 (d, 
5.2) 

96.9 

 (d, 
7.6) 

112.0 
(s) 

II (22%) – – – – – – – – – – 

Ru12’ I (100%) 
20.7 

 (s) 

22.1 

 (s) 

31.4  

(s) 

18.7 

 (s) 

103.1  

(s) 

88.4 

 (d, 
2.7) 

91.8  

(d, 
4.1) 

92.2  

(d, 
3.4) 

92.8  

(d, 
6.0) 

114.2  

(s) 

Ru13’ 

I (82%) 
21.4  

(s) 

22.0 

 (s) 

31.1  

(s) 

17.9 

 (s) 

104.3 

 (s) 

86.2  

(d, 
4.2) 

88.0 

 (d, 
2.0) 

89.8 

 (d, 
4.5) 

94.5 

 (d, 
5.8) 

112.9 

 (s) 

II (18%) – – – – – – – – – – 

Ru14’ I (100%) 
19.4 

(s) 

23.1 

 (s) 

31.4  

(s) 

18.4 

 (s) 

97.9 

 (s) 

85.7  

(s) 

91.3 

 (s) 

91.6 

 (d, 
5.7) 

93.7 

 (d, 
6.3) 

113.3 

 (s) 

Ru16’ I (100%) 
20.8 

 (s) 

22.1 

 (s) 

31.2 

(s) 

18.3 

 (s) 

103.2  

(s) 

90.8 

 (d, 
3.3) 

94.4 

(d, 
5.6) 

94.5 

(d, 
3.7) 

95.2 

(d, 
4.9) 

114.2  

(s) 

Ru17’ 

I (66%) 
21.0 

 (s) 

21.9 

 (s) 

31.2 

(s) 

18.1 

 (s) 

100.2  

(s) 

89.9 

 (d, 
3.8) 

92.5 

(s, 
br) 

93.8 

(d, 
4.5) 

94.8 

(s, 
br) 

111.8  

(s) 

II (34%) 
21.6 

 (s) 

21.8 

 (s) 

30.9 

(s) 

18.0 

 (s) 

104.4 

(s) 

89.3 

 (d, 
4.2) 

91.9 

(d, 
3.8) 

89.2 

(d, 
3.9) 

94.9 

(d, 
5.6) 

113.1  

(s) 

Ru14*’ I (100%) 
53.7 

(s) 

163.3 

(s) 
– – – 

94.6 

(3.8) 

96.6 

(d, 
3.8) 

88.7 

(d, 
1.0) 

89.3 

(d, 
5.4) 

87.9 

(d,2.6) 

Ru15’ 

II (65%) 
21.0 

 (s) 

21.9 

 (s) 

31.2 

(s) 

18.1 

 (s) 

101.4  

(s) 

89.9 

 (d, 
3.8) 

92.5 

(s, 
br) 

93.8 

(d, 
4.5) 

94.8 

(s, 
br) 

113.1  

(s) 

II (35%) 
21.6 

 (s) 

21.8 

 (s) 

30.9 

(s) 

18.0 

 (s) 

104.0 

(s) 

89.3 

 (d, 
4.2) 

91.9 

(d, 3.8, 2CH) 

97.4 

 (d, 
5.8) 

113.5  

(s) 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

En els espectres d’RMN de 31P{1H} dels complexos Ru12’, Ru14’ i Ru14*’ només 

s’observa un sol singlet corresponent a un dels isòmers possibles, per tant en aquests casos 

el procés de coordinació succeeix amb alta diastereoselectivitat. La resta de complexos donen 

dos singlets corresponents als dos isòmers. La integració dels senyals indica que la proporció 

isomèrica en cap cas es equimolar. 

  

Taula 4.30. Dades d’RMNa de 13C{1H} del fragment 6-arè per als complexos catiònics de Ru(II). 
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La notació dels senyals del fragment 6-arè és similar a la utilitzada en els darrers 

apartats (Figura 4.35). 

 

Figura 4.35. Nomenclatura emprada per a les taules d’RMN. 

En els espectres d’RMN de 1H, els senyals dels H aromàtics de l’arè coordinat 

augmenten aproximadament 1 ppm en els complexos catiònics comparat amb els senyals dels 

complexos neutres anàlegs. Per il·lustrar aquest fet, a la Figura 4.36 es mostra una 

comparació dels espectres d’RMN de 1H del complex neutre Ru12 i de l’anàleg catiònic Ru12’. 

 

Figura 4.36. Espectres d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de Ru12 i Ru12’. *: CHCl3. **: H2O. 

Quant als espectres d’RMN de 13C{1H} té lloc un fenomen similar però en aquest cas 

el desplaçament positiu és d’unes 5 ppm. Aquest desapantallament és causat per la disminució 

de la densitat electrònica en l’arè 6-coordinat en formar-se els complexos catiònics. 

  

Ru12’ 

 

Ru12 

 

* 

 

* 

 

** 

 

** 
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4.8. Hidrogenació asimètrica per transferència 

d’hidrogen 

Com s’ha explicat al capítol d’antecedents i al capítol anterior, els complexos catiònics 

i neutres de Ru(II) són bons precursors catalítics en la hidrogenació de cetones per 

transferència d’hidrogen. Així doncs es van dur a terme els assajos catalítics amb S3 sota les 

condicions mostrades a l’Esquema 4.27.  

 

Esquema 4.27. Reacció catalítica d’hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen de S3. 

Els precursors es van activar mitjançant el terc-butòxid de potassi.28c-e,30 A la Taula 

4.31 es mostren els valors dels assajos catalítics amb tots els precursors de Ru(II) preparats. 

Entradaa Precursor 
Conversiób (%) 

eec (%) 
1 h 3 h 5 h 

1 Ru6 30,9 79,4 99,9 < 5 

2 Ru7 92,2 98,8 99,9 < 5 

3 Ru8 34,8 77,7 99,9 < 5 

4 Ru10 24,8 68,4 83,3 6 (S) 

5 Ru11 31,6 74,9 92,0 13 (R) 

6 Ru12 28,4 68,9 85,4 < 5 

7 Ru13 15,9 31,8 41,4 < 5 

8 Ru14 19,1 49,4 75,1 56 (R) 

9 Ru15 21,3 58,3 83,0 30 (S) 

10 Ru16 10,7 27,5 38,5 < 5 

11 Ru17 63,6 93,5 99,9 < 5 

12 Ru18 15,3 32,1 45,9 14 (R) 

13 Ru8* 80,0 96,2 99,9 < 5 

14 Ru11* 54,0 91,0 99,9 7 (R) 

15 Ru14* 51,7 95,8 99,9 70 (R) 

16 Ru17* 50,2 82,8 95,0 < 5 

17 Ru11’ 10,2 28,5 35,9 < 5 

18 Ru12’ 39,9 72,9 82,0 < 5 

19 Ru14’ 4,2 8,6 17,2 10 (R) 

20 Ru15’ 8,6 24,4 34,3 16 (S) 

21 Ru16’ 10,7 27,5 38,5 < 5 

22 Ru17’ 33,6 54,6 71,2 < 5 

23 Ru14’* 19,1 47,6 63,1 70 (R) 

a: Condicions de reacció: [Ru] 0.02 mmol, S3 4 mmol, tBuOK 0.1 mmol en 25 mL d’isopropanol. b: Conversió relativa a 
l’acetofenona inicial. c: excés enantiomèric a 24 h. 

Taula 4.31. Resultats de la transferència d’hidrogen asimètrica amb els precursors descrits en aquest capítol. 



Capítol 4. Monofosfines P-estereogèniques amb un substituent heterocíclic 

195 
 

Tots els precursors emprats en la transferència d’hidrogen van conduir a conversions 

completes passades 24 h. És a temps més curts on es poden apreciar les diferències 

d’activitats segons el precursor. Pel que fa als precursors neutres de p-cimè, cal destacar l’alta 

activitat dels compostos amb metilfosfines Ru7 i Ru17 (entrades 2 i 11 respectivament) que a 

3 hores ja condueixen a conversió completa. A l’altre extrem se situen els precursors Ru13, 

Ru16 i Ru18 (entrades 7, 10 i 14 respectivament), que són els menys actius. 

De forma general, els resultats van confirmar l’observació prèvia del grup28e que els 

complexos neutres són més actius comparats amb els catiònics anàlegs (cf. entrada 8 amb 19, 

9 amb 20, 11 amb 22 i 15 amb 23). La raó és que es necessiten dues posicions de coordinació 

per alguns passos del cicle catalític, per tant en els complexos catiònics es requereix una 

descoordinació de l’àtom de S de l’heterocicle que energèticament és menys favorable que en 

els neutres. També es pot destacar que els precursors Ru8*, Ru11*, Ru14* i Ru17*, amb l’anell 

benzoat de metil, són més actius que els anàlegs amb p-cimè (cf. entrada 3 amb 13, 8 amb 15 

i 5 amb 14). Una possible explicació és que la disminució de la densitat electrònica a l’entorn 

de l’anell facilita la descoordinació de l’arè i la formació de vacants de coordinació, cosa que 

genera catalitzadors més actius. La mateixa tendència ja s’ha observat prèviament.28e 

Pel que fa a l’enantioselectivitat, a primer cop d’ull s’observen uns valors força baixos 

d’ee per a la majoria dels precursors emprats. Les excepcions són els precursors amb lligands 

L15 (entrades 9 i 20) i L14 (entrades 8, 15 i 23) amb els que s’aconsegueixen 

enantioselectivitats moderades. Contràriament al que es podia esperar, el complexos catiònics, 

excepte el Ru14*’, fan disminuir la inducció quiral. Curiosament, amb el lligand L14 s’arriben a 

excessos enantiomèric d’un 70% amb els precursors Ru14* i Ru14*’ (entrades 15 i 23) que 

contenen l’anell benzoat de metil i a valors una mica inferiors amb l’anell de p-cimè. El fet 

que s’obtingui exactament el mateix valor d’excés enantiomèric amb Ru14* i Ru14*’ suggereix 

que l’espècie catalíticament activa és la mateixa en els dos casos. 

Per acabar, en comparació amb altres precursors anàlegs amb lligands similars 

descrits a la bibliografia9d,28e,31 es pot afirmar que el precursor amb el lligand L14 és el millor 

resultat d’enantioselectivitat obtingut amb monofosfines P-estereogèniques. 
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4.9. Conclusions 

I. S’han obtingut tretze nous lligands monofosforats P-estereogènics L6-L18, que 

contenen un substituent heterocíclic DBF, DBT, DBTO2 o TA mitjançant el mètode de 

Jugé-Stephan. 

II. La complexació d’un equivalent de lligand al fragment organometàl·lic Pd(II)-al·lil ha 

permès la síntesi tretze nous complexos neutres del tipus [PdCl(3-C4H7)P*], 

Pd6-Pd18. Els tretze complexos es troben com a mescles de dos isòmers en solució 

en proporció equimolar en la majoria de casos. 

III. Els complexos neutres de Pd(II) s’han assajat com a precursors catalítics en la 

hidrovinilació de l’estirè i s’ha trobat que tots són actius excepte els precursors Pd16 

i Pd17, que contenen el grup TA. S’han aconseguit activitats molt elevades, 

amb valors de TOFs superiors a 1800 h–1 amb el precursor Pd9. La inducció quiral ha 

estat nul·la o baixa. 

IV. S’ha estudiat la reacció de cicloisomerització de S4, per la qual cosa s’ha hagut de 

posar a punt el mètode de identificació i detecció de les espècies formades per tal de 

avaluar l’activitat i la selectivitat del procés. S’ha trobat que els complexos de Pd(II) 

assajats són actius però poc selectius, amb una alta tendència a la isomerització tant 

del substrat com del producte Prod4. 

V. La complexació de dos equivalents del lligand al fragment organometàl·lic Pd(II)-al·lil 

en presència de NH4PF6 ha permès l’obtenció d’onze nous precursors catiònics 

Pd6’’-Pd17’’ del tipus [Pd(3-C4H7)P*2]PF6. 

VI. L’abstracció del lligand cloruro dels precursors Pd16 i Pd17, que contenen una fosfina 

amb el grup TA, mitjançant sals de tal·li ha donat lloc a dos nous compostos catiònics 

del tipus [Pd(3-C4H7)(2P,S-P*)]X (X = PF6 o BF4). Els estudis amb els complexos 

que contenen fosfines amb un grup DBF i DBT no han conduït a complexos anàlegs. 

VII. Els complexos de Pd(II) s’han emprat com a precursors en reaccions de substitució 

al·lílica (alquilació i aminació) del substrat S2, donant conversió completa a 24 h. 

Els resultats d’enantioselectivitat són baixos o moderats. El millor valor s’ha assolit 

amb el precursor Pd14’’, amb un 70% d’ee. 

VIII. La complexació dels lligands L6-L18 al fragment organometàl·lic de Ru(II)-p-cimè ha 

donat lloc a dotze complexos neutres del tipus [RuCl2(6-p-cimè)P*], Ru6-Ru18. 

També s’han preparat quatre complexos del tipus [RuCl2(6-benzoat de metil)P*]; 

Ru8*, Ru11*, Ru14* i Ru17*. 

IX. L’abstracció del lligand cloruro dels complexos neutres amb lligands amb els 

substituents TA i DBT, mitjançant sals de tal·li, ha permès obtenir vuit nous compostos 

catiònics del tipus [RuCl(6-arè)(2P,S-P*)]X (arè = p-cimè o benzoat de metil; 
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X = PF6 o BF4), Ru11’-Ru17’ i Ru14*’. No s’han pogut obtenir compostos similars 

amb els complexos amb fosfines amb el substituent DBF. 

X. Tots els precursors de Ru(II), tant neutres com catiònics, s’han assajat a la 

hidrogenació de l’acetofenona per transferència d’hidrogen. Amb tots ells s’ha assolit 

una conversió completa a 24 h. En general, els precursors neutres són més actius 

que els catiònics i els que contenen el benzoat de metil més actius que els de p-cimè. 

La inducció quiral, en general, és baixa o nul·la exceptuant els precursors neutres 

amb lligand L14 (Ru14 i Ru14*), que arriben a valors del 70% d’ee. 
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Capítol 5. Lligands difosforats amb simetria 

C1 

5.1. Introducció 

En els capítols anteriors s’han tractat diversos tipus de monofosfines  

P-estereogèniques, els complexos derivats i algunes de les aplicacions en catàlisi asimètrica. 

En el Capítol 3, s’han vist monofosfines amb un substituent policíclic, que actuen com a 

monodentades en els complexos estudiats. En canvi, en el Capítol 4 la introducció d’un 

substituent heterocíclic enllaçat a l’àtom de fòsfor ha donat lloc a lligands que actuen de forma 

monodentada o bidentada, depenent de l’estructura del lligand, de l’heteroàtom i del metall a 

què es coordinen. 

En aquest capítol, es descriu la preparació de lligands difosforats amb l’objectiu que 

actuïn veritablement com a lligands bidentats en tots els casos. Així doncs, es va plantejar 

desenvolupar lligands del tipus “P*-P’” amb simetria C1 en el quals un dels àtoms de fòsfor fos 

estereogènic. A la bibliografia existeixen molts exemples de lligands difosforats (sobretot 

difosfines) amb simetria C2.1 De fet, la majoria de lligands P-estereogènics descrits són 

d’aquest tipus, començant per la coneguda DiPAMP, descoberta per Knowles i col.2 fa més de 

quaranta anys. Aquests lligands amb simetria C2 aconsegueixen reduir el nombre d’intermedis 

i d’estats de transició en els cicles catalítics, simplificant-ne l’estudi. Els bons resultats en 

hidrogenació asimètrica amb les primeres difosfines de tipus C2 que es van desenvolupar van 

fer pensar aquest tipus de lligands donaven lloc a enantioselectivitats més elevades que no 

pas altres lligands menys simètrics.3 Més recentment s’ha demostrat però que aquesta darrera 

idea en general no és certa.4 L’ús de lligands difosforats amb simetria C1 obre un gran ventall 

de possibilitats ja que la modificació independent de cadascun dels dos fragments donadors 

condueix a un nombre infinit de possibilitats. D’aquesta manera la tendència actual és adaptar 

el lligand per a cada reacció i substrat atès que la idea clàssica de trobar un lligand universal 

ja no es contempla.5 

Els lligands difosforats de simetria C1 i que contenen un àtom de fòsfor estereogènic 

són molt escassos (Figura 5.1).6 
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Figura 5.1. Exemples descrits de lligands amb simetria C1 amb un àtom de fòsfor estereogènic. 

A l’any 1994, Ramsden i col.6a van descriure la preparació d’una difosfina amb un 

àtom de fòsfor estereogènic que prové d’un precursor sintetitzat pel mètode de Jugé-Stephan. 

Anys més tard, van Leeuwen i col.6b-e van preparar un família de lligands fosforats del tipus 

fosfina-fosfit, els van fer servir en la hidroformilació d’estirè amb Rh i van assolir 

enantioselectivitats d’un 63% d’ee. Chen i col.6f van sintetitzar lligands difosforats amb més 

d’un element estereogènic que es van assajar en la hidrogenació amb Rh, amb induccions 

quirals majors del 99% d’ee. Cal destacar els treballs de Pizzano i col.6h,7 en els quals es 

descriu una família de lligands difosforats amb un àtom de fòsfor estereogènic amb simetria C1 

que s’han emprat en reaccions d’hidrogenació amb Ir i Rh, així com en hidroformilació amb Rh. 

El mètode sintètic emprat per Pizzano i col.,6g,7a,d es basa en una condensació entre 

un o-fosfinofenol P-estereogènic, preparat normalment pel mètode de Jugé-Stephan, i un 

derivat amb enllaç P–Cl en presència d’una base. Així doncs es va pensar aplicar el mateix 

procediment per obtenir directament els lligands d’aquest capítol. L’aproximació retrosintètica 

es mostra a l’Esquema 5.1. 

Esquema 5.1. Retrosíntesi dels lligands difosforats. 

Com es pot veure, els lligands plantejats formen un cicle de sis baules en coordinar-

se a un metall. En el grup de recerca de Catàlisi Homogènia, s’han preparat lligands quirals 
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bidentats de simetria C2, mitjançant condensacions entre clorodiamidofosfits que provenen de 

la ciclohexildiamina i la binaftildiamina substituïdes i diols quirals que actuen com a fragment 

pont,8 com s’ha comentat a la secció 2.2.3.2 del capítol 2. Es va decidir aprofitar aquesta 

experiència prèvia i així preparar lligands on l’àtom de fòsfor no estereogènic fos de tipus 

fosfinit, fosfit o diamidofosfit. És interessant destacar que l’esquelet dels nous lligands bidentats 

té un àtom de fòsfor estereogènic i un altre àtom de fòsfor que pot tenir substituents amb 

elements estereogènics, en concret un fragment atropoisomèric del tipus 1,1’-binaftil. 

Així doncs es pot estudiar la influència de cada un dels elements estereogènics en els resultats 

catalítics per determinar possibles efectes de tipus match/mismatch. A la Figura 5.2 es mostren 

els lligands amb simetria C1 que es descriuen en aquest TREBALL. 

 

Figura 5.2. Lligands amb simetria C1 descrits en aquest TREBALL. 

Els lligands preparats es van coordinar a fragments organometàl·lics de Pd--al·lil i 

Ru-p-cimè (Esquema 5.2) per formar precursors catalítics en les reaccions de substitució 

al·lílica asimètrica i la hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen respectivament, 

seguint la metodologia ja discutida en els capítols previs. 

 

Esquema 5.2. Coordinació a fragments organometàl·lics de Pd al·lil i Ru p-cimè. 

Així doncs, tot seguit es descriu la síntesi de lligands P*-P’ (P* = fragment  

P-estereogènic, P’ = fragment fosfinit, fosfit o diamidofosfit), la coordinació a fragments 

organometàl·lics i l’aplicació dels corresponents complexos en catàlisi asimètrica. 
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5.2. Síntesi i caracterització dels lligands difosforats amb  

simetria C1 

5.2.1. Fragments precursors 

Com es mostra a l’Esquema 5.1, per obtenir dels lligands P*-P’ desitjats és necessari 

preparar inicialment els precursors 2-hidroxifenilfosfina P-estereogènics òpticament purs i els 

derivats clorofosforats. Per una banda, la síntesi de les 2-hidroxifenilfosfines  

P-estereogèniques es va dur a terme mitjançant el mètode de Jugé-Stephan, seguint la 

metodologia desenvolupada per Stephan i col.9 El procediment complet s’il·lustra a l’Esquema 

5.3. 

 

Esquema 5.3. Etapes del mètode de Jugé-Stephan per a la síntesi de les 2-hidroxifenilfosfines. 

La primera etapa del procés és l’obertura de l’anell oxazafosfolidina, que requereix la 

preparació del derivat dilític del 2-bromofenol, que s’obté per reacció de dos equivalents de  

n-BuLi amb o-bromofenol a 0º C i posterior escalfament a temperatura ambient durant 24 h. Es 

necessiten dos equivalents de n-BuLi atès que el primer desprotona l’alcohol i el segon metal·la 

l’anell aromàtic. L’addició s’ha de fer lentament ja que la reacció és molt violenta. L’obertura té 

lloc en addicionar la dissolució de l’organolític refredada a –78 ºC sobre la dissolució de 

l’oxazafosfolidina-borà P2 en THF, també refredada a –78 ºC. La purificació de O6 es va dur a 

terme per columna cromatogràfica de SiO2 per donar O6 en forma d’un oli dens. 

La segona etapa del procés, la metanòlisi àcida, va conduir al fosfinit-borà M20. Cal 

destacar que el rendiment és més elevat quan s’afegeix una mica menys d’un equivalent d’àcid 

sulfúric, a diferència dels casos descrits amb anterioritat en aquest TREBALL, que requerien més 

d’un equivalent d’àcid. 
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A la tercera etapa del procés, el fosfinit-borà M20 es va tractar amb metil-liti o terc-

butil-liti per donar els corresponents fosfina-borans. El fosfina-borà amb el grup metil (B21) ja 

està descrit prèviament a la bibliografia9 però no passa el mateix amb B22, que conté el grup 

terc-butil. Tal com es va explicar en l’apartat 4.2.1, la introducció del grup terc-butil en aquesta 

etapa del mètode és habitualment impossible a causa de problemes d’impediment estèric. 

A la bibliografia es coneixen pocs exemples, només els fosfinit-borans que tenen un grup 

metil10 o orto-anisil11 com a substituents introduïts en la primera etapa. Al Capítol 4 es va trobar 

un altre cas, el fosfina-borà B14, que conté el substituent DBF. El cas del metil és especial a 

causa del poc impediment estèric. En els altres casos es pot observar que els substituents 

DBF, orto-anisil i 2-hidroxifenil contenen un àtom d’oxigen a la posició orto de l’anell aromàtic 

de la fosfina (Figura 5.3). Per tant és probable que l’oxigen assisteixi durant la introducció del 

grup terc-butil en aquesta etapa del mètode. 

 

Figura 5.3. Posició favorable de l’oxigen per a la introducció del grup terc-butil. 

El nou fosfina-borà B22 es va obtenir en forma d’oli dens i amb un rendiment molt 

elevat (Taula 5.1). Es va caracteritzar per RMN multinuclear, EM i rotació òptica. A la Taula 

5.1 es mostren les dades més rellevants. 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

A l’espectre d’RMN de 31P{1H} s’observa un únic senyal ample en forma de doblet per 

l’acoblament amb l’àtom de bor. En els espectres de 1H i 13C{1H} els senyals més destacats 

són els corresponents al grup terc-butil. En l’espectre de 1H es veu un doblet a 1,38 ppm a 

causa dels tres grups metil i en el de 13C{1H} s’observen dos doblets al voltant de 30 ppm, 

un amb una constant d’acoblament 2JC–P del carboni quaternari i l’altre amb una constant  

3JC–P molt menor dels 3 carbonis metílics. Les dades estan d’acord amb altres fosfina-borans 

similars descrits prèviament a la bibliografia12 i amb els descrits en capítols anteriors. 

Taula 5.1. Dades d’RMNa més rellevants, rotació òptica i rendiment del fosfina-borà B22. 

Compost 31P{1H} 1H 13C{1H} 
[]D  

(º) 

Rend. 

(%) 

B22 26.6 (d, br, ~71) 
1.38 (d, 14.8) 

P-CMe3 
32.2 (d, 32.7) 

P-CMe3 

26.7 (d, 3.0) 

 P-CMe3 
+140.8º 97 
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L’etapa final de desboronació dels fosfina-borans per tal d’aconseguir les fosfines 

lliures no es va dur a terme amb morfolina com en els capítols anteriors, sinó amb àcid 

tetrafluorobòric, seguint el procediment desenvolupat per McKinstry i col.13 i emprat des 

d’aleshores per molts d’altres14 (Esquema 5.4). 

 

Esquema 5.4. Desboronació àcida de les fosfines-borà B21 i B22. 

Aquest mètode es fa servir habitualment per desprotegir fosfines molt riques 

electrònicament, com les que són trialquíliques per exemple.15 En aquest TREBALL però es va 

emprar perquè era probable que F1 i F2 quedessin retinguts a la columna d’alúmina usada per 

eliminar l’adducte morfolina-borà, a causa de la presència del grup fenol. La reacció de 

desboronació es basa en la reacció de l’àcid tetrafluorobòric amb el fosfina-borà, produint una 

solució de la corresponent sal de fosfoni. El lligand lliure s’obté desprotonant aquesta sal amb 

una dissolució aquosa saturada i desoxigenada d’hidrogencarbonat de sodi. Tant la 

metilfosfina F19 com també la terc-butilfosfina F216 es troben descrites a la bibliografia, encara 

que la darrera de forma racèmica. A l’Esquema 5.4, apareix també la fosfina no quiral 

comercial F3 que va ser també emprada més endavant. 

Per l’altra banda, els derivats clorofosforats que es van utilitzar van ser dues 

clorofosfines comercials aquirals, dos clorofosfits quirals i dos clorodiazafosfepines també 

quirals, representats a la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Precursors clorofosforats utilitzats en aquest capítol. 

El clorofosfits P7R-S i les clorodiazafosfepines P8R-S es van preparar a partir del 

(R) o (S)-1,1’-bi(2-naftol) i de la (R) o (S)-N,N-dimetil-1,1’-binaftildiamina, que són compostos 

comercials. Aquests compostos clorofosforats presenten dos enantiòmers a causa de 

l’atropoisomeria del fragment binaftil. Es van sintetitzar tots dos per tal d’estudiar els efectes 

de les diferents configuracions absolutes dels elements estereogènics en les reaccions 
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catalítiques (Esquema 5.5). Les síntesis d’aquests precursors havien estat descrites amb 

anterioritat a la bibliografia.17 

 

Esquema 5.5. Síntesi dels precursors clorofosforats. 

Com s’observa a l’Esquema 5.5, els clorofosfits derivats del binaftol es varen preparar 

dissolent binol en un gran excés de triclorur de fòsfor i portant la solució a reflux durant tota 

una nit, en absència de base.17a Els productes es van obtenir com a sòlids blancs després 

d’eliminar l’excés de triclorur de fòsfor al buit. Pel que fa al derivat binaftildiamina, 

el procediment implica la presència d’una base per eliminar el clorur d’hidrogen format i cal dur 

a terme la reacció a 0 ºC.17b Les dues síntesis es van controlar per RMN de 31P{1H} per 

confirmar la conversió completa cap als productes P7R-S (P = 177,8 ppm) i P8R-S 

(P = 205,1 ppm). Els dos compostos són molt susceptibles a l’oxidació i la hidròlisi i per tant 

es varen fer reaccionar immediatament amb els fosfinoalcohols per formar els lligands desitjats. 

5.2.2. Síntesi dels lligands P*-P’ 

La formació dels lligands P*-P’ es basa en la reacció de condensació entre un 

fosfinoalcohol i un compost electrofílic amb un enllaç P–Cl. Les reaccions es varen dur a terme 

en toluè a 0 ºC en presència de base (Esquema 5.6). 

 

Esquema 5.6. Preparació de les disfosfines P*-P’ per condensació. 

Es va utilitzar la trietilamina per eliminar el clorur d’hidrogen format i la DMAP com a 

catalitzador.8,17b L’alta insolubilitat de la sal d’amoni en toluè ajuda a desplaçar totalment la 

reacció cap a la formació del lligand. El seguiment de la reacció per RMN de 31P{1H} és de gran 

utilitat per saber quan la conversió és completa i evitar així excessos indesitjables d’algun dels 

reactius inicials que serien molt difícils d’eliminar. Com succeeix amb els precursors F1 i F2, 
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els lligands difosfina P*-P’ també són sensibles al oxigen i a la hidròlisi i per tant es van preparar 

i manipular sota atmosfera inerta i emprant dissolvents completament secs. En total, es van 

sintetitzar els 14 nous lligands difosforats P*-P’ que es mostren a la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Lligands P*-P’ descrits en aquest capítol. 

Segons la naturalesa dels àtoms de fòsfor que contenen els lligands es poden 

classificar en tres grups: fosfina-fosfinits L19-22, fosfina-fosfits L23R-L25S i fosfina-

diamidofosfits L26R-L28S. Segons l’estructura, els lligands contenen un o dos elements 

estereogènics. Els lligands L19-22 només contenen un element estereogènic, el mateix àtom 

de fòsfor provinent de la 2-hidroxifenilfosfina òpticament pura. En canvi, els lligands amb 

esquelet binaftol (L23 i L24) i o binaftildiamina (L26 i L27) contenen, a part de l’àtom de fòsfor 

P-estereogènic, l’eix atropoisomèric del fragment 1,1’-binaftil. Per últim, en els lligands 

difosforats amb el precursor comercial difenil(2-hidroxifenil)fosfina (L25S i L28S) no són  

P-estereogènics i només contenen el fragment 1,1’-binaftil com a element quiral. Aquests nous 

lligands es van dissenyar per poder avaluar la influència dels diferents elements estereogènics 

i les seves combinacions en els en els posteriors assajos catalítics. 
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La caracterització dels nous lligands només es va poder dur a terme en dissolució, 

mitjançant espectroscòpia d’RMN de 1H i de 31P{1H}, a causa de l’elevada inestabilitat davant 

l’aire. Això va fer que tant l’espectrometria de masses com els espectres d’RMN de 13C{1H}, 

mostressin la presència de gran quantitat de productes d’oxidació i d’hidròlisi. A la Taula 5.2 

es detallen les dades més rellevants de la caracterització per RMN i els rendiments dels 

lligands P*-P’ preparats. 

Compost 31P{1H} 1H 
Rend. 

(%) 

L19 
+108.2 (d, 2.1)  

–38.2 (s) 
1.52 (d, 4.4) P*-Me 84 

L20 
+108.6 (d, 3.6) 

+0.8 (d, 3.4) 
1.24 (d, 12.4) P*-CMe3 95 

L21 
+145.1 (s) 

–37.5 (s) 

1.54 (d, 4.4) P*-Me 

90 
1.90 (m) P*-CHMe2 

1.68 (m) P*-CHMe2 

1.17 (dd, 10.8, 6.8) P*-CHMe2 

1.07 (dd, 16.0, 7.6) P*-CHMe2 

0.94 (dd, 16.0, 7.2) P*-CHMe2 

0.82 (dd, 11.2, 6.8) P*-CHMe2 

L22 
+145.9 (d, 1.1) 

+2.0 (d, 1.1) 

1.23 (d, 12.4) P*-CMe3 

94 2.01 (m) P*-CHMe2 

1.88 (m) P*-CHMe2 

1.18 (dd, 11.2, 7.6) P*-CHMe2 

1.05 (dd, 15.6, 7.2) P*-CHMe2 

0.86 (dd, 15.6, 7.2) P*-CHMe2 

0.75 (dd, 11.6, 7.2) P*-CHMe2 

L23R 
+143.4 (d, 20.1) 

–36.5 (d, 20.2) 
– 78 

L23S 
+143.5 (d, 16.7) 

–37.4 (d, 16.7) 
1.57 (d, 4.0) P*-Me 83 

L24R 
+144.3 (d, 41.5) 

+1.3 (d, 41.3) 
0.88 (d, 12.4) P*-CMe3 75 

L24S 
+142.3 (d, 28.8) 

+0.8 (d, 29.0) 
1.42 (d, 12.4) P*-CMe3 78 

L25S 
+143.2 (d, 14.7) 

–16.0 (d, 14.7) 
– 93 

L26R 
+170.6 (d, 7.0) 

–37.9 (d, 6.8) 

1.35 (d, 4.4) P*-Me 

90 3.06 (d, 13.6) N-Me 

2.89 (d, 9.6) N-Me 

L26S 
+172.7 (d, 11.0) 

–37.4 (d, 11.0) 

1.47 (d, 4.0) P*-Me 

89 3.09 (d, 9.6) N-Me 

3.05 (d, 14.0) N-Me 

 

Taula 5.2. Dades d’RMNa més rellevants i rendiments dels lligands L19-L28S. 



Capítol 5. Lligands difosforats amb simetria C1 

 

210 
 

L27R 
+172.1 (d, 16.0) 

+0.2 (d, 15.9) 

1.03 (d, 12.4) P*-CMe3 

94 3.09 (d, 12.0) N-Me 

3.03 (d, 14.0) N-Me 

L27S 
+171.3 (d, 8.9) 

–0.7 (d, 8.9) 

0.91 (d, 12.0) P*-CMe3 

79 2.73 (d, 9.2) N-Me 

2.62 (d, 10.8) N-Me 

L28S 
+170.5 (d, 10.2) 

–17.5 (d, 10.5) 

2.92 (d, 13.2) N-Me 
82 

2.89 (d, 8.8) N-Me 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Com s’esperava a causa de la no-simetria dels lligands, als espectres d’RMN de 

31P{1H] s’observen dos doblets corresponents als dos àtoms de fòsfor, amb valors de 

desplaçaments ( = –40-180 ppm) i constants d’acoblament (4JPP = 0-41 Hz) força diferents 

segons la naturalesa del lligand. Pel que fa al desplaçaments, la ressonància dels àtoms de 

fòsfor del tipus fosfina depèn de si el substituent és metil (~ –37 ppm), terc-butil (~0 ppm) o 

fenil (~16 ppm). Tant els fosfinits com els fosfits s’observen a desplaçaments 

d’aproximadament 145 ppm, excepte els lligands L19 i L20 que tenen un valor de 108 ppm. 

Els diamidofosfits ressonen a desplaçaments més elevats, cap a 170 ppm. Amb relació a les 

constants d’acoblament, els valors més petits (0-4 Hz) es troben amb els lligands  

fosfina-fosfinit, mentre els més elevats (15-42 Hz) es donen pels lligands fosfina-fosfit. 

Els lligands fosfina-diamidofosfit presenten valors de constants d’acoblament intermedis 

(7-16 Hz). Cal destacar que la diferència en els desplaçaments químics entre els lligands 

diastereomèrics, com per exemple L24R i L24S, són petites però mesurables (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) dels lligands L24S i L24R. 

L24R 

 

L24S 
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En canvi, és interessant destacar que les constants d’acoblament són notablement 
diferents. Així doncs, es troba que la constant d’acoblament de L24R és de 41 Hz i la de L24S 
és de 29 Hz. 

En relació amb els espectres d’RMN de 1H, cal comentar que en els lligands L21 i L22 
els dos grups isopropil de l’àtom de fòsfor del fragment fosfinit (no P-estereogènic) són 
diastereotòpics i ressonen a desplaçaments químics diferents per la influència de la quiralitat 
de l’altre fragment. Per la mateixa raó, els grups metil dels fragments diamidofosfit de tots els 
lligands L26R-L28S també es mostren amb desplaçaments diferenciats, com es veu a la 
Figura 5.7. 

 
Figura 5.7. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del lligand L27R. 

En els espectres de 1H també s’observa que els desplaçaments i les constants 
d’acoblament són sensiblement diferents per a diastereoisòmers diferents, de forma anàloga 
als espectres d’RMN de 31P{1H}. 

5.3. Síntesi i caracterització de complexos catiònics del 
tipus [Pd(3-C4H7)(P*-P’)]PF6 

Un cop obtinguts i caracteritzats els lligands, es van coordinar al fragment 
organometàl·lic -al·lílic de Pd per donar els complexos catiònics del tipus [Pd(3-C4H7)(P*-
P’)]PF6. La complexació es va dur a terme fent reaccionar dos equivalents del lligand difosforat 
amb un equivalent del dímer D1 en presència d’un excés d’hexafluorofosfat d’amoni, tal com 
es mostra a la Figura 5.8. 



Capítol 5. Lligands difosforats amb simetria C1 

 

212 
 

 

Figura 5.8. Obtenció dels complexos catiònics de Pd(II). 

Després de dur a terme una extracció aquosa i una recristal·lització, es van obtenir 

els productes desitjats en forma de sòlids grocs pàl·lid amb rendiments moderats o alts, d’entre 

el 58 i el 89%. De forma oposada al que succeeix amb els lligands lliures, els complexos són 

totalment estables a l’aire. Aquests nous complexos es varen avaluar posteriorment com a 

precursors catalítics en la reacció de substitució al·lílica asimètrica. A la Figura 5.9 s’il·lustren 

les estructures dels nous complexos organometàl·lics obtinguts. 

 

Figura 5.9. Complexos catiònics de Pd del tipus [Pd(3-metilal·lil)(P*-P’)]PF6. 

Els complexos aïllats es van caracteritzar en estat sòlid per EM o AE i per IR. La 

caracterització en solució es va dur a terme per RMN monodimensional de 31P{1H}, 1H i 13C{1H} 

i bidimensional d’heterocorrelació 1H-13C. 
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Els espectres de masses mostren clarament la presència del pic molecular 

corresponent al catió organometàl·lic [Pd(3-C4H7)(P*-P’)]+. En els espectres d’IR es veuen les 

bandes típiques per a complexos Pd(II) al·lil i també apareix un banda ampla i intensa cap a 

840 cm–1 fent palesa la presència de l’anió hexafluorofosfat. 

Seguidament es mostra la informació detallada de la caracterització en solució. 

Per una banda a la Taula 5.3 es donen les dades d’RMN més rellevants del lligand P*-P’ 

coordinat i per l’altra a la Taula 5.4 es donen les dades del fragment al·lílic dels complexos. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

31P{1H} 1H 13C{1H} 

Pd19’ 

I (58%) 
150.56 (d, 68.2) 

–5.06 (d, 68.0) 
2.35 (d, 9.6) P*-Me 14.3 (d, 28.4) P*-Me 

II (42%) 
150.56 (d, 68.2) 

–5.06 (d, 68.0) 
2.34 (d, 9.6) P*-Me 15.2 (d, 27.1) P*-Me 

Pd20’ 

I (50%) 
148.71 (d, 65.8) 

29.74 (d, 65.8) 
1.49 (d, 16.8) P*-CMe3 

35.0  
(d, 21.7)  
P*-CMe3 

28.17 
 (d, 6.9)  
P*-CMe3 

II (50%) 
148.45 (d, 65.9) 

28.39 (d, 65.8) 
1.43 (d, 16.8) P*-CMe3 

34.2  
(d, 22.0)  
P*-CMe3 

28.11 
 (d, 6.9)  
P*-CMe3 

Pd21’ 

I (67%) 
190.81 (d, 63.7) 

–6.49 (d, 63.7) 

2.29 (d, 9.6) P*-Me 15.0 (d, 29.1) P*-Me 

2.46-2.23 
(m)  

P-
CH(Me)2 

1.22 (dd, 16.4, 7.2)  

1.15 (dd, 18.4, 11.2)  

0.98 (dd, 19.6, 7.2)  

0.85 (dd, 16.0, 6.8)  

P-CHMe2 

32.3  
(d, 10.3) 

30.2  
(d, 25.3) 

P-CHMe2 

17.8-16.5 
(m) 

P-CHMe2 

II (33%) 
190.41 (d, 63.8) 

–7.49 (d, 63.7) 

2.24 (d, 9.2) P*-Me 16.1 (d, 28.3) P*-Me 

2.46-2.23 
(m)  

P-
CH(Me)2 

1.08 (dd, 7.2, 1.6)  

1.03 (dd, 7.6, 3.2)  

0.91 (dd, 16.8, 7.2)  

P-CH(Me)2 

32.5  
(d, 11.3) 

30.5 (d, 
24.1) 

P-CH(Me)2 

17.8-16.5 
(m) 

P-CHMe2 

Pd22’ 

I (50%) 
186.54 (d, 59.6) 

25.06 (d, 59.6) 

1.42 (d, 16.8) P*-C(Me)3 
35.6  

(d, 22.0) 

P*-CMe3 

28.4 (d, 2.3) 
P*-CMe3 

2.60 (m) 

2.48 (m) 

 P-CHMe2 

1.48-1.26 (m) 

P-CHMe2 

32.5  
(d, 12.6) 

31.2  
(d, 27.3) 

P-CHMe2 

18.2 (d, 5.6) 

17.8 (s) 

17.4 (d, 6.6) 

16.7 (d, 2.7) 

P-CHMe2 

II (50%) 
185.67 (d, 59.6) 

–23.72 (d, 59.6) 

1.35 (d, 16.4) P*-CMe3 
34.8  

(d, 22.6) 

P*-CMe3 

28.3 (d, 2.5) 
P*-CMe3 

2.48 (m) 

2.36 (m) 

P-CHMe2 

1.19-1.07 (m) 

P-CHMe2 

32.5  
(d, 12.6) 

0.8 (d, 27.1) 

P-CHMe2 

18.0 (d, 4.9) 

17.5 (d, 5.5) 

17.1 (s) 

16.2 (s) 

P-CHMe2 

 

Taula 5.3. Dades d’RMNa més rellevants del lligand P*-P’ per als complexos Pd19’-Pd28’S. 
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Pd23’R 

I (73%) 
145.71 (d, 102.5) 

–4.21 (d, 102.9) 
2.39 (d, 10.0) P*-Me 13.2 (d, 28.8) P*-Me 

II (27%) 
145.64 (d, 102.9) 

–4.90 (d, 102.7) 
2.38 (d, 10.0) P*-Me 14.0 (d, 28.9) P*-Me 

Pd23’S 

I (50%) 
146.20 (d, 103.2) 

–3.99 (d, 103.2) 
2.43 (d, 9.6) P*-Me – 

II (50%) 
145.87(d, 102.7) 

–5.42 (d, 102.9) 
2.35 (d, 9.6) P*-Me – 

Pd24’R 

I (64%) 
144.42 (d, 97.8) 

28.76 (d, 97.2) 
1.57 (d, 17.2) P*-CMe3 

36.0  
(d, 21.3)  

P*-CMe3 

28.2 (d, 6.5) 

P*-CMe3 

II (36%) 
143.67 (d, 98.7) 

29.52 (d, 98.8) 
1.49 (d, 16.4) P*-CMe3 

35.4  
(d, 22.9)  

P*-CMe3 

28.3 (d, 6.5) 

 P*-CMe3 

Pd24’S 

I (68%) 
146.99 (d, 95.9) 

32.01 (d, 96.1) 
1.49 (d, 16.8) P*-CMe3 

34.2  
(d, 21.0)  

P*-CMe3 

28.0 (d, 6.9) 

P*-CMe3 

II (32%) 
146.75 (d, 96.7) 

32.10 (d, 96.6) 
1.54 (d, 17.2) P*-CMe3 

34.5 
 (d, 20.5)  

P*-CMe3 

27.8 (d, 6.5) 

 P*-CMe3 

Pd25’S 

I (57%) 
145.93 (d, 100.9) 

11.48 (d, 100.9) 
– – 

II (43%) 
145.66 (d, 101.3) 

12.31 (d, 101.4) 
– – 

Pd26’R 

I (71%) 
155.95 (d, 87.2) 

–4.25 (d, 87.2) 

2.25 (d, 9.2) P*-Me 12.5 (d, 28.6) P*-Me 

3.31 (d, 10.4) N-Me  

2.73 (d, 14.8) N-Me 

39.58 (d, 31.9) N-Me 

35.92 (d, 12.2) N-Me 

II (29%) 
156.57 (d, 85.2) 

–5.92 (d, 85.2) 

2.14 (d, 9.2) P*-Me 13.4 (d, 29.2) P*-Me 

3.14 (d, 10.8) N-Me 

2.89 (d, 14.8) N-Me 

39.54 (d, 30.2) N-Me 

35.84 (d, 12.6) N-Me 

Pd26’S 

I (50%) 
158.83 (d, 84.6) 

–3.16 (d, 84.7) 

2.36 (d, 10.0) P*-Me 16.3 (d, 28.8) P*-Me 

2.86 (d, 14.) N-Me  

2.54 (d, 10.4) N-Me 

39.6 (d, 31.8) N-Me 

35.03 (d, 11.8) N-Me 

II (50%) 
158.66 (d, 85.2) 

–4.95 (d, 85.1) 

2.30 (d, 9.6) P*-Me 14.8 (d, 26.3) P*-Me 

2.68 (d, 14.4) N-Me 

2.39 (d, 10.4) N-Me 

39.4 (d, 29.7) N-Me 

35.00 (d, 12.1) N-Me 

 I (71%) 
153.98 (d, 81.0) 

26.96 (d, 81.0) 

1.52 (d, 16.8) P*-CMe3 
35.9 

 (d, 21.1) 

 P*-CMe3 

28.2 (d, 6.6) 

P*-CMe3 

3.28 (d, 10.0) N-Me 

2.82 (d, 14.4) N-Me 

39.75 (d, 31.9) N-Me 

36.28 (d, 11.2) N-Me 

Pd27’R 

II (29%) 
153.09 (d, 80.7) 

27.73 (d, 80.7) 

1.43 (d, 16.8) P*-CMe3 
35.2  

(d, 22.4) 

 P*-CMe3 

28.6 (d, 7.0) 

P*-CMe3 

3.11 (d, 10.4) N-Me 

3.01 (d, 15.2) N-Me 

39.85 (d, 30.1) N-Me 

36.49 (d, 11.3) N-Me 
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Pd27’S 

I (66%) 
157.80 (d, 77.6) 

35.34 (d, 77.4) 

1.47 (d, 16.4) P*-CMe3 
32.3  

(d, 19.4) 

 P*-CMe3 

27.1 (d, 6.9) 

P*-CMe3 

2.65 (d, 14.4) N-Me 

2.38 (d, 10.0) N-Me 

39.2 (d, 30.9) N-Me 

35.1 (d, 10.8) N-Me 

II (34%) 
154.36 (d, 78.2) 

35.38 (d, 78.2) 

1.50 (d, 16.4) P*-CMe3 
32.9  

(d, 19.6) 

 P*-CMe3 

27.4 (d, 6.3) 

P*-CMe3 

2.84 (d, 14.8) N-Me 

2.22 (d, 9.6) N-Me 

39.2 (d, 30.9) N-Me 

35.1 (d, 10.8) N-Me 

Pd28’S 

I (50%) 
158.84(d, 84.7) 

12.65 (d, 84.7) 

2.99 (d, 15.2) N-Me 

2.56 (d, 10.8) N-Me 

39.8 (d, 28.0) N-Me 

34.7 (d, 17.0) N-Me 

II (50%) 
158.62 (d, 83.3) 

13.21 (d, 83.3) 

2.80 (d, 14.8) N-Me 

2.35 (d, 10.4) N-Me 

39.6 (d, 31.2) N-Me 

34.6 (d, 17.0) N-Me 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

Compost 
Proporció 
isomèrica 

1H 13C{1H} 

Mecen HAs HBs HAa HBa Mecen CA CB 

Pd19’ 

I (58%) 
1.79 

(s) 

4.55 

(t, 4.0) 

4.30 

(t, 4.0) 

3.48 

(d, 
10.0) 

3.21 

(d, 
10.0) 

24.1 

(s) 

72.4 

(d, 
34.0) 

69.37 

(d, 
28.3) 

II (42%) 
1.96 

(s) 

4.58 

(t, 3.6) 

4.37 

(t, 4.0) 

3.41 

(d, 
10.8) 

2.97 

(d, 
10.0) 

24.2 

(s) 

72.0 

(d, 
23.8) 

69.45 

(d, 
26.3) 

Pd20’ 

I (50%) 
1.81 

(s) 
4.44-
4.40 

(m) 

4.14 

(t, 4.0) 

3.48 

(d, 
12.4) 

2.95 

(d, 
10.8) 

23.96 

(s) 

74.6 
(dd, 
34.0, 
3.0) 

68.4 
(dd, 
28.0, 
2.5) 

II (50%) 
1.75 

(s) 

3.91 
(dd, 

5.6, 4.0) 

3.45 

(d, 
10.4) 

2.81 

(d, 9.6) 

23.86 

(s) 

70.8 
(dd, 
28.0, 
2.9) 

- 

Pd21’ 

I (67%) 
1.89 

(s) 

4.50 

(t, 4.0) 

4.35 

(t, 4.4) 

3.39 

(d, 
10.4) 

2.88 

(d, 
10.0) 

24.1 

(s) 

73.7 
(dd, 
30.5, 
3.1) 

64.2 

(d, 
30.2) 

II (33%) 
1.84 

(s) 

4.47 

(t, 3.6) 

4.31 

(t, 4.4) 

3.34 

(d, 
10.0) 

2.99 

(d, 
10.0) 

24.2 

(s) 

73.3 
(dd, 
31.4, 
2.2) 

64.6 
(dd, 
30.2, 
2.1) 

Pd22’ 

I (50%) 
1.86 

(s) 
4.36 

(d, 3.6) 

 

4.34 

(m) 

3.42 

(d, 
10.0) 

2.87 

(d, 
10.0) 

23.69 
(s) 

77.8 
(dd, 
31.8, 
3.1) 

64.2 
(dd, 
28.3, 
1.7) 

II (50%) 
1.54 

(s) 

3.64 

(t, 4.4) 

2.90 

(d, 
10.0) 

2.38 

(d, 
11.6) 

23.69 
(s) 

76.1 
(dd, 

31.1, 
2.9) 

62.9 
(dd, 

28.5, 
1.6) 

 

  

Taula 5.4. Dades d’RMNa del fragment al·lílic per al complexos Pd19’-Pd28’S. 
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Pd23’R 

I (73%) 
1.66 

(s) 

4.25 

(d, 8.8) 
3.73 

(d, 4.4) 

 

3.62 

(d, 
16.8) 

3.00 
(d, 

10.4, 
2.8) 

24.0 

(s) 

75.5 
(dd, 

46.0, 
3.7) 69.8-

69.4 

(m) 

II (27%) 
1.91 

(s) 

4.45 

(d, 9.6) 

3.12 

(d, 8.8) 

2.63 
(d, br, 
11.6) 

23.8 

(s) 

73.2 
(dd, 

47.9, 
3.8) 

Pd23’S 

I (50%) 
1.97 

(s) 

4.79 

(d, 7.6) 3.79-
3.64 

(m) 

3.79-
3.64 

(m) 

3.07 

(d, 9.6) 
– – – 

II (50%) 
1.68 

(s) 

4.53 

(d, 8.0) 

3.32 

(d, 
15.6) 

2.69 

(d, 7.2) 
– – – 

Pd24’R 

I (64%) 
1.48 

(s) 

3.83 

(d, 
17.2) 3.68-

3.59 

(m) 

3.68-
3.59 

(m) 

3.10 

(d, 8.0) 

23.7 

(s) 

78.9 
(dd, 

46.4, 
2.3) 

69.5 
(dd, 

25.9, 
7.1) 

II (36%) 
1.93 

(s) 

4.29 

(d, 8.8) 

2.65 

(d, 8.8) 

2.47 

(d, 
16.4) 

23.6 

(s) 

75.9 

(d, 
48.5) 

70.1 
(dd, 

27.4, 
7.5) 

Pd24’S 

I (68%) 
1.63 

(s) 

4.43 

(d, 8.8) 

3.67 

(s, br) 

3.29 

(d, 
17.2) 

3.09 

(d, 
10.0) 

23.82 
(s) 

75.4 

(d, 
31.8) 

70.7 

(d, 
20.9) 

II (32%) 
1.83 

(s) 

4.21 
(dd, 
9.2, 
2.4) 

3.47 

(s, br) 

3.36 

(d, 
16.4) 

2.57 
(dd, 
10.0, 
3.6) 

23.77 
(s) 

68.6 

(d, 
19.9) 

Pd25’S 

I (57%) 
1.70 

(s) 

4.10 

(d, 8.8) 

3.80 

(d, 
16.4) 

3.74 

(s, br) 

3.17 
(dd, 

10.4, 
2.0) 

24.06 
(s) 

– 

70.4 
(dd, 
28.0, 
6.5) 

II (43%) 
1.96 

(s) 
4.28 (d, 

8.8) 
3.67 

(s, br) 

3.33 

(d, 
16.4) 

2.78 
(dd, 
10.0, 
2.0) 

23.95 
(s) 

75.2 

(d, 
47.9) 

70.0 
(dd, 
28.6, 
7.5) 

Pd26’R 

I (71%) 
1.57 

(s) 

3.78 

(d, 4.8) 

3.59 

(d, 
13.6) 

3.38 

(s, br) 

3.05 

(d, 
10.4) 

24.0 
(s) 

– 

65.2 
(dd, 
30.0, 
5.8) 

II (29%) 
1.95 

(s) 

4.08 

(d, 6.4) 

3.73 

(m) 
– 

2.84 

(s, br) 
23.9 
(s) 

73.8 

(d, 
43.6) 

65.1 

(d, 
31.1) 

Pd26’S 

I (50%) 
2.07 

(s) 

4.76 

(d, 6.0) 

3.67 

(d, 
14.0) 

3.38 

(s, br) 

3.15 

(d, 
10.4) 

24.2 

(s) 

71.3 

(d, 
39.9) 

67.2 

(d, 
35.0) 

II (50%) 
1.66 

(s) 

4.50 

(d, 4.0) 

3.53 

(t, 4.4) 

3.34 

(d, 
14.0) 

2.51 

(d, 8.0) 
24.1 
(s) 

71.2 

(d, 
40.3) 

65.0 

(d, 
34.6) 

Pd27’R 

I (71%) 
1.33 

(s) 

3.68 

(d, 
15.2) 

3.64 
(dd, 9.2, 

3.2) 

3.34 

(s, br ) 

3.17 

(d, 
10.0) 

23.73 

(s) 
– 

65.4 
(dd, 
27.3, 
5.2) 

II (29%) 
1.97 

(s) 

4.34 

(d, 6.0) 

3.91 

(s, br) 

2.45 

(d, 9.2) 

2.36 

(d, 
14.0) 

23.70 
(s) 

74.9 

(d, ov) 

65.4 

(d, 
27.8) 
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Pd27’S 

I (66%) 
1.61 

(s) 4.57-
4.53 

(m) 

3.68 

(d, 
14.0) 3.20-

3.12 

(m) 

3.20-
3.12 

(m) 

23.9 

(s) 

73.4 

(d, 
44.0) 

67.5 

(d, 
22.6) 

II (34%) 
2.03 

(s) 

3.33 

(d, 
14.0) 

– 
23.8 
(s) 

– – 

Pd28’S 

I (50%) 
1.70 

(s) 

4.31 

(d, 6.0) 

3.86 

(d, 
13.6) 

3.41 

(s, br) 

3.22 

(d, 
10.4) 

24.2 

(s) 

73.4 

(d, 
44.0) 

67.5 

(d, 
22.6) 

II (50%) 
2.02 

(s) 

3.99 
(dd, 
7.2, 
2.4) 

3.61 

(d, 4.4) 

3.32 

(d, 
13.6) 

2.74 
(dd, 
10.4, 
2.0) 

24.0 
(s) 

– – 

a:  es donen en ppm; multiplicitats i J (en Hz) es donen entre parèntesis. 

En els espectres d’RMN de 31P{1H} s’observen dues parelles de doblets, una per a 

cada isòmer present en solució, sense efectes de segon ordre destacables a causa de la gran 

diferència que hi ha entre els dos desplaçaments químics dels senyals acoblats (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) de Pd22’. 

Tal com passava amb els compostos neutres de Pd dels capítols 2 i 3, els complexos 

d’aquest capítol també es presenten en forma de dos diastereòmers, a causa de la presència 

del lligand quiral P*-P’ no simètric i del fragment 2-metilal·lil. Com s’esperava, les constants 

d’acoblament JPP són majors en els complexos respecte els lligands lliures ja que l’acoblament 

és major en disminuir el nombre d’enllaços (4 enllaços en els lligands i 2 en els complexos). 

Encara que evidentment són valors més grans, les constants d’acoblament segueixen les 

mateixes tendències que en els lligands lliures. Així doncs, els valors es troben a l’interval 

60-70 Hz per als complexos amb els lligands fosfina-fosfinit (Pd19’-Pd22’), entre 77 i 87 Hz 

per als complexos amb lligand fosfina-diamidofosfit (Pd26’R-Pd28’S) i entre 92 i 102 Hz per 

als complexos amb lligand fosfina-fosfit (Pd23’R-Pd25’S). En relació al CCS, desplaçament 

químic de coordinació (Δ= (P–Pd) – P), el desplaçament químic del senyal del fòsfor del 

fragment fosfina augmenta aproximadament unes 30 ppm en formar els complexos, 

mentre que el comportament del desplaçament químic de l’altre fòsfor depèn del lligand. 
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En els fosfinits (Pd19’-Pd22’), el CCS és d’unes 40 ppm, en els fosfits (Pd23’R-Pd25’S) està 

al voltant de 2 ppm mentre que en els diamidofosfits (Pd26’R-Pd28’S) és de –15 ppm, és a dir, 

en aquests darrers compostos el desplaçament químic disminueix sensiblement en coordinar-

se. Aquest darrer fenomen pot ser degut al menor caràcter -donador i al major -acceptor del 

fragment diamidofosfit. S’ha observat un comportament similar amb altres lligands diamidofosfit 

descrits prèviament a la bibliografia.8c,18 Les integracions permeten establir la proporció relativa 

de cadascun dels diastereoisòmers en solució les quals són molt diverses. Hi ha des de 

complexos que es presenten com a mescles diastereomèriques en proporció 1:1 

(Pd20’, Pd22’, Pd23’S, Pd26’S i Pd28’S) fins d’altres que presenten proporcions desiguals, 

de fins a 1:2.7 en el cas del complex Pd23’S. D’acord amb els resultats observats, es conclou 

que és difícil establir una relació entre l’estructura dels lligands i les diferents proporcions que 

presenten els complexos en solució. 

De la Taula 5.3, se’n pot destacar la diferenciació dels grups N-Me dels complexos 

Pd26’R-Pd28’S, que a l’espectre d’RMN de 1H apareixen com a dos doblets a causa de 

l’acoblament amb l’àtom de fòsfor. L’entorn quiral fa que, en cada complex, els dos grups metils 

siguin diferents i per tant, en total es puguin veure quatre doblets a la regió de 2,2-3,4 ppm. 

En cada isòmer del complex, les dues constants d’acoblament amb el fòsfor (3JHP) són 

d’aproximadament 10 i 15 Hz (Figura 5.11). 

 

Figura 5.11. Espectre d’RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) de Pd28’S. *: CHCl3. 

Aquest fet s’explica per la diferent orientació dels grups N-Me en relació amb l’enllaç 

Pd–P ja observat en treballs prèviament descrits a la bibliografia.8c Aquesta orientació és 

present tant en dissolució com en estat sòlid, com demostren les estructures cristal·lines que 

es descriuen més endevant. De manera similar, en els espectres d’RMN de 13C{1H} també 

apareixen dos doblets assignables als grups N-Me i les dues 2JCP són encara més 

diferenciades, amb valors aproximats de 12 Hz i 30 Hz. 

* 
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Pel que fa al fragment al·lílic, la nomenclatura que s’ha emprat per elaborar les taules 

d’RMN està il·lustrada a la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Nomenclatura utilitzada a les taules d’RMN. 

En els espectres d’RMN de 1H, a causa dels dos diastereoisòmers presents, 

s’observen dos grups de senyals situats entre 2,3 i 4,8 ppm, que corresponen als H terminals 

del fragment al·lil i dos singlets a la zona 1,3-2,0 ppm, assignables al grup metil central. 

Com ha estat descrit anteriorment,8c,17b,19 els dos parells de H anti apareixen a desplaçaments 

químics menors en forma de doblets per acoblament amb l’àtom de fòsfor en trans, amb valors 

aproximats de 2JCP d’aproximadament 10 Hz. Els altres dos parells de H en syn es troben a 

desplaçaments més elevats amb constants d’acoblament menors. En els espectres d’RMN de 

13C{1H}, els senyals dels C terminals del grup al·lil apareixen a la zona de 62-79 ppm com a 

doblets o doblets de doblets per l’acoblament tant en trans com en cis amb els dos àtoms de 

fòsfor, amb valors de 2JCP(trans) ≈ 30-40 Hz i 2JCP(cis) ≈ 2 Hz. 

 

Figura 5.13. Zona al·lílica de l’espectre d’RMN de 13C{1H} (101 MHz, CDCl3) de Pd22’. *: CDCl3. 

Es van aconseguir obtenir 5 monocristalls corresponents als complexos Pd21’, Pd22’, 

Pd24’S, Pd27’S i Pd28’S dels que se n’ha determinat l’estructura molecular mitjançant 

difracció de raigs X. Es van obtenir per difusió lenta d’hexà en una dissolució saturada del 

complex en diclorometà. En tots els complexos l’estructura cristal·lina està composta del catió 

organometàl·lic, anions hexafluorofosfat, diclorometà i en determinats complexos també 

apareixen molècules d’aigua. En tots els casos, només s’observa un isòmer del compost en la 

* 
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xarxa cristal·lina del monocristall. Cal comentar que les estructures dels compostos Pd24’S i 

Pd28’S no es van poder refinar adequadament ja que en la zona del fragment 2-metilal·lil les 

agitacions tèrmiques dels àtoms són molt grans. 

Les estructures dels complexos Pd21’ i Pd22’, amb els lligands fosfina-fosfinit, es 

comenten de forma conjunta. A la Figura 5.14 es mostra la representació de l’estructura 

molecular d’aquests complexos. 

 

Figura 5.14. Representació ORTEP dels complexos Pd21’(esquerra) i Pd22’(dreta). Els el·lipsoides d’agitació tèrmica 

estan representats al 50% de probabilitat. Els àtoms d’hidrogen i l’ió hexafluorofosfat s’han omès per claredat. 

El centre metàl·lic de Pd, en tots dos compostos, adopta una geometria 

planoquadrada distorsionada coordinada als dos àtoms de fòsfor, mentre que les altres dues 

posicions les ocupa el lligand 2-metilal·lil. Les distàncies i angles més rellevants vénen donats 

a la Taula 5.5. 

Longitud (Å) Valor (º) 

Enllaç Pd21’ Enllaç Pd22’ Angle Pd21’ Angle Pd22’ 

Pd(1)–P(1) 2.2904(6) Pd(1)–P(2) 2.286 P(1)–Pd(1)–Pd(2) 92.11(2) P(1)–Pd(1)–Pd(2) 94.67(9) 

Pd(1)–P(2) 2.2510(6) Pd(1)–P(1) 2.232(2) P(2)–Pd(1)–C(22) 97.92(7) P(1)–Pd(1)–C(25) 125.6(3) 

Pd(1)–C(20) 2.206(3) Pd(1)–C(26) 2.552(12) C(22)–Pd(1)–C(20) 67.19(10) C(25)-Pd(1)-C(26) 61.1(4) 

Pd(1)–C(21) 2.212(2) Pd(1)–C(24) 2.087(10) C(20)–Pd(1)–P(1) 102.67(8) C(26)–Pd(1)–P(2) 76.4(3) 

Pd(1)–C(22) 2.159(2) Pd(1)–C(25) 2.299(12) 

C(20)–C(21) 1.402(4) C(24)–C(26) 1.447(17) 

C(21)–C(22) 1.419(4) C(24)–C(25) 1.366(17) 

C(21)–C(23) 1.505(4) C(24)–C(23) 1.365(15) 

 

Els valors dels paràmetres d’enllaç dels complexos estan en l’interval típic per a 

compostos anàlegs de la bibliografia.8c,12h,19-20 En les dues estructures es troba que la distància 

Taula 5.5. Distàncies i angles seleccionats de Pd21’ i Pd22’. 
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Pd–P més curta (amb el fòsfor del fragment fosfinit) es correspon amb la distància Pd–Cal·lil 

més llarga en trans (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15. Relació entre les distàncies Pd-P (P’ = fosfinit, fosfit o diamidofosfit, P* = fosfina) i Pd-Cal·lil. 

A la Figura 5.16 es mostra l’estructura molecular determinada per difracció de raigs 

X dels complex Pd24’S, amb un lligand del tipus fosfina-fosfit. 

 

Figura 5.16. Representació ORTEP del complex Pd24’S. Els el·lipsoides d’agitació tèrmica estan representats al 50% 
de probabilitat. Els àtoms d’hidrogen i l’ió hexafluorofosfat s’han omès per claredat. 

Es pot veure que l’estructura posa de manifest la geometria planoquadrada 

distorsionada al voltant de l’àtom de Pd. En general, les distàncies i els angles són similars a 

altres complexos prèviament descrits. 6d,8c,12h,19-20Les distàncies i angles més rellevants vénen 

donats a la Taula 5.6. 
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Taula 5.6. Dades cristal·logràfiques d’enllaços i angles de Pd27’S i Pd28’S. 

Enllaç Longitud (Å) Angle Valor (º) 

Pd(1)–P(1) 2.237(2) P(1)–Pd(1)–Pd(2) 88.29(7) 

Pd(1)–P(2) 2.335(2) P(1)–Pd(1)–C(35) 98.4(3) 

Pd(1)–C(37) 2.163(8) C(37)–Pd(1)–C(35) 66.6(3) 

Pd(1)–C(36) 2.190(9) C(37)–Pd(1)–P(2) 106.4(3) 

Pd(1)–C(35) 2.170(8) 

C(37)–C(36) 1.417(12) 

C(36)–C(35) 1.390(11) 

C(36)–C(38) 1.514(12) 

P(1)–O(1) 1.610(5) 

P(1)–O(2) 1.574(5) 

 

En aquest cas, les dues distàncies Pd–Cal·lil són pràcticament idèntiques encara que 

les distàncies Pd–P siguin diferents. Ja s’ha comentat però que el refinament de l’estructura 

no s’ha pogut dur a terme correctament, especialment en la zona del fragment al·lílic i en 

conseqüència pot ser que les dades no siguin fiables. En aquest cas l’angle de torsió del grup 

binaftol és de 61,46º, més gran que en altres compostos descrits a la bibliografia.6d,21 

A la Figura 5.17 es mostra l’estructura molecular determinada per difracció de raigs 

X dels complex Pd27’S i Pd28’S, amb lligands fosfina-diamidofosfit. 
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Figura 5.17. Representació ORTEP dels complexos Pd27’S (superior) i Pd28’S (inferior). Els el·lipsoides d’agitació 
tèrmica estan representats al 50% de probabilitat. Els àtoms d’hidrogen i l’ió hexafluorofosfat s’han omès per claredat. 

Tots dos complexos tenen una geometria planoquadrada distorsionada al voltant de 

l'àtom de pal·ladi, on les quatre posicions de coordinació estan ocupades pels dos àtoms 

de fòsfor del lligand i els dos àtoms terminals del fragment 2-metilal·lil. Cal destacar que en el 

complex Pd27’S la distància de l’enllaç Pd–Cal·lil trans al fragment diamidofosfit és més llarga 

que la distància Pd–Cal·lil trans al fragment fosfina del lligand, com succeïa en els complexos 

Pd21’ i Pd22’. En canvi, s’observa la tendència oposada en el complex Pd28’S. Ara bé, 

 les agitacions tèrmiques han fet impossible el refinament adequat de l’estructura i per tant els 

paràmetres d’enllaç del fragment al·lílic poden no ser els correctes. Les distàncies i angles més 

rellevants vénen donats a la Taula 5.7. 

Taula 5.7. Dades cristal·logràfiques d’enllaços i angles de Pd27’S i Pd28’S. 

Longitud (Å) Valor (º) 

Enllaç Pd27’S Enllaç Pd28’S Angle Pd27’S Angle Pd28’S 

Pd(1)–P(1) 2.257(13) Pd(1)–P(1) 2.293(3) P(1)–Pd(1)-P(2) 91.60(5) P(1)–Pd(1)–P(2) 92.09(9) 

Pd(1)–P(2) 2.319(14) Pd(1)–P(2) 2.251(2) P(2)–Pd(1)-C(39) 104.10(18); P(2)–Pd(1)–C(21) 99.4(3) 

Pd(1)–C(39) 2.177(5) Pd(1)–C(21) 2.113(12) C(39)–Pd(1)–C(41) 66.6(2) C(21)–Pd(1)–C(19) 67.4(4) 

Pd(1)–C(40) 2.189(6) Pd(1)–C(20) 2.169(13) C(41)–Pd(1)–P(1) 97.63(16); C(19)–Pd(1)–P(1) 99.2(3) 

Pd(1)–C(41) 2.158(6) Pd(1)–C(19) 2.226(12) N(1)a 346.7 N(1)a 359.7 

C(39)–C(40) 1.428(9) C(21)–C(20) 1.380(10) N(2)a 357.1 N(2)a 348.9 

C(40)–C(41) 1.376(8) C(20)–C(19) 1.388(10) 

C(40)–C(42) 1.517(9) C(20)–C(22) 1.488(11) 

P(1)–N(1) 1.683(4) P(1)–N(1) 1.655(8) 

P(1)–N(2) 1.656(5) P(1)–N(2) 1.717(7) 

a: Sumatori dels tres angles dels enllaços de l’àtom de nitrogen amb el fòsfor, amb el grup metil i el grup binaftil. 
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Les dues distàncies d'enllaç P–N tenen valors diferents en tots dos complexos i estan 

en concordança amb compostos similars.8b,c,17b Els valors indiquen un cert caràcter de doble 

enllaç, tal com es troba en altres complexos anàlegs descrits en la bibliografia.8c 3687,22 

D’altra banda, la suma dels angles al voltant de l’àtom de nitrogen és d’aproximadament 360º, 

indicatiu d’una geometria plana i hibridació sp2. L’angle de torsió del grup 1,1’-binaftil és, en 

tots dos casos, d’uns 60º. 

5.4. Substitució al·lílica asimètrica 

5.4.1. Alquilació i aminació al·lílica de rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-1-propè 

Tal com s’ha descrit als Capítols 3 i 4 amb altres compostos catiònics de pal·ladi, els 

complexos presentats en aquest capítol també es van avaluar com a precursors catalítics en 

la reacció de substitució al·lílica (alquilació i aminació) asimètrica emprant altra vegada el 

substrat model S2. Les condicions que es varen usar són les mateixes que les descrites en els 

capítols anteriors8c,12h,23_ENREF_27 (Esquema 5.7). 

Esquema 5.7. Condicions experimentals de l’alquilació i aminació al·lílica asimètrica. 

Les alquilacions es van dur a terme a un temps de 24 h i les aminacions a 72 h. 

Els resultats obtinguts amb els 14 nous precursors catiònics de Pd es recullen a la Taula 5.8. 

Entradaa,b Precursor Nucleòfil Conv.c (%) eed (%) 

1 Pd19’ DMM > 99 11 (R) 

2 Pd20’ DMM > 99 45 (R) 

3 Pd21’ DMM > 99 9 (S) 

4 Pd22’ DMM > 99 5 (S) 

5 Pd23’R DMM > 99 80 (R) 

6 Pd23’S DMM > 99 66 (S) 

7 Pd24’R DMM > 99 94 (R) 

8 Pd24’S DMM > 99 81 (S) 

9 Pd25’S DMM > 99 88 (S) 

10 Pd26’R DMM > 99 82 (R) 

11 Pd26’S DMM > 99 73 (S) 

12 Pd27’R DMM > 99 56 (R) 

13 Pd27’S DMM > 99 50 (S) 

Taula 5.8. Resultats de la substitució al·lílica asimètrica de S2 amb els precursors Pd19’-Pd28’S. 
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Entradaa,b Precursor Nucleòfil Conv.c (%) eed (%) 

14 Pd28’S DMM > 99 96 (S) 

15 Pd19’ Benzilamina 10 < 5 

16 Pd20’ Benzilamina 17 18 (S) 

17 Pd21’ Benzilamina 40 < 5 

18 Pd22’ Benzilamina 20 8 (S) 

19 Pd23’R Benzilamina 0 – 

20 Pd23’S Benzilamina 0 – 

21 Pd24’R Benzilamina 0 – 

22 Pd24’S Benzilamina 0 – 

23 Pd25’S Benzilamina 0 – 

24 Pd26’R Benzilamina 31 18 (S) 

25 Pd26’S Benzilamina 61 42 (R) 

26 Pd27’R Benzilamina 40 37 (S) 

27 Pd27’S Benzilamina 70 39 (R) 

28 Pd28’S Benzilamina 80 70 (R) 

a: Condicions de reacció de les alquilacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, DMM 3 mmol, BSA 3 mmol, KOAc 1 
mg i 5 mL de CH2Cl2. b: Condicions de reacció de les aminacions al·líliques: [Pd] 0.01 mmol, S2 1 mmol, benzilamina 3 
mmol i 5 mL de CH2Cl2. c: Conversió relativa al substrat S2 consumit, determinada per RMN i HPLC. d: Excés 
enantiomèric determinat per HPLC. 

Tots els precursors que es van assajar en l’alquilació al·lílica asimètrica han resultat 

ser actius i arriben a conversions completes a 24 h com es veu a les entrades 1-14. Respecte 

a l’enantioselectivitat, l’interval de valors és molt ampli amb valors d’excés enantiomèric que 

van des de gairebé zero (entrades 3 i 4) a valors d’aproximadament el 95% (entrades 7 i 14). 

Per poder identificar com afecten els diferents elements estereogènics dels lligands a 

l’enantioselectivitat, convé discutir-la segons el tipus de lligands que conté el precursor. 

En primer lloc hi ha els precursors amb lligands fosfina-fosfinit (Pd19’-Pd22’, entrades 

1-4) que contenen només el fòsfor estereogènic amb els quals es van obtenir baixes 

enantioselectivitats excepte amb el precursor Pd20’ (entrada 2), que conté el grup t-Butil en 

l’àtom de fòsfor estereogènic. És interessant observar que amb els precursors Pd19’ i Pd20’ 

(entrades 1 i 2), amb el fragment difenilfosfinit, s’afavoreix la formació de l’isòmer R del 

producte d’alquilació, mentre amb els precursors Pd21’ i Pd22’ (entrades 3 i 4), amb el 

fragment diisopropilfosfinit, s’afavoreix la formació de l’isòmer S. La inducció cap a un o l’altre 

estereoisòmer canviant una part no quiral del lligand és interessant ja que aquests lligands 

només contenen un element estereogènic amb la mateixa configuració. 

En segon lloc hi ha els precursors amb lligands que tenen més d’un element 

estereogènic (entrades 5-14), que són interessants ja que permeten discutir efectes de 

match-mismatch entre les configuracions dels elements estereogènics i l’enantioselectivitat 

obtinguda. La tendència general és que les enantioselectivitats són més altes que amb els 

precursors Pd19’-Pd22’ corroborant que el fragment 1,1’-binaftil és un bon inductor quiral. 

De fet, tots els precursors amb lligands del tipus fosfina-fosfit/diamidofosfit Pd23’R-Pd28’S 
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(entrades 5-9) van donar altes enantioselectivitats excepte els precursors Pd23’S, Pd27’R i 

Pd27’S (entrades 6, 12 i 13). S’observen efectes match/mismatch entre el fragment fosfina 

P-estereogènic i la part fosfit o diamidofosfit. La configuració absoluta de l’àtom de fòsfor 

estereogènic és sempre SP a causa d’haver emprat la (–)-efedrina com auxiliar quiral. 

Clarament es pot veure a la taula que la combinació matched correspon als lligands (Ra, SP) 

(cf. entrades 5 vs. 6, 7 vs. 8, 10 vs. 11 i 12 vs. 13). Les configuracions absolutes del producte 

d’alquilació són en tots els casos controlades per la configuració del grup 1,1’-binaftil, de la 

mateixa manera que van Leeuwen i col.6d van trobar per a sistemes comparables. 

L’única diferència rellevant entre els precursors amb lligands fosfina-fosfit (entrades 5-9) i 

fosfina-diamidofosfit (entrades 10-13) és que, en el primer cas, els lligands que contenen un 

substituent terc-butil són més enantioselectius que els que contenen el substituent metil 

(entrades 5 vs. 7 i 6 vs. 8) mentre que en el segon cas, aquesta tendència és totalment oposada 

(entrades 10 vs. 12 i 11 vs. 13). El millors resultats s’obtenen amb els precursors Pd24’R, 

Pd25’S i Pd28’S (entrades 7, 9 i 14). Cal destacar que els dos últims lligands contenen un 

fragment fosfina aquiral. 

En el cas de l’aminació al·lílica asimètrica es va trobar que, inesperadament, 

els precursors amb lligands fosfina-fosfit Pd23’S-Pd25’S (entrades 19-23) eren completament 

inactius, fins i tot a 72 h de temps de reacció. La resta de precursors no van donar conversió 

completa a 72 h, concloent que són menys actius que a la reacció alquilació. Això es pot 

entendre perquè el dimetilmalonat és aniònic i millor nucleòfil que no pas la benzilamina. 

Pel que fa a l’enantioselectivitat, els valors són baixos o moderats, considerablement menors 

que no pas els obtinguts en l’alquilació al·lílica, tot i que les tendències són similars. Així doncs, 

els precursors amb lligands fosfina-fosfinit (entrades 15-18) van generar una inducció quiral 

molt baixa mentre que els precursors amb lligands fosfina-diamidofosfit donen valors 

d’excessos enantiomèrics moderats. Cal destacar que el millor resultat va ser amb el precursor 

Pd28’S, que conté el fragment fosfina aquiral, de forma anàloga a la reacció d’alquilació. 

Els efectes match-mismatch, encara que amb enantioselectivitats moderades, van mostrar que 

la configuració millor és la (Sam, SP), del precursor Pd26’S. Pel que fa la configuració del 

producte final, es veu que el descriptor és l’oposat al producte final de l’alquilació. 

Tanmateix, això només es deu a l’ordre de prioritats en l’assignació de la configuració absoluta 

seguint les regles Cahn-Ingold-Prelog i no a una inducció de quiralitat oposada. 

Per tal de racionalitzar els resultats d’enantioselectivitat obtinguts es va preparar i 

caracteritzar el complex Pd24*R que conté el lligand L24R i el fragment 3-1,3-difenilal·lil 

(Esquema 5.8). 
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Esquema 5.8. Obtenció del complex catiònic Pd24*R. 

Aquests tipus de complexos són interessants ja que són un dels intermedis proposats 

en el cicle catalític de l’alquilació al·lílica asimètrica de S2. El complex Pd24*R es va 

caracteritzar per les tècniques habituals. En solució la relació dels diferents isòmers és més 

diferenciada en Pd24*R (1:3,5) que en Pd24’R (1:2,3), que conté el fragment 2-metilal·lil, a 

causa de l’augment de l’impediment estèric que produeixen els grups fenil del fragment al·lílic. 

Un dels objectius de la preparació d’aquest complex era l’obtenció d’un monocristal per a la 

resolució de l’estructura cristal·lina per difracció de raig X i obtenir més informació per poder 

justificar la configuració absoluta del producte d’alquilació. Desafortunadament no es van 

poder aconseguir monocristalls vàlids per fer difracció raigs X. 

Seguint amb la mateixa idea es van dur a terme càlculs teòrics semiempírics 

(mètode PM3) amb el programari comercial SpartanTM per a conèixer l’energia de formació 

dels dos isòmers de l’intermedi de reacció amb el grup 1,3-difenilal·lil on ambdós grups fenils 

es troben en posició syn. Concretament es van optimitzar els complexos amb dels lligands 

L24R, L24S, L25S i L28S, que són els més enantioselectius, per identificar quin és l’isòmer 

més estable i per tant el que s’espera que sigui el majoritari en solució. A la Figura 5.18 

s’indiquen les entalpies de formació d’aquests intermedis així com l’isòmer més estable de 

cadascun d’ells. 
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Figura 5.18. Entalpies de formació calculades pels intermedis 3-1,3-difenilal·lil de Pd(II). 
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Segons el mecanisme de l’alquilació al·lílica amb nucleòfils tous (apartat 2.2.3.1) l’atac 

nucleofílic al grup al·lil té lloc externament al carboni més electrofílic, que sol ser el que 

presenta una distància Pd–C més llarga. Aquesta posició s’indica a la figura amb una fletxa 

vermella i en tots els casos és el Cal·lil cis a la part de tipus fosfina del lligand. Aquest fet 

concorda amb les estructures cristal·lines dels complexos amb el substituent 2-metilal·lil 

comentades abans, la majoria de les quals presenten una distància Pd-Cal·lil cis a la fosfina 

més llarga que la trans. 

El model permet racionalitzar la configuració absoluta observada experimentalment 

per al productes de substitució (Prod2A i Prod2B). En el cas de l’alquilació al·lílica, cadascun 

dels dos enantiòmers de Prod2A prové de l’atac a un dels dos extrems del fragment 

1,3-difenilal·lil pel DMM (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19. Procés d’enantioselecció en un dels isòmers de l’intermedi 3-1,3-difenilal·lil de Pd(II). 

Experimentalment (Taula 5.8) s’ha trobat que amb el precursor Pd24’R s’obté 

majoritàriament l’enantiòmer R-Prod2A mentre que amb els precursors Pd24’S, Pd25’S i 

Pd28’S s’obté S-Prod2A. Això està d’acord amb l’atac al carboni al·lílic amb la distància 

Pd–C més llarga de l’isòmer més estable de l’intermedi calculat, indicat amb una fletxa vermella 

a la Figura 5.18. 

Malauradament no es poden contrastar aquests arguments basat en càlculs teòrics  

amb dades d’estructures cristal·lines perquè no s’ha aconseguit resoldre cap estructura de 

complexos de Pd amb el fragment 1,3-difenilal·lil. Tampoc es poden fer servir les estructures 

amb el grup 2-metilal·lil (fins i tot assumint que són similars a les que tenen el grup 

1,3-difenilal·il) ja que les que es tenen amb els lligands més enantioselectius (Pd24’S i Pd28’S) 

tenen una agitació tèrmica molt elevada. 
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5.4.2. Alquilació al·lílica de l’acetat de cinamil 

Tenint en compte els bons resultats obtinguts en l’alquilació al·lílica del substrat S2, 

es va assajar el substrat S5 (acetat de cinamil) en la reacció d’alquilació al·lílica. Aquest 

substrat es diferencia de S2 per presentar dues posicions electròfiles diferents (l’al·lílica i la 

benzílica) i per tant permet l’estudi de la regioselectivitat del procés catalític. Així doncs es 

poden formar dos productes a partir de l’intermedi al·lílic que es forma en el cicle catalític, un 

de lineal i aquiral on l’anió malonat de dimetil ha atacat el carboni terminal no substituït i un de 

ramificat i quiral on ha atacat el carboni terminal substituït. D’acord amb les dades de la 

bibliografia, amb els precursors de Pd habitualment s’obté el producte lineal. La reacció 

d’alquilació al·lílica en S5 es representa a la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20. Alquilació al·lílica de l’acetat de cinamil. 

Els resultat obtinguts per alguns dels precursors catiònics de Pd descrits en aquest 

capítol es recullen a la Taula 5.9. 

Entradaa Precursor Conv.b (%) Relació 5B:5L 

1 Pd19’ > 99 1:7 

2 Pd20’ > 99 1:10 

3 Pd21’ 42 1:8 

4 Pd22’ > 99 1:13 

5 Pd23’R > 99 1:18 

6 Pd24’S > 99 1:6 

7 Pd25’S > 99 1:13 

8 Pd26’R > 99 1:25 

9 Pd28’S 80 1:45 

a: Condicions de reacció de les alquilacions al·líliques amb DMM: [Pd] 0,01 mmol, acetat de cinamil 1 mmol, DMM 3 
mmol, BSA 3 mmol, KOAc 1 mg i 5 mL de CH2Cl2. b: Conversió relativa a el S4 consumit, determinada per GC. 

La majoria de precursors van donar conversions completes a 1 h de temps de reacció, 

excepte Pd21’ i Pd28’S (entrades 3 i 9, respectivament). Respecte a la regioselectivitat, com 

s’esperava el producte lineal es va formar en major proporció que el ramificat. Cal destacar 

que la selectivitat envers l’isòmer ramificat va ser més elevada amb els precursors Pd19’, 

Pd21’ i Pd24’S (entrades 1, 2 i 6). Es pot veure que els precursors amb lligands fosfina-

diamidofosfit (entrades 8 i 9) van generar l’isòmer lineal amb una gran selectivitat. La baixa 

Taula 5.9. Resultats de la substitució al·lílica asimètrica del S5. 
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concentració dels isòmer ramificat va fer impossible la determinació de l’excés enantiomèric 

del producte de substitució. 

5.4.3. Alquilació al·lílica de rac-3-acetoxi-1-ciclohexè 

Finalment es va alquilar el rac-3-acetoxi-1-ciclohexè (S6). Aquest substrat és simètric 

com S2 però té la característica que la posició que s’alquila està en un cicle de 6 baules que 

és molt menys impedit estèricament que S2 i per tant habitualment és mes difícil obtenir bons 

excessos enantiomèrics. A la Figura 5.21 es mostra la reacció d’alquilació al·lílica asimètrica 

de S6. Els resultat obtinguts per als precursors Pd24’R i Pd28’S, que són els precursors més 

enantioselectius amb el S2, es mostren a la Taula 5.10. 

 

Figura 5.21. Alquilació al·lílica de S6. 

Entradaa Precursor Conv.b (%) eec 

1 Pd24’S 19 9 

2 Pd28’S 13 28 

a: Condicions de reacció de les alquilacions al·líliques amb DMM: [Pd] 0.01 mmol, S6 1 mmol, DMM 3 mmol, BSA 3 mmol 
i KOAc 1 mg en 5 mL de CH2Cl2. b: Conversió relativa al S6 consumit, determinada per GC. c: Excés enantiomèric 
determinat per GC. 

En primera instància es veu la baixa activitat dels dos precursors a 24 h. Es van provar 

experiments a temps més llargs però les conversions no augmentaven significativament 

mentre que les induccions quirals seguien sent baixes. A causa d’aquests resultats no gaire 

falaguers, no es va continuar l’estudi amb aquest substrat. 

5.5. Síntesi i caracterització de complexos catiònics del 

tipus [RuCl(6-p-cimè)(P*-P’)]PF6 

Els lligands difosforats P*-P’ es van intentar complexar, finalment, al fragment 

organometàl·lic [RuCl2(6-p-cimè)] per tal de formar precursors catalítics catiònics per a la 

hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen. Així es va tractar un equivalent del dímer 

D2 amb dos equivalents del lligand P*-P’ en presència d’hexafluorofosfat d’amoni, com es 

mostra a la Figura 5.22. 

Taula 5.10. Resultats de la substitució al·lílica asimètrica de S6. 
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Figura 5.22. Preparació dels complexos catiònics de Ru(II) p-cimè. 

Els compostos desitjats només es varen poder preparar pels lligands fosfina-fosfinit 

(L19-L22) i van caldre aproximadament 24 h per assolir conversions completes. No va passar 

el mateix amb els lligands fosfina-fosfit o fosfina-diamidofosfit, que contenen un fragment 

1,1’-binaftil (L23R-L28S), amb els quals no es va observar coordinació. Així doncs, es va provar 

la síntesi emprant TlPF6 per tal d’alliberar una vacant en el Ru però els experiments també 

varen ser infructuosos. Es pot suposar que la manca de coordinació dels lligands podria ser 

causada per impediment estèric del fragment 1,1’-binaftil, molt voluminós, en un complex 

octaèdric saturat. 

Finalment doncs només es varen poder obtenir els quatre nous productes esmentats, 

encara que tampoc de forma totalment pura. Es varen obtenir sòlids vermellosos per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Els complexos preparats que es varen poder obtenir i 

caracteritzar mínimament es mostren a la Figura 5.23. 

 

Figura 5.23. Complexos catiònics de Ru amb lligands P*-P’. 

Cal comentar que anàlogament al compostos catiònics de Ru del capítol anterior, 

la coordinació bidentada del lligand P*-P’ genera un centre estereogènic a l’àtom de Ru i per 

tant es poden generar dos diastereoisòmers, com de fet va ser el cas. La caracterització 

d’aquests quatre nous complexos de Ru va ser difícil per la seva gran inestabilitat a l’aire i en 

solució, motiu pel qual no han estat inclosos a la part experimental. Algunes dades d’RMN que 

s’han pogut obtenir es mostren a la Taula 5.11. 
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Compost Proporció isomèrica RMN 31P{1H} (ppm) 

Ru19’ 
I (54%) 148.2(d, 75.0), 15.63 (d, 75.0) 

II (46%) 149.6 (d, 76.2), 13.8 (d, 76.1) 

Ru21’ 
I (61%) 181.5 (d, 65.1), 13.26 (d, 65) 

II (39%) 186.6 (d, 66.8), 15.3 (d, 66.8) 

Ru22’ 
I (53%) 182.3 (d, 60.8), 38.5 (d, 60.8) 

II (47%) 176.8 (d, 62.8), 38.5 (sa) 

 

El complex Ru20’ no apareix a la taula perquè a l’espectre apareixen bandes amples. 

Per als altres complexos, als espectres d’RMN de31P{1H} es veuen les dues parelles de doblets 

causades pel dos diastereoisòmers formats per la coordinació bidentada. Els desplaçaments 

químics són més alts que en els complexos de Pd, aproximadament uns 40 ppm en el P no 

quiral i uns 20 ppm en el P estereogènic. Anàlogament als compostos descrits a l’apartat 

anterior, el complex de coordinació de Ru amb el lligand L19 (Ru19’) té un desplaçament 

menor al de la resta de complexos. Com a exemple, es mostra l’espectre d’RMN de 31P{1H} de 

Ru21’ a la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24. Espectre d’RMN de 31P{1H} (162 MHz, CDCl3) del complex Ru21’. 

Pel que fa al espectres d’RMN de 1H i de 13C{1H}, no es donen les dades perquè els 

espectres són poc definits i mostren una gran quantitat de senyals, degudes probablement a 

productes de descomposició. 

  

Taula 5.11. Dades d’RMN dels complexos Ru19’-22’. 
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5.6. Hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen 

En aquest últim apartat es descriuen els assajos catalítics d’hidrogenació asimètrica 

per transferència d’hidrogen de l’acetofenona (S3) amb els precursors catalítics Ru19’-22’. 

Les condicions són les descrites en els dos capítols anteriors d’aquesta TESI (Figura 5.25). 

 

Figura 5.25. Reacció catalítica d’hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen de S3. 

Com és habitual, els precursors es van activar durant 15 min a reflux d’isopropanol en 

presència del terc-butòxid de potassi, per tal de formar l’hidrur que és l’espècie catalíticament 

activa. A la Taula 5.12 es mostren els valors dels assajos catalítics amb tots els precursors de 

Ru(II) preparats. Només es mostren els resultats a 1 h de temps de reacció. 

Tots els precursors assajats van ser actius en la reacció de transferència d’hidrogen 

asimètrica de l’acetofenona. L’activitat va ser molt alta en comparació amb els precursors 

emprats en altres capítols ja que a 1 h ja es va convertir més del 80% de S3. Cal destacar el 

cas del precursor Ru19’, que proporciona una conversió gairebé completa a 1 h. Pel que fa a 

l’enantioselectivitat, els resultats obtinguts són baixos. Com s’ha comentat, el precursor Ru22’ 

és el que té menys estabilitat en dissolució i per tant la nul·la discriminació que produeix es pot 

explicar per la descomposició del catalitzador. 

  

Taula 5.12. Resultats de la hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen de S3 amb els precursors Ru19’-22’. 

Entrada Precursor Conversióa (%) eeb (%) 

1 Ru19’ 97 25 (S) 

2 Ru21’ 85 30 (R) 

3 Ru22’ 80 < 5 

a Conversió relativa al S3 inicial en 1 h de reacció. b excés enantiomèric a 1 h. 
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5.7. Conclusions 

I. Mitjançant reaccions de condensació entre fosfinoalcohols i clorofosfines, s’han 

obtingut catorze nous lligands bidentats P*-P’ amb simetria C1 del tipus fosfina-fosfinit 

(L19-L22), fosfina-fosfit (L23R-L25S) i fosfina-diamidofosfit (L26R-L28S). 

II. La complexació dels lligands L19-L28S al fragment organometàl·lic Pd(II)-al·lil ha 

permès la síntesi de catorze nous precursors catiònics del tipus [Pd(3-C4H7) 

(P*-P’)]PF6, Pd19’-Pd28’S. Tots els complexos es presenten com a mescles de dos 

isòmers en solució en proporcions variables segons el lligand coordinat. 

III. Els complexos de Pd obtinguts s’han emprat en la reacció d’alquilació al·lílica 

asimètrica de S1, assolint conversió completa a 24 h en tots els casos. Els resultats 

d’enantioselectivitat han resultat ser molt variables. Els millors precursors són Pd24’R 

i Pd28’S, que contenen el fragment 1,1-binfatil i que generen el producte d’alquilació 

amb un ee al voltant del 95%. S’ha pogut identificar que les millors combinacions de 

configuracions absolutes (matched) són Ral o Ram, SP (L24R i L28S). S’ha demostrat 

que el fragment 1,1’-binaftil controla la configuració absoluta del producte i que no cal 

la presència d’un àtom de fòsfor estereogènic per obtenir valors molt elevats 

d’inducció quiral. 

IV. En la reacció d’aminació al·lílica asimètrica de S2 l’activitat dels precursors és 

moderada pels precursors Pd23’S-Pd25’S i nul·la pels precursors amb lligands 

fosfina-fosfit (Pd19’-Pd22’) Els valors de l’enantioselectivitat són moderats o baixos, 

de fins el 70% amb el precursor Pd28’S. Les tendències en la inducció quiral són les 

mateixes que en l’alquilació al·lílica. 

V. La reacció dels lligands amb el dímer de Ru D2 només ha permès obtenir quatre nous 

precursors catiònics del tipus [RuCl(6-p-cimè)(P*-P’)]PF6 (Ru19’-Ru22’), els quals 

són inestables en solució. 
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Capítol 6. Part experimental 

6.1. Aspectes generals 

Els reactius comercials utilitzats han estat subministrats per diversos distribuïdors. Si 

no s’indica el contrari, s’han fet servir sense purificació prèvia. Els dissolvents anhidres s’han 

destil·lat sota atmosfera de nitrogen1 o bé s’han obtingut del sistema de purificació de solvents 

PURESOLV de Innovative Technologies. 

Les manipulacions de compostos sensibles a l’oxigen i a l’aigua s’han dut a terme 

sota atmosfera inerta en una línia de buit/nitrogen i fent ús de les tècniques d’schlenk habituals. 

6.2. Instrumentació i aparells 

Per tal de caracteritzar adequadament els compostos descrits en aquesta TESI s’ha fet 

ús de tècniques espectroscòpiques (infraroig i ressonància magnètica nuclear) i no 

espectroscòpiques (anàlisi elemental, espectrometria de masses, polarimetria i difracció de 

raigs X). 

6.2.1. Anàlisi elemental (AE) 

Les anàlisis de C, H, N i S s’han dut a terme al Servei d’Anàlisi Elemental dels Centres 

Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona. L’aparell emprat ha estat un Eager 

model 1108. Per a les mostres amb fosfines s’ha utilitzat com a catalitzador de combustió 

MgO/WO3. 

6.2.2. Difracció de raigs X (DRX) 

La determinació d’estructures per difracció de raigs X s’ha dut a terme al Servei de 

Difracció de Raigs X dels Centres i Tecnològics de la Universitat de Barcelona, emprant un 

difractòmetre de monocristall Bruker D8 venture. Tota la informació de les estructures 

cristal·lines, condensada en els arxius .cif, es troba en el CD adjunt. 
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6.2.3. Espectroscòpia d’infraroig (IR) 

La caracterització per espectroscòpia d’infraroig ha estat duta a terme al Departament 

de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona 

emprant els espectrofotòmetres Nicolet 5700 IR i Nicolet Avatar 330 FT-IR. Els espectres s’han 

enregistrat dispersant els compostos en pastilles de KBr i fent ús d’una finestra espectral de 

4000 a 400 cm–1. Els valors de les principals bandes en nombre d’ona (�̅�) s’expressen en  

cm–1. 

6.2.4. Espectrometria de masses (EM) 

Els espectres de masses (ESI i ESI positiu d’alta resolució) han estat enregistrats 

utilitzant un aparell LC/MSD TOF d’Agilent Technologies, introduint la mostra per mitjà d’un 

sistema de bombeig HPLC Agilent i emprant una mescla H2O/CH3CN 1:1 com a dissolvent, 

als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona. 

6.2.5. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN) 

Els espectres de 1H (300 i 400 MHz), de 13C (101 MHz) i de 31P (121 MHz i 162 MHz) 

han estat enregistrats als aparells Varian Inova 300, Varian Mercury 400 i Bruker 400. 

Els espectres s’han enregistrat a temperatura ambient i, sinó s’indica el contrari, en solució de 

CDCl3. 

En els espectres d’RMN, els desplaçaments químics positius indiquen que les 

ressonàncies tenen lloc a camps més baixos que el tetrametilsilà (en RMN de 1H i 13C) o que 

el H3PO4 (en RMN de 31P). Per tal de referenciar s’ha utilitzat el tetrametilsilà com a referència 

interna (0.0 ppm) en els espectres d’RMN de 1H i 13C. En alguns espectres d’RMN de 31P s’ha 

utilitzat una referència externa de trimetilfosfit a l’1% dissolt en acetona deuterada (140.1 ppm), 

introduïda en un tub capil·lar segellat de tipus “inset”. 

Les constants d’acoblament, J, s’expressen en Hertz (Hz) i s’han utilitzat les següents 

abreviacions per a les multiplicitats: s, singlet; d, doblet; t, triplet; q, quadruplet; h, heptuplet; m, 

multiplet; dd, doblet de doblets; ddd, doblet de doblets de doblets; dt, doblet de triplets; 

td, triplet de doblets; tt, triplet de triplets; br, senyal ample; ov, senyal solapat; Ma, isòmer 

majoritari; mi, isòmer minoritari. 
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6.2.6. Polarimetria 

Les rotacions òptiques s’han mesurat en un polarímetre Perkin Elmer model 341. S’ha 

mesurat la rotació òptica usant una làmpada de sodi, a la longitud d’ona de la línia D del Na 

(589.6 nm), i a temperatura ambient. La cel·la que s’ha utilitzat té un camí òptic d’1 dm i un 

volum d’1 mL. El dissolvent ha estat en tots els casos el diclorometà i la concentració ha estat 

de 1 g/100 mL. Les mesures s’han fet en dos cicles de quatre, canviant l’orientació de la cubeta, 

descartant el valor mínim i màxim per a cada cicle i fent la mitjana aritmètica entre els sis valors 

restants. 

6.2.7. Cromatografia de gasos (CG) 

Seguidament es detallen les característiques de les anàlisis per cromatografia de gasos dels 

substrats i productes de les reaccions catalítiques estudiades. 

6.2.7.1. Hidrovinilació de l’estirè (S1) 

 

 

Aparell Agilent 6890N detector FID 

Columna capil·lar aquiral HP-5% PhMeSiloxane 

Pressió cap de columna 100 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.32 mm 

Programa 40 ºC, 2 min → 250 ºC (10 ºC/min), 20 min 

tR, S1 5.1 min 

tR, Prod1 7.3 min 

tR, Prod1Z 7.5 min 

tR, Prod1E 9.1 min 
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6.2.7.2.Cicloisomerització de -diens (S4) 

6.2.7.3. Hidrogenació de l’acetofenona per transferència d’hidrogen (S3) 

 

Aparell HP 5890 detector FID 

Columna capil·lar quiral Chiraldex DM 

Pressió cap de columna 150 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.25 mm 

Programa 60 ºC, 30 min → 120 ºC (10 ºC/min), 20 min 

tR, S1 9.4 min 

tR, (R)-Prod1 25.2 min 

tR, (S)-Prod1 26.0 min 

 

Aparell Agilent 6890N detector FID 

Columna capil·lar aquiral HP-5% PhMeSiloxane 

Pressió cap de columna 100 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.32 mm 

Programa 100 ºC, 10 min → 250 ºC (10 ºC/min), 10 min 

tR, S4 13.7 min 

tR, iS4A 14.0 min 

tR, iS4B 14.8 min 

tR, Prod4 15.1 min 

tR, iProd4A 15.8 min 

 

Aparell HP 5890 detector FID 

Columna capil·lar quiral Chiraldex DM 

Pressió cap de columna 100 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.25 mm 

Programa 120 ºC, isoterma, 30 min 

tR, S3 7.4 min 

tR, (R)-Prod3 12.3 min 

tR, (S)-Prod3 12.8 min 
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6.2.7.4. Alquilació al·lílica de l’acetat de cinamil (S5) 

6.2.7.5. Alquilació al·lílica de rac-3-acetoxi-1-ciclohexè (S6) 

 

6.2.8. Cromatografia de líquids d’alta resolució (HPLC) 

L’instrument emprat en les anàlisis per cromatografia de líquids d’alta resolució ha 

estat un Waters 717 plus autosampler equipat amb una columna Chiracel OD-H (25 cm x 0.46 

cm) i un detector de díodes Waters 996, prenent els valors a  = 260 nm. Aquestes anàlisis 

s’han dut a terme per determinar conversió i excés enantiomèric en les reaccions catalítiques 

de substitució al·lílica i per avaluar la puresa òptica dels fosfina-borans i derivats. En tots els 

casos s’han dissolt entre 5-10 mg de producte en 10 mL de fase mòbil i abans d’introduir la 

 

Aparell Agilent 6890N detector FID 

Columna capil·lar aquiral HP-5% PhMeSiloxane 

Pressió cap de columna 100 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.32 mm 

Programa 80 ºC, 2 min → 280 ºC (20 ºC/min), 40 min 

tR, S4 7.4 min 

tR, Prod5L 8.7 min 

tR, Prod5B 9.9 min 

 

Aparell HP 5890 detector FID 

Columna capil·lar quiral Chraldex DM 

Pressió cap de columna 100 kPa (He) 

Longitud 30 m x 0.25 mm 

Programa 110 ºC, 15 min → 130 ºC (10 ºC/min), 40 min 

tR, S6 7.7 i 7.9 min 

tR, (S)-Prod6 34.6 min 

tR, (R)-Prod6 35.2 min 
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mostra a l’aparell d’HPLC s’han filtrat les solucions per mitjà d’un filtre de PTFE de 0.2 µm. 

A continuació es mostren detalladament les característiques de cada un de les anàlisis. 

6.2.8.1. Alquilació al·lílica de rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-2-propè (S2) 

 

6.2.8.2. Aminació al·lílica de rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-2-propè (S2) 

 

6.2.8.3. Avaluació de la puresa òptica dels fosfina-borans 

Els fosfina-borans han estat analitzats per HPLC per tal de determinar-ne la puresa 

òptica. Les anàlisis s’han dut a terme emprant una mescla 95:5 hexà/isopropanol com a fase 

mòbil, un flux de 0.5 mL/min i una pressió a cap de columna de 300-350 psi. En tots els casos 

només s’observa d’un dels enantiòmers, per tant es suposa una puresa òptica major al 95% 

d’ee. 

 

Fase mòbil 95:5 hexà/isopropanol 

Flux 0.5 mL/min 

Pressió cap de columna 300-350 psi 

Programa 25 ºC, 30 min 

tR, (S)-S2 11.8 min 

tR, (R)-S2 12.7 min 

tR, (R)-Prod2A 13.8 min 

tR, (S)-Prod2A 14.5 min 

 

Fase mòbil 99:1 hexà/isopropanol 

Flux 0.3 mL/min 

Pressió cap de columna 210-240 psi 

Programa 25 ºC, 50 min 

tR, (S)-S2 25.1 min 

tR, (R)-S2 27.4 min 

tR, (R)-Prod2B 28.8 min 

tR, (S)-Prod2B 29.9 min 
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6.3. Procediment dels assajos catalítics 

6.3.1. Hidrovinilació asimètrica 

Les reaccions d’hidrovinilació s’han dut a terme en un reactor encamisat d’acer 

inoxidable connectat a un bany d’etanol. La temperatura i la pressió s’han controlat mitjançant 

un transductor i un termoparell, respectivament. El procediment que s’ha seguit és el següent: 

1) El reactor es manté durant 30 min sota un corrent d’aire calent per assecar-lo. 

El reactor es tanca, es termostatitza a 25 ºC, es purga al buit durant 10 min i es deixa 

sota atmosfera de nitrogen. 

2) Es pesen 0,02 mmol de precursor catalític de Pd. 

3) En 15 mL de diclorometà es dissolen, en aquest ordre, el precursor de Pd, estirè (S1) 

(2,04 g, 20 mmol) i tetrafluoroborat d’argent (0,0042 g, 0,022 mmol). Es deixa 10 min 

agitant a la foscor. 

4) Es filtra la suspensió amb un paper de filtre. La solució clara resultant s’introdueix al 

reactor, usant una xeringa i a contracorrent de nitrogen. 

5) Es pressuritza el reactor amb uns 15 bar d’etilè, s’esperen 2 min fins que la solució 

se saturi d’etilè i la pressió s’estabilitzi i es comença a comptar el temps. 

6) Passat el temps desitjat, s’obre el reactor i s’hidrolitza tot el líquid de l’interior amb uns 

20 mL d’una solució aquosa de clorur d’amoni al 15%. Es deixa agitant durant 10 min. 

Es separa la fase orgànica, s’asseca amb sulfat de sodi anhidre i es filtra. 

7) Es dilueix la solució amb diclorometà i s’analitza la distribució de productes i l’excés 

enantiomèric del 3-fenil-1-butè mitjançant cromatografia de gasos. 

6.3.2. Cicloisomerització asimètrica 

Les reaccions de cicloisomerització s’han dut a terme en schlenks allargats de 

100 mL a temperatura ambient. El procediment que s’ha seguit és el següent: 

1) Es pesen 0,02 mmol de precursor catalític de Pd. 

2) En 15 mL de diclorometà es dissolen, en aquest ordre, el precursor de Pd, 

dimetilmalonat de dial·lil (S4) (0,240 g, 1 mmol) i tetrafluoroborat d’argent (0,0042 g, 

0,022 mmol). Es deixa 10 min agitant a la foscor. 

3) Es filtra la suspensió amb un paper de filtre. La solució clara resultant s’agita 

vigorosament i es comença a comptar el temps. 
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4) Passat el temps desitjat, s’hidrolitza tot el líquid de l’interior amb uns 20 mL d’una 

solució aquosa de clorur d’amoni al 15%. Es deixa agitant durant 10 min. Es separen 

les fases i la fase orgànica s’asseca amb sulfat de sodi anhidre i es filtra. 

5) Es dilueix la solució amb diclorometà i s’analitza la distribució de productes i l’excés 

enantiomèric per cromatografia de gasos i RMN de 1H. 

6.3.3. Alquilació al·lílica asimètrica 

Les reaccions d’alquilació al·lílica s’han dut a terme en schlenks allargats de 50 mL a 

temperatura ambient. El procediment que s’ha seguit és el següent: 

1) Es purga un schlenk durant uns 15 min. 

2) Es pesen 0,01 mmol del precursor catalític de Pd i s’introdueixen a l’schlenk a 

contracorrent de nitrogen. 

3) S’hi afegeixen el substrats i la resta de components, pesats en vials, en l’odre indicat 

tot seguit. En cada addició, es renta el vial amb 1,25 mL de diclorometà. 

a. 1 mmol de substrat (0,25 g de (E)-3-acetoxi-1,3-difenil-2-propè (S2) o 0,18 g 

d’acetat de cinamil (S5) o 0,14 g de rac-3-acetoxi-1-ciclohexè (S6)) 

b. 3 mmol de malonat de dimetil (0,40 g) 

c. 3 mmol de bis(trimetilsilil)acetamida (0,61 g) 

d. 1 mg d’acetat de potassi (aproximadament 0,02 mmol) 

4) Es protegeix de la llum i es deixa agitant durant el temps desitjat. 

5) Passat aquest temps, s’afegeixen uns 10 mL d’èter dietílic i s’extreu amb una solució 

aquosa de clorur d’amoni al 15% (2 x 10 mL). 

6) La fase orgànica final s’asseca amb sulfat de sodi anhidre, es filtra i s’elimina el 

dissolvent a buit. 

7) El residu oliós resultant s’analitza per CG (acetat de cinamil i  

rac-3-acetoxi-1-ciclohexè) o per HPLC (rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-2-propè). 
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6.3.4. Aminació al·lílica asimètrica 

Les reaccions d’aminació al·lílica s’han dut a terme en schlenks allargats de 50 mL a 

temperatura ambient. El procediment que s’ha seguit és el següent: 

1) Es purga un schlenk durant uns 15 min. 

2) Es pesen 0,01 mmol del precursor catalític i s’introdueix a l’schlenk a contracorrent 

de nitrogen. 

3) S’hi afegeixen els reactius, en l’ordre indicat pesats en vials i emprant 1,25 mL de 

diclorometà per rentar el vial: 

a. 1 mmol de S2 (0,25 g de rac-(E)-3-acetoxi-1,3-difenil-2-propè) 

b. 3 mmol de benzilamina (0,32 g) 

4) Es protegeix de la llum i es deixa agitant durant el temps desitjat. 

5) Passat aquest temps, s’afegeixen uns 10 mL d’èter dietílic i s’extreu amb clorur 

d’amoni al 15% (2 x 10 mL). 

6) La fase orgànica final s’asseca amb sulfat de sodi anhidre, es filtra i s’elimina el 

dissolvent a buit. 

7) El residu oliós s’analitza per HPLC. 

6.3.5. Hidrogenació asimètrica per transferència d’hidrogen 

Les reaccions de transferència d’hidrogen s’han dut a terme en schlenk arrodonits de 

100 mL escalfats en blocs d’alumini a 95 ºC. El procediment que s’ha seguit és el següent: 

1) Es purga un schlenk acoblat a un refrigerant durant 15 min. 

2) En 25 mL d’isopropanol destil·lat es dissolen, en aquest ordre, el precursor de Ru 

(0,02 mmol) i tBuOK (0,1 mmol). Es col·loca l’schlenk al bloc d’alumini preescalfat a 

95 ºC i es reflueix durant 15 min per activar el precursor catalític. 

3) Passat aquest temps, s’afegeixen 0,47 mL (4 mmol) d’acetofenona (S3) amb xeringa 

i es comença a comptar el temps. 

4) Als temps desitjats, se’n treuen alíquotes (aproximadament de 0,1 mL) que s’elueixen 

en una pipeta pasteur amb SiO2, emprant diclorometà per eliminar el precursor 

metàl·lic i s’analitzen per cromatografia de gasos. 
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6.4. Síntesi dels lligands 

6.4.1. Precursors 

P1, Bis(N,N-dietilamino)fenilfosfina2 

Es dissol diclorofenilfosfina (17,9 g, 14 mL, 100 mmol) en 100 mL de 

THF en un schlenk. Mitjançant un embut d’addició a pressió compensada, 

s’afegeix lentament dietilamina (31,2 g, 45 mL, 4,2 mmol) dissolta en 30 mL 

de THF. Després d’agitar la solució resultant durant 1 h, s’obté una escuma 

blanca que es porta a reflux (80 ºC) durant 12 h. Les sals d’amoni formades es filtren i les 

aigües mares es porten a sequedat. S’obté un oli groguenc que és purifica mitjançant una 

destil·lació a pressió reduïda (160 ºC). Finalment s’obté el producte pur en forma d’oli incolor. 

Rendiment 65% (16,5 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors 

descrits amb anterioritat. 

RMN 1H (300 MHz): 7.54-7.46 (m, 2H), 7.43-7.35 (m, 2H), 7.33-7.24 (m, 1H), 3.22-3.09 (m, 

9H), 1.18 (t, 3JHH = 7.0, 12H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.6 (d, 1JCP = 3.2), 131.0-127.0 (C, 

CH, Ar), 42.8 (d, 2JCP = 16.4), 14.7 (d, 3JCP = 3.2). RMN 31P{1H} (121 MHz): +97.1 (s). 

P2, (2R,4S,5R)-2,5-difenil-3,4-dimetil-1,3,2-oxazafosfolidina-2-borà3 

Es dissol P1 (25,2 g, 100 mmol) en 100 mL de toluè. S’afegeix  

(–)-(1R,2S)-efedrina (18,2 g, 110 mmol) dissolta en 180 mL més de toluè. 

La mescla es porta a 105 ºC i es fa passar un corrent suau de nitrogen per 

tal d’eliminar la dietilamina produïda. Després de 8 h s’atura el corrent de 

nitrogen i s’agita a 105 ºC durant 12 h. A la solució incolora resultant s’hi afegeix BH3·SMe2 (11 

mL, 110 mmol) i la mescla s’agita durant 24 h. Es porta a sequedat i s’obté un sòlid pastós. 

Es fa precipitar el producte cristal·lí pur mitjançant l’addició de 150 mL de metanol i refredant 

al congelador. Rendiment 65% (18,5 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord 

amb els valors descrits amb anterioritat. 

 

IR: 3066, 2966, 2956, 2849, 2806, 2420 𝑣(B-H), 2362 𝑣(B-H), 2337 𝑣(B-H), 1436, 1179, 1110, 

961, 736, 693, 625, 613, 478. RMN 1H (400 MHz): 7.88-7.77 (m, 2H), 7.62-7.44 (m, 3H), 7.42-

7.28 (m, 5H), 5.59 (dd, J = 6.1, 3.0; 1H), 3.68 (m, 1H), 2.68 (d, J = 10.9, 3H), 0.83 (d, J = 6.4, 

3H). RMN 31P{1H} (121 MHz): +133.1 (m). 
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P3, Àcid 4-bifenililborònic4 

Es prepara una dissolució de 4-bromobifenil (4,66 g, 20 mmol) en 50 mL de 

THF i es refreda a –78 ºC mitjançant un bany d’acetona i CO2 sòlid. A continuació 

s’hi afegeix n-BuLi (13,8 mL d’una dissolució a 1,6 M en hexà, 22,1 mmol) per mitjà 

d’una xeringa. La suspensió blanca viscosa es deixa agitant durant aproximadament 

4 h i posteriorment s’afegeix gota a gota trimetoxiborà (4,16 g, 4,5 mL, 40 mmol) 

dissolt en 30 mL THF. La solució incolora resultant es deixa agitant 16 h, durant les quals es 

deixa escalfar a temperatura ambient. S’afegeixen 30 mL de HCl aquós al 10% per tal 

d’hidrolitzar l’èster borònic i es deixa agitant novament durant 1 h. S’extreu amb èter dietílic (3 

x 30 mL) i la fase orgànica es renta primerament amb dissolució de Na2CO3 aquós saturat i 

després amb aigua. S’asseca la fase resultant amb sulfat de sodi anhidre, es filtra i es porta a 

sequedat. El sòlid blanc obtingut es recristal·litza en THF/hexà. Rendiment 86% (3,47 g). 

Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits amb anterioritat. 

IR: 3180, 3173, 3134, 3057, 1608, 1398, 1335, 1207, 1122, 1106, 1091, 993, 838, 773, 739, 

690, 647, 631. RMN 1H (400 MHz, CD3COCD3): 7.98 (d, J = 8.1, 2H), 7.72-7.63 (m, 4H), 7.47 

(t, J = 8.4, 6.8; 2H), 7.40-7.34 (tt, 1H). RMN 13C{1H} (101 MHz, CD3COCD3): 126.2, 127.1, 

127.7, 129.1, 134.9, 141.2, 142.9. 

P4, 2-p-Bromoterfenil4 

En un schlenk de 250 mL s’introdueix [Pd2(dba)3] (0,33 g, 0,36 mmol) i 

trifenilfosfina (0,66 g, 2,9 mmol) i es dissol tot en 80 mL de 1,2-dimetoxietà 

desoxigenat. Es deixa agitant durant 10 min. Posteriorment s’addiciona 1-bromo-

2-iodobenzè (4,10 g, 2,2 mL, 14,5 mmol) i s’agita durant 15 min, s’observa que la 

solució passa de color marró a verdós. S’afegeix P3 (2,97 g, 15,0 mmol) suspès en 

80 mL de dissolució aquosa 2 M de Na2CO3 desoxigenada. La mescla bifàsica que 

s’obté es reflueix (95 ºC) durant 12 h. L’endemà s’extreu la mescla resultant amb 

diclorometà (2 x 100 mL), la fase orgànica es renta amb aigua i s’asseca amb Na2SO4 anhidre. 

Es filtra i s’eliminen els dissolvents al buit. El sòlid pastós groguenc resultant es purifica 

mitjançant una columna de SiO2 amb una mescla 90:10 hexà/diclorometà com a eluent. 

Rendiment 76% (3,42 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors 

descrits amb anterioritat. 

IR: 3048, 3027, 1485, 1462, 1447, 1437, 1422, 1391, 1243, 1157, 1108, 1066, 1026, 1004, 

840, 767, 760, 734, 698, 655, 576, 516. RMN 1H (400 MHz): 7.70-7.63 (m, 5H), 7.52-7.43 (m, 

4H), 7.40-7.33 (m, 3H), 7.25–7.17 (m, 1H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.2, 140.7, 140.4, 140.0, 

133.2, 131.3, 129.8, 128.8, 128.8, 127.4, 127.4, 127.1, 126.7, 122.6. AE: Calculat per a 
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C18H13Br, C 69.92%, H 4.24%; trobat, C 69.57%, H 4.36%. EM (impacte electrònic) m/e: 228 

([M] – Br), 308 ([M] – 1), 310 ([M] + 1). 

P5, 1-Bromopirè5 

Es dissolen pirè (20,2 g, 100 mmol) i N-bromosuccinimida (17,8 g, 100 

mmol) en 50 mL de DMF anhidra, tenint cura perquè la reacció de dissolució 

és molt exotèrmica. Es deixa reaccionar la mescla marronosa durant 48 h. 

S’afegeix aigua i s’extreu amb diclorometà (2 x 100 mL). Es combinen les f 

orgàniques i es renten amb aigua (2 x 100 mL). La fase orgànica final s’asseca amb Na2SO4 

anhidre i es filtra. El solvents s’eliminen a buit i el cru es fa servir sense purificació prèvia. 

Rendiment 86% (24,0 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors 

descrits amb anterioritat. 

RMN 1H (300 MHz): 8.43-7.95 (m, 9H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 119.9-131.2 (C, CH, Ar). 

P6, Dibenzotiofè-S,S-diòxid6 

Es dissol dibenzotiofè (5,00 g, 27,1 mmol) en 70 mL d’àcid 

acètic glacial. Seguidament s’afegeixen 12 mL de peròxid d’hidrogen al 

30% i es porta a reflux durant 4 h. La mescla resultant es filtra i es renta 

amb aigua destil·lada. S’obté un sòlid blanc. Rendiment 90% (5,30 g). 

Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits amb anterioritat. 

RMN 1H (300 MHz): 7.85-7.77 (m, 4H), 7.64 (td, J = 7.6, 1.1, 2H), 7.52 (td, J = 7.6, 1.0, 2H). 

P7R, Clorodioxafosfepina derivada del (R)-(+)-1,1′-bi(2-naftol)7 

Es dissol (R)-(+)-1,1′-bi(2-naftol) (0,50 g, 1,75 mmol) en 10 mL 

de triclorur de fòsfor. La suspensió es reflueix durant 12 h. Posteriorment 

es porta a sequedat i es fan diversos cicles d’afegir toluè i eliminar-lo al 

buit per tal d’eliminar completament l’excés de triclorur de fòsfor. 

Finalment s’obté un sòlid marronós. Es considera rendiment quantitatiu. 

Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits amb anterioritat. 

RMN 31P{1H} (162 MHz, inset CD3COCD3): +177.8 (s). 
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P7S, Clorodioxafosfepina derivada del (S)-(–)-1,1′-bi(2-naftol)7 

La preparació és anàloga a P7R, però emprant (S)-(–)-1,1′-

bi(2-naftol) (0,50 g, 1,75 mmol). Es considera rendiment quantitatiu. 

Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors 

descrits amb anterioritat. 

RMN 31P{1H} (162 MHz, inset CD3COCD3): +177.8 (s). 

P8R, Clorodiazofosfepina derivada de la (R)-N,N′-dimetil-1,1′-binaftildiamina8 

Es dissol (R)-N,N′-dimetil-1,1′-binaftildiamina (0,50 g, 1,60 mmol) 

en 15 mL de toluè. S’addiciona ràpidament amb xeringa N-

etildiisopropilamina (1,1 mL, 6,30 mmol) i es refreda amb un bany de gel. 

Mitjançant un embut d’addició a pressió compensada s’afegeix lentament 

triclorur de fòsfor (0,3 mL, 1,75 mmol) i es deixa agitant durant 12 h. 

Posteriorment es porta a sequedat i es fan diversos cicles d’afegir toluè i eliminar-lo al buit per 

tal d’eliminar completament l’excés de triclorur de fòsfor. S’obté un sòlid marronós. 

Es considera rendiment quantitatiu. Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord 

amb els valors descrits amb anterioritat. 

RMN 31P{1H} (162 MHz, inset CD3COCD3): +205.1 (s). 

P8S, Clorodiazofosfepina derivada de la (S)-N,N′-dimetil-1,1′-binaftildiamina8 

La preparació és anàloga a P8R, però emprant  

(S)-N,N′-dimetil-1,1′-binaftildiamina (0,50 g, 1,60 mmol). Es considera 

rendiment quantitatiu. Les dades de caracterització obtingudes estan 

d’acord amb els valors descrits amb anterioritat. 

RMN 31P{1H} (162 MHz, inset CD3COCD3): +205.1 (s). 
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6.4.2. Aminofosfina-borans 

O1, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(2-p-terfenilil)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà 

En un schlenk de 100 mL s’introdueix P4 (0,77 g, 2,30 mmol) 

i es dissol amb 15 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 ºC i 

s’afegeix n-BuLi (1,5 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 2,40 mmol). La 

solució groc-verdosa resultant es deixa agitant durant 2 h. 

Paral·lelament es prepara en un altre schlenk de 100 mL una dissolució 

de P2 (0,57 g, 2.3 mmol) en 15 mL THF i es porta a –78 ºC. Després de les 2 h, s’afegeix el 

contingut del primer schlenk sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La mescla es 

deixa agitant durant 12 h. A la solució ataronjada resultant s’hi afegeixen 10 mL d’aigua i 

s’elimina el THF al buit. S’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb 

aigua. S’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. S’eliminen els dissolvents i el sòlid pastós 

obtingut es purifica mitjançant un columna de SiO2 amb gradient de polaritat (100% hexà fins 

a 80:20 hexà/acetat d’etil). S’obté un sòlid blanc. Rendiment 47% (0,50 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.57-7.49 (m 1H), 7.38-6.97 (m 22H), 4.85 (s, br, 1H), 4.03 (ddq, J = 9.6, 

6.6, 3.0, 1H), 2.55 (d, 3JHP = 7.2, 3H), 1.55-0.80 (m, br, 3H), 0.68 (d, 3JHH = 7.2, 3H). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 147.2-126.0 (C, CH, Ar), 79.0 (s, CH), 58.5 (d, 2JCP = 10.3, CH), 32.0 (d, 
2JCP = 4.2, CH3), 10.2 (d, 3JCP = 6.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +69.3 (s, br). EM m/e: 

Calculat per a C34H35BNOP ([M] + H), 516.2628; trobat, 516.2645. [α]D: +37.4º. 

O2, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(1-pirenil)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà 

En un schlenk de 250 mL es pesa P5 (9,70 g, 34,5 mmol) i es 

dissol amb 70 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 ºC i s’afegeix 

n-BuLi (22,5 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 36,0 mmol). La solució 

groga resultant es deixa agitant durant 2 h. Paral·lelament es prepara 

en un altre schlenk de 250 mL una dissolució de P2 (8,55 g, 30,0 mmol) 

en 30 mL THF i es porta a –78 ºC. Després de les 2 h, s’afegeix el 

contingut de primer schlenk sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La mescla es 

deixa 12 h agitant. A la solució marronosa s’afegeixen 10 mL d’aigua i s’elimina el THF al buit. 

S’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua. S’asseca amb 

Na2SO4 anhidre i es filtra. S’eliminen els dissolvents i el sòlid pastós obtingut es purifica 

mitjançant un columna de SiO2 amb gradient de polaritat (100% hexà fins a 80:20 hexà/acetat 

d’etil). S’obté un sòlid blanc. Rendiment 85% (12,3 g). 
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RMN 1H (300 MHz): 8.48 (d, J = 12.4, 1H), 8.25-8.15 (m, 4H), 8.09-7.98 (m, 4H), 7.68-7.61 (m, 

2H), 7.52-7.29 (m, 8H), 5.07 (t, J = 4.8, 1H), 4.59 (m, 1H), 2.68 (d, 3JHP = 7.0, 3H), 1.38 (d, 3JHH 

= 6.9, 3H), 2.00-0.80 (m, 3H). RMN 13C{1H} (62.9 MHz): 142.6-123.1 (C, CH, Ar), 79.2 (d, 3JCP 

= 2.6, CH), 58.3 (d, 2JCP = 10.4, CH), 31.6 (d, 2JCP = 3.5, CH3), 11.8 (d, 3JCP = 4.2, CH3). RMN 
31P{1H} (121 MHz): +71.7 (s, br). EM m/e: Calculat per a C32H31BNOP ([M] + H), 488.2315; 

trobat, 488.2310. [α]D: +37.4º. 

O3, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(4-dibenzofuril)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà 

En un schlenk de 100 mL es pesa dibenzofurà (1,85 g, 11,0 

mmol) i es dissol amb 30 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 ºC i 

s’afegeix n-BuLi (6,9 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 11,0 mmol). La 

solució marró resultant i es deixa agitant a temperatura ambient durant 30 

min. Paral·lelament es prepara en un altre schlenk de 250 mL una 

dissolució de P2 (2,85 g, 10,0 mmol) en 40 mL THF i es porta a –78 ºC. 

Passats els 30 min, la solució de l’organolític es torna a refredar a –78 ºC. Posteriorment 

s’afegeix el contingut del primer schlenk sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La 

mescla es deixa 12 h agitant. A la solució marronosa s’afegeixen 30 mL d’aigua i s’elimina el 

THF al buit. S’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua. 

S’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. S’eliminen els dissolvents i el sòlid pastós groguenc 

obtingut es purifica mitjançant un columna de SiO2 amb gradient de polaritat (100% hexà fins 

a 80:20 hexà/acetat d’etil). S’obté un sòlid groguenc. Rendiment 77% (3,52 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.11 (dt, J = 7.8, 1.2, 1H), 7.96 (dm, J = 6.6, 1H), 7.78 (ddd, J = 12.3, 7.5, 

1.2, 1H), 7.58 (dm, J = 8.1, 1H), 7.51-7.18 (m, Ar, 13H), 4.90 (d, J = 6.0, 1H), 4.45 (m, 1H), 

2.63 (d, 3JHP = 8.1, 3H), 1.29 (d, 3JHH = 6.6, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.3-111.6 (C, CH, 

Ar), 78.6 (d, 3JCP = 6.2, CH), 58.2 (d, 2JCP = 11.0, CH), 30.9 (d, 2JCP = 4.4, CH3), 13.0 (s, CH3). 

RMN 31P{1H} (121 MHz): +67.5 (s, br). EM m/e: Calculat per a C28H27NO2P ([M] + H – BH3), 

440.1779; trobat, 440.1771. [α]D: +66.2º. 

O4, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(4-dibenzotiofenil)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà 

En un schlenk de 100 mL es pesa dibenzotiofè (2,03 g, 11,0 

mmol) i es dissol amb 30 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 ºC i 

s’afegeix n-BuLi (6,9 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 11,0 mmol). La 

solució marró resultant i es deixa agitant a 0 °C durant 5 h. Paral·lelament 

es prepara en un altre schlenk de 250 mL una dissolució de P2 (2,85 g, 

10 mmol) en 40 mL THF i es porta a –78 ºC. Passades 5 h, la solució de 

l’organolític es torna a refredar a –78 ºC. Posteriorment s’afegeix el contingut del primer schlenk 
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sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La mescla es deixa 12 h agitant. A la solució 

marró-groguenca s’afegeixen 30 mL d’aigua i s’elimina el THF al buit. S’extreu amb diclorometà 

(3 x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua. S’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. 

S’eliminen els dissolvents i el sòlid pastós obtingut es purifica mitjançant un columna de SiO2 

amb gradient de polaritat (100% hexà fins a 80:20 hexà/acetat d’etil). S’obté un sòlid blanc. 

Rendiment 87% (4,11 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.29 (m, 1H), 8.18 (m, 1H), 7.84 (m, 1H), 7.73 (m, 1H), 7.58-7.42 (m, Ar, 

9H), 7.34 (t, J = 7.6, 2H), 7.27 (t, J = 6.4, 1H), 4.96 (s, br, 1H), 4.47 (m, 1H), 2.75 (d, 3JHP = 7.6, 

3H), 1.36 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.4-121.4 (C, CH, Ar), 78.9 (d, 3JCP = 

2.7, CH), 58.5 (d, 2JCP = 10.4, CH), 31.6 (d, 2JCP = 4.3, CH3), 11.3 (d, 3JCP = 5.4, CH3). RMN 

31P{1H} (121 MHz): +70.1 (s, br). EM m/e: Calculat per a C28H27NOPS ([M] + H – BH3), 

456.1551; trobat, 456.1540. [α]D: +52.2º. 

O5, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(1-tiantrenil)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà 

En un schlenk de 100 mL es pesa tiantrè (0,60 g, 2,77 

mmol) i es dissol amb 40 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 

ºC i s’afegeix n-BuLi (2,3 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 3,70 

mmol). La solució marró resultant i es porta a reflux durant 1 h. 

Paral·lelament es prepara en un altre schlenk de 250 mL una 

dissolució de P2 (0,72 g, 2,52 mmol) en 40 mL THF i es porta a –78 

ºC. Passada 1 h, la solució de l’organolític es torna a refredar a –78 ºC. Posteriorment s’afegeix 

el contingut del primer schlenk sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La mescla es 

deixa 12 h agitant. A la solució marró-groguenca s’afegeixen 30 mL d’aigua i s’elimina el THF 

al buit. S’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua. S’asseca 

amb Na2SO4 anhidre i es filtra. S’eliminen els dissolvents i el sòlid pastós obtingut es purifica 

mitjançant un columna de SiO2 amb gradient de polaritat (100% hexà fins a 80:20 hexà/acetat 

d’etil). S’obté un sòlid blanc. Rendiment 91% (1,15 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.67 (dt, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.52-7.43 (m, Ar, 7H), 7.39-7.27 (m, Ar, 6H), 

7.22 (td, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.15 (td, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.02 (dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 4.98 (d, J = 4.4, 

1H), 4.45 (m, 1H), 2.63 (d, 3JHP = 7.2, 3H), 1.32 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

142.4-126.2 (C, CH, Ar), 79.0 (d, 3JCP = 2.8, CH), 58.4 (d, 2JCP = 10.7, CH), 31.4 (d, 2JCP = 4.1, 

CH3), 12.0 (d, 3JCP = 4.1, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +71.9 (s, br). EM m/e: Calculat per a 

C28H27NOPS2 ([M] + H – BH3), 488.1272; trobat, 488.1267. [α]D: +40.4º. 
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O6, (1R,2S)-2-{[(S)-fenil(4-dibenzotiofenil-S,S-diòxid)fosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-

1-ol-borà 

En un schlenk de 100 mL es pesa dibenzotiofè-S,S-diòxid 

(1,19 g, 5,50 mmol) i es dissol amb 40 mL de THF. Es refreda la 

dissolució a –78 ºC i s’afegeix n-BuLi (3,4 mL d’una solució 1,6 M en 

hexà, 5,50 mmol). La solució marró resultant i s’agita durant 3 h a 

temperatura ambient. Paral·lelament es prepara en un altre schlenk de 

250 mL una dissolució de P2 (1,43 g, 5,50 mmol) en 35 mL THF i es 

porta a –78 ºC. Passades les 3 h, la solució de l’organolític es torna a refredar a –78 ºC. 

Posteriorment s’afegeix el contingut del primer schlenk sobre el segon lentament mitjançant 

una cànula. La mescla es deixa 12 h agitant. A la solució marró-groguenca s’afegeixen 30 mL 

d’aigua i s’elimina el THF al buit. S’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL) i la fase orgànica es 

renta amb aigua. S’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. S’eliminen els dissolvents i 

s’aconsegueix un sòlid pastós. Rendiment 45% (1,24 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.97 (m, 2H), 7.91 (dt, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.79 (d, J = 8.0, 1H), 7.75 (d, J = 

7.6, 1H), 7.62 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.57 (m, 1H), 7.55-7.50 (m, 4H), 7.45 (m, 1H), 7.39 (d, J = 

7.6, 2H), 7.29 (td, J = 7.6, 2.0, 2H), 7.20 (tt, J = 7.2, 1.2, 1H), 5.11 (d, J = 2.8, 1H), 4.30 (m, 

1H), 2.84 (d, 3JHP = 8.4, 3H), 1.24 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.4-121.2 (C, 

CH, Ar), 78.7 (d, 3JCP = 1.5, CH), 59.3 (d, 2JCP = 9.9, CH), 33.9 (d, 2JCP = 3.9, CH3), 9.6 (d, 3JCP 

= 7.2, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +73.4 (s, br). EM m/e: Calculat per a C28H27NO3PS ([M] 

+ H – BH3), 488.1449; trobat, 488.1457. [α]D: +66.1º. 

O7, (1R,2S)-2-{[(S)-(2-hidroxifenil)fenilfosfanil]metilamino}-1-fenilpropan-1-ol-borà9 

En un schlenk de 100 mL es pesa 2-bromofenol (2,60 g, 15,0 mmol) 

i es dissol amb 50 mL de THF. Es refreda la dissolució a –78 ºC i s’afegeix 

n-BuLi (18,8 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 30,0 mmol). La solució marró 

resultant i s’agita durant 14 h a temperatura ambient. Paral·lelament es 

prepara en un altre schlenk de 250 mL una dissolució de P2 (3,28 g, 11,5 

mmol) en 50 mL THF i es porta a –78 ºC. S’afegeix el contingut del primer 

schlenk sobre el segon lentament mitjançant una cànula. La mescla es deixa 12 h agitant. A la 

solució marró s’afegeixen 30 mL d’aigua i s’elimina el THF al buit. S’extreu amb diclorometà (3 

x 30 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua. S’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. 

S’eliminen els dissolvents i s’aconsegueix un sòlid marronós. Rendiment 57% (2,49 g). Les 

dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits amb anterioritat. 
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RMN 1H (400 MHz): 7.50-7.28 (m, 13H), 7.05-6.95 (m, 2H), 6.88-6.82 (m, 1H), 4.82 (d, J = 5.6, 

1H), 4.19- 4.05 (m, 1H), 2.63-2.55 (m, 3H), 1.26 (d, 3JHH = 6.8, 3H). 

6.4.3. Fosfinit-borans 

M1, (R)-fenilmetoxi(2-p-terfenilil)fosfina-borà 

Es suspèn O1 (0,38 g, 0,72 mmol) en 20 mL de metanol 

destil·lat. Quan s’ha dissolt totalment s’afegeix H2SO4 (0,078 mL, 1,44 

mmol) i es deixa agitant durant 14 h. S’elimina el dissolvent al buit. El 

cru es purifica mitjançant una columna de SiO2 amb 95:5 hexà/acetat 

d’etil. S’obté un sòlid pastós de color marronós. Rendiment 90% (0,24 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.11 (ddd, J = 12.4, 7.2, 1.2, 1H), 7.59-7.51 (m, 4H), 7.46 (t, J = 7.4, 2H), 

7.39-7.24 (m, 7H), 7.21-7.17 (td, J = 7.6, 2.4, 2H), 6.97 (d, J = 8.4, 2H), 3.61 (d, 3JHP = 12.0, 

3H), 1.50-0.50 (br, mi, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 146.6-125.8 (C, CH, Ar), 53.7 (d, 2JCP = 

2.3, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +109.2 (d, br, J ≈ 73). EM m/e: Calculat per a C25H24BOP 

([M]), 382.1658; trobat, 382.1662. [α]D: –13.6º. 

M4, (R)-fenilmetoxi(1-pirenil)fosfina-borà 

Es dissol O2 (14,5 g, 30,0 mmol) en 200 mL de metanol destil·lat 

i posteriorment s’afegeix H2SO4 (1,68 mL, 31,5 mmol). Després d’estar 

agitant durant 14 h precipita espontàniament el producte com a sòlid groc. 

Es filtra i es renta amb pentà. Rendiment 42% (4,50 g). 

RMN 1H (300 MHz): 8.72 (dd, J = 18.0, 10.8, 1H), 8.44 (d, J = 12.4, 1H), 8.30-8.01 (m, 7H), 

7.73-7.66 (m, 2H), 7.50-7.37 (m, 3H), 3.85 (d, 3JHP = 11.9, 3H), 2.10-0.65 (br, mi, 3H). RMN 

13C{1H} (101 MHz): 134.7-122.4 (C, CH, Ar), 54.1 (d, 2JCP = 2.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): 

+111.4 (d, br, J ≈ 83). AE: Calculat per a C23H20BOP, C 77.99%, H 5.69%; trobat C 74.98%, H 

5.60%. [α]D: –69.4º. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural pel raigs X es 

va obtenir per evaporació lenta d’una solució de M4 en diclorometà. 

  



Capítol 6. Part experimental 

257 
 

M6, (R)-(4-dibenzofuril)fenilmetoxifosfina-borà 

La preparació és anàloga a M1, però emprant O3 (3,52 g, 7,70 mmol) 

i H2SO4 (0,8 mL, 15 mmol). Rendiment 67% (1,67 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.13 (dt, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.98-7.91 (m, 4H), 7.58 (d, J = 

12.0, 1H), 7.56 (d, J = 12.0, 1H), 7.51-7.43 (m, 4H), 7.36 (m, 1H), 3.85 (d, 3JHP 

= 12.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.1-111.6 (C, CH, Ar), 54.3 (d, 2JCP = 

2.7, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +106.6 (d, br, J ≈ 88). EM m/e: Calculat per a C19H22BNO2P 

([M] + NH4), 338.1481; trobat, 338.1472. [α]D: –81.9º. 

M12, (R)-(4-dibenzotiofenil)fenilmetoxifosfina-borà 

La preparació és anàloga a M1, però emprant O4 (2,06 g, 4,40 

mmol) i H2SO4 (0,6 mL, 5,0 mmol). Rendiment 81% (1,19 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.32 (d, J = 8.0, 1H), 8.17 (m, 1H), 8.09 (dd, J = 13.2, 

7.6, 1H), 7.82-7.76 (m, 3H), 7.60 (td, J = 7.2, 2.0, 1H), 7.53-7.40 (m, 5H), 3.86 

(d, 3JHP = 12.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.1-121.5 (C, CH, Ar), 54.2 

(d, 2JCP = 2.3, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +110.6 (d, br, J ≈ 89). EM m/e: Calculat per a 

C19H22BNOPS ([M] + NH4), 354.1253; trobat, 354.1252. [α]D: –78.0º. 

M16, (R)-fenilmetoxi(1-tiantrenil)fosfina-borà 

La preparació és anàloga a M1, però emprant O5 (1,15 g, 2,29 

mmol) i H2SO4 (0,3 mL, 2,5 mmol) i augmentant el temps de reacció a 72 h. 

Rendiment 53% (0,44 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.91 (ddd, J = 11.2, 7.6, 1.2, 1H), 7.74-7.69 (m, 3H), 7.52 

(td, J = 7.2, 1.2, 1H), 7.46-7.37 (m, 4H), 7.21 (td, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.12 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 

6.96 (dd, J = 7.6, 1.2, 1H), 3.80 (d, 3JHP = 12.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.0-127.0 (C, 

CH, Ar), 54.1 (d, 2JCP = 2.5, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +109.3 (d, br, J ≈ 83). EM m/e: 

Calculat per a C19H22BNOPS2 ([M] + NH4), 386.0973; trobat, 386.0976. [α]D: –10.5º. 

M18, (R)-(4-dibenzotiofenil-S,S-diòxid)fenilmetoxifosfina-borà 

La preparació és anàloga a M1, però emprant O6 (1,00 g, 1,99 mmol) 

i H2SO4 (0,16 mL, 3,0 mmol). Rendiment 59% (0,433 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.93-7.78 (m, 6H), 7.68-7.62 (m, 2H), 7.56 (td, J = 7.6, 

0.8, 1H), 7.52-7.42 (m, 3H), 3.99 (d, 3JHP = 12.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 
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139.4-121.3 (C, CH, Ar), 55.4 (d, 2JCP = 2.0, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +112.0 (d, br, J ≈ 

73). EM m/e: Calculat per a C19H22BNO3PS ([M] + NH4), 386.1151; trobat, 386.1156. [α]D: –

291.1º. 

M20, (R)-fenil(2-hidroxifenil)metoxifosfina-borà9 

La preparació és anàloga a M1, però emprant O7 (2,49 g, 6,56 mmol) 

i H2SO4 (0,36 mL, 6,6 mmol). Rendiment 53% (0,854 g). Les dades de 

caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits amb 

anterioritat. 

RMN 1H (400 MHz): 7.73-7.67 (m, 2H), 7.57-7.41 (m, 5H), 7.02-6.95 (m, 2H), 3.79 (d, 3JHP = 

12.1, 3H). 

6.4.4. Fosfina-borans 

B2, (S)-fenilmetil(2-p-terfenilil)fosfina-borà 

Es dissol M1 (0,25 g, 0,68 mmol) en 15 mL d’èter dietílic i es 

porta a –25 ºC amb un criòstat. S’hi afegeix MeLi (0,9 mL d’una solució 

1,6 M en dietilèter, 1,4 mmol) i s’agita durant 1 h. Passat aquest el temps, 

es deixa escalfar lentament fins a temperatura ambient. Seguidament 

s’addicionen, amb compte, 15 mL d’aigua, s’extreu amb dietilèter (3 x 10 mL) i la fase orgànica 

es renta amb 20 mL d’aigua. La solució resultant s’asseca amb sulfat de sodi anhidre, es filtra 

i es porta a sequedat. La purificació es fa mitjançant una columna de SiO2 amb eluent 90:10 

hexà/acetat d’etil. Rendiment 71% (0,17 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.01 (ddd, J = 13.2, 7.5, 1.6, 1H), 7.59-7.44 (m, 6H), 7.40-7.24 (m, 9H), 

6.97 (d, J = 8.0, 2H), 1.54 (d, 2JHP = 10.4, 3H), 1.50-0.50 (br, q, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

147.0, 140.9, 140.7, 134.6, 134.5, 131.9-126.5 (C, CH, Ar), 12.3 (d, 1JCP = 40.9, CH3). RMN 
31P{1H} (121 MHz): +12.7 (s, br). EM m/e: Calculat per a C25H28BNP ([M] + NH4), 384.2052; 

trobat, 384.2046. [α]D: +35.6º. 
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B3, (S)-fenilisopropil(2-p-terfenilil)fosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M1 (0,24 g, 0,64 

mmol) i i-PrLi (1,8 mL d’una solució 0,7 M en pentà, 1,2 mmol). 

Rendiment 93% (0,20 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.21-8.15 (m, 1H), 7.61-7.59 (m, 2H), 7.50-7.48 (m, 

4H), 7.41-7.39 (m, 1H), 7.34-7.30 (m, 3H), 7.24-7.10 (m, 5H), 6.85 (s, br, 2H), 2.55 (h, J = 6.8, 

1H), 1.16 (dd, 3JHP, 3JHH = 15.6, 7.2, 3H), 1.10 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.6, 6.8, 3H), 1.50-0.50 (br, mi, 

3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 147.03, 147.01, 141.0, 140.3, 140.22, 140.19, 135.9, 135.8, 

132.4-16.4 (C, CH, Ar), 22.9 (d, 1JCP = 35.7, CH), 18.2 (s, CH3), 17.5 (2JCP, J = 2.9, CH3). RMN 
31P{1H} (121 MHz): +28.9 (d, br, J ≈ 69). EM m/e: Calculat per a C54H56B2NaP2 (2[M] + Na), 

811.3941; trobat, 811.3935. [α]D: +42.7º. 

B5, (S)-fenilmetil(1-pirenil)fosfina-borà 

Es dissol M4 (3,50 g, 10 mmol) en 30 mL de THF i es porta a –25 ºC 

amb un criòstat. S’hi afegeix MeLi (10,0 mL d’una solució 1,6 M en dietilèter, 

16,0 mmol) i s’agita durant 1 h. Passat aquest el temps, es deixa escalfar 

lentament fins a temperatura ambient. S’afegeixen 20 mL d’aigua, i el THF 

s’elimina al buit i la mescla s’extreu amb diclorometà (3 x 30 mL). La fase orgànica es renta 

amb 20 mL d’aigua i s’asseca amb sulfat de sodi anhidre. Es filtra i s’evaporen tots els volàtils 

obtenint un residu groguenc. La purificació es duu a terme per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 37% (1,25 g). 

IR: 3040, 2915, 2857, 2367, 2340, 1593, 1435, 1067, 891, 848, 752, 713, 601, 482. RMN 1H 

(400 MHz): 8.47 (dd, J = 12.4, 8.0, 1H), 8.29-8.15 (m, 5H), 8.11-7.99 (m, 3H), 7.67-7.62 (m, 

2H), 7.45-7.38 (m, 3H), 2.15 (d, 2JHP = 10.0, 3H), 1.80-0.80 (br, mi, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 134.1-127.1 (C, CH, Ar), 13.6 (d, 1JCP = 40.9, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +10.6 (d, 

br, J ≈ 65). AE: Calculat per a C23H20BP, C 81.68%, H 5.96%; trobat C 80.22%, H 5.91%. [α]D: 

–2.7º. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural per raigs X es va obtenir per 

evaporació lenta d’una solució de B5 en diclorometà. 
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B7, (S)-(4-dibenzofuril)fenilmetilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M6 (0,67 g, 2,10 

mmol) i MeLi (2,6 mL d’una solució 1,6 M en dietilèter, 4,2 mmol). Rendiment 

82% (0,52 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.11 (d, J = 7.6, 1H), 8.00-7.95 (m, 2H), 7.85-7.80 (m, 

2H), 7.59-7.55 (m, 2H), 7.52-7.33 (m, 5H), 2.23 (d, 2JHP = 10.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

156.9-111.6 (C, CH, Ar), 11.1 (d, 1JCP = 41.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +7.7 (d, br, J ≈ 

81). EM m/e: Calculat per a C19H22BNOP ([M] + NH4), 322.1532; trobat, 322.1530. [α]D: 

+140.8º. 

B8, (S)-(4-dibenzofuril)fenilisopropilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M6 (1,15 g, 3,60 mmol) 

i i-PrLi (15,2 mL d’una solució 0,7 M en pentà, 10,8 mmol). Rendiment 75% 

(0,90 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.15-7.97 (m, 5H), 7.66 (d, J = 8.0, 1H), 7.53 (td, J = 7.6, 

1.2, 1H), 7.45-7.38 (m, 5H), 3.67 (m, 1H), 1.29 (dd, 3JHP, 3JHH = 17.2, 7.2, 3H), 1.16 (dd, 3JHP, 
3JHH = 17.2, 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.7-111.7 (C, CH, Ar), 22.6 (d, 1JCP = 37.9, 

CH), 17.1 (d, 2JCP = 2.8, CH3), 16.8 (d, 2JCP = 2.9, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +26.1 (d, br, 

J ≈ 77). EM m/e: Calculat per a C21H26BNOP ([M] + NH4), 350.1845; trobat, 350.1842. [α]D: 

+228.9º. 

B9, (S)-(terc-butil)(4-dibenzofuril)fenilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M6 (0,73 g, 2,11 mmol) 

i t-BuLi (1,5 mL d’una solució 1,6 M en pentà, 2,3 mmol). Rendiment 60% 

(0,44 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.17-8.12 (m, 2H), 7.98 (td, J = 7.6, 0.8, 1H), 7.90-7.85 

(m, 2H), 7.49-7.43 (m, 4H), 7.42-7.36 (m, 3H), 1.41 (d, 3JHP = 14.8, 9H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 155.4-111.7 (C, CH, Ar), 31.8 (d, 1JCP = 31.3, C), 27.8 (d, 2JCP = 3.0, CH3). RMN 31P{1H} 

(121 MHz): +36.7 (d, br, J ≈ 70). EM m/e: Calculat per a C22H28BNOP ([M] + NH4), 364.2002; 

trobat, 350.2014. [α]D: +82.3º. 
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B10, (S)-(4-dibenzofuril)fenilferrocenilfosfina-borà 

Es dissol, en un schlenk de 100 mL, ferrocè (2,50 g, 13,4 mmol) en 

20 mL de THF i es porta a 0 °C. S’hi afegeix t-BuLi (16,7 mL d’una solució 1,6 

M en pentà, 26,8 mmol). Passades 2 h, s’afegeixen 40 mL d’hexà destil·lat i 

es porta a –78 °C. El sòlid format es filtra sota atmosfera de nitrogen i 

s’addiciona a una dissolució de M6 (2,15 g, 6,71 mmol) en 20 mL de THF. Es 

deixa escalfar lentament fins a temperatura ambient durant 12 h. Seguidament s’afegeixen 15 

mL d’aigua, s’extreu amb dietilèter (3 x 20 mL) i la fase orgànicaes es renta amb 20 mL d’aigua. 

S’asseca amb sulfat de sodi anhidre, es filtra i es porta a sequedat. La purificació es fa 

mitjançant una columna de SiO2 eluint amb una mescla 70:30 hexà/diclorometà. S’obté un sòlid 

groc-vermellós. Rendiment 56% (1,80 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.13 (d, J = 7.6, 1H), 8.04 (dd, J = 12.8, 7.6 1H), 7.96 (d, J = 6.8, 1H), 

7.67-7.62 (m, 2H), 7.48 (t, J = 7.6, 1H), 7.44-7.35 (m, 6H), 4.69 (s, br, 2H), 4.53 (s, br, 1H), 4.49 

(s, br, 1H), 4.00 (s, br, 5H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.6-111.8 (C, CH, Ar), 74.1 (d, JCP = 

13.5, CH), 73.0 (d, JCP = 7.8, CH), 71.9 (d, JCP = 7.7, CH), 71.6 (d, JCP = 8.5, CH), 69.7 (s, 

5CH), 67.7 (d, JCP = 70.5, C). RMN 31P{1H} (162 MHz): +12.6 (d, br, J ≈ 43). EM m/e: Calculat 

per a C28H21FeOP ([M] – BH3), 460.0679; trobat, 460.0663. [α]D: +65.4º. DRX: El monocristall 

emprat en la determinació estructural per raigs X es va obtenir per difusió lenta d’hexà en una 

solució de B10 a en diclorometà. 

B13, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilmetilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M12 (0,58 g, 1,73 mmol) 

i MeLi (1,2 mL d’una solució 1,6 M en dietilèter, 1,7 mmol). Rendiment 70% 

(0,36 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.31 (dt, J = 8.0, 1.2, 1H), 8.16 (m, 1H), 8.08 (ddd, J = 12.8, 

7.2, 1.2, 1H), 7.74 (m, 1H), 7.70-7.64 (m, 2H), 7.61 (td, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.52-7.40 (m, 5H), 

2.09 (d, 2JHP = 10.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.2-121.5 (C, CH, Ar), 10.0 (d, 1JCP = 

40.2, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +13.2 (d, br, J ≈ 77). EM m/e: Calculat per a C19H22BNPS 

([M] + NH4), 338.1304; trobat, 338.1293. [α]D: +41.5º. 
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B14, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilisopropilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M12 (1,00 g, 2,97 mmol) i 

i-PrLi (6,4 mL d’una solució 0,7 M en pentà, 4,5 mmol). Rendiment 95% (0,99 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.10 (dt, J = 8.0, 1.6, 1H), 8.02 (dd, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.96 

(m, 1H), 7.71-7.66 (m, 2H), 7.58 (m, 1H), 7.41 (td, J = 7.6, 2.0, 1H), 7.34-7.24 (m, 

3H), 7.11 (d, J = 7.2, 1H), 7.04 (d, br, J = 8.4, 1H), 3.17 (m, 1H), 1.23 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.0, 

6.8, 3H), 1.01 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.8, 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.3-121.5 (C, CH, 

Ar), 21.3 (d, 1JCP = 36.0, CH), 17.3 (d, 2JCP = 1.6, CH3), 17.1 (d, 2JCP = 2.5, CH3). RMN 31P{1H} 

(121 MHz): +29.7 (d, br, J ≈ 50). EM m/e: Calculat per a C21H26BNPS ([M] + NH4), 366.1617; 

trobat, 366.1622. [α]D: +40.4º. 

B15, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilferrocenilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B10, però partint de ferrocè (1,31 g, 7,00 

mmol), t-BuLi (8,8 mL d’una solució 1,6 M en pentà, 14,0 mmol) i M12 (1,18 

g, 3,50 mmol). Rendiment 79% (1,36 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.26 (d, J = 7.6, 1H), 8.14 (dd, J = 6.4, 2.4, 1H), 7.76-7.67 

(m, 4H), 7.56-7.39 (m, 6H), 4.75 (s, br, 1H), 4.56 (s, br, 2H), 4.43 (s, br, 1H), 4.08 (s, br, 5H). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 139.9-121.5 (C, CH, Ar), 74.1 (d, JCP = 12.4, CH), 72.8 (d, JCP = 7.9, 

CH), 72.1 (d, JCP = 7.3, CH), 71.9 (d, JCP = 8.4, CH), 69.9 (s, 5CH), 67.8 (d, JCP = 69.7, C). 

RMN 31P{1H} (121 MHz): +18.9 (s, br). EM m/e: Calculat per a C28H22FePS ([M] + H – BH3), 

477.0529; trobat, 477.0537. [α]D: –98.2º. DRX: El monocristall emprat en la determinació 

estructural per raigs X es va obtenir per difusió lenta d’hexà en una solució de B15 en 

diclorometà. 

B17, (S)-fenilmetil(1-tiantrenil)fosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M16 (0,20 g, 0,543 

mmol) i MeLi (0,7 mL d’una solució 1,6 M en dietilèter, 1,1 mmol). Rendiment 

87% (0,17 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.94 (ddd, J = 12.8, 8.0, 1.6, 1H), 7.71 (dt, J = 7.6, 1.6, 

1H), 7.57 (dt, J = 11.2, 1.6, 1H), 7.55 (dd, J = 11.2, 1.6, 4H), 7.44-7.36 (m, 2H), 7.23 (m, 1H), 

7.16 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.06 (dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 2.09 (d, 2JHP = 10.0, 3H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 140.7-126.3 (C, CH, Ar), 11.8 (d, 1JCP = 40.5, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +15.9 

(d, br, J ≈ 51). EM m/e: Calculat per a C19H17BPS2 ([M] – H), 351.0602; trobat, 351.0602. [α]D: 

+115.8º. 
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B21, (S)-fenil(2-hidroxifenil)metilfosfina-borà9 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M20 (0,85 g, 3,46 mmol) 

i MeLi (4,3 mL d’una solució 1,6 M en dietilèter, 6,9 mmol). S’obté un oli dens. 

Rendiment 76% (0,61 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord 

amb els valors descrits amb anterioritat. 

RMN 1H (400 MHz): 7.71-7.55 (m, 2H), 7.53-7.34 (m, 5H), 6.98 (t, J = 7.5, 1H), 6.92 (dd, J = 

8.1, 4.3, 1H), 1.92 (d, 2JHP = 10.4, 3H). 

B22, (S)-(terc-butil)(2-hidroxifenil)fenilfosfina-borà 

La preparació és anàloga a B2, però emprant M20 (0,53 g, 2,15 mmol) i t-BuLi (3,1 

mL d’una solució 1,6 M en pentà, 4,9 mmol). S’obté un oli dens. Rendiment 95% (0,55 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.06 (s, br, 1H), 7.79-7.74 (m, 2H), 7.51-7.37 (m, 4H), 

7.24-7.19 (m, 1H), 6.98 (ddd, J = 8.4, 5.2, 1.2, 1H), 6.88 (tm, J = 6.8, 1H), 1.38 

(d, 3JHP = 14.8, 9H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 161.8-109.9 (C, CH, Ar), 32.2 

(d, 1JCP = 32.7, CH), 26.7 (d, 2JCP = 3.0, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +26.6 

(d, br, 1JBP = 71.0). EM m/e: Calculat per a C16H22BNaOP ([M] – H), 271.1423; trobat, 271.1417. 

[α]D: +140.8º. 

6.4.5. Lligands monofosforats P-estereogènics 

L1, (R)-fenilmetoxi(2-p-terfenilil)fosfina 

Es dissol M1 (0,24 g, 0,72 mmol) en 3 mL de morfolina i 

s’agita durant 12 h. S’elimina la morfolina al buit i el cru es purifica 

mitjançant una columna de Al2O3 amb toluè com a eluent. S’obté el 

producte desitjat en forma d’un oli dens. Rendiment 81% (0,19 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.78-7.75 (m, 1H), 7.65-7.63 (m, 2H), 7.54 (d, J = 8.4, 2H), 7.49-7.44 (m, 

4H), 7.34-7.23 (m, 9H), 3.56 (d, 3JHP = 14.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 146.0, 145.7, 141.5-

140.1 (C, CH, Ar), 134.2-126.9 (C, CH, mi), 56.7 (d, 2JCP = 21.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): 

+109.9 (s). 
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L2, (S)-fenilmetil(2-p-terfenilil)fosfina 

La preparació és similar a L1, però emprant B2 (0,17 g, 0,47 

mmol). S’obté el producte en forma d’un oli incolor. Rendiment 95% (0,16 

g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.65-7.25 (m, 18H), 1.50 (d, 3JHP = 4.4, 3H). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 147.3, 147.2, 140.9, 139.9, 132.5-126.5 (C, CH), 12.9 (d, 1JCP = 14.4, CH3). 

RMN 31P{1H} (121 MHz): +33.7 (s). 

L3, (S)-fenilisopropil(2-p-terfenilil)fosfina 

La preparació similar al L1, però emprant B3 (0,20 g, 0,47 mmol). 

Rendiment 98% (0,18 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.73-7.70 (m, 1H), 7.67-7.64 (m, 2H), 7.53 (d, J = 

10.8, 2H), 7.48-7.41 (m, 4H), 7.37-7.32 (m, 4H), 7.27-7.19 (m, 5H), 2.41 

(h, J = 6.9, 1H), 1.09 (dd, J = 15.6, 6.9, 3H), 0.95 (dd, J = 15.6, 6.9, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 148.8, 148.5, 141.1-136.0 (m, C), 134.0-126.6 (C, CH, Ar), 25.6 (d, 1JCP = 8.9, CH), 20.0 

(d, 2JCP = 19.5, CH3), 19.4 (d, 2JCP = 19.4, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): –10.0 (s). 

L4, (R)-fenilmetoxi(1-pirenil)fosfina 

La preparació és similar a L1, però emprant M4 (1,00 g, 2,80 mmol). 

S’obté un sòlid groc. Rendiment 70% (0,68 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.72 (dd, J = 9.2, 4.0, 1H), 8.36-8.33 (m, 1H), 8.25-8.19 

(m, 3H), 8.11-7.99 (m, 5H), 7.59-7.55 (m, 2H), 7.35-7.33 (m, 2H), 3.86 (d, 3JHP = 14.0, 3H). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.0, 141.8, 135.4, 135.1, 133.5-124.7 (C, CH, Ar), 57.2 (d, 2JCP = 

20.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +109.7 (s). 

L5, (S)-fenilmetil(1-pirenil)fosfina 

La preparació és similar a L1, però emprant B5 (0,50 g, 1,47 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un sòlid groc. Rendiment 69% (0,33 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.90 (dd, J = 9.2, 4.8, 1H), 8.21-8.01 (m, 9H), 7.46-7.41 

(m, 2H), 7.33-7.30 (m, 2H), 1.86 (d, 3JHP = 4.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.6, 140.5, 

134.6, 134.4, 134.2, 134.0, 132.3-131.2 (C, CH, Ar), 129.0-127.7 (C, CH, Ar), 126.3-124.9 (C, 

CH, Ar), 12.5 (d, 1JCP = 13.7, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): –37.8 (s). 
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L6, (R)-(4-dibenzofuril)fenilmetoxifosfina 

Es dissol M6 (0,24 g, 0,72 mmol) en 5 mL de morfolina i s’agita durant 

12 h a 40 °C. S’elimina la morfolina al buit i el cru es purifica mitjançant una 

columna de Al2O3 amb toluè com a eluent. S’eliminen els dissolvents i s’obté el 

producte desitjat en forma d’un oli dens. Rendiment 81% (0,19 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.98-7.93 (m, 3H), 7.64 (td, J = 8.0, 2.0, 1H), 7.58 (d, J = 8.0, 1H), 7.53 

(m, 1H), 7.49-7.42 (m, 2H), 7.40-7.31 (m, 4H), 3.80 (d, 3JHP = 14.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 156.2-111.0 (C, CH, Ar), 57.3 (d, 2JCP = 20.6, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +106.8 (s). 

L7, (S)-(4-dibenzofuril)fenilmetilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B7 (0,50 g, 1,56 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 69% (0,33 g). 

RMN 1H (300 MHz): 8.00-7.92 (m, 2H), 7.62-7.54 (m, 3H), 7.51-7.43 (m, 2H), 

7.40-7.30 (m, 5H), 1.86 (d, 2JHP = 3.9, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 158.0-111.6 (C, CH, Ar), 

11.1 (d, 1JCP = 12.8, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): –37.0 (s). 

L8, (S)-(4-dibenzofuril)fenilisopropilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B8 (0,19 g, 0,56 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 68% (0,12 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.94 (d, J = 7.5, 2H), 7.67-7.52 (m, 4H), 7.45 (td, J = 7.2, 

1.2, 1H), 7.37-7.29 (m, 5H), 2.91 (m, 1H), 1.16 (dd, J = 13.2, 6.9, 3H), 1.11 (dd, J = 13.2, 6.9, 

3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 159.7-110.0 (C, CH, Ar), 22.4 (d, 1JCP = 6.7, CH), 19.9 (d, 2JCP 

= 7.1, CH3), 19.7 (d, 2JCP = 8.8, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): –10.7 (s). 

L9, (S)-(terc-butil)(4-dibenzofuril)fenilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B9 (0,60 g, 1,73 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 85% (0,49 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.97 (dd, J = 7.5, 1.2, 1H), 7.95 (ddd, J = 7.8, 1.5, 0.8, 1H), 

7.68-7.57 (m, 4H), 7.44 (td, J = 7.2, 1.5, 1H), 7.38-7.30 (m, 5H), 1.28 (d, 3JHP = 13.2, 9H). RMN 

31P{1H} (121 MHz): +0.6 (s). 
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L10, (S)-(4-dibenzofuril)fenilferrocenilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B10 (0,60 g, 1,26 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un sòlid groc. Rendiment 84% (0,49 g). 

RMN 1H (300 MHz): 7.95 (dq, J = 7.6, 0.8, 1H), 7.94 (ddd, J = 7.6, 1.2, 0.4, 

1H), 7.57 (d, J = 8.0, 1H), 7.48-7.41 (m, 3H), 7.35-7.29 (m, 4H), 7.27 (d, J = 

7.2, 1H), 7.15 (m, 1H), 4.39 (m, 2H), 4.18 (m, 1H), 4.15 (m, 1H), 4.08 (m, 5H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 156.0-111.6 (C, CH, Ar), 73.1 (d, JCP = 15.0, CH), 73.0 (d, JCP = 15.4, CH), 70.9 (d, 

JCP = 4.0, CH), 70.7 (d, JCP = 4.0, CH), 69.1 (s, 5CH), 67.9 (s, C). RMN 31P{1H} (162 MHz): –

32.1 (s). 

L11, (R)-(4-dibenzofuril)(4-dibenzotiofenil)fenilfosfina 

En un schlenk es dissol dibenzotiofè (0,21 g, 1,10 mmol) en 20 

mL de THF. La solució es refreda a –78 ºC i s’afegeix amb xeringa n-BuLi 

(0,70 mL d’una solució 1,6 M en hexà, 1,1 mmol). La mescla marró 

resultant es porta a 0 ºC i es deixa agitant durant 5 h. Al mateix temps es 

prepara en un altre schlenk una dissolució de M6 (0,35 g, 1,10 mmol) en 

20 mL de THF. Passades les 5 h, el contingut del primer schlenk es 

transfereix al segon per mitjà d’una cànula i la mescla resultant s’agita durant 14 h. 

S’addicionen uns 20 mL d’aigua desoxigenada i s’elimina el THF al buit. S’extreu amb 

diclorometà (3 x 30 mL) sota atmosfera de nitrogen, la fase orgànica resultant es renta amb 

aigua desoxigenada i s’asseca amb sulfat de sodi anhidre. Es filtra sota atmosfera de nitrogen 

i el filtrat es porta a sequedat donant un sòlid blanquinós. S’addicionen 10 mL de morfolina i es 

deixa agitant a 40 ºC durant 14 h. La morfolina s’elimina a buit i el sòlid pastós format es purifica 

per columna cromatogràfica de Al2O3 amb eluent toluè. S’obté un sòlid marronós. Rendiment 

61% (0,31 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.17 (m, 2H), 7.96 (m, 2H), 7.86 (m, 1H), 7.58 (d, J = 8.4, 1H), 7.46 (m, 

7H), 7.35 (m, 3H), 7.27 (t, J = 7.6, 1H), 7.10 (m, 1H), 7.02 (m, 1H). RMN 31P{1H} (162 MHz): –

23.1 (s). EM m/e: Calculat per a C30H20OPS ([M] + H), 459.0972; trobat, 459.0975. 

L12, (R)-(4-dibenzotiofenil)fenilmetoxifosfina 

La preparació similar al L6, però emprant M12 (0,33 g, 0,980 mmol). 

S’obté un oli dens. Rendiment 70% (0,22 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.19-8.13 (m, 3H), 7.88-7.83 (m, 2H), 7.65-7.57 (m, 2H), 

7.53-7.43 (m, 3H), 7.37-7.34 (m, 2H), 3.78 (d, 3JHP = 14.0, 3H). RMN 13C{1H} 
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(101 MHz): 139.4-121.5 (C, CH, Ar), 57.2 (d, 2JCP = 20.0, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +114.2 

(s). 

L13, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilmetilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B13 (0,45 g, 1,41 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 88% (0,38 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.17-8.13 (m, 2H), 7.84 (m, 1H), 7.51-7.42 (m, 6H), 7.35-

7.31 (m, 3H), 1.78 (d, 2JHP = 3.2, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 145.0-121.5 

(C, CH, Ar), 11.2 (d, 1JCP = 13.1, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): –30.6 (s). 

L14, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilisopropilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B14 (0,49 g, 1,41 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 85% (0,40 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.19-8.10 (m, 3H), 7.85 (m, 1H), 7.61-7.55 (m, 2H), 7.52-

7.41 (m, 4H), 7.33-7.29 (m, 2H), 2.70 (m, 1H), 1.18 (dd, 3JHP, 3JHH = 6.8, 2.4, 3H), 1.14 (dd, 
3JHP, 3JHH = 6.8, 2.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 147.2-121.5 (C, CH, Ar), 25.0 (d, 1JCP = 7.7, 

CH), 19.8 (d, 2JCP = 6.7, CH3), 19.6 (d, 2JCP = 7.8, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): –5.1 (s). 

L15, (S)-(4-dibenzotiofenil)fenilferrocenilfosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B15 (0,35 g, 0,71 

mmol). S’obté el producte en forma d’un sòlid groc. Rendiment 89% (0,30 

g). 

RMN 1H (300 MHz): 8.14 (d, J = 4.4, 1H), 8.11 (d, J = 7.2, 1H), 7.80 (t, J = 

4.8, 1H), 7.54-7.48 (m, 2H), 7.45-7.38 (m, 3H), 7.35-7.30 (m, 3H), 7.22 (m, 1H), 4.45 (s, br, 

1H), 4.41 (s, br, 1H), 4.38 (s, br, 1H), 4.09 (s, br, 5H), 4.06 (s, br, 1H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

144.6-121.6 (C, CH, Ar), 74.2 (d, JCP = 4.2, C), 73.9 (d, JCP = 23.2, CH), 72.4 (d, JCP = 6.8, CH), 

71.2 (d, JCP = 5.9, CH), 70.7 (d, JCP = 2.4, CH), 69.2 (s, 5CH). RMN 31P{1H} (162 MHz): –20.5 

(s). 
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L16, (R)-fenilmetoxi(1-tiantrenil)fosfina 

La preparació similar al L6, però emprant M16 (0,63 g, 1,71 mmol). 

S’obté un oli dens. Rendiment 84% (0,51 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.61-7.41 (m, 5H), 7.38-7.30 (m, 4H), 7.26-7.17 (m, 2H), 

3.71 (d, 3JHP =14.0, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.3-127.4 (C, CH, Ar), 57.1 (d, 2JCP = 21.8, 

CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +104.4 (s). 

L17, (S)-fenilmetil(1-tiantrenil)fosfina 

La preparació és similar a L6, però emprant B17 (0,35 g, 0,99 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un oli dens. Rendiment 83% (0,28 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.50-7.41 (m, 4H), 7.36-7.33 (m, 3H), 7.26-7.18 (m, 4H), 

7.15 (ddd, J = 7.6, 4.4, 1.2, 1H), 1.65 (d, 2JHP = 4.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.8-126.6 

(C, CH, Ar), 12.3 (d, 1JCP = 14.6, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): –32.1 (s). 

L18, (R)-(4-dibenzotiofenil-S,S-diòxid)fenilmetoxifosfina 

La preparació similar al L6, però emprant M18 (0,20 g, 0,54 mmol). S’obté un oli dens. 

Rendiment 78% (0,15 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.82 (dq, J = 7.6, 0.4, 1H), 7.75-7.63 (m, 5H), 7.59 (tt, J = 

8.0, 0.8, 1H), 7.56-7.47 (m, 2H), 7.41-7.30 (m, 3H), 3.78 (d, 3JHP = 14.4, 3H). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.1-121.4 (C, CH, Ar), 57.2 (d, 2JCP = 21.9, CH3). 

RMN 31P{1H} (121 MHz): +101.4 (s). 

F1, (S)-fenil(2-hidroxifenil)metilfosfina9 

En un schlenk es dissol B21 (0,30 g, 1,20 mmol) en 10 mL de 

diclorometà i es refreda a 0 ºC. S’afegeix HBF4·Et2O (0,87 mL, 6,30 mmol) i 

s’agita vigorosament durant 1 h. Es retira del bany i s’afegeixen amb cura 10 

mL d’una solució saturada desoxigenada de NaHCO3. La fase orgànica s’extreu sota atmosfera 

de nitrogen i es renta amb aigua desoxigenada. S’asseca amb sulfat de sodi anhidre, es filtra 

i es porta a sequedat sota atmosfera inerta. S’obté un oli incolor sensible a l’aire. Rendiment 

73% (0,20 g). Les dades de caracterització obtingudes estan d’acord amb els valors descrits 

amb anterioritat. 

RMN 1H (400 MHz): 7.41-7.26 (m, 6H), 7.26-7.18 (m, 1H), 6.97-6.88 (m, 2H), 1.65 (d, 2JHP = 

2.3, 3H). 
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F2, (S)-(terc-butil)fenil(2-hidroxifenil)fosfina10 

La preparació és anàloga a F1, però emprant B22 (1,00 mg, 3,70 

mmol) i HBF4·Et2O (2,3 mL, 16,7 mmol). S’obté un oli incolor sensible a l’aire. 

Rendiment 90% (0,86 g). Les dades de caracterització obtingudes estan 

d’acord amb els valors descrits amb anterioritat per a la fosfina racèmica. 

RMN 1H (400 MHz): 7.25-7.18 (m, 2H), 7.18-7.13 (m, 1H), 6.80-6.77 (m, 2H), 6.77-6.73 (m, 

3H), 6.47-6.41 (m, 1H), 0.78 (d, 3JHP = 13.5, 9H). RMN 31P{1H} (162 MHz): –19.1 (s). 

6.4.6. Lligands difosforats P*-P’ 

L19 

Es dissol F1 (0,13 g, 0,60 mmol) en 20 mL de toluè. S’afegeixen 

0,16 mL de trietilamina destil·lada amb una xeringa. En un embut d’addició 

a pressió compensada, es dissol clorodifenilfosfina (0,11 mL, 0,60 mmol) 

en 10 mL de toluè i s’addicionen lentament durant 15 min. Es deixa agitant 

durant 1 h. La reacció es controla per RMN de 31P{1H}. La mescla resultant es filtra sota 

atmosfera inerta per tal d’eliminar les sals d’amoni formades i es porta a sequedat. S’obté un 

sòlid pastós blanc. Rendiment 84% (0,20 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.80-7.73 (m, 2H), 7.72-7.68 (m, 1H), 7.61-7.48 (m, 4H), 7.45-7.17 (m, 

9H), 7.15-7.10 (m, 1H), 7.01 (tm, J = 7.6, 1H), 6.92 (t, br, J = 7.2, 1H), 1.52 (d, 2JHP = 4.4, 3H). 

RMN 31P{1H} (162 MHz): +108.2 (d, 4JPP = 2.1), –38.2 (s). 

L20 

La preparació és similar a L19, però emprant F2 (0,24 g, 0,94 

mmol). S’obté el producte en forma d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 95% 

(0,40 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.64-7.57 (m, 3H), 7.37-7.33 (m, 6H), 7.30-7.20 (m, 8H), 7.11 (m, 1H), 

7.04 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 1.24 (d, 3JHP = 12.4, 9H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +108.6 (d, 4JPP = 

3.6), +0.8 (d, 4JPP = 3.4). 
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L21 

La preparació és similar a L19, però emprant F1 (0,34 g, 1,50 mmol) 

i clorodiisopropilfosfina (0,24 mL, 1,50 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 90% (0,46 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.43-7.35 (m, 3H), 7.30-7.27 (m, 3H), 7.26-7.23 (m, 1H), 7.10 (ddd, J = 

7.6, 4.4, 1.6, 1H), 6.95 (tm, J = 7.6, 1H), 1.90 (m, 1H), 1.68 (m, 1H), 1.54 (d, 3JHP = 4.4, 3H), 

1.17 (dd, 3JHP, 3JHH = 10.8, 6.8, 3H), 1.07 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.0, 7.6, 3H), 0.94 (dd, 3JHP, 3JHH = 

16.0, 7.2, 3H), 0.82 (dd, 3JHP, 3JHH = 11.2, 6.8, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +145.1 (s), –37.5 

(s). 

L22 

La preparació és similar a L19, però emprant F2 (0,28 g, 1,10 mmol) 

i clorodiisopropilfosfina (0,16 mL, 1,10 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 94% (0,39 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.52 (dt, J = 7.6, 2.0, 1H), 7.41-7.35 (m, 3H), 7.27-7.22 (m, 4H), 6.94 (td, 

J = 7.6, 1.2, 1H), 2.01 (m, 1H), 1.88 (m, 1H), 1.23 (d, 3JHP = 12.4, 9H), 1.18 (dd, 3JHP, 3JHH = 

11.2, 7.2, 3H), 1.05 (dd, 3JHP, 3JHH = 15.6, 7.2, 3H), 0.86 (dd, 3JHP, 3JHH = 15.6, 7.2, 3H), 0.75 

(dd, 3JHP, 3JHH = 11.6, 7.2, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +145.9 (d, 4JPP = 1.1), +2.0 (d, 4JPP = 

1.1). 

L23R 

La preparació és similar a L19, però emprant F1 (0,18 g, 

0,83 mmol) i P7R (0,24 g, 0,83 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 78% (0,34 g). 

RMN 31P{1H} (162 MHz): +143.37 (d, 4JPP = 20.1), –36.50 (d, 4JPP 

= 20.2). 

L23S 

La preparació és similar a L19, però emprant F1 (0,38 g, 

1,75 mmol) i P7S (0,50 g, 1,75 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 78% (0,34 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.99 (d, J = 8.8, 1H), 7.93 (t, J = 8.4, 1H), 7.91 (t, J = 8.8, 1H), 7.55 (d, J 

= 8.8, 1H), 7.52 (d, J = 8.8, 1H), 7.47-7.41 (m, 4H), 7.38 (d, J = 6.8, 2H), 7.31-7.25 (m, 6H), 
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7.22-7.08 (m, 4H), 1.57 (d, 2JHP = 4.0, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +143.45 (d, 4JPP = 16.7), 

–37.38 (d, 4JPP = 16.7). 

L24R 

La preparació és similar a L19, però emprant F2 (0,25 g, 

0,95 mmol) i P7R (0,27 g, 0,93 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 75% (0,41 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.31-7.09 (m, 10H), 7.04 (dd, J = 8.0, 4.0, 1H), 

6.86-6.78 (m, 5H), 6.74-6.68 (m, 2H), 6.64-6.55 (m, 3H), 0.88 (d, 3JHP = 12.4, 9H). RMN 31P{1H} 

(162 MHz): +144.31 (d, 4JPP = 41.5), +1.30 (d, 4JPP = 41.3). 

L24S 

La preparació és similar a L19, però emprant F2 (0,38 g, 

1,47 mmol) i P7S (0,49 g, 1,47 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 78% (0,66 g). 

RMN 1H (400 MHz, C6D6): 8.00 (d, J = 8.8, 1H), 7.83 (t, J = 8.8, 2H), 

7.81-7.63 (m, 3H), 7.66 (t, J = 8.8, 2H), 7.53 (d, J = 8.8, 1H), 7.39 (dd, J = 8.4, 4.4, 1H), 7.34-

7.29 (m, 2H), 7.27-7.18 (m, 5H), 7.15-7.02 (m, 3H), 7.02 (t, J = 6.8, 1H), 1.42 (d, 3JHP = 12.4, 

9H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +142.33 (d, 4JPP = 28.8), +0.80 (d, 4JPP = 29.0). 

L25S 

La preparació és similar a L19, però emprant difenil(2-

hidroxifenil)fosfina (0,24 g, 0,87 mmol) i P7S (0,25 g, 0,87 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 

93% (0,48 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.87 (d, J = 8.8, 1H), 7.84 (d, J = 8.4, 1H), 7.79 (d, J = 8.0, 1H), 7.68 (d, J 

= 8.8, 1H), 7.38-7.23 (m, 16H), 7.21-7.12 (m, 4H), 6.99 (t, J = 7.2, 1H), 6.70 (ddd, J = 7.6, 4.0, 

1.6 1H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +143.21 (d, 4JPP = 14.7), –16.00 (d, 4JPP = 14.7). 
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L26R 

Es dissol F1 (0,13 g, 0,60 mmol) en 20 mL de toluè. 

S’afegeix trietilamina destil·lada (0,2 mL, 1,5 mmol) i DMAP (0,002 

g, 0,016 mmol). En un embut d’addició de pressió compensada, es 

dissol P8R (0,19 g, 0,62 mmol) i s’addiciona lentament durant 15 

min. Es deixa reaccionar durant 1 h. La reacció es segueix per RMN 

de 31P{1H}. La mescla resultant es filtra sota nitrogen per tal d’eliminar les sals d’amoni 

formades i es porta a sequedat. S’obté un sòlid pastós blanc. Rendiment 90% (0,31 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.93-7.84 (m, 4H), 7.60 (d, J = 8.8, 1H), 7.49 (d, J = 8.8, 1H), 7.41-7.30 

(m, 2H), 7.27-7.10 (m, 11H), 6.98-6.95 (m, 2H), 3.06 (d, 3JHP = 13.6, 3H), 2.89 (d, 3JHP = 9.6, 

3H), 1.35 (d, 2JHP = 4.4, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +170.59 (d, 4JPP = 7.0), –37.86 (d, 4JPP 

= 6.8). 

L26S 

La preparació és similar a L26R, però emprant F1 (0,16 g, 

0,75 mmol) i P8S (0,23 g, 0,75 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 78% (0,66 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.00 (dd, J = 8.8, 2.4, 1H), 7.96-7.92 (m, 2H), 

7.88 (d, J = 3.2, 1H), 7.86 (d, J = 2.8, 1H), 7.81 (d, J = 8.8, 1H), 7.67 (d, J = 8.8, 1H), 7.62 (d, 

J = 9.2, 1H), 7.46-7.32 (m, 4H), 7.28-7.10 (m, 6H), 7.07-6.95 (m, 3H), 3.09 (d, 3JHP = 9.6, 3H), 

3.05 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 1.47 (d, 2JHP = 4.0, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +172.71 (d, 4JPP = 

11.0), –37.38 (d, 4JPP = 11.0). 

L27R 

La preparació és similar a L26R, però emprant F2 (0,21 g, 

0,80 mmol) i P8R (0,25 g, 0,80 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 94% (0,45 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.07-7.82 (m, 5H), 7.71-7.58 (m, 3H), 7.49-7.32 

(m, 5H), 7.29-6.98 (m, 8H), 3.09 (d, 3JHP = 12.0, 3H), 3.03 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 1.03 (d, 3JHP = 

12.4, 9H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +172.16 (d, 4JPP = 16.0), +0.23 (d, 4JPP = 15.9). 
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L27S 

La preparació és similar a L26R, però emprant F2 (0,21 g, 

0,80 mmol) i P8S (0,25 g, 0,80 mmol). S’obté el producte en forma 

d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 79% (0,38 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.57 (dd, J = 8.8, 0.8, 1H), 7.45-7.39 (m, 4H), 

7.26-7.21 (m, 4H), 7.12 (dd, J = 8.4, 1.2, 1H), 7.08 (dd, J = 8.4, 1.2, 1H), 6.93 (ddt, J = 8.0, 4.4, 

0.8, 1H), 6.90-6.61 (m, 8H), 6.58 (td, J = 7.2, 1.2, 1H), 2.73 (d, 3JHP = 9.2, 3H), 2.62 (d, 3JHP = 

14.0, 3H), 0.91 (d, 3JHP = 12.0, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +171.34 (d, 4JPP = 8.9), –0.67 (d, 

4JPP = 8.9). 

L28S 

La preparació és similar a L26R, però emprant difenil(2-

hidroxifenil)fosfina (0,22 g, 0,80 mmol) i P8S (0,25 g, 0,80 mmol). 

S’obté el producte en forma d’un sòlid pastós blanc. Rendiment 82% 

(0,41 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.92 (d, J = 8.8, 1H), 7.88 (d, J = 8.0, 1H), 7.86 (d, J = 8.0, 1H), 7.81 (d, J 

= 8.4, 1H), 7.61 (d, J = 8.8, 1H), 7.41-7.10 (m, 19H), 6.97 (t, J = 6.8, 1H), 6.75 (dd, J = 6.8, 4.8, 

1H), 2.92 (d, 3JHP = 13.2, 3H), 2.89 (d, 3JHP = 8.8, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +170.48 (d, 

4JPP = 10.2), –17.51 (d, 4JPP = 10.5). 

6.5. Síntesi dels precursors catalítics 

6.5.1. Precursors dimèrics 

D1, Di--clorobis[(3-2-metilal·lil)pal·ladi(II)]11 

Per tal d’obtenir una solució de tetracloropal·ladat de sodi es fa una 

suspensió amb clorur de pal·ladi(II) (4,44 g, 25 mmol) i clorur de sodi (2,95 g, 50 

mmol) en 10 mL d’aigua i es deixa 30 min agitant vigorosament. Sobre la solució 

marró fosc que en resulta s’hi afegeix 3-cloro-2-metil-1-propè (clorur de metilal·lil; 

7,6 mL, 7,06 g, 78 mmol) dissolt en 60 mL de metanol. Aleshores es fa 

bombollejar CO lentament a través de la solució, que gradualment va empal·lidint 

fins que al cap d’unes 3 h vira de cop a un color groc brillant i apareix un precipitat. 

S’atura el bombolleig de CO i la suspensió s’afegeix sobre 300 mL d’aigua. 

S’extreu amb diclorometà (3 x 100 mL) i la fase orgànica es renta amb aigua (2 x 150 mL) i 
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s’asseca amb sulfat de sodi anhidre. Finalment es filtra i de la solució es porta a sequedat. 

Queda un sòlid groc que es recristal·litza en CH2Cl2/hexà per donar, després d’unes hores al 

congelador, cristalls grocs del producte. Rendiment: 81% (4.0 g). 

IR: 3058, 2979, 2955, 2913, 1430, 1381, 1040, 935, 835. RMN 1H (300 MHz): 3.86 (s, 4H), 2.89 

(s, 4H), 2.14 (s, 6H). 

D2, Di--clorobis[(p-cimè)clororuteni(II)]12 

Es dissol clorur de ruteni(III) (4,00 g, 15,3 mmol) en 250 mL 

d’etanol absolut. Tot seguit s’hi afegeix el 5-isopropil-2-metil-1,3-

ciclohexadiè (α-fel·landrè; 25,5 mL, 21,3 g). La mescla obtinguda es fa 

refluir durant 5 h, passades les quals es deixa refredar lentament i un 

cop a temperatura ambient es posa a la nevera 24 h. Els cristalls 

porpres que s’obtenen es filtren, es renten amb etanol fred i s’assequen al buit. Rendiment: 

77% (3,59 g). 

IR: 3053, 3031, 2960, 2924, 2870, 1496, 1457, 1388, 1056, 878. RMN 1H (300 MHz): 5.48 (d, 

3JHH = 6.0, 2H), 5.34 (d, 3JHH = 5.9, 2H), 2.93 (h, 3JHH = 6.9, 1H), 2.16 (s, 3H), 1.28 (d, 3JHH = 

7.0, 6H). 

D3, Di--clorobis[(6-benzoat de metil)clororuteni(II)] 13 

Es dissol en un schlenk àcid benzoic (7,5 g, 61 mmol) en 25 mL 

de THF. S’hi afegeix tBuOH (6,5 mL, 5,5 mmol) i es refreda a −78 °C. 

Paral·lelament, en un altre schlenk, prèviament refredat també a −78° C, 

es condensen uns 30 mL d’amoníac a partir del gas. S’addiciona la 

primera solució sobre l’amoníac líquid i s’afegeix poc a poc Li metàl·lic 

(1,27 g, 0,19 mmol) prèviament tallat a trossets petits i es deixa reaccionar durant 3 h. Un cop 

passat aquest temps s’atura la reacció afegint clorur d’amoni sòlid i es deixa escalfar a 

temperatura ambient amb una sortida per evacuar l’excés d’amoníac. Amb cura, s’acidifica la 

solució amb HCl concentrat. S’extreu la solució amb dietilèter (2 x 20 mL) i s’asseca la fase 

orgànica amb sulfat de sodi anhidre. Es filtra i la solució es porta a sequedat. L’oli que s’obté, 

l’àcid 2,5-ciclohexadiencarboxílic, es dissol en 200 mL de benzè, s’hi addiciona 1 mL d’àcid 

sulfúric concentrat i 10 mL de metanol i es porta a reflux durant 5 h. Es deixa refredar i 

s’afegeixen uns 20 mL d’una solució saturada de carbonat de sodi. S’extreu amb dietilèter (2 x 

20 mL)i la fase orgànica s’asseca amb sulfat de sodi anhidre. Es filtra i se n’evaporen els 

dissolvents. S’obtenen 5,7 g d’un líquid incolor, el 2,5-ciclohexadienoat de metil. Finalment es 

dissol RuCl3·3H2O (2,36 g, 11,4 mmol) en 35 mL de metanol absolut, s’afegeix el 2,5-
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ciclohexadiencarboxilat de metil (5,25 g, 37,9 mmol) i es porta a reflux durant 8 h. Es deixa 

refredar i es filtra el sòlid de color vermell. Rendiment global 21% (4,05 g). 

IR: 3081, 3072, 2951, 1728 (C=O), 1431, 1285, 1268, 1110, 769. RMN 1H (400 MHz, CD3CN): 

6.45 (d, 3JHH = 5.8, 2H), 6.06 (t, 3JHH = 5.6, 1H), 5.83 (t, 3JHH = 6.2, 2H), 3.95 (s, 3H). 

D4, Di--clorobis[(η3-1,3-difenilal·lil)pal·ladi(II)] 

Es prepara la solució de Li2[PdCl4] mesclant LiCl (2,25 g, 53 mmol) i PdCl2 

(2,25 g, 12,5 mmol) en 15 ml d’aigua i deixant agitar vigorosament durant 30 

minuts. Aleshores s’hi afegeixen 25 ml d’etanol i rac-(E)-3-acetoxi-1,3-

difenil-2-propè (5,35 g, 25,5 mmol) dissolt en 75 ml de THF. Es refreda la 

mescla a 0 ºC, s’hi afegeixen 10 ml d’HCl concentrat i es fa bombollejar CO 

fins que al cap d’una hora aproximadament la solució s’ha tornat 

completament groga. Llavors es deixa agitant durant 4 h sota atmosfera de CO. Passat aquest 

temps, s’extreu amb CH2Cl2 (3x100 ml). S’asseca amb Na2SO4 anhidre, es porta a sequedat i 

es recristal·litza en diclorometà/hexà. S’obté un sòlid groc. Rendiment: 90% (3,75 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.17-7.43 (m, 10H, Ar), 6.28-6.67 (m, 3H), 2.15 (s, 3H). 

6.5.2. Complexos neutres de Pd(II) 3-al·lil 

Pd1, [PdCl(3-C4H7)(L1)] 

Es dissol L1 (0,14 g, 0,40 mmol) en 10 mL de diclorometà. 

S’afegeix D1 (0,075 g, 0,19 mmol) i es deixa agitant durant 1 h. S’elimina 

el dissolvent al buit i s’obté un sòlid grisós que es purifica mitjançant 

diversos rentats amb pentà. Rendiment 91% (0,20 g). 

IR: 3050, 2959, 2924, 2853, 1485, 1464, 1434, 1447, 1261, 1100, 1031, 828, 801, 758, 697, 

534. RMN 1H (400 MHz): 7.91-7.30 (m, 36H), 4.40-4.36 (m, 2Hts), 3.79 (d, 3JHP = 14.0, 3H, 

CH3), 3.60 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 3.23 (s, br, 1Hcs), 3.12 (d, 3JHP = 10.8, 1Hta), 3.03 (s, br, 1Hcs), 

2.96 (d, 3JHP = 11.2, 1Hta), 2.04 (s, 1Hca), 1.94 (s, 1Hca), 1.86 (s, 3H), 1.83 (s, 3H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 146.3-126.0 (C, CH, Ar), 79.7 (d, 2JCP = 36.6, CHt), 79.0 (d, 2JCP = 35.7, CH2
t), 58.4 

(s, CH2
c), 57.1 (s, CH3), 56.0 (s, CH3), 56.4 (s, CH2

c), 23.2 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): 

+122.1 (s), +118.1 (s). AE: Calculat per a C29H28ClOPPd, C 61.61%, H 4.99%; trobat C 60.97%, 

H 5.76%. 
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Pd2, [PdCl(3-C4H7)(L2)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L2 (0,19 g, 0,53 

mmol) i D1 (0,086 g, 0,22 mmol). S’obté un sòlid groc per mitjà de rentats 

amb pentà. Rendiment 80% (0,20 g). 

IR: 3050, 2959, 2914, 1465, 1434, 1099, 1027, 1006, 892, 838, 731, 696, 

507. RMN 1H (400 MHz): 7.75-7.23 (m, 36H), 4.39 (dd, J = 6.4, 2.8, 1Hts, mi), 4.19 (dd, J = 7.2, 

2.8, 1Hts, Ma), 3.29 (d, 3JHP = 10.4, 1Hta, mi), 3.03 (s, br, 1Hcs, mi), 2.75 (d, 3JHP = 10.8, 1Hta, 

Ma), 2.71 (s, br, 1Hcs, Ma), 2.12 (s, 1Hca, mi), 1.99 (d, 2JHP = 8.4, 3H, Ma), 1.86 (s, 3H, mi), 1.72 

(s, 1Hca, Ma), 1.69 (s, 6H, mi + M). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.6-126.1 (C, CH, Ar), 77.4 (d, 

2JCP = 29.6, CH2
t), 76.9 (d, 2JCP = 27.6, CH2

t), 59.5 (s, CH2
c, Ma), 56.7 (s, CH2

c, mi), 23.3 (s, 

CH3, mi), 23.2 (s, CH3, Ma), 14.9 (d, 1JCP = 26.1, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (121 MHz): +8.0 (s, 

mi), +5.3 (s, Ma). AE: Calculat per a C29H28ClPPd, C 63.40%, H 5.14%; trobat C 62.00%, H 

5.46%. 

Pd3, [PdCl(3-C4H7)(L3)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L3 (0,10 g, 0,29 

mmol) i D1 (0,043 g, 0,11 mmol). S’obté un sòlid groc per mitjà de rentats 

amb pentà. Rendiment 75% (0,09 g). 

IR: 3050, 2975, 2925, 1654, 1466, 1433, 1381, 1089, 1048, 880, 761, 

773, 761, 703. RMN 1H (400 MHz): 7.86-7.16 (m, 36H), 4.44 (dd, J = 6.4, 2.8, 1Hts, mi), 4.36 

(dd, J = 7.0, 3.0, 1Hts, Ma), 3.22 (d, 3JHP = 9.6, 1Hta, mi), 3.15 (s, br, 1Hcs, mi), 3.11 (d, 3JHP = 

10.0, 1Hta, Ma), 3.03 (s, br, 1Hcs, Ma), 2.64 (h, J = 6.8, 1H, Ma), 2.46 (h, J = 6.8, 1H, mi), 2.24 

(s, 1Hca, mi), 1.89 (s, 1Hca, Ma), 1.89 (s, 3H, mi), 1.84 (s, 3H, Ma), 1.25 (dd, J = 18.4, 7.0, 3H, 

Ma), 1.14 (dd, J = 18.8, 6.8, 3H, mi), 1.01 (dd, J = 15.6, 6.8, 3H, Ma), 1.00 (dd, J = 15.6, 6.8, 

3H, mi). RMN 13C{1H} (101 MHz): 147.2-126.4 (C, CH, Ar), 78.6 (d, 2JCP = 31.8, CH2
t, mi), 77.6 

(d, 2JCP = 33.0, CH2
t, Ma), 58.3 (s, CH2

t, Ma), 58.1 (s, CH2
t, mi), 26.9 (d, 1JCP = 22.6, mi), 26.1 

(d, 1JCP = 21.7, Ma), 23.0 (s, CH3, Ma + mi), 20.5 (d, 2JCP = 7.2, Ma), 20.2 (d, 2JCP = 7.8, mi), 

19.2 (s, CH3, Ma), 18.9 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} (121 MHz): +33.5 (s, mi), +32.9 (s, Ma). EM 

m/e: Calculat per a C31H32PPd ([M] – Cl), 541.1276; trobat 541.1270. 
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Pd4, [PdCl(3-C4H7)(L4)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L3 (0,17 g, 

0,49 mmol) i D1 (0,080 g, 0,20 mmol). S’obté un sòlid groc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 55% (0,13 g). 

IR: 3046, 2927, 2831, 1435, 1383, 1203, 1099, 1048, 847, 745, 696, 

640, 604, 543, 516, 455. RMN 1H (400 MHz): 8.61 (d, J = 9.3, 1H), 8.54-8.41 (m, 3H), 8.27-

8.02 (m, 14H), 7.90-7.85 (m, 4H), 7.44-7.39 (m, 6H), 4.55-4.53 (m, 2Hts), 4.00 (d, 3JHP = 14.1, 

3H), 3.94 (d, 3JHP = 13.8, 3H), 3.62 (d, 3JHP = 11.1, 2Hta), 2.74 (s, br, 1Hcs), 2.62 (s, Hcs + Hca), 

2.47 (s, br 1Hca), 1.88 (s, 3H), 1.77 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 135.8-124.0 (C, CH, Ar), 

80.0 (d, 2JCP = 30.5, CH2
t), 79.6 (d, 2JCP = 31.6, CH2

t), 59.5 (s, CH2
c), 59.1 (s, CH2

c), 56.7 (s, 

CH3), 56.6 (s, CH3), 23.2 (s, CH3), 23.1 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +120.8 (s), +118.7 

(s). AE: Calculat per a C27H24ClOPPd, C 60.35%, H 4.50%; trobat C 58.90%, H 4.98%. 

Pd5, [PdCl(3-C4H7)(L5)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L5 (0,33 g, 

1,01 mmol) i D1 (0,17 g, 0,42 mmol). S’obté un sòlid groc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 60% (0,29 g). 

IR: 3037, 2962, 2921, 1424, 1092, 898, 891, 848, 752, 719, 685, 603, 

452. RMN 1H (300 MHz): 8.69 (dd, J = 9.3, 2.1, 1H), 8.63 (dd, J = 9.0, 2.1, 1H), 8.27-7.93 (m, 

16H), 7.80-7.72 (m, 4H), 7.48-7.39 (m, 6H), 4.47 (td, J = 7.8, 3.3, 2Hts), 3.53 (d, 3JHP = 10.2, 

1Hta), 3.48 (d, 3JHP = 9.6, 1Hta), 2.75 (s, br, 1Hcs), 2.71 (s, br, 1Hcs), 2.64 (s, br, 1Hca), 2.39 (s, 

1Hca), 2.37 (d, 2JHP = 8.7, 3H), 2.33 (d, 2JHP = 8.7, 3H), 1.86 (s, 3H, CH3), 1.80 (s, 3H, CH3). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 134.1-124.3 (C, CH, Ar), 77.0 (d, 2JCP = 34.5, CH2
t), 76.6 (d, 2JCP = 

33.2, CH2
t), 59.3 (d, J = 1.9, CH2

c), 58.9 (d, J = 1.8, CH2
c), 23.3 (s, CH3), 23.1 (s, CH3), 14.3 (d, 

1JCP = 26.7, CH3), 14.0 (d, 1JCP = 26.9). RMN 31P{1H} (121 MHz): +5.2 (s), +4.9 (s). AE: Calculat 

per a C28H30ClPPd, C 62.35%, H 5.61%; trobat C 60.88%, H 4.83%. 

Pd6, [PdCl(3-C4H7)(L6)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L6 (0,10 g, 0,27 

mmol) i D1 (0,102 g, 0,26 mmol). S’obté un sòlid grisós que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 57% (0,15 g). 

IR: 3052, 2935, 2835, 1583, 1482, 1468, 1435, 1402, 1185, 1108, 1029, 

805, 757, 693. RMN 1H (400 MHz): 8.07 (s, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.97 (s, 1H), 

7.95 (s, 1H), 7.91-7.86 (m, 4H), 7.78-7.68 (m, 2H), 7.43-7.46 (m, 12H), 
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7.38-7.34 (m, 4H), 4.55 (s, 1Hts), 4.53 (s, 1Hts), 3.98 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 3.95 (d, 3JHP = 12.0, 

3H), 3.63 (d, 3JHP = 11.2, 1Hta), 3.60 (d, 3JHP = 11.6, 1Hta), 2.93 (s, 1Hcs), 2.88 (s, 1Hcs), 2.71 

(s, 1Hca), 2.70 (s, 1Hca), 1.94 (s, 3H), 1.91 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.9-111.8 (C, 

CH, Ar), 79.54 (d, 2JCP = 37.3, CH2
t), 79.36 (d, 2JCP = 37.1, CH2

t), 59.2 (s, CH2
c), 58.7 (s, CH2

c), 

57.0 (s, 2CH3), 23.2 (s, 2CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +115.1 (s), +114.0 (s). EM m/e: 

Calculat per a C23H22O2PPd ([M] – Cl), 467.0392; trobat, 467.0397. 

Pd7, [PdCl(3-C4H7)(L7)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L7 (0,19 g, 0,65 

mmol) i D1 (0,107 g, 0,27 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 78% (0,20 g). 

IR: 3050, 2979, 2915, 1583, 1469, 1448, 1435, 1399, 1184, 894, 840, 754, 

692, 554, 422. RMN 1H (400 MHz): 8.06 (t, J = 1.2, 1H), 8.04 (t, J = 0.8, 

1H), 7.98 (s, 1H), 7.97-7.96 (m, 2H), 7.95 (m, 1H), 7.72-7.64 (m, 4H), 7.58 

(s, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.51-7.32 (m, 12H), 4.47 (s, 1Hts), 4.45 (s, 1Hts), 3.50 (d, 3JHP = 10.0, 1Hta), 

3.48 (d, 3JHP = 10.4, 1Hta), 2.94 (s, 1Hcs), 2.87 (s, 1Hcs), 2.66 (s, 1Hca), 2.58 (s, 1Hca), 2.35 (d, 
2JHP = 8.8, 3H), 2.33 (d, 2JHP = 9.2, 3H), 1.95 (s, 3H), 1.85 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

155.9-111.6 (C, CH, Ar), 76.9 (d, ov, CH2
t), 76.5 (d, ov, CH2

t), 58.9 (s, 2CH2
c), 23.44 (s, CH3), 

23.36 (s, CH3), 12.4 (m, 2CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +5.3 (s), +4.9 (s). AE: Calculat per a 

C23H22ClOPPd, C 56.69%, H 4.55%; trobat, C 59.32%, H 4.78%. 

Pd8, [PdCl(3-C4H7)(L8)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L8 (0,32 g, 1,00 

mmol) i D1 (0,14 g, 0,36 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,28 g). 

IR: 3051, 2957, 2925, 2867, 1582, 1469, 1449, 1435, 1401, 1184, 757, 697, 

536. RMN 1H (400 MHz): 8.06 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.97 (s, 1H), 7.95 (s, 

1H), 7.83 (dd, J = 10.8, 7.6, 1H), 7.75-7.65 (m, 6H), 7.49-7.34 (m, 13H), 

4.44 (dd, J = 6.8, 3.2, 1Hts), 4.42 (dd, J = 6.8, 3.2, 1Hts), 3.53-3.41 (m, 2H), 3.51 (d, 3JHP = 9.6, 

1Hta), 3.47 (d, 3JHP = 10.0, 1Hta), 3.05 (m, 1Hcs), 2.96 (m, 1Hcs), 2.59 (s, br, 2Hca), 1.91 (s, 3H), 

1.77 (s, 3H), 1.34-1.19 (m, 12H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.5-111.7 (C, CH, Ar), 77.70 (d, 

2JCP = 32.4, CH2
t), 77.67 (d, 2JCP = 32.7, CH2

t), 59.7 (s, CH2
c), 59.0 (s, CH2

c), 24.9 (d, 1JCP = 

18.1, CH), 24.7 (d, 1JCP = 18.2, CH), 23.2 (s, CH3), 23.0 (s, CH3), 19.2 (s, CH3), 19.1 (s, CH3), 

18.6 (d, 2JCP = 1.3, CH3), 18.4 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +28.0 (s), +27.1 (s). AE: 

Calculat per a C25H26ClOPPd, C 58.27%, H 5.09%; trobat, C 59.68%, H 5.54%. 
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Pd9, [PdCl(3-C4H7)(L9)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L9 (0,20 g, 0,61 

mmol) i D1 (0,098 g, 0,25 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 57% (0,15 g). 

IR: 3051, 2956, 2924, 1581, 1469, 1449, 1434, 1398, 1185, 1109, 756, 698. 

RMN 1H (400 MHz): 8.07-7.86 (m, 9H), 7.78 (ddd, J = 10.5, 7.8, 1.2, 1H), 

7.49-7.34 (m, 14H), 4.45-4.40 (m, 2Hts), 3.53 (d, J = 9.7, 2Hta), 2.43 (s, 1Hcs), 

2.25 (s, 1Hcs), 2.16 (m, 1Hca), 2.12 (s, 1Hca), 1.80 (s, 3H), 1.73 (s, 3H), 1.54 (d, 3JHP = 15.8, 9H), 

1.50 (d, 3JHP = 15.9, 9H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.1-111.8 (C, CH, Ar), 78.3 (d, 2JCP = 

31.2, CH2
t), 78.0 (d, 2JCP = 31.5, CH2

t), 61.8 (s, CH2
c), 61.4 (s, CH2

c), 34.9 (d, 1JCP = 17.7, C), 

34.5 (d, 1JCP = 17.9, C), 29.26 (d, 2JCP = 3.0, CH3), 29.20 (d, 2JCP = 3.2, CH3), 22.94 (s, 2CH3). 

RMN 31P{1H} (121 MHz): +35.7 (s). AE: Calculat per a C26H28ClOPPd, C 58.99%, H 5.33%; 

trobat, C 59.42%, H 5.78%. 

Pd10, [PdCl(3-C4H7)(L10)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L10 (0,069 g, 0,15 

mmol) i D1 (0,025 g, 0,064 mmol). S’obté un sòlid groc fosc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 90% (0,08 g). 

IR: 3087, 3050, 2958, 1618, 1469, 1448, 1403, 1265, 1184, 1166, 1108, 

751, 698. RMN 1H (400 MHz): 8.04-8.02 (m, 2H), 7.97 (s, br, 1H), 7.95 (s, 

br, 1H), 7.75-7.69 (m, 4H), 7.45-7.30 (m, 14H), 7.27 (m, 1H), 4.81 (s, 1H), 

4.70 (s, 1H), 4.53 (m, 2Hts), 4.49 (s, 1H), 4.47 (s, 1H), 4.44 (s, 2H), 4.35 (s, 1H), 4.28 (s, 1H), 

4.243 (s, 5H), 4.237 (s, 5H), 3.65 (d, 3JHP = 10.4, Hta), 3.62 (d, 3JHP = 10.8, Hta), 2.90 (s, 1Hcs), 

2.83 (s, 1Hca), 2.76 (s, 1Hcs), 2.58 (s, 1Hca), 1.99 (s, 3H), 1.88 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

155.7-111.7 (C, CH, Ar), 78.5 (d, 2JCP = 33.6, CH2
t), 77.9 (d, 2JCP = 33.6, CH2

t), 75.3 (d, J = 

15.6, CH), 75.1 (d, J = 15.5, CH), 73.9 (d, J = 8.9, CH), 73.8 (d, J = 9.1, CH), 70.1 (s, 10 CH), 

61.6 (s, CH2
c), 60.1 (s, CH2

c), 23.14 (s, CH3), 23.10 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +6.2 (s), 

+6.1 (s). EM m/e: Calculat per a C32H28FeOPPd ([M] – Cl), 621.0256; trobat, 621.0275. 
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Pd11, [PdCl(3-C4H7)(L11)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L11 (0,15 g, 0,33 

mmol) i D1 (0,052 g, 0,13 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 93% (0,16 

g). 

IR: 3052, 1618, 1581, 1468, 1448, 1436, 1402, 1377, 1185, 1108, 800, 

752, 656, 541. RMN 1H (400 MHz): 8.27 (t, J = 1.6, 1H), 8.25 (t, J = 1.6, 

1H), 8.19 (s, 1H), 8.17 (s, 1H), 8.11-7.97 (m, 8H), 7.75-7.02 (m, 2H), 7.49-

7.31 (m, 24H), 4.55 (m, 2Hts), 3.69 (d, 3JHP = 10.0, 1Hta), 3.66 (d, 3JHP = 10.0, 1Hta), 3.05 (s, 

1Hcs), 2.86 (s, 1Hcs), 2.82 (s, 1Hca), 2.70 (s, 1Hca), 2.01 (s, 3H), 1.97 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 155.7-111.7 (C, CH, Ar), 78.1 (d, 2JCP = 32.9, CH2
t), 77.8 (d, 2JCP = 32.9, CH2

t), 62.8 (s, 

CH2
c), 62.6 (s, CH2

c), 23.06 (s, 2CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +10.4 (s), +9.3 (s). EM m/e: 

Calculat per a C34H26OPPdS ([M] – Cl), 619.0471; trobat, 619.0494. 

Pd12, [PdCl(3-C4H7)(L12)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L12 (0,32 g, 0,96 

mmol) i D1 (0,135 g, 0,34 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 44% (0,16 g). 

IR: 3051, 2933, 2835, 1436, 1376, 1103, 1079, 1028, 805, 754, 693, 585, 

555. RMN 1H (400 MHz): 8.27 (t, J = 1.2, 1H), 8.25 (t, J = 1.2, 1H), 8.17 (m, 

2H) 7.93-7.80 (m, 4H), 7.57 (m, br, 1H), 7.49-7.41 (m, 7H), 4.60 (s, 1Hts), 

4.58 (s, 1Hts), 3.95 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 3.91 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 3.68 (d, 3JHP = 11.2, 2Hta), 

2.91 (s, br, 1Hcs), 2.84 (s, br, 1Hcs), 2.70 (s, br, 1Hca), 2.65 (s, br, 1Hca), 1.94 (s, 3H), 1.91 (s, 

3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 134.3-121.6 (C, CH, Ar), 80.5 (d, 2JCP = 18.3, CH2
t), 80.2 (d, 2JCP 

= 19.0, CH2
t), 59.1 (s, CH2

c), 58.8 (s, CH2
c), 56.7 (s, 2CH3), 23.34 (s, CH3), 23.27 (s, CH3). RMN 

31P{1H} (121 MHz): +119.8 (s), +118.8 (s). AE: Calculat per a C23H22ClOPPdS, C 53.19%, H 

4.27%, S 6.17%; trobat, C 52.74%, H 4.52%, S 5.74%. 
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Pd13, [PdCl(3-C4H7)(L13)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L13 (0,26 g, 0,85 

mmol) i D1 (0,130 g, 0,33 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 60% (0,20 g). 

IR: 3050, 2956, 2913, 1450, 1376, 1104, 1034, 892, 754, 693, 520. RMN 
1H (400 MHz): 8.24-8.22 (m, 2H), 8.18-8.16 (m, 2H), 7.79 (m, br, 2H), 

7.72-7.67 (m, 4H), 7.56-7.43 (m, 14H), 4.55 (m, 1Hts), 4.52 (m, 1Hts), 3.57 

(d, 3JHP = 10.0, 2Hta), 2.95 (s, 2Hcs), 2.67 (s, 1Hca), 2.55 (s, 1Hca), 2.28 (d, 2JHP = 8.7, 3H), 2.26 

(d, 2JHP = 8.7, 3H), 1.94 (s, 3H), 1.91 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 134.6-121.7 (C, CH, 

Ar), 77.8 (d, 2JCP = 33.4, 2CH2
t), 59.1 (s, CH2

c), 58.6 (s, CH2
c), 23.3 (s, 2CH3), 12.2 (d, 1JCP = 

27.0, CH3), 11.9 (d, 1JCP = 27.1, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +8.6 (s), +8.2 (s). AE: Calculat 

per a C23H22ClPPdS, C 54.88%, H 4.41%, S 6.37%; trobat, C 54.29%, H 4.66%, S 5.88%. 

Pd14, [PdCl(3-C4H7)(L14)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L14 (0,46 g, 1,38 

mmol) i D1 (0,18 g, 0,46 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 52% (0,26 g). 

IR: 3048, 2958, 2925, 2866, 1435, 1374, 1097, 1079, 1034, 751, 697, 659, 

585, 542, 466. RMN 1H (400 MHz): 8.26-8.23 (m, 2H), 8.17-8.14 (m, 2H), 

7.85 (t, J = 8.4, 1H), 7.78-7.73 (m, 6H), 7.62-7.57 (m, 3H), 7.47-7.35 (m, 

10H), 4.50 (m, 2Hts), 3.60 (d, 3JHP = 9.2, 1Hta), 3.53 (d, 3JHP = 9.2, 1Hta), 3.53-3.24 (m, 2H), 2.95 

(s, br, 1Hcs), 2.68 (s, br, 1Hcs), 2.64 (s, 1Hca), 2.49 (s, 1Hca), 1.82 (s, 6H), 1.41 (dd, J = 6.8, 4.0, 

3H), 1.36 (dd, J = 7.2, 4.4, 3H), 1.25 (dd, J = 16.4, 6.8, 3H), 1.18 (dd, J = 16.4, 6.8, 3H). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 139.4-121.6 (C, CH, Ar), 79.1 (d, 2JCP = 31.3, CH2

t), 78.5 (d, 2JCP = 31.0, 

CH2
t), 60.3 (s, CH2

c), 58.9 (s, CH2
c), 25.7 (d, 1JCP = 23.3, CH), 25.1 (d, 1JCP = 23.6, CH), 22.96 

(s, CH3), 22.86 (s, CH3), 19.9 (d, 2JCP = 6.9, CH3), 19.8 (d, 2JCP = 5.9, CH3), 18.5 (d, 2JCP = 2.3, 

CH3), 18.3 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +28.2 (s), +28.1 (s). EM m/e: Calculat per a 

C25H26PPdS ([M] – Cl), 495.0522; trobat, 495.0542. 
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Pd15, [PdCl(3-C4H7)(L15)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L15 (0,06 g, 0,13 

mmol) i D1 (0,021 g, 0,05 mmol). S’obté un sòlid groc fosc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 95% (0,07 

g). 

IR: 3048, 2958, 1437, 1378, 1272, 1167, 1108, 1097, 1078, 1023, 821, 

754, 736, 585, 551, 498, 478, 456, 425. RMN 1H (400 MHz): 8.19-8.13 

(m, 2H, Ma + mi), 8.10-8.02 (m, 2H, Ma + mi), 7.77-7.73 (m, 1H, Ma + mi), 7.48-7.41 (m, 6H, 

Ma + mi), 7.22 (dd, J = 10.4, 7.6, 1H, mi), 7.13 (dd, J = 10.4, 7.2, 1H, Ma), 4.86 (s, br, 1H, mi), 

4.75 (s, br, 1H, Ma), 4.63 (dd, J = 6.4, 3.2, 1Hts, Ma), 4.59 (s, br, 2H, mi), 4.56 (dd, J = 6.8, 3.2, 

1Hts, mi), 4.49-4.47 (m, 2H, Ma), 4.29 (s, 5H, mi), 4.28 (s, 5H, Ma), 3.98 (s, br, 1H, mi), 3.92 (s, 

br, 1H, Ma), 3.71 (d, 3JHP = 9.6, 1Hta, Ma), 3.67 (d, 3JHP = 10.0, Hta, mi), 2.89 (s, br, 1Hcs, Ma), 

2.80 (s, br, 1Hcs, mi), 2.39 (s, br, 1Hca, mi), 2.15 (s, br, 1Hca, Ma), 2.07 (s, 3H, Ma), 1.62 (s, 3H, 

mi). RMN 13C{1H} (101 MHz): 134.6-121.6 (C, CH, Ar), 80.0 (d, 2JCP = 32.7, CH2
t, Ma), 78.6 (d, 

2JCP = 32.3, CH2
t, mi), 76.1 (s, CH), 75.9 (s, CH), 72.2-71.5 (m, 6CH), 70.14 (s, 5CH, mi), 70.09 

(s, 5CH, Ma), 61.4 (d, 2JCP = 1.9, CH2
c, mi), 59.5 (s, CH2

c, Ma), 23.0 (s, CH3, Ma), 22.9 (s, CH3, 

mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +9.4 (s, Ma), +9.0 (s, mi). EM m/e: Calculat per a C32H28FePPdS 

([M] – Cl), 637.0028; trobat, 637.0040. 

Pd16, [PdCl(3-C4H7)(L16)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L16 (0,22 g, 0,62 

mmol) i D1 (0,087 g, 0,22 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 90% (0,22 g). 

IR: 3058, 2923, 1634, 1435, 1382, 1101, 1028, 777, 744, 693, 569, 549, 

495. RMN 1H (400 MHz): 7.97 (dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.94 (dd, J = 7.2, 2.0, 

1H), 7.63-7.56 (m, 2H), 7.47-7.35 (m, 6H), 7.24-7.20 (m, 2H), 3.88 (d, 3JHP 

= 14.0, 3H). RMN 31P{1H} (121 MHz): +111.2 (s, br). AE: Calculat per a 

C23H22ClOPPdS2, C 50.10%, H 4.02%, S 11.63%; trobat, C 50.40%, H 4.21%, S 11.88%. 
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Pd17, [PdCl(3-C4H7)(L17)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L17 (0,28 g, 0,83 

mmol) i D1 (0,13 g, 0,33 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica 

mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 79% (0,28 g). 

IR: 3048, 2956, 2911, 1616, 1448, 1434, 1380, 1140, 1101, 1027, 891, 836, 

749, 692, 487, 444. RMN 1H (400 MHz): 7.71 (dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.68 

(dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.59 (dt, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.51-7.41 (m, 4H), 7.35 (dd, 

J = 7.2, 1.6, 1H), 7.28-7.17 (m, 4H), 2.22 (d, 2JHP = 8.8, 3H), 1.91 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 139.2-127.2 (C, CH, Ar), 23.2 (s, 2CH3), 13.4 (d, 1JCP = 27.1, CH3). RMN 31P{1H} (162 

MHz): +8.9 (s, br). EM m/e: Calculat per a C23H22PPdS2 ([M] – Cl), 498.9929; trobat, 498.9937. 

Pd18, [PdCl(3-C4H7)(L18)] 

Es prepara anàlogament a Pd1, però emprant L18 (0,075 g, 0,21 mmol) i D1 (0,035 

g, 0,09 mmol). S’obté un sòlid groc que es purifica mitjançant recristal·lització 

en diclorometà/hexà. Rendiment 70% (0,07 g). 

IR: 3052, 2938, 1437, 1309, 1159, 1044, 764, 584, 568, 543. RMN 1H (400 

MHz): 8.09-8.02 (m, 4H), 7.84-7.78 (m, 6H), 7.67-7.62 (m, 6H), 7.58-7.46 (m, 

12H), 4.60 (dd, J = 7.5, 3.2, 1Hts), 4.57 (dd, J = 7.5, 3.2, 1Hts), 3.93 (d, 3JHP = 

14.0, 3H), 3.92 (d, 3JHP = 14.0, 3H), 3.67 (d, 3JHP = 11.2, 1Hta), 3.62 (d, 3JHP = 

10.8, 1Hta), 3.41 (s, br, 1Hcs), 3.33 (s, br, 1Hcs), 2.96 (s, 1Hca), 2.69 (s, 1Hca), 2.01 (s, 3H), 1.91 

(s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.4-121.3 (C, CH, Ar), 80.5 (d, 2JCP = 12.0, CH2
t), 80.2 (d, 

2JCP = 12.7, CH2
t), 59.1 (d, 2JCP = 2.3, CH2

c), 58.5 (d, 2JCP = 2.8, CH2
c), 57.5 (d, 2JCP = 2.7, CH3), 

56.9 (d, 2JCP = 1.9, CH3), 23.3 (s, 2CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +126.0 (s), +124.7 (s). EM 

m/e: Calculat per a C23H22O3PPdS ([M] – Cl), 515.0056; trobat, 515.0079. 

6.5.3. Complexos catiònics bisfosfina de Pd(II) 3-al·lil  

Pd1’’, [Pd(3-C4H7)(L1)2]PF6 

Es dissolen L1 (0,16 g, 0,35 mmol) i D1 (0,029 g, 0,07 

mmol) en 50 mL de diclorometà. Posteriorment s’afegeix NH4PF6 

(0,057 g, 0,35 mmol) i s’agita vigorosament durant 2 h. Passat 

aquest temps, s’afegeixen 50 mL d’aigua i s’extreu amb 

diclorometà (3 x 30 mL). La fase orgànica es renta amb aigua, 

s’asseca amb Na2SO4 anhidre i es filtra. L’eliminació a buit dels 
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volàtils dóna un residu groc-vermellós que es purifica per recristal·lització en diclorometà/hexà. 

Rendiment 83% (0,13 g). 

IR: 3055, 2942, 1586, 1465, 1436, 1101, 1028, 838 (PF6), 760, 747, 689, 557. RMN 1H (400 

MHz): 7.68-6.89 (m, 36H), 3.82 (s, br, 1Hs), 3.74 (s, br, 1Hs), 3.31 (d, 3JHP = 12.4, 3H), 3.18 (d, 
3JHP = 13.2, 3H), 2.38 (d, 3JHP = 11.2, 1Ha), 2.01 (d, 3JHP = 10.8, 1Ha), 1.59 (s, 3H). RMN 31P{1H} 

(162 MHz): +123.0 (d, 2JPP = 55.9), +119.2 (d, 2JPP = 54.1). EM m/e: Calculat per a 

C54H49O2P2Pd ([M] – PF6), 897.2243; trobat 897.2238. 

Pd2’’, [Pd(3-C4H7)(L2)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L2 (0,26 

g, 0,74 mmol) i D1 (0,061 g, 0,15 mmol). S’obté un sòlid vermellós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 40% (0,13 

g). 

IR: 3061, 2924, 1636, 1487, 1466, 1100, 1007, 839 (PF6), 761, 

697, 558, 508. RMN 1H (400 MHz): 7.63-6.91 (m, 36H), 3.77 (s, 

br, 1Hs), 3.59 (s, br, 1Hs), 3.14 (d, 3JHP = 9.2, 1Ha), 3.01 (d, 3JHP = 9.2, 1Ha), 1.95 (s, 3H), 1.43 

(d, 2JHP = 7.6, 3H), 1.13 (d, 2JHP = 7.6, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +10.7 (d, 2JPP = 39.4), 

+10.3 (d, 2JPP = 39.4). EM m/e: Calculat per a C54H49P2Pd ([M] – PF6), 865.2344; trobat 

865.2348. 

Pd4’’, [Pd(3-C4H7)(L4)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L4 

(0,33 g, 0,96 mmol) i D1 (0,079 g, 0,20 mmol). S’obté un 

sòlid vermellós per recristal·lització en diclorometà/hexà. 

Rendiment 24% (0,10 g). 

IR: 3045, 2940, 2833, 1624, 1590, 1436, 1205, 1102, 1030, 841 (PF6), 746.37, 696, 636, 602, 

557, 512, 479, 445. RMN 1H (400 MHz): 8.20-7.37 (m, 28H), 4.23 (s, br, 1Hs), 3.90 (s, br, 1Hs), 

3.76 (d, 3JHP = 11.2, 1Ha), 3.58 (d, 3JHP = 11.2, 1Ha), 3.47 (d, 3JHP = 12.8, 3H), 3.42 (d, 3JHP = 

12.8, 3H), 1.87 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 138.7-122.3 (C, CH, Ar), 75.2 (d, 2JCP = 9.1, 

CH2), 74.1 (d, 2JCP = 9.1, CH2), 56.1 (d, 2JCP = 9.3, CH3), 56.8 (d, 2JCP = 9.8, CH3), 23.7 (s, 

CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +124.1 (d, 2JPP = 55.2), +117.2 (d, 2JPP = 55.2). EM m/e: Calculat 

per a C50H41O2P2Pd ([M] – PF6), 841.1617; trobat 841.1612. 
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Pd5’’, [Pd(3-C4H7)(L5)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L5 

(0,40 g, 1,240 mmol) i D1 (0,10 g, 0,26 mmol). S’obté un 

sòlid vermellós per recristal·lització en diclorometà/hexà. 

Rendiment 36% (0,20 g). 

IR: 3040, 2940, 2833, 1624, 1581, 1435, 1382, 1295, 1208, 

1101, 1029, 891, 840 (PF6), 748, 715, 693, 630, 598, 557, 537, 491, 488. RMN 1H (400 MHz): 

8.24-7.11 (m, 28H), 4.09 (s, br, 1Ha), 3.96 (d, 3JHP = 9.6, 1Hs), 3.91 (s, br, 1Ha), 3.64 (d, 3JHP = 

9.6, 1Hs), 2.10 (s, 3H), 2.09 (d, 2JHP = 7.6, 3H), 2.07 (d, 2JHP = 6.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 138.3-122.4 (C, CH, Ar), 76.3 (d, 2JCP = 32.2, CH2), 74.1 (d, 2JCP = 28.1, CH2), 23.8 (s, 

CH3), 17.8 (d, 1JCP = 29.8, CH3), 13.3 (d, 1JCP = 28.0, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +0.4 (d, 
2JPP = 38.2), –2.9 (d, 2JPP = 38.2). EM m/e: Calculat per a C50H41P2Pd ([M] – PF6), 809.1718; 

trobat 809.1722. 

Pd6’’, [Pd(3-C4H7)(L6)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L6 (0,32 

g, 1,05 mmol) i D1 (0,070 g, 0,18 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 62% (0,20 g). 

IR: 3061, 2956, 2872, 1585, 1469, 1448, 1404, 1264, 1185, 1110, 

1035, 839 (PF6), 756, 695, 557. RMN 1H (400 MHz): 8.00-7.89 

(m, 4H), 7.58-7.20 (m, 19H), 7.07 (ddd, J = 10.4, 7.6, 1.2, 1H), 4.06 (d, J = 5.6, 1Hs), 4.04 (d, J 

= 5.6, 1Hs), 3.66 (d, 3JHP = 13.2, 3H), 3.60 (d, 3JHP = 13.2, 3H), 3.47 (d, 3JHP = 10.8, 1Ha), 3.39 

(d, 3JHP = 10.8, 1Ha), 1.80 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.6-111.5 (C, CH, Ar), 74.7 (dd, 

JCP = 23.0, 3.6, CH2), 74.4 (dd, JCP = 25.0, 3.3, CH2), 56.9 (d, 2JCP = 6.0, CH3), 56.8 (d, 2JCP = 

6.6, CH3), 23.7 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +113.6 (d, 2JPP = 56.5), +112.4 (d, 2JPP = 

56.5). AE: Calculat per a C42H37F6O4P3Pd, C 54.89%, H 4.06%; trobat, C 56.52%, H 4.98%. 

Pd7’’, [Pd(3-C4H7)(L7)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L7 (0,080 

g, 0,03 mmol) i D1 (0,022 g, 0,06 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 87% (0,09 g). 

IR: 3062, 2957, 2923, 1584, 1470, 1450, 1437, 1403, 1186, 1111, 

1010, 896, 843 (PF6), 754, 634, 557. RMN 1H (400 MHz): 7.89-7.79 (m, 4H), 7.51-7.30 (m, 

16H), 7.14-6.98 (m, 3H), 6.68 (dd, J = 11.6, 7.6, 1H), 3.95 (s, 1Hs), 3.70 (s, 1Hs), 3.51 (d, 3JHP 
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= 10.0, 1Ha), 3.44 (d, 3JHP = 10.0, 1Ha), 2.18 (d, 2JHP = 8.4, 3H), 1.99 (d, 2JHP = 8.8, 3H), 1.85 

(s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.5-111.6 (C, CH, Ar), 75.0 (d, 2JCP = 29.4, CH2), 74.2 (d, 

2JCP = 30.6, CH2), 23.8 (s, CH3), 14.8 (dd, 1JCP = 28.1, 1.1, CH3), 13.3 (dd, 1JCP = 28.0, 1.9, 

CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +0.2 (d, 2JPP = 40.5), –0.1 (d, 2JPP = 40.5). EM m/e: Calculat 

per a C42H37O2P2Pd ([M] – PF6), 741.1304; trobat, 741.1326. 

Pd8’’, [Pd(3-C4H7)(L8)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L8 (0,37 g, 1,16 mmol) i D1 (0,085 g, 

0,22 mmol). S’obté un sòlid marronós per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 

71% (0,29 g). 

IR: 3065, 2960, 2929, 2870, 1583, 1469, 1450, 1435, 1402, 1264, 

1185, 1111, 1037, 839 (PF6), 757, 697, 557. RMN 1H (400 MHz): 

8.01-7.95 (m, 4H), 7.48-7.21 (m, 18H), 7.16-7.11 (m, 2H), 4.27 (s, 

br, 1Hs), 4.21 (s, br, 1Hs), 3.42 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 3.31 (d, 3JHP = 

9.6, 1Ha), 2.96 (m, 1H), 2.78 (m, 1H), 1.74 (s, 3H), 0.99-0.83 (m, 

12H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.0-111.4 (C, CH, Ar), 75.0 (d, 2JCP = 28.4, CH2), 74.7 (d, 

2JCP = 28.4, CH2), 28.0 (d, 1JCP = 23.4, CH), 26.7 (d, 1JCP = 23.5, CH), 23.0 (s, CH3), 19.3 (d, 
2JCP = 3.8, CH3), 19.1 (d, 2JCP = 3.6, CH3), 19.0 (d, 2JCP = 2.4, 2CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): 

+25.0 (d, 2JPP = 34.2), +23.7 (d, 2JPP = 34.2). AE: Calculat per a C46H45F6O2P3Pd, C 58.58%, H 

4.81%; trobat, C 59.17%, H 5.42%. 

Pd9’’, [Pd(3-C4H7)(L9)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L9 (0,19 

g, 0,57 mmol) i D1 (0,043 g, 0,11 mmol). S’obté un sòlid 

marronós per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 

83% (0,17 g). 

IR: 3062, 2962, 2869, 1583, 1470, 1449, 1398, 1366, 1264, 1185, 1110, 1094, 1011, 830 

(PF6), 753, 699, 557. RMN 1H (400 MHz): 7.79 (dd, J = 6.0, 3.2, 1H), 7.76 (d, J = 7.2, 1H), 

7.68-7.63 (m, 2H), 7.58-7.43 (m, 4H), 7.39-7.14 (m, 11H), 7.12 (d, J = 8.0, 1H), 6.74 (dd, J = 

7.2, 4.0, 1H), 6.69-6.59 (m, 2H), 6.31 (t, J = 8.8, 1H), 5.11 (s, 1Hs), 4.72 (s, 1Hs), 3.75 (d, 3JHP 

= 10.0, 1Ha), 3.72 (d, 3JHP = 10.4, 1Ha), 2.35 (s, 3H), 1.18 (d, 3JHP = 15.6, 9H), 1.03 (d, 3JHP = 

15.2, 9H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.7-111.3 (C, CH, Ar), 73.4 (d, 2JCP = 27.5, CH2), 72.4 

(d, 2JCP = 28.5, CH2), 36.9 (d, 1JCP = 20.6, C), 35.9 (d, 1JCP = 21.0, C), 29.8 (d, 2JCP = 5.9, CH3), 

29.5 (d, 2JCP = 6.6, CH3), 23.0 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +44.4 (d, 2JPP = 30.5), +43.8 
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(d, 2JPP = 30.9). AE: Calculat per a C48H49F6O2P3Pd, C 59.36%, H 5.08%; trobat, C 58.90%, H 

5.52%. 

Pd10’’, [Pd(3-C4H7)(L10)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L10 (0,13 

g, 0,27 mmol) i D1 (0,021 g, 0,05 mmol). S’obté un sòlid vermellós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 88% (0,12 

g). 

IR: 3062, 2956, 1585, 1450, 1437, 1402, 1185, 1162, 1108, 1031, 

1002, 839 (PF6), 754, 696, 557. RMN 1H (400 MHz): 8.17 (d, J = 7.6, 1H), 8.15 (d, J = 7.2, 

1H), 7.98 (d, J = 7.6, 1H), 7.95 (d, J = 7.2, 1H), 7.79 (t, J = 6.4, 2H), 7.72-7.68 (m, 3H), 7.64-

7.56 (m, 4H), 7.41-7.32 (m, 5H), 7.17 (d, J = 8.0, 1H), 7.13 (d, J = 8.0, 1H), 6.54 (t, J = 7.6, 1H), 

6.49 (t, J = 7.6, 1H), 6.19 (t, J = 8.8, 1H), 6.09 (t, J = 8.8, 1H), 4.58 (s, 1H), 4.47 (s, 1H), 4.40 

(s, 1H), 4.38 (s, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.96 (s, 1H), 3.93 (s, 1Hs), 3.89 (s, 1H), 3.83 (s, 1Hs), 3.72 

(s, 5H), 3.55 (s, 5H), 3.47 (d, 3JHP = 10.0, 1Ha), 3.20 (d, 3JHP = 10.0, 1Ha), 1.86 (s, 3H). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 155.2-111.5 (C, CH, Ar), 77.8 (d, 2JCP = 27.9, CH2), 74.0 (s, CH2), 73.9-

69.7 (m, 8CH), 69.5 (s, 5CH), 69.3 (s, 5CH), 23.4 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +13.3 (d, 
2JPP = 38.1), +12.9 (d, 2JPP = 37.7). EM m/e: Calculat per a C60H49Fe2O2P2Pd ([M] – PF6), 

1081.0935; trobat, 1081.0927. 

Pd12’’, [Pd(3-C4H7)(L12)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L12 (0,27 

g, 0,85 mmol) i D1 (0,056 g, 0,14 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 66% (0,18 

g). 

IR: 3056, 2940, 1437, 1377, 1104, 1021, 841 (PF6), 750, 702, 

557. RMN 1H (400 MHz): 8.18-8.08 (m, 4H), 7.86 (m, 1H), 7.60-7.30 (m, 19H), 4.32 (s, br, 1Hs), 

4.02 (s, br, 1Hs), 3.52 (d, 3JHP = 11.6, 1Ha), 3.49 (d, 3JHP = 10.4, 1Ha), 3.47 (d, 3JHP = 12.4, 3H), 

3.43 (d, 3JHP = 12.4, 3H), 1.87 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.6-121.5 (C, CH, Ar), 74.9 

(dd, 2JCP = 2.8, 2.7, CH2), 74.6 (dd, 2JCP = 2.8, 2.7, CH2), 55.8 (d, 2JCP = 2.1, CH3), 55.7 (d, 2JCP 

= 2.1, CH3), 23.7 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +122.3 (d, 2JPP = 55.4), +119.0 (d, 2JPP = 

54.6). EM m/e: Calculat per a C42H37O2P2PdS2 ([M] – PF6), 805.0739; trobat, 805.0755. 
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Pd13’’, [Pd(3-C4H7)(L13)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L13 (0,37 

g, 1,21 mmol) i D1 (0,095 g, 0,24 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 79% (0,35 

g). 

IR: 3057, 1621, 1437, 1377, 1296, 1251, 1161, 1106, 1078, 839 

(PF6), 753, 693, 557. RMN 1H (400 MHz): 8.18-8.12 (m, 4H), 7.74-7.72 (m, 1H), 7.66-7.64 (m, 

1H), 7.55-7.31 (m, 13H), 7.23 (td, J = 7.6, 2.4, 2H), 7.17-7.09 (m, 3H), 3.92 (s, br, 1Hs), 3.72 (s, 

br, 1Hs), 3.61 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 3.51 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 2.08 (d, 2JHP = 8.4, 3H), 1.92 (s, 

3H), 1.90 (d, 2JHP = 8.4, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 142.6-122.0 (C, CH, Ar), 76.2 (d, 2JCP = 

28.9, CH2), 74.9 (d, 2JCP = 29.1, CH2), 23.6 (s, CH3), 13.5 (d, 1JCP = 27.9, CH3), 12.6 (d, 1JCP = 

27.2, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +3.3 (d, 2JPP = 38.2), +1.1 (d, 2JPP = 38.4). AE: Calculat 

per a C42H37F6P3PdS2, C 54.88%, H 4.06%, S 6.98%; trobat, C 55.08%, H 4.33%, S 7.02%. 

Pd14’’, [Pd(3-C4H7)(L14)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L14 (0,73 

g, 2,19 mmol) i D1 (0,17 g, 0,42 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 38% (0,31 

g). 

IR: 3057, 2962, 2930, 2870, 1585, 1437, 1375, 1250, 1098, 1078, 

1033, 839 (PF6), 755, 703, 557. RMN 1H (400 MHz): 8.28 (t, J = 8.8, 2H), 8.18 (t, J = 8.4, 2H), 

7.63-7.44 (m, 10H), 7.37-7.32 (m, 3H), 7.24-7.08 (m, 7H), 4.43 (s, 1Hs), 4.24 (s, 1Hs), 3.77 (d, 
3JHP = 9.2, 1Ha), 3.53 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 2.57 (m, 2H), 1.96 (s, 3H), 0.90-0.76 (m, 9H), 0.66 

(dd, J = 18.0, 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 143.0-121.9 (C, CH, Ar), 76.9 (d, 2JCP = 32.0, 

CH2), 75.5 (d, 2JCP = 28.2, CH2), 27.1 (d, 1JCP = 21.2, CH), 26.6 (d, 1JCP = 21.9, CH), 22.9 (s, 

CH3), 18.9 (d, 2JCP = 4.4, CH3), 18.5 (s, 3CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +26.6 (d, 2JPP = 32.6), 

+24.9 (d, 2JPP = 32.6). AE: Calculat per a C46H45F6P3PdS2, C 56.65%, H 4.65%, S 6.57%; trobat, 

C 56.90%, H 5.33%, S 6.06%. 
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Pd15’’, [Pd(3-C4H7)(L15)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L15 (0,10 

g, 0,21 mmol) i D1 (0,017 g, 0,043 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 93% (0,09 g). 

IR: 3057, 2957, 1437, 1402, 1376, 1161, 1107, 1033, 840 (PF6), 

754, 696, 557 RMN 1H (400 MHz): 8.03 (t, J = 6.8, 2H), 7.90 (t, J = 

8.8, 2H), 7.72 (t, J = 8.4, 2H), 7.61 (t, J = 9.2, 2H), 7.53-7.34 (m, 12H), 7.20-6.97 (m, 4H), 4.49 

(s, 1H), 4.40 (s, 1H), 4.35 (s, 2H), 4.30 (s, 1H), 4.23 (s, 1Hs), 4.13 (s, 1Hs), 4.02 (s, 2H), 3.96 

(s, 1H), 3.87 (s, 5H), 3.85 (s, 5H), 3.74 (d, 3JHP = 12.8, 1Ha), 3.71 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 2.10 (s, 

3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +15.0 (d, 3JPP = 32.2), +14.3 (d, 3JPP = 32.6). EM m/e: Calculat 

per a C60H49Fe2P2PdS2 ([M] – PF6), 1113.0479; trobat, 1113.0479. 

Pd16’’, [Pd(3-C4H7)(L16)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L16 (0,35 

g, 0,99 mmol) i D1 (0,070 g, 0,18 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 82% (0,30 

g). 

IR: 3054, 2945, 2838, 1450, 1435, 1382, 1251, 1140, 1102, 1027, 

832 (PF6), 747, 696, 558. RMN 1H (400 MHz): 7.62-7.06 (m, br, 23H), 6.78 (s, br, 1H), 4.19 

(s, br, 2Hs), 3.54 (d, br, 3JHP = 9.2, 3H), 3.43 (d, 3JHP = 11.2, 3H), 3.33 (s, br, 2Ha), 2.03 (s, 3H). 

RMN 31P{1H} (162 MHz): +114.5 (d, 2JPP = 56.2), +112.3 (d, 2JPP = 56.1). AE: Calculat per a 

C42H37F6O2P3PdS4, C 49.68%, H 3.67%, S 12.63%; trobat, C 51.89%, H 3.03%, S 11.76%. 

Pd17’’, [Pd(3-C4H7)(L17)2]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd1’, però emprant L17 (0,24 

g, 0,71 mmol) i D1 (0,056 g, 0,14 mmol). S’obté un sòlid marronós 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,21 

g). 

IR: 3053, 2957, 2919, 1449, 1434, 1381, 1141, 1110, 1028, 888, 

832 (PF6), 748, 693, 557. RMN 1H (400 MHz): 8.18-8.12 (m, 4H), 7.74-7.72 (m, 1H), 7.66-7.64 

(m, 1H), 7.55-7.31 (m, 13H), 7.23 (td, J = 7.6, 2.4, 2H), 7.17-7.09 (m, 3H), 3.92 (s, br, 1Hs), 

3.72 (s, br, 1Hs), 3.61 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 3.51 (d, 3JHP = 9.6, 1Ha), 2.08 (d, 2JHP = 8.4, 3H), 

1.92 (s, 3H), 1.90 (d, 2JHP = 8.4, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +3.4 (d, 2JPP = 39.7), +1.5 (d, 
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2JPP = 41.1). EM m/e: Calculat per a C23H22PPdS2 ([M] – PF6 – L17), 498.9935; trobat, 

498.9950. 

6.5.4. Complexos catiònics monofosfina de Pd(II) 3-al·lil 

Pd16’, [Pd(3-C4H7)(2P,S-L16)]PF6 

Es dissol Pd16 (0,15 g, 0,27 mmol) en 20 mL de diclorometà. 

S’afegeix TlPF6 (0,10 g, 0,30 mmol), i es deixa agitant durant 2 h. Es 

filtra per eliminar el TlCl format, s’afegeixen 20 mL d’aigua i s’extreu 

mitjançant diclorometà (3 x 5 mL). S’elimina el dissolvent orgànic al buit 

i s’obté un sòlid groguenc que es purifica mitjançant recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 68% (0,12 g). 

IR: 3058, 2944, 1436, 1386, 1143, 1109, 1026, 832 (PF6), 778, 751, 715, 693, 557, 505. RMN 

1H (400 MHz): 7.89-7.87 (d, J = 7.2, 2H, mi + M), 7.73-7.70 (m, 5H, mi + M), 7.64-7.41 (m, 17H, 

mi + M), 5.36 (s, br, 1Hts, mi), 5.31 (s, br, 1Hts, Ma), 4.64 (s, 1Hcs, mi), 4.31 (s, 1Hcs, Ma), 4.20 

(d, J = 12.0, 1Hta, Ma), 4.11 (d, J = 10.4, 1Hta, mi), 3.84 (s, 1Hca, Ma), 3.78 (d, 3JHP = 15.6, 3H, 

Ma), 3.60 (d, 3JHP = 15.6, 3H, mi), 3.35 (s, 1Hca, mi), 2.14 (s, 3H, mi), 1.98 (s, 3H, Ma). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 139.6-129.3 (C, CH, Ar), 78.9 (d, 2JCP = 29.8, CH2

t, mi), 78.4 (d, 2JCP = 32.4, 

CH2
t, Ma), 66.1 (s, CH2

c, Ma), 65.7 (s, CH2
c, mi), 58.1 (s, CH3, Ma), 57.5 (s, CH3, mi), 24.1 (s, 

CH3, Ma), 23.9 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +138.5 (s, br, mi), +136.2 (s, Ma). AE: 

Calculat per a C23H22F6OP2PdS2, C 41.80%, H 3.35%, S 9.70%; trobat, C 41.87%, H 3.61%, S 

9.99%. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural per raigs X es va obtenir 

per difusió lenta d’hexà en una solució de Pd16’ en diclorometà. 

Pd17’, [Pd(3-C4H7)(2P,S-L17)]BF4 

Es prepara anàlogament a Pd16’, però emprant Pd17 (0,15 g, 

0,28 mmol) i TlBF4 (0,087 g, 0,3 mmol). S’obté un sòlid marronós per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,21 g). 

IR: 3056, 2958, 2918, 1436, 1385, 1283, 1046 (BF4), 894, 838, 789, 

751, 714, 693, 556, 534, 521, 499, 462, 435. RMN 1H (400 MHz): 7.83 (d, J = 7.6, 1H, Ma), 

7.82 (d, J = 7.8, 1H, mi), 7.72-7.65 (m, 5H, mi + M), 7.64-7.43 (m, 17H, mi + M), 5.28 (s, br, 

1Hts, mi), 5.21 (s, br, 1Hts, Ma), 4.75 (s, 1Hcs, mi), 4.26 (s, 1Hcs, Ma), 4.05 (d, J = 10.0, 1Hta, 

Ma), 3.88 (d, J = 10.0, 1Hta, mi), 3.77 (s, 1Hca, Ma), 3.20 (s, 1Hca, mi), 2.35 (d, 2JHP = 10.0, 3H, 

Ma), 2.30 (d, 2JHP = 10.0, 3H, mi), 2.14 (s, 3H, mi), 1.96 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

139.8-129.5 (C, CH, Ar), 77.0 (d, 2JCP = 31.7, CH2
t, mi), 76.7 (d, 2JCP = 31.3, CH2

t, Ma), 67.0 (s, 
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CH2
c, Ma), 66.4 (s, CH2

c, mi), 24.0 (s, CH3, Ma), 23.8 (s, CH3, mi), 14.4 (d, 1JCP = 28.7, CH3, 

mi), 12.9 (d, 1JCP = 28.3, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +35.4 (s, Ma), +34.2 (s, mi). AE: 

Calculat per a C23H22BF4PPdS2, C 47.08%, H 3.78%, S 10.93%; trobat, C 46.89%, H 4.05%, S 

10.41%. 

6.5.5. Complexos catiònics difosfina de Pd(II) 3-al·lil  

Pd19’, [Pd(3-C4H7)(L19)]PF6 

Es dissolen L19 (0,20 g, 0,50 mmol), D1 (0,078 g, 0,20 mmol) i 

NH4PF6 (0,16 g, 1,00 mmol) en 20 mL de diclorometà i s’agita 

vigorosament. Passades 2 h, s’afegeix 20 mL d’aigua i s’extreu mitjançant 

diclorometà (3 x 5 mL). S’elimina els dissolvents orgànics al buit i s’obté 

un sòlid blanquinós que es purifica mitjançant recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,22 g). 

IR: 3064, 3009, 2916, 1590, 1466, 1437, 1386, 1265, 1199, 1128, 1103, 1079, 1027, 999, 894, 

839 (PF6), 777, 741, 693, 587, 558, 518, 475. RMN 1H (400 MHz): 7.62-7.23 (m, Ar), 6.74 (m, 

Ar), 4.58 (t, J = 3.6, 1H, mi), 4.55 (t, J = 4.0, 1H, Ma), 4.37 (t, J = 4.0, 1H, mi), 4.30 (t, J = 4.0, 

1H, Ma), 3.48 (d, J = 10.0, 1H, Ma), 3.41 (d, J = 10.8, 1H, mi), 3.21 (d, J = 10.0, 1H, Ma), 2.97 

(d, J = 10.0, 1H, mi), 2.35 (d, 2JHP = 9.6, 3H, Ma), 2.34 (d, 2JHP = 9.6, 3H, mi), 1.96 (s, 3H, mi), 

1.79 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.7-119.1 (C, CH, Ar), 72.4 (d, 2JCP = 34.0, CH2, 

Ma), 72.0 (d, 2JCP = 23.8, CH2, mi), 69.45 (d, 2JCP = 26.3, CH2, mi), 69.37 (d, 2JCP = 28.3, CH2, 

Ma), 24.2 (s, CH3, mi), 24.1 (s, CH3, Ma), 15.2 (d, 1JCP = 27.1, CH3, mi), 14.3 (d, 1JCP = 28.4, 

CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +151.53 (d, 2JPP = 68.5, mi), +150.56 (d, 2JPP = 68.2, Ma), 

–5.06 (d, 2JPP = 68.0, Ma), –5.87 (d, 2JPP = 68.8, mi). AE: Calculat per a C29H29F6OP3Pd, C 

49.28%, H 4.14%; trobat, C 49.64%, H 4.58%. 

Pd20’, [Pd(3-C4H7)(L20)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L20 (0,15 g, 0,34 

mmol), D1 (0,053 g, 0,14 mmol) i NH4PF6 (0,11 g, 0,67 mmol). S’obté un sòlid 

blanquinós per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 74% (0,16 

g). 

IR: 3061, 2960, 2865, 1590, 1567, 1466, 1436, 1398, 1369, 1310, 1264, 1197, 1104, 1073, 

1026, 999, 831 (PF6
–), 773, 746, 694, 588, 558, 519, 481. RMN 1H (400 MHz): 7.78-7.32 (m, 

Ar, 31H), 7.17-7.07 (m, Ar, 4H), 6.91-6.84 (m, Ar, 3H), 4.44-4.40 (m, 2H), 4.14 (t, J = 4.0, 1H), 

3.91 (dd, J = 5.6, 4.0, 1H), 3.48 (d, J = 12.4, 1H), 3.45 (d, J = 10.4, 1H), 2.95 (d, J = 10.8, 1H), 
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2.81 (d, J = 9.6, 1H), 1.81 (s, 3H), 1.75 (s, 3H), 1.49 (d, 3JHP = 16.8, 9H), 1.43 (d, 3JHP = 16.8, 

9H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.6-116.9 (C, CH, Ar), 74.6 (dd, 2JCP = 33.5, 3.0, CH2), 70.8 

(dd, 2JCP = 28.0, 2.9, CH2), 68.4 (dd, 2JCP = 28.0, 2.5, CH2), 35.0 (d, 1JCP = 21.7, C), 34.2 (d, 
1JCP = 22.0, C), 28.17 (d, 2JCP = 6.9, 3CH3), 28.11 (d, 2JCP = 6.9, 3CH3), 23.96 (s, CH3), 23.86 

(s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +148.71 (d, 2JPP = 65.8), +148.45 (d, 2JPP = 65.9), +29.74 

(d, 2JPP = 65.8), +28.39 (d, 2JPP = 65.8). AE: Calculat per a C32H35F6OP3Pd, C 51.32%, H 4.71%; 

trobat, C 53.15%, H 5.47%. 

Pd21’, [Pd(3-C4H7)(L21)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L21 (0,20 g, 0,59 

mmol), D1 (0,092 g, 0,24 mmol) i NH4PF6 (0,19 g, 1,17 mmol). S’obté un 

sòlid blanquinós per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 71% 

(0,21 g). 

IR: 2970, 2929, 1591, 1468, 1436, 1267, 1207, 1028, 899, 891, 839 (PF6), 774, 736, 558. 

RMN 1H (400 MHz): 7.61 (t, J = 7.6, 2H), 7.51-7.30 (m, Ar, 11H), 7.23-7.18 (m, Ar, 5H), 4.50 (t, 

J = 4.0, 1H, Ma), 4.47 (t, J = 3.6, 1H, mi), 4.35 (t, J = 4.4, 1H, Ma), 4.31 (t, J = 4.4, 1H, mi), 3.39 

(d, J = 10.4, 1H, Ma), 3.34 (d, J = 10.0, 1H, mi), 2.99 (d, J = 10.0, 1H, mi), 2.88 (d, J = 10.0, 

1H, Ma), 2.46-2.23 (m, 4H, Ma + mi), 2.29 (d, 2JHP = 9.6, 3H, Ma), 2.24 (d, 2JHP = 9.2, 3H, mi), 

1.89 (s, 3H, Ma), 1.84 (s, 3H, mi), 1.22 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.4, 7.2, 3H, Ma), 1.15 (dd, 3JHP, 3JHH 

= 18.4, 11.2, 3H, Ma), 1.08 (dd, 3JHP, 2JHH = 7.2, 1.6, 3H, mi), 1.03 (dd, 3JHP, 2JHH = 7.6, 3.2, 3H, 

mi), 0.98 (dd, 3JHP, 3JHH = 19.6, 7.2, 3H, Ma), 0.91 (dd, 3JHP, 3JHH = 16.8, 7.2, 3H, mi), 0.85 (dd, 
3JHP, 2JHH = 16.0, 6.8, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 158.3-123.0 (C, CH, Ar), 73.7 (dd, 

2JCP = 30.5, 3.1, CH2, Ma), 73.3 (dd, 2JCP = 31.4, 2.2, CH2, mi), 64.6 (dd, 2JCP = 30.2, 2.1, CH2, 

mi), 64.2 (d, 2JCP = 30.2, CH2, Ma), 32.5 (d, 1JCP = 11.3, CH, mi), 32.3 (d, 1JCP = 10.3, CH, Ma), 

30.5 (d, 1JCP = 24.1, CH, mi), 30.2 (d, 1JCP = 25.3, CH, mi), 24.2 (s, CH3, mi), 24.1 (s, CH3, Ma), 

17.8-16.5 (m, 8CH3, Ma + mi), 16.1 (d, 1JCP = 28.3, CH3, mi), 15.0 (d, 1JCP = 29.1, CH3, Ma). 

RMN 31P{1H} (162 MHz): +190.81 (d, 2JPP = 63.7, Ma), +190.41 (d, 2JPP = 63.8, mi), –6.49 (d, 

2JPP = 63.7, Ma), –7.49 (d, 2JPP = 63.7, mi). AE: Calculat per a C23H33F6OP3Pd, C 43.24%, H 

5.21%; trobat, C 42.81%, H 5.69%. 
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Pd22’, [Pd(3-C4H7)(L22)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L22 (0,18 g, 0,48 

mmol), D1 (0,076 g, 0,19 mmol) i NH4PF6 (0,16 g, 0,96 mmol). S’obté un sòlid 

blanquinós per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 89% (0,23 

g). 

IR: 2966, 2873, 1591, 1466, 1434, 1265, 1201, 1097, 1074, 1028, 899, 878, 839 (PF6), 773, 

747, 699, 558, 518. RMN 1H (400 MHz): 7.76-7.42 (m, Ar, 2H), 7.59-7.42 (m, Ar, 10H), 7.22-

6.99 (m, Ar, 6H), 4.36 (d, J = 3.6, 2H), 4.34 (m, 1H), 3.64 (t, J = 4.4, 1H), 3.42 (d, J = 10.0, 1H), 

2.90 (d, J = 10.0, 1H), 2.87 (d, J = 10.0, 1H), 2.61 (m, 1H), 2.48 (m, 2H), 2.38 (d, J = 11.6, 1H), 

2.36 (m, 2H), 1.86 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 1.48-1.26 (m, 12H), 1.42 (d, 3JHP = 16.8, 9H), 1.35 (d, 
3JHP = 16.4, 9H), 1.19-1.07 (m, 12H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 159.2-115.0 (C, CH, Ar), 77.8 

(dd, 2JCP = 31.8, 3.1, CH2), 76.1 (dd, 2JCP = 31.1, 2.9, CH2), 64.2 (dd, 2JCP = 28.3, 1.7, CH2), 

62.9 (dd, 2JCP = 28.5, 1.6, CH2), 35.6 (d, 1JCP = 22.0, C), 34.8 (d, 1JCP = 22.6, C), 32.5 (d, 1JCP 

= 12.6, 2CH), 31.2 (d, 1JCP = 27.3, CH), 30.8 (d, 1JCP = 27.1, CH), 28.4 (d, 2JCP = 2.3, 3CH3), 

28.3 (d, 2JCP = 2.5, 3CH3), 23.72 (s, CH3), 23.69 (s, CH3), 18.2 (d, 2JCP = 5.6, CH3), 18.0 (d, 2JCP 

= 4.9, CH3), 17.8 (s, CH3), 17.5 (d, 2JCP = 5.5, CH3), 17.4 (d, 2JCP = 6.6, CH3), 17.1 (s, CH3), 

16.7 (d, 2JCP = 2.7, CH3), 16.2 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +186.54 (d, 2JPP = 59.6), 

+185.67 (d, 2JPP = 59.8), +25.06 (d, 2JPP = 59.6), +23.72 (d, 2JPP = 59.6). AE: Calculat per a 

C23H33F6OP3Pd, C 43.24%, H 5.21%; trobat, C 42.81%, H 5.69%. 

Pd23’R, [Pd(3-C4H7)(L23R)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L23R (0,30 

g, 0,57 mmol), D1 (0,086 g, 0,22 mmol) i NH4PF6 (0,18 g, 1,09 mmol). 

S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en diclorometà/hexà. 

Rendiment 74% (0,27 g). 

IR: 3068, 1619, 1591, 1509, 1464, 1437, 1321, 1264, 1223, 1184, 1068, 959, 841 (PF6), 774, 

750, 695, 608, 558, 500. RMN 1H (400 MHz): 8.17-8.13 (m, Ar), 8.09-7.98 (m, Ar), 7.79-7.75 

(m, Ar), 7.62-7.30 (m, Ar), 7.24-7.15 (m, Ar), 7.07-6.98 (m, Ar), 4.45 (d, J = 9.6, 1H, mi), 4.25 

(d, J = 8.8, 1H, Ma), 3.73 (d, J = 4.4, 2H, Ma + mi), 3.62 (d, J = 16.8, 1H, Ma), 3.12 (d, J = 8.8, 

1H, mi), 3.00 (dd, J = 10.4, 2.8, 1H, Ma), 2.63 (d, br, J = 11.6, 1H, mi), 2.39 (d, 2JHP = 10.0, 3H, 

Ma), 2.38 (d, 2JHP = 10.0, 3H, mi), 1.91 (s, 3H, mi), 1.66 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

153.5-119.2 (C, CH, Ar), 75.5 (dd, 2JCP = 46.0, 3.7, CH2, Ma), 73.2 (dd, 2JCP = 47.9, 3.8, CH2, 

Ma), 69.8-69.4 (m, 2CH2, Ma + mi), 24.0 (s, CH3, Ma), 23.8 (s, CH3, mi), 14.0 (d, 1JCP = 28.9, 

CH3, mi), 13.2 (d, 1JCP = 28.8, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +145.71 (d, 2JPP = 102.5, 
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mi), +145.64 (d, 2JPP = 102.9, Ma), –4.21 (d, 2JPP = 102.9, Ma), –4.90 (d, 2JPP = 102.7, mi). AE: 

Calculat per a C37H31F6O3P3Pd, C 53.10%, H 3.73%; trobat, C 52.78%, H 4.46%. 

Pd23’S, [Pd(3-C4H7)(L23S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L23S 

(0,40 g, 0,75 mmol), D1 (0,12 g, 0,31 mmol) i NH4PF6 (0,25 g, 1,51 

mmol S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,40 g). 

IR: 3066, 2957, 2924, 1619, 1591, 1509, 1464, 1437, 1322, 1264, 1224, 1185, 1128, 1068, 

958, 919, 832 (PF6), 774, 741, 695, 608, 558, 500. RMN 1H (400 MHz): 8.24-8.02 (m, Ar, 4H), 

7.73-7.18 (m, Ar, 17H), 4.79 (d, J = 7.6, 1H), 4.53 (d, J = 8.0, 1H), 3.79-3.64 (m, 3H), 3.32 (d, 

J = 15.6, 1H), 3.07 (d, J = 9.6, 1H), 2.69 (d, J = 7.2, 1H), 2.43 (d, 2JHP = 9.6, 3H), 2.35 (d, 2JHP 

= 9.6, 3H), 1.97 (s, 3H), 1.68 (s, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +146.20 (d, 2JPP = 103.2), 

+145.87 (d, 2JPP = 102.7), –3.99 (d, 2JPP = 103.2), –5.42 (d, 2JPP = 102.9). EM m/e: Calculat per 

a C37H31O3P2Pd ([M] – PF6), 691.0777; trobat, 691.0793. 

Pd24’R, [Pd(3-C4H7)(L24R)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L24R 

(0,38 g, 0,66 mmol), D1 (0,11 g, 0,27 mmol) i NH4PF6 (0,22 g, 1,33 

mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 71% (0,33 g). 

IR: 3068, 2957, 2869, 1619, 1590, 1509, 1464, 1434, 1400, 1322, 1264, 1225, 1184, 1068, 

958, 927, 842 (PF6), 773, 696, 609, 558. RMN 1H (400 MHz): 8.25-8.02 (m, Ar), 7.89-7.87 (m, 

Ar), 7.78-6.80 (m, Ar), 4.29 (d, J = 8.8, 1H, mi), 3.83 (d, J = 17.2, 1H, Ma), 3.68-3.59 (m, 3H, 

2Ma + mi), 3.10 (d, J = 8.0, 1H, Ma), 2.65 (d, J = 8.8, 1H, mi), 2.47 (d, J = 16.4, 1H, mi), 1.93 

(s, 3H, mi), 1.57 (d, 3JHP = 17.2, 9H, Ma), 1.49 (d, 3JHP = 16.4, 9H, mi), 1.48 (s, 3H, Ma). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 154.7-115.7 (C, CH, Ar), 78.9 (dd, 2JCP = 46.4, 2.3, CH2, Ma), 75.9 (d, 2JCP 

= 48.5, CH2, mi), 70.1 (dd, 2JCP = 27.4, 7.5, CH2, mi), 69.5 (dd, 2JCP = 25.9, 7.1, CH2, Ma), 36.0 

(d, 1JCP = 21.3, C, Ma), 35.4 (d, 1JCP = 22.9, C, mi), 28.3 (d, 2JCP = 6.5, 3CH3, mi), 28.2 (d, 2JCP 

= 6.6, 3CH3, Ma), 23.7 (s, CH3, Ma), 23.6 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +144.42 (d, 

2JPP = 97.8, Ma), +143.67 (d, 2JPP = 98.7, mi), +29.52 (d, 2JPP = 98.8, mi), +28.76 (d, 2JPP = 

97.2, Ma). AE: Calculat per a C40H37F6O3P3Pd, C 54.65%, H 4.24%; trobat, C 54.23%, H 5.06%. 
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Pd24’S, [Pd(3-C4H7)(L24S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L24S 

(0,29 g, 0,45 mmol), D1 (0,072 g, 0,18 mmol) i NH4PF6 (0,15 g, 

0,98 mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 65% (0,21 g). 

IR: 3065, 2961, 2869, 1619, 1590, 1509, 1464, 1435, 1400, 1368, 1322, 1263, 1223, 1184, 

1068, 958, 836 (PF6), 774, 750, 696, 603, 558, 515. RMN 1H (400 MHz): 8.26-8.13 (m, Ar), 

8.13-7.87 (m, Ar), 7.78-7.71 (m, Ar), 7.61-7.29 (m, Ar), 7.09-7.01 (m, Ar), 4.43 (d, J = 8.8, 1H, 

Ma), 4.21 (dd, J = 9.2, 2.4, 1H, mi), 3.67 (s, br, 1H, Ma), 3.47 (s, br, 1H, mi), 3.36 (d, J = 16.4, 

1H, mi), 3.29 (d, J = 17.2, 1H, Ma), 3.09 (d, J = 10.0, 1H, Ma), 2.57 (dd, J = 10.0, 3.6, 1H, mi), 

1.83 (s, 3H, mi), 1.63 (s, 3H, Ma), 1.54 (d, 3JHP = 17.2, 9H, mi), 1.49 (d, 3JHP = 16.8, 9H, Ma). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 153.8-118.2 (C, CH, Ar), 75.4 (d, 2JCP = 50.1, 2CH2, Ma + mi), 70.7 

(d, 2JCP = 20.9, CH2, Ma), 68.6 (d, 2JCP = 19.9, CH2, mi), 34.5 (d, 1JCP = 20.5, C, mi), 34.2 (d, 

1JCP = 21.0, C, Ma), 28.0 (d, 2JCP = 6.9, 3CH3, Ma), 27.8 (d, 2JCP = 6.5, 3CH3, mi), 23.82 (s, 

CH3, mi), 23.77 (s, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +146.99 (d, 2JPP = 95.9, Ma), +146.75 

(d, 2JPP = 96.7, mi), +32.10 (d, 2JPP = 96.6, mi), +32.01 (d, 2JPP = 96.1, Ma). AE: Calculat per a 

C40H37F6O3P3Pd, C 54.65%, H 4.24%; trobat, C 54.75%, H 4.75%. 

Pd25’S, [Pd(3-C4H7)(L25S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L25S 

(0,32 g, 0,54 mmol), D1 (0,081 g, 0,21 mmol) i NH4PF6 (0,16 g, 1,00 

mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 81% (0,30 g). 

IR: 3061, 1619, 1590, 1509, 1463, 1437, 1323, 1265, 1224, 1184, 1068, 958, 921, 841 (PF6), 

774, 749, 695, 609, 558, 517. RMN 1H (400 MHz): 8.24-8.19 (m, Ar), 8.14-7.91 (m, Ar), 7.72-

7.49 (m, Ar), 7.43-7.24 (m, Ar), 7.21-7.10 (m, Ar), 6.93-6.86 (m, Ar), 4.28 (d, J = 8.8, 1H, mi), 

4.10 (d, J = 8.8, 1H, Ma), 3.80 (d, J = 16.4, 1H, Ma), 3.74 (s, br, Ma), 3.67 (s, br, mi), 3.33 (d, J 

= 16.4, 1H, mi), 3.17 (dd, J = 10.4, 2.0, 1H, Ma), 2.78 (dd, J = 10.0, 2.0, 1H, mi), 1.96 (s, 3H, 

mi), 1.70 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 153.5-117.9 (C, CH, Ar), 75.2 (d, 2JCP = 47.9, 

CH2, mi), 70.4 (dd, 2JCP = 28.0, 6.5, CH2, Ma), 70.0 (dd, 2JCP = 28.6, 7.5, CH2, mi), 24.06 (s, 

CH3, Ma), 23.95 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +145.93 (d, 2JPP = 100.9, Ma), +145.66 

(d, 2JPP = 101.3, mi), +12.31 (d, 2JPP = 101.4, mi), +11.48 (d, 2JPP = 100.9, Ma). AE: Calculat 

per a C42H33F6O3P3Pd, C 56.11%, H 3.70%; trobat, C 55.47%, H 3.50%. 
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Pd26’R, [Pd(3-C4H7)(L26R)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L26R 

(0,32 g, 0,58 mmol), D1 (0,094 g, 0,24 mmol) i NH4PF6 (0,19 g, 1,15 

mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 76% (0,32 g). 

IR: 3195, 3063, 2957, 1619, 1591, 1507, 1466, 1437, 1329, 1263, 1198, 1131, 1090, 1026, 

944, 901, 843 (PF6), 751, 697, 633, 606, 558, 499. RMN 1H (400 MHz): 8.16-8.07 (m, Ar), 

8.02-7.91 (m, Ar), 7.84-7.82 (m, Ar), 7.71-7.38 (m, Ar), 7.32-7.13 (m, Ar), 7.10-7.05 (m, Ar), 

6.88-6.79 (m, Ar), 4.08 (d, J = 6.4, 1H, mi), 3.78 (d, J = 4.8, 1H, Ma), 3.73 (m, 1H, mi), 3.59 (d, 

J = 13.6, 1H, Ma), 3.38 (s, br, 1H, Ma), 3.31 (d, 3JHP = 10.4, 3H, Ma), 3.14 (d, 3JHP = 10.8, 3H, 

mi), 3.05 (d, J = 10.4, 1H, Ma), 2.89 (d, 3JHP = 14.8, 3H, mi), 2.84 (s, br, 1H, mi), 2.73 (d, 3JHP 

= 14.8, 3H, Ma), 2.49 (d, J = 9.6, 1H, mi), 2.25 (d, 2JHP = 9.2, 3H, Ma), 2.14 (d, 2JHP = 9.2, 3H, 

mi), 1.95 (s, 3H, mi), 1.57 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.1-120.4 (C, CH, Ar), 73.8 

(d, 2JCP = 43.6, CH2, mi), 65.16 (dd, 2JCP = 30.0, 5.8, CH2, Ma), 65.11 (d, 2JCP = 31.1, CH2, mi), 

39.58 (d, 2JCP = 31.9, CH3, Ma), 39.54 (d, 2JCP = 30.2, CH3, mi), 35.92 (d, 2JCP = 12.2, CH3, Ma), 

35.84 (d, 2JCP = 12.6, CH3, mi), 24.0 (s, CH3, Ma), 23.9 (s, CH3, mi), 13.4 (d, 1JCP = 29.2, CH3, 

mi), 12.5 (d, 1JCP = 28.6, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +156.57 (d, 2JPP = 85.2, mi), 

+155.95 (d, 2JPP = 87.2, Ma), –4.25 (d, 2JPP = 87.2, Ma), –5.92 (d, 2JPP = 85.2, mi). EM m/e: 

Calculat per a C39H37N2OP2Pd ([M] – PF6), 717.1410; trobat, 717.1435. 

Pd26’S, [Pd(3-C4H7)(L26S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L26S (0,30 

g, 0,54 mmol), D1 (0,094 g, 0,22 mmol) i NH4PF6 (0,18 g, 1,08 

mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 58% (0,21 g). 

IR: 3064, 2962, 1619, 1592, 1507, 1467, 1438, 1329, 1275, 1200, 1090, 944, 843 (PF6), 740, 

697, 633, 605, 558, 509. RMN 1H (400 MHz): 8.18-7.04 (m, Ar, 4H), 8.03-7.88 (m, Ar, 4H), 7.83-

7.67 (m, Ar, 5H), 7.62-7.33 (m, Ar, 16H), 7.31-7.05 (m, Ar, 13H), 4.76 (d, J = 6.0, 1H), 4.50 (d, 

J = 4.0, 1H), 3.67 (d, J = 14.0, 1H), 3.53 (t, J = 4.4, 1H), 3.38 (s, 1H), 3.34 (d, J = 14.0, 1H), 

3.15 (d, J = 10.4, 1H), 2.86 (d, 3JHP = 14.8, 3H), 2.68 (d, 3JHP = 14.4, 3H), 2.54 (d, 3JHP = 10.4, 

3H), 2.51 (d, J = 8.0, 1H), 2.39 (d, 3JHP = 10.4, 3H), 2.36 (d, 2JHP = 10.0, 3H), 2.30 (d, 2JHP = 

9.6, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.66 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 154.6-121.3 (C, CH, Ar), 71.3 (d, 

2JCP = 39.9, CH2), 71.2 (d, 2JCP = 40.3, CH2), 67.2 (d, 2JCP = 35.0, CH2), 65.0 (d, 2JCP = 34.6, 

CH2), 39.6 (d, 2JCP = 31.8, CH3), 39.4 (d, 2JCP = 29.7, CH3), 35.03 (d, 2JCP = 11.8, CH3), 35.00 

(d, 2JCP = 12.1, CH3), 24.2 (s, CH3), 24.1 (s, CH3), 16.3 (d, 1JCP = 28.8, CH3), 14.8 (d, 1JCP = 
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26.3, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +158.83 (d, 2JPP = 84.6), +158.66 (d, 2JPP = 85.2), –3.16 

(d, 2JPP = 84.7), –4.95 (d, 2JPP = 85.1). EM m/e: Calculat per a C39H37N2OP2Pd ([M] – PF6), 

717.1410; trobat, 717.1437. 

Pd27’R, [Pd(3-C4H7)(L27R)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L27R 

(0,45 g, 0,78 mmol), D1 (0,12 g, 0,30 mmol) i NH4PF6 (0,29 g, 1,50 

mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 63% (0,38 g). 

IR: 3063, 2959, 2870, 1619, 1591, 1507, 1466, 1434, 1329, 1262, 1198, 1091, 944, 876, 842 

(PF6), 771, 748, 697, 633, 606, 558, 517. RMN 1H (400 MHz): 8.19-7.86 (m, Ar), 7.71-7.40 (m, 

Ar), 7.39-7.11 (m, Ar), 7.06-6.95 (m, Ar), 4.34 (d, J = 6.0, 1H, mi), 3.91 (s, br, 1H, mi), 3.68 (d, 

J = 15.2, 1H, Ma), 3.64 (dd, J = 9.2, 3.2, 1H, Ma), 3.34 (s, br, 1H, Ma), 3.28 (d, 3JHP = 10.0, 3H, 

Ma), 3.17 (d, J = 10.0, 1H, Ma), 3.11 (d, 3JHP = 10.4, 3H, mi), 3.01 (d, 3JHP = 15.2, 3H, mi), 2.82 

(d, 3JHP = 14.4, 3H, Ma), 2.45 (d, J = 9.2, 1H, mi), 2.36 (d, J = 14.0, 1H, mi), 1.97 (s, 3H, mi), 

1.52 (d, 3JHP = 16.8, 9H, Ma), 1.43 (d, 3JHP = 16.8, 9H, mi), 1.33 (s, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 156.3-121.8 (C, CH, Ar), 74.9 (d, ov, CH2, mi), 65.4 (dd, 2JCP = 27.3, 5.2, CH2, Ma), 64.6 

(d, 2JCP = 27.8, CH2, mi), 39.85 (d, 2JCP = 30.1, CH3, mi), 39.75 (d, 2JCP = 31.9, CH3, Ma), 36.49 

(d, 2JCP = 11.3, CH3, mi), 36.28 (d, 2JCP = 11.2, CH3, Ma), 35.9 (d, 1JCP = 21.1, C, Ma), 35.2 (d, 

1JCP = 22.4, C, mi), 28.6 (d, 2JCP = 7.0, 3CH3, mi), 28.2 (d, 2JCP = 6.6, 3CH3, Ma), 23.73 (s, CH3, 

mi), 23.70 (s, CH3, Ma). RMN 31P{1H} (162 MHz): +153.98 (d, 2JPP = 81.0, Ma), +153.09 (d, 2JPP 

= 80.7, mi), +27.73 (d, 2JPP = 80.7, mi), +26.96 (d, 2JPP = 81.0, Ma). AE: Calculat per a 

C42H43F6N2OP3Pd, C 55.73%, H 4.79%, N 3.09%; trobat, C 55.96%, H 5.27%, N 3.00%. 

Pd27’S, [Pd(3-C4H7)(L27S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L27S 

(0,15 g, 0,25 mmol), D1 (0,040 g, 0,10 mmol) i NH4PF6 (0,082 g, 

0,50 mmol). S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en 

diclorometà/hexà. Rendiment 67% (0,12 g). 

IR: 3064, 2963, 1619, 1591, 1507, 1467, 1435, 1329, 1262, 1199, 1090, 943, 842 (PF6), 774, 

750, 697, 601, 557, 518. RMN 1H (400 MHz): 8.15-8.05 (m, Ar), 7.99-7.90 (m, Ar), 7.86-7.81 

(m, Ar), 7.73-7.66 (m, Ar), 7.58-7.41 (m, Ar), 7.31-7.07 (m, Ar), 4.57-4.53 (m, 2H, Ma + mi), 

3.68 (d, J = 14.0, 1H, Ma), 3.33 (d, J = 14.0, 1H, mi), 3.20-3.12 (m, 3H, 2Ma + mi), 2.84 (d, 3JHP 

= 14.8, 3H, mi), 2.65 (d, 3JHP = 14.4, 3H, Ma), 2.38 (d, 3JHP = 10.0, 3H, Ma), 2.22 (d, 3JHP = 9.6, 

3H, mi), 2.03 (s, 3H, mi), 1.61 (s, 3H, Ma), 1.50 (d, 3JHP = 16.4, 9H, mi), 1.47 (d, 3JHP = 16.4, 
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9H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.2-120.1 (C, CH, Ar), 73.4 (d, 2JCP = 44.0, CH2, Ma), 67.5 

(d, 2JCP = 22.6, CH2, Ma), 39.2 (d, 2JCP = 30.9, CH3, Ma), 35.1 (d, 2JCP = 10.8, CH3, Ma), 32.9 

(d, 1JCP = 19.6, C, mi), 32.3 (d, 1JCP = 19.4, C, Ma), 27.4 (d, 2JCP = 6.3, 3CH3, mi), 27.1 (d, 2JCP 

= 6.9, 3CH3, Ma), 23.9 (s, CH3, Ma), 23.8 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +157.80 (d, 

2JPP = 77.6, Ma), +154.36 (d, 2JPP = 78.2, mi), +35.38 (d, 2JPP = 78.2, mi), +35.34 (d, 2JPP = 

77.4, Ma). AE: Calculat per a C42H43F6N2OP3Pd, C 55.73%, H 4.79%, N 3.09%; trobat, C 

53.22%, H 5.03%, N 3.08%. 

Pd28’S, [Pd(3-C4H7)(L28S)]PF6 

Es prepara anàlogament a Pd19’, però emprant L28S (0,32 

g, 0,54 mmol), D1 (0,081 g, 0,21 mmol) i NH4PF6 (0,16 g, 1,00 mmol). 

S’obté un sòlid blanquinós per recristal·lització en diclorometà/hexà. 

Rendiment 81% (0,30 g). 

IR: 3063, 1618, 1591, 1507, 1465, 1437, 1329, 1263, 1200, 1090, 944, 842 (PF6), 749, 697, 

607, 558, 519. RMN 1H (400 MHz): 8.14 (d, J = 7.2, 1H), 8.12 (d, J = 6.4, 2H), 8.09 (d, J = 6.4, 

1H), 8.00 (d, J = 3.6, 1H), 7.98 (d, J = 4.0, 1H), 7.96 (d, J = 8.4, 1H), 7.91 (d, J = 8.4, 1H), 7.85 

(d, J = 8.8, 1H), 7.70 (q, J = 8.0, 2H), 7.73-7.36 (m, Ar, 20H), 7.32-7.16 (m, Ar, 17H), 7.12-7.08 

(m, Ar, 2H), 6.79 (m, Ar, 2H), 4.31 (d, J = 6.0, 1H), 3.99 (dd, J = 7.2, 2.4, 1H), 3.86 (d, J = 13.6, 

1H), 3.61 (t, J = 4.4, 1H), 3.41 (s, br, 1H), 3.32 (d, J = 13.6, 1H), 3.22 (d, J = 10.4, 1H), 2.99 (d, 

3JHP = 15.2, 3H), 2.80 (d, 3JHP = 14.8, 3H), 2.74 (dd, J = 10.4, 2.0, 1H), 2.56 (d, 3JHP = 10.8, 

3H), 2.35 (d, 3JHP = 10.4, 3H), 2.02 (s, 3H), 1.70 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 147.8-121.0 

(C, CH, Ar), 39.8 (d, 2JCP = 28.0, CH3), 39.6 (d, 2JCP = 31.2, CH3), 34.7 (d, 2JCP = 17.0, CH3), 

34.6 (d, 2JCP = 17.0, CH3), 24.2 (s, CH3), 24.0 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +158.84 (d, 
2JPP = 84.7), +158.62 (d, 2JPP = 83.3), +13.21 (d, 2JPP = 83.3), +12.65 (d, 2JPP = 84.7). AE: 

Calculat per a C44H39F6N2OP3Pd, C 57.12%, H 4.25%, N 3.03%; trobat, C 56.14%, H 4.56%, 

N 3.03%. 

6.5.6. Complex catiònic difosfina de Pd(II) 3-1,3-difenilal·lil 

Pd24*R, [Pd(3-C15H13)(L24R)]PF6 

Es dissolen L24 (0,30 g, 0,52 mmol), D4 (0,135 g, 0,20 

mmol) i NH4PF6 (0,16 g, 1,00 mmol) en 20 mL de diclorometà i 

s’agita vigorosament. Passades 2 h, s’afegeixen 20 mL d’aigua 

i s’extreu mitjançant diclorometà (3 x 5 mL). S’eliminen els 
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dissolvents orgànics al buit i s’obté un sòlid blanquinós que es purifica mitjançant 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 62% (0,25 g). 

IR: 3057, 2957, 1596, 1470, 1430, 1183, 1070, 957, 848 ν(PF6), 745, 561.RMN 1H (400 MHz): 

8.47-6.18 (m, Ar, 40H), 6.06-5.90 (m, 4H, 2Ma + 2mi) 5.24-5.19 (m, 2H, Ma + mi), 1.43 (d, 3JHP 

= 17.2, 9H, Ma), 1.08 (d, 3JHP = 16.8, 9H, mi). RMN 13C{1H} (101 MHz): 154.8-118.5 (C, CH, 

Ar), 112.73 (d, 2JCP = 7.9, CH), 112.60 (d, 2JCP = 8.2, CH), 100.22 (d, 2JCP = 4.5, CH), 99.86 (d, 
2JCP = 4.8, CH), 86.36 (d, 2JCP = 10.5, CH), 86.13 (d, 2JCP = 10.7, CH), 36.79 (d, 1JCP = 19.7, C, 

mi), 36.72 (d, 1JCP = 18.6, C, Ma), 27.9 (d, 2JCP = 6.2, 6 CH3, Ma + mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): 

+139.57 (d, 2JPP = 138.0, Ma), +137.27 (d, 2JPP = 144.5, mi), +29.87 (d, 2JPP = 138.0, Ma), 

+26.75 (d, 2JPP = 144.3, mi). EM m/e: Calculat per a C51H43O3P2Pd ([M] – PF6), 871.1716; trobat 

871.1733. 

6.5.7. Complexos neutres de Ru(II) 6-p-cimè 

Ru1, [RuCl2(6-p-cimè)(L1)] 

Es dissol L1 (0,15 g, 0,41 mmol) en 10 mL de diclorometà. 

Es pesa D2 (0,12 g, 0,20 mmol) i s’afegeix quan la solució anterior 

és homogènia. Es deixa agitant durant 1 h. S’elimina el dissolvent al 

buit i s’obté un sòlid vermell marronós que es purifica mitjançant 

diversos rentats amb pentà. Rendiment 89% (0,24 g). 

IR: 3052, 2960, 2870, 1465, 1435, 1081, 1030, 762, 696, 534. RMN 1H (400 MHz): 8.82-8.76 

(m, 1H), 7.59-7.57 (m, 2H), 7.49-7.36 (m, 7H), 7.24-7.22 (m, 3H), 7.17-7.07 (m, 3H), 6.81 (m, 

br, 2H), 5.22 (d, J = 6.0, 1H), 5.14 (d, J = 6.0, 1H), 5.09 (d, J = 6.0, 1H), 4.87 (d, J = 6.0, 1H), 

3.62 (d, 3JHP = 12.0, 3H), 2.67 (h, 3JHH = 7.1, 1H), 1.87 (s, 3H), 1.07 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.99 (d, 
3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 146.0, 141.3, 141.0, 140.6, 140.4, 132.1-126.6 (C, 

CH, Ar), 111.5 (s, C), 96.3 (s, C), 92.1 (d, 2JCP = 4.2, CH), 91.4 (d, 2JCP = 4.1, CH), 87.0 (d, 2JCP 

= 6.6, CH), 86.8 (d, 2JCP = 5.5, CH), 54.5 (d, 2JCP = 3.0, CH3), 30.0 (s, CH), 21.8 (s, CH3), 21.6 

(s, CH3), 17.4 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +113.6 (s). EM m/e: 639.1159 ([M] – Cl), 

692.1188 ([M] + NH4), 1366.2044 (2[M] + NH4), 1371.1598 (2[M] + Na) AE: Calculat per a 

C35H35Cl2OPRu, C 62.31%, H 5.23%; trobat C 61.15%, H 5.83%. 
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Ru2, [RuCl2(6-p-cimè)(L2)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L2 (0,086 g, 

0,14 mmol) i D2 (0,036 g, 0,06 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. 

Rendiment 86% (0,16 g). 

IR: 3052, 2956, 2924, 2869, 1464, 1434, 1385, 895, 842, 764, 735. 

RMN 1H (400 MHz): 8.48 (ddd, J = 15.2, 7.2, 2.0, 1H), 7.52-7.20 (m, 15H), 6.91 (d, J = 7.6, 2H), 

5.44 (s, 2H), 5.33 (d, J = 4.8, 1H), 4.89 (d, J = 5.6, 1H), 2.67 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 2.05 (s, 3H), 

1.77 (d, 2JHP = 11.2, 3H), 1.05 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.65 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 145.8-125.7 (C, CH, Ar), 107.8 (s, C), 93.9 (s, C), 92.3 (d, 2JCP = 6.2, CH), 87.6 (d, 2JCP 

= 6.6, CH), 87.3 (d, 2JCP = 4.0, CH), 84.8 (d, 2JCP = 4.2, CH), 30.0 (s, CH), 22.6 (s, CH3), 20.1 

(s, CH3), 17.3 (s, CH3), 13.5 (d, 1JCP = 33.7, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +113.6 (s). EM 

m/e: Calculat per a C35H35Cl2PRu ([M] – Cl), 623.1208; trobat 623.1209. DRX: El monocristall 

emprat en la determinació estructural pe raigs X es va obtenir per difusió lenta d’hexà sobre 

una solució de Ru2 en diclorometà. 

Ru3, [RuCl2(6-p-cimè)(L3)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L3 (0,12 g, 0,31 mmol) i D2 (0,080 g, 

0,13 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. Rendiment 80% (0,10 g). 

IR: 3051, 2961, 2924, 2868, 1466, 1261, 1090, 1029, 800, 761, 746, 

698, 504. RMN 1H (400 MHz): 7.97 (t, J = 10.0, 1H), 7.86 (s, br, 1H), 

7.63-7.61 (m, 2H), 7.51-7.28 (m, 12H), 7.19 (t, J = 7.2, 2H), 5.46 (d, 

J = 7.5, 2H), 5.14 (d, J = 6.4, 1H), 4.77 (d, J = 6.0, 1H), 2.89 (h, 3JHH 

= 6.8, 1H), 2.82-2.68 (m, 1H), 2.02 (s, 3H), 1.21 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 

1.12 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.79-0.73 (m, 6H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 145.4-126.7 (C, CH, Ar), 

106.7 (s, C), 97.0 (s, C), 90.1 (d, 2JCP = 3.7, CH), 89.4 (d, 2JCP = 5.8, CH), 88.6 (d, 2JCP = 5.3, 

CH), 84.4 (d, 2JCP = 4.9, CH), 29.7 (s, CH), 25.4 (s, CH), 22.5 (s, CH3), 21.9 (s, CH3), 19.8 (d, 
2JCP = 6.4, CH3), 19.0 (s, CH3), 17.8 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +31.9 (s). AE: Calculat 

per a C37H39Cl2PRu, C 64.72%, H 5.72%; trobat C 63.42%, H 6.03%. 
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Ru4, [RuCl2(6-p-cimè)(L4)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L4 (0,41 g, 

1,24 mmol) i D2 (0,32 g, 0,52 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 36% (0,20 g). 

IR: 3043, 2958, 2868, 1435, 1377, 1203, 1095, 1029, 852, 747, 

695, 633, 606, 544, 516, 479. RMN 1H (400 MHz): 8.78 (t, J = 9.2, 1H), 8.53 (d, J = 9.6, 1H), 

8.35 (dd, J = 8.0, 0.8, 1H), 8.25 (d, J = 7.6, 1H), 8.22-8.15 (m, 3H), 8.04 (t, J = 7.6, 1H), 7.99 

(d, J = 9.2, 1H), 7.86 (t, J = 8.8, 1H), 7.37 (td, J = 7.2, 1.2, 1H), 7.28 (td, J = 8.0, 2.0, 2H), 5.32 

(d, J = 6.8, 1H), 5.21 (t, J = 5.2, 2H), 4.32 (d, br, J = 3.6, 1H), 3.61 (d, 3JHP = 11.6, 3H), 2.80 (h, 
3JHH = 6.9, 1H), 1.75 (s, 3H), 1.13 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 1.02 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 134.2-123.5 (C, CH, Ar), 109.1 (s, C), 98.0 (s, C), 92.5 (d, 2JCP = 7.4, CH), 91.3 (d, 

2JCP = 4.8, CH), 89.9 (d, 2JCP = 2.3, CH), 85.3 (d, 2JCP = 5.2, CH), 56.1 (d, 2JCP = 7.8, CH3), 29.9 

(s, CH), 22.4 (s, CH3), 20.8 (s, CH3), 17.7 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +117.1 (s). AE: 

Calculat per a C34H34Cl2OPRu, C 61.73%, H 5.18%; trobat C 60.66%, H 5.63%. 

Ru5, [RuCl2(6-p-cimè)(L5)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L5 (0,40 g, 

1,22 mmol) i D2 (0,31 g, 0,51 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 62% (0,41 g). 

IR: 3037, 2965, 2912, 1652, 1577, 1435, 1375, 1287, 1210, 1092, 1028, 890, 847, 751, 719, 

697, 685, 603, 579, 486. RMN 1H (400 MHz): 8.62 (dd, J = 11.6, 8.0, 1H), 8.32-8.27 (m, 3H), 

8.21 (d, J = 9.2, 1H), 8.20 (s, 1H), 8.15 (d, J = 8.8, 1H), 8.07 (t, J = 7.6, 1H), 7.99 (d, J = 9.2, 

1H), 7.73-7.69 (m, 2H), 7.40-7.36 (m, 1H), 7.32-7.27 (m, 2H), 5.34 (d, J = 6.4, 1H), 5.22 (d, J = 

6.0, 1H), 5.09 (d, J = 6.0, 1H), 4.97 (d, J = 5.6, 1H), 2.64 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 2.28 (d, 2JHP = 

10.8, 3H), 1.93 (s, 3H), 0.91 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.66 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 135.7-124.0 (C, CH, Ar), 107.8 (s, C), 95.4 (s, C), 91.7 (d, 2JCP = 6.0, CH), 88.8 (d, 2JCP 

= 6.5, CH), 87.5 (d, 2JCP = 2.8, CH), 83.1 (d, 2JCP = 4.3, CH), 30.1 (s, CH), 22.4 (s, CH3), 20.4 

(s, CH3), 17.7 (s, CH3), 15.5 (d, 1JCP = 35.3, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +17.2 (s). AE: 

Calculat per a C34H34Cl2PRu, C 63.25%, H 5.31%; trobat C 61.98%, H 5.02%. 
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Ru6, [RuCl2(6-p-cimè)(L6)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L6 (0,21 g, 

0,70 mmol) i D2 (0,15 g, 0,25 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 80% (0,25 g). 

IR: 33051, 2958, 2869, 1580, 1469, 1450, 1400, 1185, 1109, 1032, 845, 804, 757, 696, 562. 

RMN 1H (400 MHz): 8.37 (ddd, J = 11.2, 7.6, 1.2, 1H), 8.05-8.00 (m, 3H), 7.93 (dt, J = 7.6, 1.2, 

1H), 7.43-7.32 (m, 7H), 5.41 (d, J = 6.6, 1H), 5.37 (d, J = 6.0, 1H), 5.33 (d, J = 6.0, 1H), 5.05 

(d, J = 6.0, 1H), 3.63 (d, 3JHP = 12.0, 3H), 2.72 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 1.97 (s, 3H), 1.01 (d, 3JHH = 

6.8, 3H), 0.88 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.6-111.6 (C, CH, Ar), 110.9 (d, 

2JCP = 1.7, C), 96.5 (s, C), 92.6 (d, 2JCP = 5.6, CH), 90.3 (d, 2JCP = 3.9, CH), 88.3 (d, 2JCP = 7.2, 

CH), 86.5 (d, 2JCP = 5.6, CH), 55.1 (d, 2JCP = 5.1, CH3), 30.0 (s, CH), 21.8 (s, CH3), 21.0 (s, 

CH3), 17.6 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +112.7 (s). AE: Calculat per a C29H29Cl2O2PRu, 

C 56.87%, H 4.77%; trobat, C 57.29%, H 5.03%. 

Ru7, [RuCl2(6-p-cimè)(L7)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L7 (0,19 g, 

0,64 mmol) i D2 (0,16 g, 0,26 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 65% (0,20 g). 

IR: 3049, 2958, 2919, 2868, 1583, 1469, 1449, 1399, 1185, 1109, 1057, 898, 843, 802, 755, 

725, 696, 556, 424. RMN 1H (300 MHz): 8.11 (dt, J = 7.8, 1.2, 1H), 8.04-8.00 (m, 1H), 7.96 

(ddd, J = 7.8, 1.5, 0.9, 1H), 7.89 (ddd, J = 11.1, 7.8, 1.2, 1H), 7.78-7.71 (m, 2H), 7.59-7.56 (m, 

1H), 7.52-7.31 (m, 5H), 5.59 (d, J = 6.3, 1H), 5.49 (d, J = 6.3, 1H), 5.47 (m, 1H), 4.76 (d, J = 

5.7, 1H), 2.54 (h, 3JHH = 6.9, 1H), 2.06 (s, 3H), 2.04 (d, 2JHP = 11.4, 3H), 0.90 (d, 3JHH = 6.9, 

3H), 0.38 (d, 3JHH = 6.9, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 156.1-111.6 (C, CH, Ar), 107.8 (s, C), 

94.2 (s, C), 93.8 (d, 2JCP = 6.7, CH), 89.6 (d, 2JCP = 8.8, CH), 86.4 (d, 2JCP = 2.6, CH), 81.4 (d, 
2JCP = 3.2, CH), 29.8 (s, CH), 22.8 (s, CH3), 19.1 (s, CH3), 17.5 (s, CH3), 12.1 (d, 1JCP = 37.4, 

CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +15.2 (s). AE: Calculat per a C29H29Cl2OPRu, C 58.39%, H 

4.90%; trobat, C 60.59%, H 5.04%. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural 

per raigs X es va obtenir per difusió lenta d’hexà en una solució de Ru7 en diclorometà. 
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Ru8, [RuCl2(6-p-cimè)(L8)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L8 (0,17 g, 

0,52 mmol) i D2 (0,11 g, 0,19 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 62% (0,15 g). 

IR: 3054, 2958, 2925, 2867, 1581, 1469, 1449, 1434, 1398, 1264, 1182, 1109, 1039, 844, 802, 

759, 699, 533, 516. RMN 1H (400 MHz): 8.10 (dt, J = 7.6, 1.2, 1H), 8.04 (d, J = 8.0, 1H), 8.01-

7.94 (m, 3H), 7.51-7.38 (m, 7H), 5.23 (d, J = 6.0, 2H), 5.11 (d, J = 6.0, 1H), 4.51 (d, J = 5.6, 

1H), 3.71 (m, 1H), 2.66 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 1.89 (s, 3H), 1.10 (dd, J = 18.0, 7.2, 3H), 0.97 (dd, 

J = 14.0, 6.8, 3H), 0.92 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.68 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

155.3-111.7 (C, CH, Ar), 109.2 (s, C), 93.9 (d, 2JCP = 4.5, C), 93.6 (s, CH), 88.9 (d, 2JCP = 2.4, 

CH), 86.1 (d, 2JCP = 7.4, CH), 83.4 (d, 2JCP = 4.6, CH), 29.9 (s, CH), 26.2 (d, 1JCP = 23.5, CH), 

22.3 (s, CH3), 20.3 (s, CH3), 19.1 (d, 2JCP = 6.2, CH3), 18.7 (s, CH3), 17.5 (s, CH3). RMN 31P{1H} 

(121 MHz): +21.5 (s). AE: Calculat per a C31H33Cl2OPRu, C 59.62%, H 5.33%; trobat, C 

59.08%, H 5.64%. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural per raigs X es 

va obtenir per difusió lenta d’hexà en una solució de Ru8 en diclorometà. 

Ru10, [RuCl2(6-p-cimè)(L10)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L10 (0,18 g, 

0,39 mmol) i D2 (0,096 g, 0,16 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 75% (0,18 g). 

IR: 3051, 2957, 2924, 2868, 1624, 1579, 1469, 1449, 1435, 1398, 1306, 1263, 1183, 1158, 

1108, 1058, 1028, 1002, 844, 821, 801, 755, 699, 560, 458. RMN 1H (400 MHz): 8.03-8.00 (m, 

2H), 7.96 (d, J = 8.0, 1H), 7.93 (d, J = 7.2, 1H), 7.74 (dd, J = 10.8, 7.6, 1H), 7.53-7.47 (m, 1H), 

7.46-7.41 (m, 3H), 7.40-7.29 (m, 3H), 5.56 (d, J = 6.4, 1H), 5.38 (d, J = 6.8, 1H), 5.37-5.35 (m, 

1H), 4.97 (m, 1H), 4.61 (d, J = 5.6, 1H), 4.38 (m, 1H), 4.34 (m, 1H), 4.26 (m, 1H), 3.66 (s, 5H), 

2.55 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 2.03 (s, 3H), 0.89 (d, 3JHH = 7.2, 3H), 0.33 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 

13C{1H} (101 MHz): 155.0-111.4 (C, CH, Ar), 109.1 (s, C), 94.6 (d, 2JCP = 4.4, C), 93.8 (s, CH), 

88.9 (d, 2JCP = 9.1, CH), 87.8 (s, CH), 81.5 (s, CH), 78.0 (d, JCP = 12.1, CH), 75.0 (d, 1JCP = 

54.0, C), 74.3 (d, 2JCP = 8.2, CH), 70.0 (s, ov, 6CH), 69.6 (d, JCP = 8.1, CH), 29.6 (s, CH), 22.6 

(s, CH3), 19.0 (s, CH3), 17.1 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +15.8 (s). AE: Calculat per a 

C38H35Cl2FeOPRu, C 59.55%, H 4.60%; trobat, C 59.59%, H 5.00%. 
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Ru11, [RuCl2(6-p-cimè)(L11)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L11 (0,14 g, 

0,31 mmol) i D2 (0,074 g, 0,12 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 55% (0,10 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.43 (dd, J = 13.2, 7.6 1H), 8.30-8.22 (m, 3H), 

8.16-8.07 (m, 3H), 7.94 (d, J = 6.8, 1H), 7.59 (d, J = 6.4, 1H), 7.55 

(d, J = 7.6, 1H), 7.43-7.20 (m, 9H), 5.27 (d, J = 6.0, 2H), 5.20 (d, J = 6.0, 1H), 5.04 (d, J = 6.0, 

1H), 2.80 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 1.90 (s, 3H), 0.94 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.86 (d, 3JHH = 6.8, 3H). 

RMN 13C{1H} (101 MHz): 155.9-120.7 (C, CH, Ar), 111.5 (s, C), 95.7 (s, C), 91.1 (d, 2JCP = 2.4, 

CH), 89.7 (d, 2JCP = 3.4, CH), 86.2 (d, 2JCP = 6.5, CH), 85.8 (d, 2JCP = 5.7, CH), 30.0 (s, CH), 

21.6 (s, CH3), 21.3 (s, CH3), 17.6 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +19.8 (s). EM m/e: Calculat 

per a C40H33ClOPRuS ([M] – Cl), 729.0716; trobat, 729.0745. 

Ru12, [RuCl2(6-p-cimè)(L12)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L12 (0,22 g, 

0,68 mmol) i D2 (0,15 g, 0,24 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 72% (0,22 g). 

IR: 3053, 2958, 2870, 1439, 1375, 1103, 1028, 756, 695, 554. RMN 1H (300 MHz): 8.34 (ddd, 

J = 13.2, 7.5, 0.9, 1H), 8.23 (dt, J = 8.0, 1.5, 1H), 8.18-8.14 (m, 1H), 7.99-7.93 (m, 2H), 7.84-

7.81 (m, 1H), 7.53-7.45 (m, 3H), 7.39-7.32 (m, 3H), 5.44 (d, J = 6.0, 1H), 5.36 (d, J = 6.9, 1H), 

5.33 (d, J = 7.8, 1H), 5.24 (d, J = 6.0, 1H), 3.70 (d, 3JHP = 11.7, 3H), 2.70 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 

1.89 (s, 3H), 1.02 (d, 3JHH = 6.9, 3H), 1.00 (d, 3JHH = 6.9, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.0-

121.4 (C, CH, Ar), 111.6 (d, 2JCP = 1.1, C), 96.9 (s, C), 91.7 (d, 2JCP = 4.1, CH), 91.4 (d, 2JCP = 

4.6, CH), 87.5 (d, 2JCP = 6.6, CH), 87.2 (d, 2JCP = 5.9, CH), 54.6 (d, 2JCP = 3.6, CH3), 30.1 (s, 

CH), 21.7 (s, CH3), 21.5 (s, CH3), 17.5 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +118.3 (s). AE: 

Calculat per a C29H29Cl2OPRuS, C 55.42%, H 4.65%, S 5.10%; trobat, C 55.97%, H 5.01%, S 

4.89%. 

Ru13, [RuCl2(6-p-cimè)(L13)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L13 (0,19 g, 

0,62 mmol) i D2 (0,14 g, 0,23 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 89% (0,22 g). 

IR: 3051, 2958, 2868, 2838, 1438, 1374, 1103, 1027, 817, 755, 694, 554. RMN 1H (400 MHz): 

8.28 (dt, J = 7.6, 1.6, 1H), 8.19 (m, 1H), 8.15 (ddd, J = 12.4, 7.6, 1.2, 1H), 7.79-7.74 (m, 2H), 
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7.70 (dd, J = 7.2, 2.0, 1H), 7.61 (td, J = 7.6, 1.6, 1H), 7.54-7.42 (m, 5H), 5.64 (d, J = 5.6, 1H), 

5.57 (d, J = 6.0, 1H), 5.34 (d, J = 6.0, 1H), 5.17 (d, J = 5.6, 1H), 2.55 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 2.08 

(d, 2JHP = 9.6, 3H), 2.07 (s, 3H), 0.83 (d, 3JHH = 7.2, 3H), 0.57 (d, 3JHH = 7.2, 3H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 140.7-121.7 (C, CH, Ar), 107.2 (s, C), 94.5 (s, C), 91.7 (d, 2JCP = 5.8, CH), 88.7 (d, 
2JCP = 6.9, CH), 88.1 (d, 2JCP = 3.7, CH), 83.1 (d, 2JCP = 4.6, CH), 29.8 (s, CH), 22.0 (s, CH3), 

20.0 (s, CH3), 17.5 (s, CH3), 11.2 (d, 1JCP = 37.1, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +22.6 (s). AE: 

Calculat per a C29H29Cl2PRuS, C 56.86%, H 4.77%, S 5.24%; trobat, C 56.69%, H 5.07%, S 

5.26%. DRX: El monocristall emprat en la determinació estructural per raigs X es va obtenir 

per difusió lenta d’hexà en una solució de Ru13 en diclorometà. 

Ru14, [RuCl2(6-p-cimè)(L14)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L14 (0,40 g, 

1,20 mmol) i D2 (0,24 g, 0,40 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 79% (0,41 g). 

IR: 3044, 2959, 2923, 2866, 1467, 1435, 1371, 1102, 1034, 801, 752, 704, 546, 528. RMN 1H 

(400 MHz): 8.28 (d, J = 8.0, 1H), 8.21 (d, J = 9.2, 1H), 7.99 (m, br, 2H), 7.78 (m, 1H), 7.62-7.57 

(m, 3H), 7.53-7.47 (m, 4H), 5.42 (d, J = 6.0, 2H), 4.94 (d, J = 6.0, 1H), 4.67 (d, J = 5.6, 1H), 

3.76 (m, 1H), 2.71 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 1.86 (s, 3H), 1.07-1.02 (m, 6H), 1.01 (dd, 3JHP = 15.6, 
3JHH = 6.8, 3H), 0.78 (d, 3JHH = 7.2, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.0-121.6 (C, CH, Ar), 

108.4 (s, C), 94.4 (s, br, C), 93.2 (s, br, CH), 88.3 (d, 2JCP = 3.9, CH), 88.3 (d, 2JCP = 3.6, CH), 

85.5 (s, br, CH), 85.0 (s, br, CH), 29.8 (s, CH), 25.1 (d, 1JCP = 22.7, CH), 22.2 (s, CH3), 21.0 (s, 

CH3), 19.9 (s, CH3), 19.0 (s, CH3), 17.6 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +25.4 (s, br). AE: 

Calculat per a C31H33Cl2PRuS, C 58.12%, H 5.19%, S 5.00%; trobat, C 57.92%, H 5.47%, S 

4.64%. 

Ru15, [RuCl2(6-p-cimè)(L15)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L15 (0,080 g, 

0,17 mmol) i D2 (0,042 g, 0,07 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 73% (0,08 g). 

IR: 2960, 1636, 1436, 1401, 1372, 1158, 1106, 1030, 754, 694, 549, 492. RMN 1H (400 MHz): 

8.21-8.16 (m, 2H), 8.09 (s, br, 1H), 7.80-7.72 (m, 2H), 7.55 (m, 1H), 7.49-7.45 (m, 6H), 5.47 (d, 

J = 6.4, 1H), 5.33 (d, J = 6.0, 1H), 5.21 (d, J = 6.4, 1H), 5.06 (d, J = 6.0, 1H), 5.01 (s, 1H), 4.46 

(s, 1H), 4.42 (s, 1H), 4.35 (s, 1H), 3.69 (s, 5H), 2.53 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 1.95 (s, 3H), 0.86 (d, 
3JHH = 7.2, 3H), 0.55 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 140.5-121.5 (C, CH, Ar), 

108.9 (s, C), 95.0 (s, C), 92.8 (s, br, CH), 88.7 (s, br, CH), 88.3 (s, br, CH), 82.6 (s, br, CH), 
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79.1 (d, JCP = 15.9, CH), 74.1 (s, br, CH), 70.6 (s, br, CH), 70.3 (s, 5CH), 69.7 (m, br, CH), 29.7 

(s, CH), 22.4 (s, CH3), 19.9 (s, br, CH3), 17.2 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +20.6 (s). AE: 

Calculat per a C38H35Cl2FePRuS, C 58.32%, H 4.51%, S 4.10%; trobat, C 56.75%, H 4.75%, S 

3.76%. 

Ru16, [RuCl2(6-p-cimè)(L16)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L16 (0,27 g, 

0,76 mmol) i D2 (0,19 g, 0,30 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 55% (0,22 g). 

IR: 3052, 2959, 2869, 1470, 1448, 1435, 1378, 1109, 1029, 752, 694, 550. RMN 1H (400 MHz): 

8.30 (dd, J = 11.6, 7.6, 1H), 7.84 (t, J = 9.2, 2H), 7.64 (d, J = 7.6, 1H), 7.46-7.34 (m, 5H), 7.21 

(td, J = 7.2, 1.2, 1H), 7.11 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.00 (dd, J = 7.6, 1.2, 1H), 5.41 (d, J = 6.4, 1H), 

5.31 (d, J = 6.0, 1H), 5.27 (d, J = 6.0, 1H), 5.18 (d, J = 5.6, 1H), 3.61 (d, 3JHP = 11.6, 3H), 2.63 

(h, 3JHH = 6.8, 1H), 1.93 (s, 3H), 0.92 (d, 3JHH = 7.2, 3H), 0.86 (d, 3JHH = 7.2, 3H). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 140.0-121.4 (C, CH, Ar), 111.6 (d, 2JCP = 1.1, C), 96.9 (s, C), 91.7 (d, 2JCP = 4.1, 

CH), 91.4 (d, 2JCP = 4.6, CH), 87.5 (d, 2JCP = 6.6, CH), 87.2 (d, 2JCP = 5.9, CH), 54.6 (d, 2JCP = 

3.6, CH3), 30.1 (s, CH), 21.7 (s, CH3), 21.5 (s, CH3), 17.5 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): 

+110.2 (s). EM m/e: Calculat per a C29H29ClOPRuS2 ([M] – Cl), 625.0123; trobat, 625.0126. 

Ru17, [RuCl2(6-p-cimè)(L17)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L17 (0,18 g, 

0,53 mmol) i D2 (0,13 g, 0,20 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 97% (0,25 g). 

RMN 1H (400 MHz): 7.97 (dd, J = 12.0, 8.4, 2H), 7.71-7.66 (m, 2H), 7.52-7.44 (m, 4H), 7.37 (tt, 

J = 8.0, 1.6, 1H), 7.28 (d, J = 7.6, 1H), 7.18 (t, J = 7.6, 1H), 7.12 (d, J = 8.0, 1H), 5.63 (d, J = 

6.0, 2H), 5.45 (d, J = 6.4, 1H), 5.19 (d, J = 5.2, 1H), 2.47 (h, 3JHH = 7.2, 1H), 2.15 (s, 3H), 2.01 

(d, 2JHP = 10.8, 3H), 0.81 (d, 3JHH = 7.2, 3H), 0.29 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

138.9-126.2 (C, CH, Ar), 106.5 (s, C), 95.1 (s, C), 93.7 (s, br, CH), 91.0 (s, br, CH), 85.6 (s, 

CH), 81.3 (s, CH), 29.6 (s, CH), 22.7 (s, CH3), 19.1 (s, CH3), 17.7 (s, CH3), 13.5 (d, 1JCP = 37.2, 

CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +24.6 (s). AE: Calculat per a C29H29Cl2PRuS2, C 54.03%, H 

4.54%, S 9.95%; trobat, C 53.28%, H 4.96%, S 9.50%. 
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Ru18, [RuCl2(6-p-cimè)(L18)] 

Es prepara anàlogament a Ru1, però emprant L18 (0,070 

g, 0,20 mmol) i D2 (0,049 g, 0,08 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc 

per recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 68% (0,07 g). 

IR: 3060, 2959, 2869, 1446, 1436, 1387, 1308, 1154, 1095, 1045, 815, 764, 721, 701, 584, 

568, 468. RMN 1H (300 MHz): 8.13 (tt, J = 8.4, 1.6, 2H), 7.98 (ddd, J = 13.2, 7.6, 0.8, 1H), 7.91 

(d, J = 6.8, 1H), 7.86 (t, J = 7.6, 2H), 7.71 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.64 (td, J = 7.6, 0.8, 1H), 7.52 

(td, J = 7.6, 2.0, 1H), 7.37-7.27 (m, 3H), 5.68 (d, J = 6.0, 1H), 5.62 (dd, J = 6.4, 1.2, 1H), 5.50 

(d, J = 6.0, 1H), 5.31 (d, J = 6.0, 1H), 3.72 (d, 3JHP = 11.6, 3H), 2.72 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 1.87 (s, 

3H), 1.17 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.97 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 141.9-121.2 (C, 

CH, Ar), 112.1 (s, C), 97.4 (s, C), 93.8 (d, 2JCP = 5.4, CH), 90.9 (d, 2JCP = 3.8, CH), 87.6 (d, 2JCP 

= 6.3, CH), 86.7 (d, 2JCP = 5.9, CH), 54.2 (d, 2JCP = 4.0, CH3), 30.1 (s, CH), 22.3 (s, CH3), 21.1 

(s, CH3), 17.5 (s, CH3). RMN 31P{1H} (121 MHz): +117.0 (s). AE: Calculat per a 

C29H29Cl2O3PRuS, C 52.73%, H 4.42%, S 4.85%; trobat, C 51.15%, H 4.51%, S 4.42%. DRX: 

El monocristall emprat en la determinació estructural per raigs X es va obtenir per difusió lenta 

d’hexà en una solució de Ru18 en diclorometà. 

6.5.8. Complexos neutres de Ru(II) 6-benzoat de metil 

Ru8*, [RuCl2(6-benzoat de metil)(L8)] 

Es dissol L8 (0,060 g, 0,19 mmol) en 20 mL de 

diclorometà. S’afegeix D3 (0,048 g, 0,08 mmol) i es forma un 

suspensió fosca que s’agita durant 1 h protegida de la llum. Es 

filtra, s’elimina el dissolvent al buit i s’obté un sòlid marronós per 

recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 87% (0,09 g). 

IR: 3039, 2959, 2869, 1728 (C=O), 1625, 1583, 1470, 1450, 1435, 1400, 1294, 1277, 1185, 

1110, 845, 803, 759, 698. RMN 1H (400 MHz): 8.14 (dt, J = 7.6, 1.6, 1H), 8.04 (d, J = 7.2, 2H), 

7.96 (d, J = 7.2 1H), 7.93 (d, J = 8.8 1H), 7.52-7.39 (m, 7H), 6.43 (d, J = 6.4, 1H), 6.31 (d, J = 

5.6, 1H), 5.52 (m, 1H), 4.96 (t, J = 6.0, 1H), 4.72 (t, J = 6.0, 1H), 3.87 (s, 3H), 3.81 (m, 1H), 

1.13 (dd, J = 18.0, 7.2, 3H), 1.03 (dd, J = 15.6, 7.2, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 167.1 (s, 

C=O), 164.5 (s, C=O), 155.3-111.8 (C, CH, Ar), 96.6 (s, CH), 94.4 (s, CH), 90.7 (s, CH), 85.5 

(s, CH), 83.8 (s, CH), 53.2 (s, CH3), 52.1 (s, CH3), 27.0 (d, 1JCP = 24.6, CH), 19.5 (d, 2JCP = 4.9, 

CH3), 19.0 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +25.8 (s). AE: Calculat per a C29H27Cl2O3PRu, C 

55.60%, H 4.34%; trobat, C 54.91%, H 4.34%. 
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Ru11*, [RuCl2(6-benzoat de metil)(L11)] 

Es prepara anàlogament a Ru8*, però emprant L11 (0,20 g, 0,44 mmol) i D3 (0,090 

g, 0,15 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. Rendiment 63% (0,14 g). 

IR: 3083, 3073, 2951, 1728 (C=O), 1618, 1581, 1469, 1449, 

1435, 1400, 1374, 1281, 1187, 1110, 846, 802, 755. RMN 1H 

(400 MHz): 8.36 (d, J = 8.0, 1H), 8.19 (d, J = 6.8, 1H), 8.13 (d, J 

= 8.0, 1H), 8.07 (dd, J = 13.0, 7.6, 1H), 8.04-7.95 (m, 3H), 7.78 

(dd, J = 13.2, 8.0, 1H), 7.63 (d, J = 7.6, 1H), 7.58 (dd, J = 8.0, 2.0, 

1H), 7.47-7.31 (m, 7H), 7.28-7.21 (m, 2H), 6.53 (d, J = 6.4, 1H), 6.48 (d, J = 6.0, 1H), 5.49 (tt, 

J = 9.6, 4.8, 1H), 5.20 (t, J = 6.0, 1H), 5.03 (t, J = 5.6, 1H), 3.95 (s, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz): 167.1 (s, C=O), 156.2-111.4 (C, CH, Ar), 95.89 (s, CH), 95.85 (s, CH), 89.2 (s, CH), 85.3 

(s, CH), 84.4 (s, CH), 53.3 (s, CH3), 52.1 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +22.4 (s). EM m/e: 

Calculat per a C38H27ClO3PRuS ([M] – Cl), 731.0151; trobat, 731.0144. 

Ru14*, [RuCl2(6-benzoat de metil)(L14)] 

Es prepara anàlogament a Ru8*, però emprant L14 (0,21 

g, 0,64 mmol) i D3 (0,15 g, 0,24 mmol). S’obté un sòlid vermell 

fosc. Rendiment 80% (0,25 g). 

IR: 3036, 2952, 2866, 1730 (C=O), 1433, 1372, 1293, 1277, 1106, 760, 695, 545, 516. RMN 

1H (400 MHz): 8.31 (d, J = 9.2, 1H), 8.22 (m, 1H), 8.03 (d, J = 9.2, 1H), 8.01 (d, J = 8.8, 1H), 

7.93 (dd, J = 10.8, 8.0 1H), 7.80 (m, 1H), 7.63-7.56 (m, 2H), 7.52-7.46 (m, 4H), 6.45 (d, J = 6.0, 

1H), 6.26 (d, J = 6.0, 1H), 5.33 (m, 1H), 5.20 (t, J = 6.0, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.82 (m, 1H), 1.15 

(dd, J = 14.4, 6.8, 3H), 1.07 (dd, J = 18.0, 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 167.1 (C=O), 

164.4 (C=O), 139.4-121.6 (C, CH, Ar), 95.1 (d, 2JCP = 3.5, CH), 94.5 (d, 2JCP = 3.8, CH), 89.5 

(s, CH), 85.2 (d, 2JCP = 3.6, CH), 84.9 (d, 2JCP = 2.0, CH), 53.3 (s, CH3), 52.1 (s, CH3), 25.7 (d, 
1JCP = 24.2, CH), 19.3 (d, 2JCP = 6.2, CH3), 18.7 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +31.3 (s). 

AE: Calculat per a C29H27Cl2O2PRuS, C 54.21%, H 4.23%, S 4.99%; trobat, C 54.17%, H 

4.39%, S 4.98%. 
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Ru17*, [RuCl2(6-benzoat de metil)(L17)] 

Es prepara anàlogament a Ru8*, però emprant L17 (0,20 

g, 0,59 mmol) i D3 (0,13 g, 0,22 mmol). S’obté un sòlid vermell 

fosc. Rendiment 76% (0,21 g). 

IR: 3053, 2950, 1728 (C=O), 1434, 1377, 1110, 896, 749, 503. RMN 1H (400 MHz): 8.00 (ddd, 

J = 12.4, 7.6, 1.2, 1H), 7.74 (d, J = 7.6, 1H), 7.69-7.64 (m, 2H), 7.52-7.41 (m, 5H), 7.27 (m, 1H), 

7.21-7.13 (m, 2H), 6.41 (d, J = 6.0, 1H), 6.35 (d, J = 5.6, 1H), 5.54 (m, 1H), 5.42 (d, J = 5.6, 

1H), 5.39 (d, J = 5.6, 1H), 3.83 (s, 3H), 2.14 (d, 2JHP = 11.6, 3H). RMN 31P{1H} (162 MHz): +25.4 

(s). EM m/e: Calculat per a C27H23ClO2PRuS2 ([M] – Cl), 610.9603; trobat, 610.9595. 

6.5.9. Complexos catiònics de Ru(II) 6-arè 

Ru11’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L11)]PF6 

Es dissol Ru11 (0,030 g, 0,04 mmol) en 20 mL de 

diclorometà. S’afegeix TlPF6 (0,014 g, 0,04 mmol) i es deixa 

agitant durant 2 h. Es filtra per eliminar el TlCl format, s’afegeixen 

20 mL d’aigua i s’extreu mitjançant diclorometà (3 x 5 mL). 

S’elimina el dissolvent orgànic a buit i s’obté un sòlid vermellós 

que es purifica mitjançant recristal·lització en diclorometà/hexà. Rendiment 88% (0,03 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.33-8.21 (m, Ma + mi), 8.10-7.85 (m, Ma + mi), 7.73-7.60 (m, Ma + mi), 

7.57-7.42 (m, Ma + mi), 7.42-7.27 (m, Ma + mi), 7.18 (t, J = 7.7, 1H, Ma), 6.71 (d, J = 6.4, 1H, 

Ma), 6.44 (d, J = 6.4, 1H, mi), 6.38 (d, J = 5.6, 1H, mi), 6.36 (d, J = 5.6, 1H, Ma), 5.87 (d, J = 

6.4, 1H, mi), 5.83 (d, J = 6.8, 1H, Ma), 5.66 (d, J = 6.4, 1H, mi), 5.10 (d, J = 6.0, 1H, Ma), 2.44 

(h, 3JHH = 6.8, 1H, Ma), 2.34 (h, 3JHH = 6.0, 1H, mi), 2.06 (s, 3H, Ma), 1.99 (s, 3H, mi), 1.28 (d, 

3JHH = 6.8, 3H, mi), 1.07 (d, 3JHH = 7.2, 3H, Ma), 0.85 (d, 3JHH = 6.8, 3H, mi), 0.44 (d, 3JHH = 6.8, 

3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz, isòmer majoritari): 155.6-121.5 (C, CH, Ar), 112.0 (s, C), 

105.3 (s, C), 96.9 (d, 2JCP = 7.6, CH), 89.0 (d, 2JCP = 5.2, CH), 86.9 (s, CH), 86.6 (s, CH), 31.3 

(s, CH), 23.2 (s, CH3), 18.8 (s, br, CH3), 18.3 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +50.1 (s, mi), 

+44.4 (s, Ma). EM m/e: Calculat per a C40H33ClOPRuS ([M] – PF6), 729.0716; trobat, 729.0742. 
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Ru12’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L12)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru12 (0,056 g, 

0,09 mmol) i TlPF6 (0,034 g, 0,10 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. 

Rendiment 81% (0,05 g). 

IR: 3089, 2968, 2876, 1618, 1471, 1438, 1391, 1108, 1020, 839 (PF6), 

762, 558. RMN 1H (400 MHz): 8.21 (dd, J = 6.0, 3.2, 1H), 8.11 (dd, J = 7.6, 1.6, 1H), 8.06 (dd, 

J = 6.4, 3.2, 1H), 7.75-7.71 (m, 2H), 7.66-7.54 (m, 6H), 7.48 (t, J = 8.0, 1H), 6.34 (d, J = 6.4, 

1H), 6.14 (d, J = 6.4, 1H), 6.09 (d, J = 6.0, 1H), 6.04 (d, J = 6.0, 1H), 3.89 (d, 3JHP = 12.4, 3H), 

2.56 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.13 (d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.83 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 
13C{1H} (101 MHz): 152.9-123.9 (C, CH, Ar), 114.2 (s, C), 103.1 (s, C), 92.8 (d, 2JCP = 6.0, CH), 

92.2 (d, 2JCP = 3.4, CH), 91.8 (d, 2JCP = 4.1, CH), 88.4 (d, 2JCP = 2.7, CH), 56.6 (d, 2JCP = 12.1, 

CH3), 31.4 (s, CH), 22.1 (s, CH3), 20.7 (s, CH3), 18.7 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +138.7 

(s). EM m/e: Calculat per a C29H29ClOPRuS ([M] – PF6), 593.0403; trobat, 593.0406. 

Ru13’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L13)]BF4 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru13 (0,060 g, 

0,10 mmol) i TlBF4 (0,029 g, 0,100 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. 

Rendiment 71% (0,05 g). 

IR �̅�: 3063, 2961, 2862, 1437, 1392, 1103, 1084, 1046 (BF4
–), 898, 759, 696, 522. RMN 1H 

(400 MHz): 8.18 (d, J = 7.2, 1H), 8.09-8.00 (m, 2H), 7.85-7.77 (m, 2H), 7.69-7.53 (m, 7H), 6.45 

(d, J = 6.0, 1H, Ma), 6.41 (d, J = 6.4, 1H, mi), 6.35 (d, J = 6.4, 1H, Ma), 6.27 (d, J = 6.4, 1H, 

mi), 6.04 (d, J = 6.0, 1H, mi), 6.00 (d, J = 6.4, 1H, mi), 5.74 (d, J = 6.4, 1H, Ma), 5.64 (d, J = 

6.8, 1H, Ma), 2.70 (d, 2JHP = 10.4, 3H, mi), 2.51 (h, 3JHH = 6.8, 1H, mi), 2.45 (d, 2JHP = 11.6, 3H, 

Ma), 2.30 (h, 3JHH = 7.2, 1H, Ma), 1.97 (s, 3H, mi), 1.88 (s, 3H, Ma), 1.18 (d, 3JHH = 6.8, 3H, 

Ma), 1.16 (d, 3JHH = 6.4, 3H, mi), 0.95 (d, 3JHH = 6.8, 3H, Ma), 0.90 (d, 3JHH = 6.8, 3H, mi). RMN 
13C{1H} (101 MHz, isòmer majoritari): 152.0-124.0 (C, CH, Ar), 112.9 (s, C), 104.3 (s, C), 94.5 

(d, 2JCP = 5.8, CH), 89.8 (d, 2JCP = 4.5, CH), 88.0 (d, 2JCP = 2.0, CH), 86.2 (d, 2JCP = 3.4, CH), 

31.1 (s, CH), 22.0 (s, CH3), 21.4 (s, CH3), 17.9 (s, CH3), 12.2 (d, 1JCP = 36.9, CH3). RMN 31P{1H} 

(162 MHz): +47.4 (s, Ma), +39.8 (s, mi). EM m/e: Calculat per a C29H29ClPRuS ([M] – BF4), 

577.0454; trobat, 577.0449. 
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Ru14’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L14)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru14 (0,050 g, 

0,08 mmol) i TlPF6 (0,031 g, 0,09 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. 

Rendiment 71% (0,05 g). 

IR: 3062, 2965, 1470, 1436, 1390, 842 (PF6), 760, 695, 558, 505. RMN 

1H (400 MHz): 8.07 (t, J = 8.0, 2H), 8.00 (d, J = 7.6, 1H), 7.71-7.59 (m, 5H), 7.51-7.43 (m, 4H), 

6.58 (d, J = 6.8, 1H), 6.08 (d, J = 6.0, 1H), 6.03 (d, J = 6.0, 1H), 5.87 (d, J = 6.4, 1H), 3.75 (m, 

br, 1H), 2.36 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.43 (dd, 3JHH + 3JHP = 14.4, 6.4, 3H), 1.35 (dd, 
3JHH + 3JHP = 20.4, 7.2, 3H), 1.11 (d, 3JHH = 7.2, 3H), 0.56 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 

MHz) 153.0-123.2 (C, CH, Ar), 113.3 (s, C), 97.9 (s, br, C), 93.7 (d, 2JCP = 6.3, CH), 91.6 (d, 

2JCP = 5.7, CH), 91.3 (s, CH), 85.7 (s, CH), 31.4 (s, CH), 29.3 (d, 1JCP = 27.0, CH), 23.1 (s, 

CH3), 19.4 (s, CH3), 18.4 (s, CH3), 18.2 (d, 2JCP = 4.5, CH3), 17.8 (d, 2JCP = 7.2, CH3). RMN 
31P{1H} (162 MHz): +68.1 (s). AE: Calculat per a C31H33ClF6P2RuS, C 49.64%, H 4.43%, S 

4.27%; trobat, C 49.68%, H 4.89%, S 4.09%. 

Ru15’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L15)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru15 (0,05 g, 

0,064 mmol) i TlPF6 (0,024 g, 0,07 mmol). S’obté un sòlid vermell fosc. 

Rendiment 61% (0,04 g). 

RMN 1H (400 MHz): 8.20-8.00 (m, 4H), 7.76-7.47 (m, 8H), 6.27-6.22 (m, 3H, 1M + 2mi), 6.07 

(d, J = 6.4, 1H, Ma), 5.74 (d, J = 6.0, 1H, mi), 5.63 (d, J = 7.2, 1H, mi), 5.53 (d, J = 5.2, 2H, Ma), 

5.18 (s, 1H, Ma), 4.94 (s, 1H, Ma), 4.71 (s, 1H, mi), 4.66 (s, 2H, Ma + mi), 4.58 (s, 1H, Ma), 

4.36 (s, 1H, mi), 4.17 (s, 5H, Ma), 4.01 (s, 5H, mi), 3.99 (s, 1H, mi), 2.43 (h, 3JHH = 7.6, 1H, Ma), 

2.30 (h, 3JHH = 8.4, 1H, mi), 1.77 (s, 3H, mi), 1.71 (s, 3H, Ma), 1.17 (d, 3JHH = 7.2, 3H, mi), 0.97 

(d, 3JHH = 6.8, 3H, Ma), 0.93 (d, 3JHH = 7.2, 3H, Ma), 0.88 (d, 3JHH = 6.4, 3H, mi). RMN 13C{1H} 

(101 MHz): 151.7-123.9 (C, CH, Ar), 113.1 (s, C, mi), 111.8 (s, C, Ma), 104.4 (s, C, mi), 100.2 

(s, C, Ma), 95.3 (d, 2JCP = 3.1, CH, Ma), 94.9 (d, 2JCP = 5.6, CH, mi), 90.5 (d, 2JCP = 3.8, CH, 

Ma), 90.1 (d, 2JCP = 3.4, CH, Ma), 89.2 (d, 2JCP = 3.9, CH, mi), 88.4 (s, CH, mi), 86.8 (d, 2JCP = 

3.8, CH, Ma), 86.7 (d, 2JCP = 3.5, CH, mi), 76.5 (d, JCP = 10.4, CH, mi), 74.6 (d, JCP = 8.1, CH, 

Ma), 73.0 (d, JCP = 8.5, CH, mi), 72.6 (d, JCP = 10.6, CH, mi), 72.2 (d, JCP = 14.4, CH, Ma), 71.5 

(d, JCP = 9.4, CH, Ma), 71.3 (d, JCP = 11.8, CH, Ma), 70.9 (s, 5CH, mi), 70.8 (d, JCP = 6.2, CH, 

Ma), 70.3 (s, 5CH, Ma), 31.6 (s, CH, Ma), 31.2 (s, CH, Ma), 22.4 (s, CH3, mi), 21.7 (s, CH3, 

Ma), 21.2 (s, CH3, Ma), 20.9 (s, CH3, mi), 18.1 (s, CH3, Ma), 17.6 (s, CH3, mi). RMN 31P{1H} 

(162 MHz): +53.0 (s, mi), +48.8 (s, Ma). EM m/e: Calculat per a C38H35ClFePRuS ([M] – PF6), 

747.0279; trobat, 747.0293. 
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Ru16’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L16)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru16 (0,100 g, 

0,15 mmol) i TlPF6 (0,056 g, 0,16 mmol). S’obté un sòlid vermell pàl·lid. 

Rendiment 82% (0,10 g). 

IR: 3085, 2967, 1471, 1437, 1389, 1146, 1108, 1018, 840 (PF6), 756, 705, 558. RMN 1H (400 

MHz): 7.97 (dd, J = 8.0, 1.2, 1H), 7.86-7.78 (m, 3H), 7.67 (dd, J = 7.6, 1.2, 1H), 7.62-7.51 (m, 

6H), 7.46 (td, J = 7.6, 1.2, 1H), 6.54 (d, J = 6.4, 1H), 6.43 (d, J = 6.0, 1H), 6.30 (dd, J = 6.4, 1.2, 

1H), 6.19 (d, J = 6.0, 1H), 3.62 (d, 3JHP = 11.6, 3H), 2.57 (h, 3JHH = 6.8, 1H), 2.01 (s, 3H), 1.14 

(d, 3JHH = 6.8, 3H), 0.84 (d, 3JHH = 6.8, 3H). RMN 13C{1H} (101 MHz140.5-127.4 (C, CH, Ar), 

114.2 (s, C), 103.2 (s, C), 95.2 (d, 2JCP = 4.9, CH), 94.5 (d, 2JCP = 3.7, CH), 94.4 (d, 2JCP = 5.6, 

CH), 90.8 (d, 2JCP = 3.3, CH), 56.2 (d, 2JCP = 12.5, CH3), 31.2 (s, CH), 22.1 (s, CH3), 20.8 (s, 

CH3), 18.3 (s, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +145.5 (s). AE: Calculat per a 

C29H29ClF6OP2RuS2, C 45.23%, H 3.80%, S 8.33%; trobat, C 44.35%, H 4.05%, S 7.79%. 

Ru17’, [RuCl(6-p-cimè)(2P,S-L17)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru17 (0,136 g, 

0,21 mmol) i TlPF6 (0,081 g, 0,23 mmol). S’obté un sòlid vermell pàl·lid. 

Rendiment 63% (0,10 g). 

IR: 3057, 2964, 2925, 1437, 1391, 1147, 1103, 841 (PF6), 749, 694, 558. RMN 1H (400 MHz): 

7.90 (dt, J = 8.0, 1.6, 2H), 7.80-7.65 (m, 6H), 7.65-7.42 (m, 14H), 7.36 (dd, J = 12.0, 7.6, 2H), 

6.62 (d, J = 6.0, 1H, Ma), 6.57 (d, J = 6.4, 1H, Ma), 6.44 (d, J = 6.4, 1H, mi), 6.39 (d, J = 6.4, 

1H, mi), 6.13 (d, J = 6.4, 1H, Ma), 6.08 (d, J = 6.0, 1H, Ma), 5.53 (d, J = 6.4, 1H, mi), 5.35 (d, J 

= 6.0, 1H, mi), 2.53 (m, 1H, Ma), 2.41 (m, 1H, mi), 2.50 (d, 2JHP = 18.4, 3H, mi), 2.46 (d, 2JHP = 

10.0, 3H, Ma), 2.01 (s, 3H, mi), 1.95 (s, 3H, Ma), 1.19 (d, 3JHH = 6.8, 3H, mi), 1.15 (d, 3JHH = 

6.8, 3H, Ma), 1.00 (d, 3JHH = 6.8, 3H, mi), 0.88 (d, 3JHH = 6.8, 3H, Ma). RMN 13C{1H} (101 MHz): 

146.2-127.7 (C, CH, Ar), 113.5 (s, C, mi), 113.1 (s, C, Ma), 104.0 (s, C, mi), 101.4 (s, C, Ma), 

97.4 (d, 2JCP = 5.8, CH, mi), 94.8 (s, br, CH, Ma), 93.8 (d, 2JCP = 4.5, CH, Ma), 92.5 (s, br, CH, 

Ma), 91.9 (d, 2JCP = 3.8, 2CH, mi), 89.9 (d, 2JCP = 3.8, CH, Ma), 89.3 (d, 2JCP = 4.2, CH, mi), 

31.2 (s, CH, Ma), 30.9 (s, CH, mi), 21.9 (s, CH3, Ma), 21.8 (s, CH3, mi), 21.6 (s, CH3, mi), 21.5 

(d, 1JCP = 34.6, CH3, Ma), 21.0 (s, CH3, Ma), 18.1 (s, CH3, Ma), 18.0 (s, CH3, mi), 11.8 (d, 1JCP 

= 40.2, CH3, mi). RMN 31P{1H} (162 MHz): +54.9 (s, mi), +50.0 (s, Ma). AE: Calculat per a 

C27H23ClF6O2P2RuS2, C 42.89%, H 3.07%, S 8.48%; trobat, C 42.95%, H 2.85%, S 7.75%. 
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Ru14*’, [RuCl(6-benzoat de metil)(2P,S-L14)]PF6 

Es prepara anàlogament a Ru11’, però emprant Ru14* (0,13 

g, 0,20 mmol) i TlPF6 (0,078 g, 0,22 mmol). S’obté un sòlid vermell 

pàl·lid. Rendiment 73% (0,12 g). 

IR: 3092, 2959, 2872, 1734 (C=O), 1436, 1390, 1298, 1280, 1114, 840 (PF6), 761, 695, 558. 

RMN 1H (400 MHz): 8.19 (d, J = 6.8, 1H), 8.04 (d, J = 8.0, 2H), 7.69-7.56 (m, 5H), 7.55-7.44 

(m, 4H), 7.21 (d, br, J = 5.2, 1H), 6.75 (d, J = 6.0, 1H), 6.49 (s, br, 2H), 5.84 (t, br, J = 5.2, 1H), 

3.75 (m, 1H), 3.73 (s, 3H), 1.43-1.33 (m, 6H). RMN 13C{1H} (101 MHz): 163.3 (C=O), 152.8-

122.3 (C, CH, Ar), 96.6 (d, 2JCP = 1.8, CH), 94.6 (d, 2JCP = 3.8, CH), 90.5 (s, CH), 89.3 (d, 2JCP 

= 5.4, C), 88.7 (d, 2JCP = 1.0, CH), 87.9 (d, 2JCP = 2.6, CH), 53.7 (s, CH3), 30.2 (d, 1JCP = 27.2, 

CH), 18.3 (d, 2JCP = 4.4, CH3), 17.8 (d, 2JCP = 7.1, CH3). RMN 31P{1H} (162 MHz): +67.8 (s). 

AE: Calculat per a C27H23ClF6O2P2RuS2, C 42.89%, H 3.07%, S 8.48%; trobat, C 42.95%, H 

2.85%, S 7.75%. EM m/e: Calculat per a C29H27ClO2PRuS ([M] – PF6), 607.0201; trobat, 

607.0205. 
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