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Enantioselective hidrogenation reactions of pro-chiral olefins have an important role in applications as 
homogeneous catalysts. Phosphoramidites represent a class of trivalent phosphorus compounds hardly 
recognised as ligands for catalytic transformation despite the prominent role that organophosphorus 
ligands, especially trivalent phosphines and phosphites, have played in asymmetric catalysis [1].  

In most organic reactions such as Diels-Alder, 1,4-addition and hydrogenation and hydroformilation of 
enamides, phosphoramidite ligands showed higher catalytic activity than the other phosphine and phosphite 
ligands. And interestingly, remarkably higher efficiency results were observed in enantioselectivity of the 
new catalyst compounds sythesised by  P-N cleavage of secondary amines with phosphoramidite ligands [1].  

As seen in Sheme 1, starting from phosphoryl chloride, phosphoramidites were synthesised by nucleophilic 
substitution with secondary amines (Sheme 2) [2].  

 

Scheme 1. Synthesis of phosphoramidite ligand derivatives 

Scheme 2. Structures of secondary amines 

In this study, we synthesised derivatives of phosphoramidite ligands as catalysts in hydrogenation reactions 
of some olefins such as styrene, etc. On the other hand, a few experiments with these ligands are being 
carried out to investigate the catalytic activity in hydrogenation reactions of some enamides and in some 
Diels-Alder reactions. 

As a result, the synthesized catalysts showed effective results in hydrogenation reactions of olefins. 
Hydrogenations were performed in (100 mL) stainless steel reactor with catalyts (C) and substrate (S) 
followed by pressurization with hydrogen (Ptotal: 40-80 bar) at room temperature. And also experiments were 
repeated in supercritical carbondioxide at a total pressure of 70-80 bar and at a temperature of 40-90oC and 
a molar S/C ratio of 500, 1000 for 3-6 hours.  
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Prokiral olefinlerin enantiyoseçici hidrojenlenme çalışmaları, Homojen katalizör uygulamalarında önemli bir 

yere sahiptir. Organofosfor ligandlarının, özellikle üç değerlikli fosfinlerin ve fosfitlerin asimetrik kataliz 

çalışmalarında önemli rol oynamasına rağmen, katalitik dönüşüm uygulamalarında fosforamidit ligandları 

fazla bilinmemektedir [1].  

Organik kimyada Diels-Alder, 1,4-katılma, enamidlerin hidrojenlenmesi ve hidroformüllenmesi gibi önemli 

tepkimelerde, Fosforamidit ligandları kendi sınıfında yer alan diğer fosfin ve fosfit türevi ligandlara kıyasla 

daha yüksek aktiflik gösterdiği tespit edilmiştir. Sekonder aminlerin fosforamidit ligandlarına P-N bağı ile 

bağlanmasıyla elde edilen yeni katalizör bileşiklerinin enantiyoseçiciliğinde kayda değer artışlar gözlenmiştir 

[1]. Fosforamidit ligandlarının sentezi (Şekil 1 ), fosforil klorür bileşiği ile sekonder aminlerin (Şekil 2) 

nükleofilik tepkimeleri sonucu elde edilmektedir [2].  

 

Şekil 1. Fosforamidit türevi ligandların sentez basamaklar 
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Şekil 2. Sekonder aminlerin açık yapıları 

Bu çalışmada, fosforamidit türevi ligandlar sentezlenmiş, bazı olefinlerin (stiren, 1-okten vb.) hidrojenlenme 

tepkimelerinde katalitik aktiflik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, bazı enamidlerin hidrojenlenme 

tepkimelerinde ve Diels-Alder tepkimelerinde katalitik aktifliklerinin belirlenmesi için ön deneme çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan katalitik aktiflik çalışmaları ve ön denemeler sonucunda, katalizörlerin beklendiği üzere dikkate değer 

aktiflikler gösterdikleri tespit edilmiştir. Katalitik aktiflik çalışmaları, oda sıcaklığında, toplam 40-80 bar basınç 

aralığında ve ayrıca süperkritik karbondioksit ortamında, 40-90oC sıcaklıklarda, toplam 70-80 bar basınç 

aralığında, H2 basıncı 10 bar, substrat/katalizör oranı 500 ve 1000 olacak şekilde, 3-6 saat süreyle 

gerçekleştirilmiştir.  
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