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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest treball s’ha centrat en l’aplicació de compostos derivats de la D-(+)-glucosa, de la D-(+)-fructosa i la D-galactosa 
com a lligands de catalitzadors homogenis quirals en dos reaccions asimètriques: addició 1,2 a aldehids catalitzada per 
níquel i addició 1,4 conjugada catalitzada per coure.(veure figura adjunta al final del document).   En primer lloc, s’ha 
estudiat l’aplicació dels compostos L1-L6 a les reaccions d’addició 1,2 a aldehids catalitzades per níquel. S’ha observat 
que la selectivitat del procés depèn principalment del grup funcional unit a l’esquelet del lligand, de les propietats 
estèriques del substituent en la funció oxazolina i de l’estructura del substrat. S’ha obtingut fins a un 59% d’excés 
enantiomèric utilitzant el precursor de catalitzador que conté el lligand L3a. Fruit d’aquesta col•laboració ha estat publicat 
l’article amb referència Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; Woodward, S. “Screening of modular sugar Phosphite-oxazoline 
and phosphite-phosphoroamidite ligand libraries in the asymmetric Nickel-catalyzed trialkylaluminium addition to 
aldehydes”  Inorg. Chim. Acta. 2008, 361, 1381. 
En segon lloc, aquest treball descriu l’aplicació de les tres famílies de compostos (L1-L11) com a lligands en la reacció 
d’addició 1,4 catalitzada per coure de compostos organometàl•lics a diferents enones amb diferents propietats 
estèriques.  
L’ús de les llibreries  de compostos fosfit-oxazolina (L1-L5) i fosfit-fosforamidit (L6) han proporcionat bones 
enantioselectivitats (fins a 80%) en l’addició de reactius de trialquilalumini a diferents enones.  En canvi, la llibreria de 
compostos monofosfit (L7-L11) ha mostrat bones activitats però enantioselectivitats fins a 57%. Fruit d’aquesta 
col•laboració han estat publicats els següents artícles: Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; Woodward, S. “Sugar phosphite-
oxazoline and phosphite-phosphoroamidite ligand libraries for Cu-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions”. 
Tetrahedron Asymmetry 2007, 18, 1613. I  en Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; Woodward, S. “ Screening of a modular 
sugar-based phosphite ligand library in the Cu-catalyzed asymmetric 1,4-additon reactions”. J. Organomet. Chem. 2007, 
692, 4315. 
 
  
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The objective of this work  focuses on the development of new chiral ligand libraries derived from D-Glucose, D-fructose 
and D-Galactose in two enantioselective catalytic reactions: Ni-catalyzed asymmetric addition of trialkylaluminium to 
aldehydes, and Cu-catalyzed asymmetric 1,4-conjugated addition of trialkylaluminium reagents to enones. (Figure 1)In 
the asymmetric Ni-catalyzed 1,2-addition of trialkylaluminium to aldehydes with catalysts precursors based on phosphite-
oxazoline and phosphite-phosphoroamidite ligands, we found that the selectivity depends strongly on the type of 
functional group attached to the carbohydrate backbone, on the steric properties of the oxazoline substituents and on the 
substrate structure. Enantioselectivities up to 59% were obtained using the catalyst precursor containing the phosphite-
oxazoline ligand L3a. From this collaboration, the following paper has been reported: Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; 
Woodward, S. “Screening of modular sugar Phosphite-oxazoline and phosphite-phosphoroamidite ligand libraries in the 
asymmetric Nickel-catalyzed trialkylaluminium addition to aldehydes”  Inorg. Chim. Acta. 2008, 361, 1381. 
Then we described the  phosphite-oxazoline and phosphite-phosphoroamidite ligands as chiral auxiliaries in the 
asymmetric Cu-catalyzed 1,4-conjugated addition of trialkylaluminium reagents to several enones , wich provides good 
enantioselectivities (up to 80% ee).  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
In the asymmetric Cu-catalyzed asymmetric 1,4-conjugated addition of trialkylaluminium reagents to several enones with 
catalysts precursors based on sugar monophosphite ligands, we found good activites and enantioselectivities up to 57% 
ee.  From this collaboration the following papers have been reported: Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; Woodward, S. 
“Sugar phosphite-oxazoline and phosphite-phosphoroamidite ligand libraries for Cu-catalyzed asymmetric 1,4-addition 
reactions”. Tetrahedron Asymmetry 2007, 18, 1613. I  en Mata Y.; Diéguez M.; Pàmies O.; Woodward, S. “ Screening of a 
modular sugar-based phosphite ligand library in the Cu-catalyzed asymmetric 1,4-additon reactions”. J. Organomet. 
Chem. 2007, 692, 4315.  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Introducció. 

Aquest treball s’ha centrat en l’aplicació de compostos derivats de la D-(+)-glucosa, de la D-

(+)-fructosa i la D-galactosa com a lligands de catalitzadors homogenis quirals (Figura1) en dos 

reaccions asimètriques: addició 1,2 a aldehids catalitzada per níquel i addició 1,4 conjugada 

catalitzada per coure.  
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                      Figura 1. Lligandteques fosfit-oxazolina, fosfit-fosforoamidit i monofosfit (L1-L11a-i) 

La lligandteca fosfit-oxazolina (L1-L5) ha estat aplicada anteriorment  a la reacció de 

substitució al·lílica mostrant altes enantioselectivitats (fins a un 99%) i bones activitats en un 

ampli ventall de substrats amb diferents propietats electròniques i estèriques. 1  Es van observar 

importants efectes al variar els substituents de l’anell oxazolina, de la quiralitat axial i dels 

diferents substituents del biaril.  La lliganteca fosfit-oxazolina (L1-L5) ha estat també aplicada 

com a lligands en la reacció de Heck asimètrica intermolecular.2 Una selecció correcta dels 

substituents en la funció oxazolina i del fosfit han permès obtenir excel·lents activitats (fins un 

100% de conversió en 10 minuts), regioselectivitats i enantioselectivitats (fins un 99%) en un 

ampli rang de substrats utilitzant diferents fonts de triflat. Observant aquests bons resultats, en 

aquest treball, es presenta l’aplicació d’aquesta lligandteca a les reaccions d’addició 1,2 i 1,4. 

En l’anterior col·laboració amb el grup del Prof Woodward a la Universitat de Nottingham es va 

aplicar la lligandteca de compostos monofosfit (L7-L11) a les reaccions d’addició 1,2 a 

aldehids catalitzades per Níquel.3 La lligandteca va mostrar elevades enantioselectivitats (fins a 

un 94%) i activitats en diferents tipus de substrat utilitzant baixes concentracions de catalitzador 

i sense excés de lligand. Basant-nos en aquests bon resultats en aquest treball es presenta 
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l’aplicació de les  lligandteques fosfit-oxazolina (L1-L5) i fosfit-fosforamidit (L6) en aquesta 

reacció. 

En tercer lloc, en aquest treball es presenta l’aplicació de les tres lligandteques (L1-L11) a la 

reacció d’addició conjugada 1,4 catalitzada per coure. 

2. Aplicació de la lligandteques fosfit-oxazolina i fosfit-fosforamidit en 
la reacció asimètrica d’addició 1,2 a aldehids catalitzada per níquel. 

2.1. Introducció 

L’addició nucleòfila 1,2 de reactius organometàl·lics a compostos carbonílics constitueix una 

eina fonamental en química orgànica per la formació d’alcohols secundaris.4 Com a reactius  

d’alquilació, la utilització de compostos de trialquilalumini constitueixen una font important ja 

que poden obtenir-se a gran escala industrial a baix preu. Tot i els seus avantatges el seu ús no 

és habitual.5,6 En aquest sentit s’han desenvolupat alguns catalitzadors que han donat bons 

resultats en l’addició enantioselectiva de reactius de trialquilalumini a aldehids. Aquests 

catalitzadors poden dividir-se en dos grups. En primer lloc, amb complexes de titani s’han 

obtingut elevades enantioselectivitats però és necessària una alta concentració de catalitzador 

(10-20 mol%) i els alts temps de reacció fan que disminueixi la seva utilitat.5a-d  El segon grup el 

constitueixen complexes de níquel amb els que s’han obtingut elevades enantioselectivitats 

utilitzant baixes concentracions de catalitzador. (1 mol%).5e,6 En aquest darrer grup, Woodward 

i col·laboradors han descrit l’ús de lligands fosforoamidits. Tot i això, per l’obtenció d’elevats 

excessos enantiomèrics era necessària la utilització d’una proporció de lligand/níquel = 2.  

 

Per tal de trobar nous lligands per aquest procés, s’han provat les lligandteques fosfit-oxazolina 

(L1-L5a-c) i fosfit-fosforoamidit (L6a-c) en aquesta reacció (Figura 2). Amb aquests lligands, 

derivats de la D- glucosamina, s’ha pogut estudiar els efectes en la catàlisi variant el grup de 

l’anell de l oxazolina amb diferents substituents amb diferents propietats electròniques i 

estèriques  (L1-L5), l’estudi variant el grup funcional del sucre (L5 i L6) i  l’estudi amb 

diferents substituents al biaril (a-c).  
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Figura 2. Lligandteques fosfit-oxazolina (L1-L5) i fosfit-fosforoamidit (L6). 

 

2.2 Resultats i discussió 

2.2.1. Addició asimétrica de AlR3 a aldehids. 

En primer lloc es van avaluar les dues lligandteques fosfit-oxazolina (L1-L5a-c) i fosfit-

fosforoamidit (L6a-c) en l’addició asimètrica de trimetilalumini catalitzada per níquel al 

benzaldehid S1 que és el substrat utilitzat com a model. (equació 1). El sistema catalític es 

genera in situ per l’addició del corresponent lligand a una suspensió del precursor del 

catalitzador [Ni(acac)2] (acac= acetilacetonat).  

 

Ph

O

H

AlMe3

[Ni(acac)2]/L1-L5a-c i L6a-c

S1

Ph

OH

H

   (eq.1) 

Els resultats (Taula 1) indiquen que pels lligands fosfit-oxazolina L1-L5a-c les 

enantioselectivitats estan prinicipalment afectades pels efectes estèrics del substituent de 

l’oxazolina mentre que els substituents del biaril no és veuen molt afectats. Els resultats 

indiquen  que el millor lligand és el L3a que conté grups voluminosos tert-butil a l’anell de 

l’oxazolina (Taula 1, entrades 1-6). També s’observa que disminuint la proporció de 

lligand/níquel augmenta  l’activitat, el rendiment i l’enantioselectivitat (Taula 1, entrades 5 i 8). 

Comparant els resultats obtinguts amb els lligands L1-L5a-c i els lligands L6a-c, es pot 

observar que el canvi del grup funcional fosfit per un fosforoamidit no millora les 

enantioselectivitats. (Taula 1, entrades 8, 9 i 11). 
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Taula 1. Selecció de resultats per l’adició de AlMe3 asimètrica catalitzada 

per niquel al S1 utilitzant les lligandteques L1-L5a-c i  L6a-c.
a
 

Entrada Lligand L*/Ni t (h) % Conv.
b
 % Rendiment

c
 % ee

d
 

1 L1a 2 3 60 59 4 (S) 
2 L1b 2 3 67 64 2 (S) 
3 L1c 2 3 51 47 1 (S) 
4 L2a 2 3 30 16 4 (S) 
5 L3a 2 3 43 20 37 (S) 
6 L4a 2 3 35 22 2 (S) 
7 L3a 1 3 49 24 48 (S) 
8 L3a 0.75 3 70 44 52 (S) 
9 L6a 0.75 3 99 40 6 (S) 
10 L6b 0.75 3 91 40 41 (S) 
11 L6c 0.75 3 86 32 1 (S) 

a 
Condicions de reacció: T= -20 

o
C, [Ni(acac)

2
] (1 mol%), AlMe

3 
(2 equiv.), S1 

(0.25 mmol), THF (2 mL). 
b 
% Conversió determinada per CG al cap de 3 hores. 

c 

% Rendiment  determinat per CG utilitzant dodecà com a patró intern.
d
 Excès 

enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna Lipodex-A. 
 
 

Posteriorment, amb el millor lligand L3a, es va provar l’addició del trimetilalumini a altres 

aldehids amb diferents propietats electròniques i estèriques. Els resultats es mostren a la Taula 

2. S’ha trobat que l’enantioselectivitat es veu principalment afectada per les propietats 

electròniques dels substituents del grup fenil. Així doncs, amb la presència de grups 

electrodonadors en la posició para del grup fenil decreix l’enantioselectivitat (Taula 2, entrades 

1, 4 i 2, 3 i 6). També s’observa que en substrats amb alta flexibilitat les enantioselectivitats són 

més baixes (Taula 2, entrades 1 i 9). 

Taula 2. Selecció de resultats per l’addició de AlMe
3  

catalitzada per níquel a  

aldehids utilitzant el  lligand L3a.
a 

                                

 
 
 

aCondicions  de reacció: T= -20 oC, [Ni(acac)
2
] (1 mol%), L3a (0.75 mol%), 

AlMe
3 

(2 equiv.), substrat (0.25 mmol), THF (2 mL). b % Conversió determinada 

per CG al cap de 3 hores. c % Yield determinat per CG utilitzant dodecà de patró 
intern. d Excés enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna Lipodex-A. 
eTemps de reacció de 5 hores. 
 

Entrada Substrat R % Conv.
b
 Yield

c
 % ee

d
 

1 S1 C
6
H

5
 70 44 52 (S) 

2 S2 4-Cl-C
6
H

4
 64 25 35 (S) 

3 S3 4-OMe-C
6
H

4
 29 26 32 (S) 

4 S4 4-CF
3
-C

6
H

4
 25 19 53 (S) 

5 S5 4-Br-C
6
H

4
 55 22 40 (S) 

6 S6 4-Me- C
6
H

4
 61 24 37 (S) 

7 S7 3-Cl-C
6
H

4
 47 23 30 (S) 

8 S8 2-Cl-C
6
H

4
 35 24 33 (S) 

9
e
 S9 PhCH=CH 34 30 4 (R) 
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2.2.2. Addició asimètrica de DABAL-Me3 a aldehids. 

Recentment el grup de Woodward ha publicat per primer cop l’ús de DABAL-Me3 com agent 

de metilació en la reacció d’addició a aldehids catalitzada per níquel. En base als bons resultats 

obtinguts per Woodward i que el DABAL-Me3 permet treballar en condicions suaus de reacció i 

és un agent de metilació estable a l’aire vam decidir provar les dues lligandteques en la reacció. 

(equació 2) 

Ph

O

H

DABAL-Me3

[Ni(acac)2]/L1-L5a-c i L6a-c

S1

Ph

OH

H

N

N

AlMe3

AlMe3

DABAL-Me3  =

(eq.2) 

 

Els resultats es mostren a la Taula 3 i 4. Els resultats indiquen que les activitats i les 

enantioselectivitats segueixen les mateixes tendències que  en l’addició de trimetilalumini però 

en general els rendiments són més baixos i les enantioselectivitats lleugerament millors. Altra 

vegada, els millors resultats s’obtenen amb el lligand L3a que conté el substituent  més 

voluminós en el grup oxazolina.  

 

Taula 3. Selecció de resultats per l’addició de DABAL-Me3 
asimètrica catalitzada per níquel a S1 utilitzant les 

lligandteques L1-L5a-c i L6a-c
a 
 

Entrada Lligand L/Ni t (h) % Conv.
b
 % Rendiment

c
 % ee

d
 

1  L1a  1  3  32  3  31 (S)  
2  L1c  1  3  52  3  25 (S)  
3  L2a  1  3  42  1  25 (S)  
4  L3a  1  3  24  8  59 (S)  
5  L4a  1  3  42  7  19 (S)  
6  L5a  1  3  52  11  24 (S)  
7  L6a  1  3  53  6  14 (S)  
8  L6b  1  3  53  3  27 (S)  
9  L6c  1  3  49  4  7 (S)  

aCondicions de reacció: T= -20 oC, [Ni(acac)
2
] (1 mol%), S1 (0.25 mol), 

THF (2 mL).b % Conversió determinada per CG al cap de 3 hores.c % 
Yield determinat per CG utilitzant dodecà de patró intern.d Excés 
enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna Lipodex A. 
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Taula 4. Selecció de resultats per l’addició asimètrica de 
DABAL-Me

3 
a aldehids catalitzada per níquel  utilitzant el 

lligand L3a.
a 

  
Entrada R  % Conv.

b
 Rendiment

c
 % ee

d
 

1  C
6
H

5
 24  8  59 (S)  

2  4-Cl-C
6
H

4
 6  2  9 (S)  

3  4-OMe-C
6
H

4
 38  1  19 (S)  

4  4-CF
3
-C

6
H

4
 22  2  4 (S)  

5  4-Br-C
6
H

4
 15  4  11 (S)  

6  4-Me- C
6
H

4
 39  3  34 (S)  

7  3-Cl-C
6
H

4
 14  3  6 (S)  

8  2-Cl-C
6
H

4
 6  4  16 (S)  

aCondicions de reacció: T= 0-5 oC, [Ni(acac)
2
] (1 mol%), L3a (1 

mol%), Dabal-Me
3 
(2 equiv.), substrat (0.25 mmol), THF (2 mL). b % 

Conversió determinada per CG al cap de 3 hores. c % Yield 
determinat per CG utilitzant dodecà de patró intern. d Excés 
enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna Lipodex-A.  

 
 
 
 
2.3.  Conclusions 

Les lligandteques fosfit-oxazolina (L1-L5a-c) i fosfit-fosforoamidit (L6a-c) han estat provades 

en la reacció d’addició asimètrica a aldehids. Els resultats indiquen que la selectivitat del procés 

depèn del tipus de grup funcional unit a l’esquelet del carbohidrat, de les propietats estèriques 

dels substituents de l’oxazolina i de l’estructura del substrat. S’han obtingut moderades 

enantioselectivitats (fins a 59%) amb el precursor de catalitzador que conté el lligand fosfit-

oxazolina L3a en l’addició 1,2 a un ampli ventall de substrats. 

2.4.  Part experimental 

2.4.1. Comentaris generals 

Totes les síntesis s’han dut a terme amb la utilització de tècniques d’schlenk sota atmosfera 

d’argó. Els solvents han estat purificats mitjançant els procediments estàndards.  Els lligands 

L1-L5a-c1,2 o L6a-c7 han estat sintetitzats abans de l’estància  i el DABAL-Me 3 obtingut 

comercialment. 

 
2.4.2. Procediment general per l’addició 1,2 de trimetilalumini a aldehids. 

[Ni(acac)2] (0.6 mg, 2.33 µmol, 1mol%) i el corresponent lligand (2.33 µmol, 1 mol%) es posen 

en agitació amb THF sec (2 mL) sota atmosfera d’argó a -20 ºC durant 10 min. A continuació 

s’afegeix l’aldheid (0.25 mmol) i al cap de 10 minuts s’afegeix el trimetilalumini (0.5 mmol) 
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gota  a gota. Després del temps desitjat, la reacció s’atura amb HCl (2M, 2 mL). S’afegeix 

dodecà (20 µL) i s’extreu la fase orgànica amb Et2O (10 mL). La fase orgànica s’asseca amb 

MgSO4 i s’analitza per cromatografia de gasos.6e 

 
2.4.3. Procediment general per l’addició 1,2 de DABAL-Me 3 a aldehids. 

[Ni(acac)2] (0.6 mg, 2.33 µmol, 1mol%) i el corresponent lligand (2.33 µmol, 1 mol%) es posen 

en agitació amb THF sec (2 mL) sota atmosfera d’argó a -20 ºC per 10 min. A continuació 

s’afegeix l’aldheid (0.25 mmol) i al cap de 10 minuts s’afegeix el DABAL-Me3 (84 mg, 0.325 

mmol, 1.3 eq). Després del temps desitjat, la reacció s’atura amb HCl (2M, 2 mL). S’afegeix 

dodecà (20 µL) i s’extreu la fase orgànica amb Et2O (10 mL). La fase orgànica s’asseca amb 

MgSO4 i s’analitza per cromatografia de gasos.6e 

 

3. Aplicació de la lligandteques fosfit-oxazolina , fosfit-fosforamidit  i 
monofosfit en la reacció asimètrica d’addició conjugada 1,4  
catalitzada per coure a enones. 

3.1. Introducció 

L’addició conjugada de reactius orgnometàl·lics  a substrats α,β-insaturats catalitzada per 

complexes de metalls de transició és  una eina sintètica molt útil per la formació de nous 

enllaços carboni-carboni.9 La major part dels lligands utilitzats en aquest procés són lligands P-

donadors i P,N-donadors.9 f-h,10 Entre aquests, els fosfits i els fosforoamidits són els que han 

tingut un paper predominant. La majoria dels lligands han estat desenvolupats per l’addició 

conjugada de reactius organozinc i menys atenció han tingut els desenvolupats per l’addició 

conjugada de reactius d’alumini. Per aquest motiu, és necessària la recerca de nous lligands per 

l’addició de compostos d’alumini a substrats cíclics i lineals.   

Els bons resultats obtinguts en aquesta reacció amb lligands fosfit, fosforoamidits i les 

avantatges que presenten els carbohidrats per ser utilitzats com a lligands van portar-nos a 

provar en aquest procés les 3 lligandteques fosfit-oxazolina, fosfit –fosforoamidit i monofosfit 

(Figura 1).  

 

3.2. Aplicació de la lligandteques fosfit-oxazolina i fosfit-fosforamidit en la reacció 

asimètrica d’addició conjugada 1,4  catalitzada per coure a enones 

3.2.1.  Discussió de resultats 
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3.2.1.1. Addició asimètrica 1,4-conjugada de AlEt3 i ZnEt 2 a la 2-ciclohexanona S3 

En primer lloc es van provar els lligands amb la 2-ciclohexanona (equació 3) ja que és el 

substrat normalment utilitzat com a model en aquest procés.   

O O

S3

AlEt3 o ZnEt2

Cu/Lligand

(eq.3) 

El sistema catalític es generat in situ per l’addició del corresponent lligand a una suspensió amb 

el precursor de catalitzador. Els resultats es mostren a la Taula 5. Els resultats indiquen que 

l’enantioselectivitat està afectada principalment pels substituents dels biarils del fosfit mentre 

que el substituent de l’oxazolina té un efecte menor (Taula 5, entrades 1-9). Els millors resultats 

s’obtenen utilitzant el lligand L1c i L1f  que contenen grups trimetilsilil en les posicions orto del 

bifenil i del finaftil del fosfit, respectivament (64% d’excés enantimèric). 

Taula 5. Selecció de resultats per l’addició 1,4-conjugada 
catalitzada per coure a S3 utilitzant els lligands L1-L5a-g i 

L6a-c.
a 
 

Entrada Lligand  T (ºC)  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L1a  -30  85  36  6 (S)  
2  L1b  -30  95  20  27 (S)  
3  L1c  -30  99  50  64 (S)  
4 L1f -30 88 61 64(S) 
5 L1g -30 75 55 15 (S) 
6  L2a  -30  99  70  5 (S)  
7  L3a  -30  95  39  7 (S)  
8  L4a  -30  91  27  3 (S)  
9  L5a  -30  96  43  5 (S)  

10
e
 L1c  -30  88  42  6 (R)  

11
e
 L1c  0  80  18  5 (R)  

12  L6c  -30  89  22  17 (S)  
a 

Condicions de reacció: Cu(OAc)
2 

(1 mol%), lligand (4 mol%), 

AlEt
3 
(0.4 mmol), S3 (0.28 mmol), éter dietílic (2 mL). 

b 
% Conversió 

determinada per CG utilitzant undecà com a patró intern al cap de 2 

hores. 
c 

% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
d 

Excés enantiomèric mesurat per CG 

utilitzant la columna Lipodex A. 
e 
ZnEt

2 
(0.4 mmol).  

 
 
Els resultats també mostren que el canvi de la funció oxazolina per la funció fosforoamidit té un 

efecte negatiu en l’enantioselectivitat ( Taula 5, entrades 3 i 12). Si comparem els resultats 

utilitzant trimetilalumini i dietilzinc podem concloure que els rendiments i les 

enantioselectivtats són menors utilitzant dietilzinc (Taula 5, entrades 3, 10 i 11).  
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Per intentar millorar els resultats obtinguts s’han variat diferents paràmetres de reacció utilitzant 

el lligand L1b (Taula 6). S’ha fet  un estudi variant el precursor de catalitzador, el solvent i  la 

proporció de lligand/coure però no s’han millorat els resultats. (Taula 6). 

 

Taula 6. Selecció de resultats per l’addició conjugada 1,4-catalitzada per coure de 
S3 utilitzant el lligand L1b. Efectes del precursor de catalitzador, solvent  i la 

proporció lligand/coure.
a 
 

Entrada Solvent  Precursor  T (ºC)  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  Et
2
O  Cu(OAc)

2
 -30  95  20  27 (S)  

2  Et
2
O  Cu(OTf)

2
 -30  97  10  26 (S)  

3  Et
2
O  CuTC  -30  96  17  27 (S)  

4  Et
2
O  [Cu(MeCN)

4
]BF

4
 -30  94  17  25 (S)  

5  Et
2
O  CuI  -30  94  13  21 (S)  

6  
t
BuMeO Cu(OAc)

2
 -30  92  42  0  

7  DCM  Cu(OAc)
2
 -30  100  13  13 (S)  

8  THF  Cu(OAc)
2
 -30  95  17  20 (S)  

9  DME Cu(OAc)
2
 -30  90  20  17 (S)  

10
e
 Et

2
O  Cu(OAc)

2
 -30  90  26  14 (S)  

11
f
 Et

2
O  Cu(OAc)

2
 -30  90  26  15 (S)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), lligand (4 mol%), AlEt

3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S3 

(0.28 mmol), solvent (2 mL). 
b 
% Conversió determineda per  CG utilitzant undecà com a patró 

intern al cap de 2 hores. 
c 
% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a patró intern 

al cap de 2 hores. 
d 

Excés enantiomèric measurat per CG utilitzant la columna Lipodex A. 
e 

lligand (1 mol%). 
f 
lligand (2 mol%).  

 
 
 
 
3.2.1.2.  Addició asimètrica 1,4-conjugada de AlEt3 als substrats lineals S4 i S5 (equació 4)  

A continuació es van provar les dos lligandteques L1-L5a-c i L6a-c a dos substrats 

lineals amb diferents propietats estèriques (S4 i S5). La mobilitat conformacional que poden 

presentar aquests substrats fa que l’enantioselectivitat sigui més difícil de controlar.  

 

O

R

S4  R = C5H11
S5  R = C3H7

O

R

 R = C5H11
 R = C3H7

AlMe3

Cu /Lligand

   (eq.4) 
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En primer lloc es va estudiar l’addició del trimetilalumini al substrat S4. Els resultats es 

mostren a la taula 7. En comparació amb els resultats obtinguts amb el substrat S3, els 

rendiments i les enantioselectivitats estan afectats pels substituents del grup oxazolina i en els 

dels biarils del fosfit. (Taula 7, entrades 1-9). El millor resultat s’ha obtingut amb el lligand L1c  

i L1f  que conten grups trimetilsilil en les posicions orto del bifenil i el binaftil del fosfit, 

respectivament i un grup fenil en l’anell de l’oxazolina. Altra vegada, el canvi de la funció 

oxazolina per la funció fosforoamidit no millora els resultats. (Taula 7, entrades 2 i 11). 

 

A continuació, amb el lligand (L1c) que ha proporcionat el millor resultat s’han variat diferents 

paràmetres de reacció per veure si millorava el resultat com per exemple, el precursor del 

catalitzador (Cu(OTf)2, CuTC, Cu(OAc)2, CuI i [Cu(MeCN)4]BF4, el solvent (éter dietílic, 

diclorometà, THF...) i la proporció coure/lligand. En comparació amb el substrat S3, s’ha trobat 

un efecte positiu en l’enantioselectivitat  utilitzant [Cu(MeCN)4]BF4 com a precursor de 

catalitzador. Així doncs, s’ha incrementat d’un 51% a un 78% d’excés enantiomèric (Taula 7, 

entrades 3 i 12). En canvi, la resta de paràmetres no han mostrat un efecte significatiu. 

 

Finalment, també s’han provat els lligands  amb el substrat S5 amb trimetialumini. Els resultats 

es mostren a la Taula 8. Com amb el substrat S4, els resultats indiquen que els rendiments i les 

enantioselectivitats estan afectades pels substituents de la funció de l’oxazolina i els substituents 

del arils del fosfit (Taula 8, entrades 1-10). Altra vegada, el millor rendiment ( fins 94%) i 

enantioselectivitat  (fins a 80%) s’han obtingut amb el lligand L1c i L1f .  També s’ha observat 

que el canvi de la funció oxazolina per la funció fosforoamidit té un efecte negatiu en el 

rendiment i la enantioselectivitat (Taula 8, entrades 3 i 11). Els efectes de diferents paràmetres 

com el precursor del catalitzador ( Cu(OTf)2, CuTC, Cu(OAc)2, CuI i [Cu(MeCN)4]BF4), el 

solvent ( éter dietílic, diclorometà, THF, tert-butiléter) i la proporció coure/lligand també s’han 

estudiat però a diferència amb el substrat S4, els rendiments i enantioselectivitats no han 

millorat. 
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Taula 7. Selecció de resultats per l’addició 1, 4- conjugada catalitzada per coure a 
S4 utilitzant els lligands  L1-L5a-g i L6a-c.  

Entrada  Lligand Precursor  T (ºC)  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L1a  Cu(OTf)
2
 -30  92  29  31 (R)  

2  L1b  Cu(OTf)
2
 -30  60  32  32 (R)  

3  L1c  Cu(OTf)
2
 -30  97  51  51 (R)  

4 L1d Cu(OTf)
2
 -30 76 50 45 (R) 

5 L1f Cu(OTf)
2
 -30 92 85 62 (R) 

6 L1g Cu(OTf)
2
 -30 90 78 52 (R) 

7  L2a  Cu(OTf)
2
 -30  93  46  40 (R)  

8  L3a  Cu(OTf)
2
 -30  97  48  33 (R)  

9  L4a  Cu(OTf)
2
 -30  76  16  49 (R)  

10  L5a  Cu(OTf)
2
 -30  68  26  34 (R)  

11 L6b  Cu(OTf)
2
 -30  80  32  26 (S)  

12 L1c  [Cu(MeCN)
4
]BF

4
 -30  94  48  78 (R)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), lligand (4 mol%), AlMe

3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S4 

(0.28 mmol), éter dietílic (2 mL). 
b 
% Conversió determinada per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
c 

% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
d 
Excés  enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna 6-

Me-2,3-pe-δ-CD.  
 
 
 
 
 

Taula 8. Selecció de resultats per l’addició 1,4-conjugada catalitzada per coure a 
S5 utilitzant els lligands L1-L5a-g and L6a-c.  

Entrada  Lligand Precursor  T (ºC) %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L1a  Cu(OTf)
2
 -30  60  44  32 (R)  

2  L1b  Cu(OTf)
2
 -30  39  20  44 (R)  

3  L1c  Cu(OTf)
2
 -30  94  94  68 (R)  

4 L1d Cu(OTf)
2
 -30 75 55 52 (R) 

5 L1f Cu(OTf)
2
 -30 96 90 80 (R) 

6 L1g Cu(OTf)
2
 -30 92 88 55 (R) 

7  L2a  Cu(OTf)
2
 -30  43  43  69 (R)  

8  L3a  Cu(OTf)
2
 -30  53  42  40 (R)  

9  L4a  Cu(OTf)
2
 -30  57  1  50 (R)  

10  L5a  Cu(OTf)
2
 -30  51  52  53 (R)  

11 L6c  Cu(OTf)
2
 -30  93  88  8 (S)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), lligand (4 mol%), AlMe

3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S5 

(0.28 mmol), éter dietílic (2 mL). 
b 
% Conversió determinada per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
c 

% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
d 
Excés  enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna 6-

Me-2,3-pe-δ-CD.  
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3.3. Aplicació de la lligandteca de lligands monofosfits en la reacció asimètrica d’addició 

conjugada 1,4-catalitzada per coure a enones 

3.3.1. Discussió de resultats 

3.3.1.2. Disseny de la llibreria de lligands 

S’ha dissenyat la lligandteca de lligands monofosfit (L7-L11) per la reacció d’addició  1,4-

conjugada catalitzada per coure per a enones cícliques  i acícliques. Aquests lligands presenten 

la ventatja dels lligands carbohidrats i dels lligands fosfit com són la seva fàcil disponibilitat, 

baix cost, alta resistència a l’oxidació i que són fàcilment funcionalitzables (Figura 3). 

Amb aquesta llibreria de lligands s’ha pogut estudiar els efectes en catàlisi variant la 

configuració dels carbonis C-3 i C-4 de l’esquelet carbohidrat (L7-L9), diferents substituents i 

configuracions en els biarils del fosfit (a-f), diferent mida de l’anell del carbohidrat (L7-L10) i 

flexibilitat de l’esquelet del carbohidrat (L10-L11) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. LLigandteca de lligands monofosfit (L7-L11). 

 

3.3.1.3. Addició asimètrica 1,4-conjugada de AlEt3 i ZnEt 2 a la 2-ciclohexanona S3 

En primer lloc es van provar els lligands amb la 2-ciclohexanona (equació 3) ja que és el 

substrat normalment utilitzat com a model en aquest procés.  El  sistema catalític es generat in 

situ per l’addició del corresponent lligand a una suspensió del precursor del catalitzador. 

 

O O

S3

AlEt3 o ZnEt2

Cu/Lligand

(eq.3) 

O

O

O

O
P

O
O

O

O

O
O O

O

P

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

P
O

O

O

O
O

O

O
O

P
O

O

L7 L9 L10

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
5

6

O

O

O

O
P

O
O

L8

O

O

L11

O
O

f   (S)ax ; R1 = H  
g  (R)ax ; R1 = H  
h  (S)ax ; R1 = SiMe3 
i   (R)ax ; R1 = SiMe3

R1

R1R1

R1 R2

R2

O
O

O

O
=

a   R1 = R2 = tBu
b   R1 = tBu ; R2 = OMe
c   R1 = SiMe3 ; R2 = H
d   R1 = R2 = Me
e   R1 = R2 = H

O

O
=
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L’efecte de diferents paràmetres de reacció, com el precursor de catalitzador, el solvent i la 

proporció de lligand/coure i la temperatura ha estat estudiat utilitzant el lligand L7f  (Taula 9). El 

millor resultat s’obté utilitzant com a dissolvent dimetoxietà (DME) com a solvent, Cu(OAc)2 

com a precursor de catalitzador i una proporció de lligand/coure de 4 a -30 0C (Taula 9, entrada 

9). 

Taula 9. . Selecció de resultats per l’addició 1,4-conjugada catalitzada per coure  a S3 
utilitzant el lligand L7f . Efectes del precursor de catalitzador, el solvent, la 
temperature i la proporció de coure/lligand. 

Entrada Solvent  Precursor  T (ºC)  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  Et
2
O  CuTC  -30  99  8  4 (R)  

2  Et
2
O  Cu(OTf)

2
 -30  96  21  9 (R)  

3  Et
2
O  Cu(OAc)

2
 -30  88  31  14 (R)  

4  Et
2
O  [Cu(MeCN)

4
]BF

4
 -30  98  18  5 (R)  

5  Et
2
O  CuI  -30  90  10  5 (R)  

6  
t
BuOMe Cu(OAc)

2
 -30  84  40  1 (R)  

7  CH
2
Cl

2
 Cu(OAc)

2
 -30  100  9  13 (R)  

8  THF  Cu(OAc)
2
 -30  83  8  35 (R)  

9  DME  Cu(OAc)
2
 -30  96  77  48 (R)  

10
e
 DME Cu(OAc)

2
 -30  87  16  12 (R)  

11
f
 DME Cu(OAc)

2
 -30  98  24  28 (R)  

12  DME  Cu(OAc)
2
 -20  99  10  36 (R)  

13  DME  Cu(OAc)
2
 -40  95  29  10 (R)  

a 
Condicions de reacció: Cu-precursor (1 mol%), L7f (4 mol%), AlEt

3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S3 (0.28 

mmol), solvent (2 mL). 
b 
% Conversió determinada per CG utilitzant undecà com a patró intern al 

cap de 2 hores. 
c 
% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a patró intern al cap de 2 

hores. 
d 
Excés enantiomèric mesurat per  CG utilitzand la columna Lipodex A. 

e 
lligand (1 mol%). 

f 
lligand (2 mol%).  

 

Sota les condicions òptimes de reacció, hem avaluat la resta de lligands. Els resultats es mostren 

a la Taula 10. Els resultats indiquen que les selectivitats estan principalment afectades per les 

configuracions del C-4 de l’esquelet del carbohidrat, la mida de l’anell del sucre i l’efecte 

cooperatiu entre les configuracions del C-3 i les configuracions dels binaftils. 

 

Els resultats utilitzant els lligands L7a-f  i L8a-f ens permeten estudiar la influència dels 

substituents i les configuracions dels biarils i del C-3 (Taula 10, entrades 1-11). Els resultats 

mostren un efecte cooperatiu entre la configuració del C-3 i la configuaració del biaril. El millor 

combinació resulta amb el lligand L8e (Taula 10, entrada 11). També trobem que els bifenils 

dels fosfits en els lligands L7a-d adopten una configuració R (Taula 10, entrades 1-4 i 5 i 6), 

mentre que els lligands L8a-d adopten una configuració S (Taula 10, entrades 7-10 i 11 i 12).   
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Taula 10. Selecció de resultants  Per l’addició 1,4-
conjugada catalitzada per coure a S3 utilitzant els 
lligands L7-L11a-f.  
Entrada Ligand  %Conv

b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L7a  99  61  21 (R)  
2  L7b  99  61  37 (R)  
3  L7c  98  10  8 (R)  
4  L7d  99  61  21 (R)  
5  L7e  98  24  20 (S)  
6  L7f  96  77  48 (R)  
7  L8a  92  23  6 (S)  
8  L8b  98  31  15 (S)  
9  L8c  99  28  23 (S)  
10  L8d  91  15  14 (S)  
11  L8e  99  55  57 (R)  
12  L8f  93  17  7 (S)  
13  L9c  99  23  4 (R)  
14  L10b  98  11  8 (S)  
15  L10c  94  8  4 (S)  
16  L10e  99  56  12 (S)  

17  L10f  100  33  2 (S)  

18  L11c  99  18  8 (S)  

19  L11e  99  18  23 (S)  

20  L11f  100  46  33 (R)  
a 

Condicions de reacció: Cu(OTf)
2 

(1 mol%), lligand (4 

mol%), AlMe
3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S3 (0.28 mmol), Me

2
O 

(2 mL). 
b 

% Conversió determinada per CG utilitzant  

undecà com a patró intern al cap de 2 hores. 
c 

% 
Rendiment determinat per CG.  

 

 
 Comparant els resultats utilitzant els lligands L7 i L9, que només es diferencien en la 

configuració del C-4, trobem que el lligand L9 amb configuració S al C-4 proporciona 

enantioselectivitats més baixes que amb el lligand L7 que té una cofiguració oposada en el C-4 

(Taula 10, entrades 1-6 i 13).  A més a més, els lligands L10 i L11 que contenen un esquelet 

piranòsid proporcionen rendiments i enantioselectivitats més baixes que els lligands furanòsids 

(taula 10, entrades 14-20). En resum, els millors resultats s’obtenen utilitzant el lligand L8e que 

conté la combinació òptima de paràmetres del lligand (excessos fins a un 57%, Taula 10, 

entrades 11). 

 

3.3.1.4.  Addició asimètrica 1,4-conjugada de AlMe3 als substrats lineals S4 i S5 (equació 4)  

A continuació es van provar les dos lligandteques L7-L11a-f a dos substrats lineals amb 

diferents propietats estèriques (S2 i S3). La mobilitat conformacional que poden presentar 

aquests substrats fa que l’enantioselectivitat sigui més difícil de controlar.  
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O

R

S4  R = C5H11
S5  R = C3H7

O

R

 R = C5H11
 R = C3H7

AlMe3

Cu /Lligand

  (eq.4) 

Primer es van estudiar la reacció utilitzant el substrat S4 amb trimetilalumini. A la Taula 11 es 

mostra l’estudi de l’efecte del solvent, el precursor de catalitzador i la proporció coure/lligand. 

 

Taula 11. Selecció de resultants per l’addició 1,4-conjugada catalitzada per coure  
a S4 using ligands L7c.  

Entrada  Solvent  Precursor  T (ºC) %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  Et
2
O  CuTC  -30  97  21  3 (S)  

2  Et
2
O  Cu(OTf)

2
 -30  99  79  18 (R)  

3  Et
2
O  Cu(OAc)

2
 -30  93  31  7 (S)  

4  Et
2
O  [Cu(MeCN)

4
]BF

4
 -30  85  25  4 (S)  

5  
t
BuOMe  Cu(OTf)

2
 -30  95  62  11 (S)  

6  CH
2
Cl

2
 Cu(OTf)

2
 -30  95  55  19 (S)  

7  THF  Cu(OTf)
2
 -30  31  7  3 (S)  

8
e
 Et

2
O  Cu(OTf)

2
 -30  90  48  15 (R)  

9
f
 Et

2
O  Cu(OTf)

2
 -30  91  51  15 (R)  

10  Et
2
O  Cu(OTf)

2
 -20  88  52  15 (R)  

11  Et
2
O  Cu(OTf)

2
 -40  93  56  18 (R)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), L7c (4 mol%), AlMe

3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S4 

(0.28 mmol), solvent (2 mL). 
b 

% Conversió determinada per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
c 

% Rendiment determinat per CG utilitzant undecà com a 

patró intern al cap de 2 hores. 
d 
Excés enantiomèric mesurat per CG utilitzant la columna 6-

Me-2,3-pe-δ-CD. 
e 
lligand (1 mol%). 

f 
lligand (2 mol%).  

 

Els resultats indiquen que les condicions òptimes de reacció s’obtenen utilitzant éter dietílic de 

solvent, proporció de coure/lligand de 4 i utilitzant el Cu(OTf)2 com a precursor de catalitzador 

(Taula 11, entrada 2). 

Sota les condicions òptimes de reacció es van provar la resta de lligands. Els resultats indiquen 

que els rendiments i les selectivitats segueixen una tendència diferent a les observades pel 

substrat S3 (Taula 12). Així doncs, els lligands piranòsids L10  proporcionen millors resultats 

que els seus anàlegs furanòsids i els millor resultat s’obté amb el lligand L10f (Taula 12, 

entrada 17).  

Finalment es va estudiar l’addició 1,4-conjugada al substrat S5 utilitzant trimetilalumini. Els 

resultats es mostren a la Taula 13. S’observen tendències similars que per al substrat S4. S’obté 

els millors resultats de rendiment i enantioselectivitats utilitzant el lligand L10f que conté un R 

binaftil al fosfit de l’esquelet piranòsid (Taula 13, entrada 16). 
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Table 12. Seleció de resultants per l’addició 1,4-
conjugada catalitzada per coure a S4 utilitzant els 
lligands L7-L11a-f.  

Entrada   Lligand  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L7a  32  6  8 (R)  
2  L7b  66  48  18 (R)  
3  L7c  99  79  18 (R)  
4  L7d  93  51  4 (R)  
5  L7e  95  53  42 (S)  
6  L7f  96  51  48 (R)  
7  L8a  38  9  10 (S)  
8  L8b  77  83  8 (S)  
9  L8c  72  65  8 (S)  
10  L8d  95  52  13 (S)  
11  L8e  97  40  24 (S)  
12  L8f  98  50  28 (R)  
13  L9c  89  63  1 (R)  
14  L10b  87  49  7 (S)  
15  L10c  87  49  8 (S)  
16  L10e  99  61  46 (S)  
17  L10f  91  66  52 (R)  
18  L11c  92  64  9 (S)  
19  L11e  40  11  13 (S)  
20  L11f  26  4  7 (R)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), lligand (4 

mol%), AlMe
3 

(1.4 eq, 0.4 mmol), S4 (0.28 mmol), Et
2
O (2 

mL). 
b 

% Conversió determinada per CG utilitzant undecà 

com a patró intern al cap de 2 hores. 
c 

% Rendiment 
determinat per CG utilitzand undecà com a patró intern al cap 

de 2 hores. 
d 

Excés enantiomèric mesurat per CG utilitzant la 

columna 6-Me-2,3-pe-δ-CD.  

 

3.4. Conclusions 

Les lligandteques fosfit-oxazolina (L1-L5a-g) i fosfit-fosforomidit (L6a-c) han estat utilitzades 

en l’addició 1,4-conjugada catalitzada per coure a enones cícliques i acícliques. Els resultats 

indiquen que l’activitat i la selectivitat depenen fortament del tipus de grup funcional de 

l’esquelet carbohidrat i de les propietats electròniques, estèriques del substituent de l’anell 

oxazolina i dels biarils del grup fosfit i de l’estructura del substrat.  S’ han obtingut 

enantioselectivitats fins un 80% amb el precursor de catalitzador que conté els lligands fosfit-

oxazolina L1c i L1f en l’addició 1,4 de substrats alifàtics lineals. 
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Taula 13. Selecció de resultats per l’addició 1,4-
conjugada catalitzada per coure de S5 utilitzant els  
lligands L7-L11a-f.  

Entrada  Ligand  %Conv
b
 %Rendiment

c
 %ee

d
 

1  L7a  14  3  9 (R)  
2  L7b  26  23  20 (R)  
3  L7c  96  96  39 (R)  
4  L7d  95  95  21 (R)  
5  L7e  90  77  30 (S)  
6  L7f  56  39  29 (R)  
7  L8a  10  3  4 (S)  
8  L8b  95  95  12 (S)  
9  L8c  95  95  7 (S)  
10  L8d  82  77  3 (S)  
11  L8e  95  91  48 (S)  
12  L8f  42  32  17 (R)  
13  L9c  96  96  22 (R)  
14  L10c  96  96  33 (R)  
15  L10e  98  98  48 (S)  
16  L10f  97  97  52 (R)  
17  L11c  98  98  12 (R)  
18  L11e  40  40  14 (S)  
19  L11f  6  4  10 (R)  

a 
Condicions de reacció: Cu(OTf)

2 
(1 mol%), lligand (4 

mol%), AlMe
3 
(1.4 eq, 0.4 mmol), S5 (0.28 mmol), Et

2
O (2 

mL). 
b 
% Conversió determinada per CG using undecane as 

internal standard after 2 hours. 
c 
% Yield determined by GC 

using undecane as internal standard after 2 hours. 
d 

Enantiomeric excess measured by GC using 6-Me-2,3-pe-δ-
CD column. 

 
 
 

La lligandteca de lligands monofosfits L7-L11 ha estat utilitzada en l’addició 1,4-conjugada 

catalitzada per coure a enones cícliques i acícliques. Els resultats indiquen que l’activitat i la 

selectivitat depenent de la configuració del carboni C-4 de l’esquelet carbohidrat, la mida de 

l’anell sucre i l’efecte cooperatiu entre les configuracions del C-3  iel binaftil del fosfit i del 

tipus de substrat. Pel substrat cíclic S3 s’obtenen enantioselectivitats de fins a un 57% amb el 

lligand L8e i pels substrats lineals S4 i S5 el lligand que proporciona millors resultats és el L10f 

(fins un 51% d’excés enantiomèric). 
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3.5.  Part experimental 

3.5.1. Comentaris generals 

Totes les síntesis s’han dut a terme amb la utilització de tècniques d’schlenk sota atmosfera 

d’argó. Els solvents han estat purificats mitjançant els procediments estàndards.  Els lligands 

L1-L5a-g1,2 o L6a-c7 han estat sintetitzats abans de l’estància  i el DABAL-Me 3 obtingut 

comercialment. 

3.5.2. Procediment general per la reacció d’addició 1,4 als substrats S3-S5. 

Una solució  del precursor de catalitzador de coure (1 mol%) i el corresponent lligand (4 

mol%) en 2 mL de solvent es deixa en agitació durant 30 minuts a temperatura ambient. A 

continuació, s’afegeix el substrat (0.28 mmol) a la corresponent temperatura de reacció i tot 

seguit el corresponent reactiu organometàl·lic desitjat (1.4 eq., 0.4 mmol) gota a gota. Al cap de 

2 hores, la reacció s’atura afegint HCl (5 mL, 2M). A continuació s’afegeix undecà (50 µL) i la 

fracció orgànica es filtra amb sílica. Els rendiments i les enantioselectivitats són mesurades per 

CG. 
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