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Sammenvating

Katalyse is een zeer krachtige werkwijze om selectieve omzettingen te bew-
erkstelligen en deze aanpak heeft daarom aanzienlijke aandacht gekregen in zowel
de industrie als de universitaire onderzoekswereld. Ongeveer 80 to 90% van alle
chemische producten kent tenminste één katalytische stap. Heden ten dage maken
de meeste productieprocessen voor bulkchemicalien gebruik van heterogene kata-
lysatoren, terwijl (overgangsmetaal) homogene katalysatoren voornamelijk worden
toegepast in de fijnchemische industrie. Echter, de recente toekenningen voor No-
bel prijzen voor homogene katalysexxxiii laten zien dat homogene katalyse op ba-
sis van overgangsmetaal komplexen zeker een grotere rol zullen gaan spelen in de
toekomst. Het grote voordeel van deze homogene systemen is de uitstekende cont-
role over zowel katalytische activiteit alsook selectiviteit, wat voorkomt uit controle
over de eigenschappen van de in de reacties toegepaste katalysatoren. Het on-
twerp van overgangsmetaal katalysatoren en de controle over hun eigenschappen
is traditioneel gebaseerd op veranderingen in de primaire coordinatiesfeer van het
metaal, door de electronische en sterische eigenschappen van de liganden die co-
ordineren aan het metaal centrum te varieren. Kortom, ligand eigenschappen zoals
de elektronendichtheid op het donor atom, de sterische bulk (de kegel-hoek), het
aantal bindingsgroepen of de stijfheid van het ligand-skelet (de bijthoek) zijn alle-
maal relevante parameters voor de ontwikkeling en exploratie van overgangsmetaal
katalysatoren. Echter, deze aanpak heeft nog niet geleid tot een algemene strategie
voor de ontwikkeling van katalysatoren die geschikt zijn voor selectieve omzettingen
van ongefunctionalizeerde en weinig reactieve substraat moleculen die geen ‘hand-
vatten’ bezitten om de selectiviteit te sturen.xxxiv Daarentegen zijn enzymen zeer
efficient in het benutten van subtiele verschillen in grootte en het bewerkstelligen
van hoge selectiviteiten door bindingsplaatsen aan hun reactieve centra te creeren,
waardoor de beweging van substraten wordt ingeperkt en ze worden gepreorgan-
iseerd voor reactie. Om regio- en stereocontrole te bereiken voor chemische reac-
ties waarvoor de klassieke ligand-ontwerp aanpak geen tot tevredenheid stemmende
oplossingen heeft kunnen aandragen, wordt tegenwoordig meer nadruk gelegd op de
reactiviteit in ingeperkte nanoruimtes, zoals goed gedefinieerde holtes van metaal-
organische netwerken en (supra)moleculaire capsules, waarbij veel inspiratie uit de
biologische systemen wordt gehaald. Katalyse in nanoruimtes heeft de potentie om
hoogstaande werkwijzen te produceren die benodigd zijn om moeilijke synthetische

xxxiii2001: William S. Knowles, Ryoji Noyori, en K. Barry Sharpless; 2005: Yves Chauvin, Robert
H. Grubbs en Richard R. Schrock; 2010: Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi en Akira Suzuki.
xxxivBijvoorbeeld een acetamido functionaliteit die in de meeste asymmetrische hydrogeneringsre-
acties benodigd is of electronenzuigende groepen naast de dubbele binding van een alkeen om de
selectiviteit in de hydroformylering.
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uitdagingen het hoofd te bieden. Inkapseling leidt to sterische beperkingen bin-
nenin de capsule, wat het aantal vrijheidsgraden van de reagerende moleculen, het
aantal beschikbare conformaties of hun relatieve orientaties verminderd. Als gevolg
hiervan worden reacties in beperkte ruimtes normaal gesproken versneld en worden
vaak productverdelingen bereikt die normaliter niet beschikbaar zijn. Diels-Alder
reacties in Rebek’s ronde capsule of in de octahedrische metallocapsule van Fu-
jita alsook de zuur-gekatalyseerde reactie in basisch medium met de tetrahedrische
metallocapsule van Raymond zijn elegante voorbeelden van zulke reacties. In onze
groep is een ligand-templaat strategie gebruikt om hotes te creeren voor de inkapsel-
ing van overgangsmetaal katalysatoren.

We hebben specifiek gekeken naar de hydroformylering van ongefunctional-
izeerde, lineaire interne alkenes, wat zeer uitdagende substraten zijn vanwege hun
lage reactiviteit en de afwezighedi van selectiviteits-sturende ‘handvatten’. Hun
selectieve functionalizatie (zonder isomerizatie) in eender welk van de vertakte
aldehydes is tot op heden niet mogelijk. Fosfine-vrije of fosfine-gemodificeerde
rhodium katalysatoren leiden normaal gesproken tot een mengsel van aldehydes
en een aanzienlijke hoeveelheid geisomerizeerd product, terwijl de toepassing van
elektronen-arme liganden zoals fosfieten to een isomerizatie-hydroformylerings-se-
quentie en dientengevolge tot lineare aldehydes als hoofdprodukt. Vertakte aldehy-
des zijn potentiele hoogwaardige producten die vooralsnog niet beschikbaar zijn als
gevolg van een gebrek aan katalysatoren die deze producten selectief kunnen maken.
Echter, de middels een ligand-template aanpak ingekapselde rhodium katalysator
heeft zeer opmerkelijke selectiviteit laten zien in deze reactie. Verder was het mo-
gelijk om de selectiviteit te sturen door eenvoudig verschillende bouwstenen te ge-
bruiken voor de inkapseling, zoals we in dit proefschrift hebben aangetoond.
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Een dichtheidfunctionaaltheorie-studie van detrans-2-octeen hydroformylering
met een niet-geinkapsuleerde monofosfine-rhodium katalysator en daaraan gekop-
pelde MATLAB simulatie van de kinetiek, gebruikmakend van de DFT-berekende
reactie-constantes, hebben aangetoond dat het aldehyde dat als hoofdproduct wordt
geproduceerd het 2-aldehyde zou moeten zijn (in ongeveer 80%, zie hoofdstuk 5).
De monofosfine-rhodium katalysator is niet toegankelijk wanneer conventionele lig-
anden worden gebruikt en onze inkapselingsaanpak (gebruikmakend van grote ZnII
complexen; toepassing van kleinere ZnII complexes, like bis-(thiosemicarbazonato)Zn
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complexen, zoals bis-(thiosemicarbazonato)Zn complexen leidt tot de vorming van
bisfosfine geligeerde rhodium katalysatoren, zie hoofdstuk 2) was een succesvol
alternatief om het monofosfine rhodium-hydride deeltje zuiver te vormen onder
hydroformyleringscondities. De coordinatie van een ZnIIcomplex aan de pyridyl-
groepen van het template ligand tris-(meta-pyridyl)-fosfine ((m-py)3P) creert een
supramoleculaire capsule met het fosfor vrije electronenpaar beschikbaar voor co-
ordinatie aan een overgangsmetaal, zoals we hebben aangetoond in de kristal-
structuur van de supramoleculaire capsule gevormd met behulp van using ZnII-
((tetrafenylporfyrine) voor de inkapsulering (hoofdstuk 4). Het rhodium atoom dat
is gecoordineerd aan fosfor is hierdoor in de capsule gepositioneerd, wier structuur
praktisch niet veranderd door de vorming van het katalytisch actieve deeltje. Om de
niet-geinkapsuleerde katalysator te simuleren, is een grote holte gecreerd met behulp
van een ZnII(fthalocyanine) (ZnPc, hoofdstuk 3) complex, een verbinding die struc-
tureel gerelateerd is aan porfyrine, maar zonder uit-het-vlak meso-substituenten
en met een uitgebreid vlak oppervlak rondom het Zn-centrum. Het volume van
de holte gevormd door ZnPc was ongeveer vijf keer zo groot als dat gevormd met
ZnTPP. De DFT berekende product-verhouding van de trans-2-octeen hydroformy-
lering middels een katalysator, ingekapseld door een vereenvoudigd ZnPc complex
(zonder de perifere aryloxy substituenten) ingekapselde katalysator, gaf wederom
aan dat het 2-aldehyde het hoofdproduct zou moeten zijn. In tegenstelling hiermee
was het DFT-voorspelde product voor de ZnTPP-ingekapselde rhodium katalysator
het 3-aldehyde in 70% (hoofdstuk 5). Deze DFT-berekende resulten komen zeer
goed overeen met de experimenten, aangezien de ZnPc-ingekapselde katalysator tot
de vorming van het 2-aldehyde leidt als hoofdproduct (60–70%) indien 2-alkenen
(octeen tot deceen) als substraat worden gebruikt. De selectiviteit van de ZnTPP-
ingekapselde katalysator is compleet omgekeerd, aangezien 3-aldehyde wordt verkre-
gen als hoofdproduct uit 2-alkenen (85-91%).

Uitgebreid en gedetailleerd experimentele en computationele (DFT) studies van
de katalytische cyclus hebben aangetoond dat de selectiviteit van de trans-2-octeen
hydroformylering met de door ZnTPP ingekapselde katalysator wordt bepaald door
de overdracht van het H-atoom van het rhodium deeltje naar het gecoordineerde
alkeen, onder vorming van de alkylrhodium verbinding (de hydride migratie stap).
We hebben voor drie van de vier mogelijke rhodium-alkeen complexen, elk met twee
reactiepaden (een naar het 2-, het andere naar het 3-aldehyde), gevonden dat de hy-
dride migratie om het 2-alkylrhodium deeltje te vormen sterk ongunstig is, waardoor
de vorming van het 3-aldehyde het dominante proces wordt. Gedurende het hy-
dride migratie proces dient de supramoleculaire ZnTPP-gebaseerde capsule zich te
herschikken vooraleer de overgangstoestand kan worden bereikt en de reactiepaden
die leiden tot het minderheidsproduct (2-aldehyde) zijn ongunstig aangezien de
substraat rotatie in de respectievelijke overgangstoestanden voor vervorming van
de capsule zorgt, wat kan worden gecorreleerd aan een energieboete (hoofdstuk 5).
De vervorming van de capsule verhindert de vorming van CH –π attractieve inter-
acties tussen de naburige porfyrine moleculen en waarvan in de vaste toestand en
in oplossing wordt gesuggereerd dat het de bron is van de voorheen waargenomen
cooperativiteit in de binding. In de meeste reactiepaden tot het meerderheidsprod-
uct (3-aldehyde) is de capsule vervorming (en hierdoor de herschikkingsenergie)
minimaal, waardoor het 3-aldehyde het meerderheidsproduct wordt. Kortom, de
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ZnTPP-gebaseerde capsule representeert een effectieve sterische blokker voor sub-
straat rotatie in de hydride migratie stap naar het 2-alkyl product, terwijl het ZnPc-
systeem vrijwel ongehinderde substraat beweging gedurende de katalyse toestaat.

We hebben laten zien dat de selectiviteit in de hydroformylering van 2-alkenen
gekatalyseerd door de ingekapselde rhodium katalysator kan worden gestuurd door
de grootte van de supramoleculaire capsule. Toepassing van ZnPc voor de inkapsel-
ing creert een ruime capsule die leidt tot de vorming van 2-aldehydes als meerder-
heidsproduct. Tegengesteld blokkeert de ZnTPP capsule, wier vorm wordt gesta-
bilizeerd door de intra-supramoleculaire CH –π attractieve interacties, de meeste
reactiepaden leidend tot 2-aldehyde en als gevolgd is het 3-aldehyde het meerder-
heidsproduct. Bovendien hebben we aangetoond dat de selectiveit dramatisch wordt
beinvloed door veranderingen in plaatsen die ver verwijderd zijn van het katalytische
actieve centrum, omdat de cooperatieve interacties tussen de naburige porfyrines
worden verzwakt en/of de vorm van de capsule wordt veranderd (hoofdstuk 4). Dit
is een uniek voorbeeld van een overgangsmetaal katalysator die significante selec-
tiviteit in de hydroformylering van uitdagende 2-alkenen laat zien. Tevens kan de
selectiviteit worden gestuurd door veranderingen in de secundaire coordinatiesfeer
van het overgangsmetaal die de capsule vorm veranderen, een fenomeen dat wordt
gezien in enzymatische katalyse en dat wordt toegepast in enzym-optimalizatie
methodologiëen. Effecten waardoor de enzymen in staat zijn om hoge activiteit te
behalen en selectiviteitsstrategiëen voor katalyse-controle zijn nog steeds schaars in
overgangsmetaal katalyse.258 Wij geloven echter dat de toekomstige generaties van
hoogwaardige overgangsmetaal katalysatoren enzym-achtige eigenschappen zullen
bevatten om zodoende de selectieve functionalizering van weinig reactieve en uitda-
gende substraat moleculen mogelijk te maken.




