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Summary 

 

Catalysis is a synthetic method for the fast production of chemicals in a selective way. The 

introduction of catalysis to the field of chemistry is a milestone in the industrial production of 

chemicals. Nowadays, the manufacturing processes of many pharmaceuticals, fragrances, 

plastics and agrochemicals are relying on catalysis as it is one of the best synthetic tools 

available in organic chemistry. The advantages of catalysis for the industry lie in the economic 

and environmental aspects that catalysis offers, enabling the synthesis of specific compounds in a 

smaller number of synthetic production steps reducing time and at lower costs. For these reasons, 

transition metals catalysis is a commonly applied methodology in industry and has been a 

growing research field in chemistry over the last decades. In transition metal catalysis, the metal 

is used as a reactive center where the reaction takes places by bringing the reactants together and 

by lowering reaction pathways for bond breaking and making. The coordination of ligands to the 

metal center can improve the performances of the metal in terms of activity and selectivity. As 

only a few transition metal elements can be used for catalysis in a particular reaction, the 

synthesis of new ligands that can confer new properties to the metal is at the center of attention 

in the search for new catalysts. Therefore, many families of ligands have been used in transition 

metal catalysis and intense searches are maintained in this area as new catalysts are often 

required for the synthesis of new products. However, the use of the classic transition metal 

catalysts cannot always supply the desired selectivity in the synthesis of particular compounds 

and new approaches have to be envisioned. Inspired by enzymes, supramolecular catalyst takes 

advantage of supramolecular interactions as an additional tool to control reactivity and 

selectivity. Weak interactions, like hydrogen bonds, are very convenient in chemistry as they can 

easily be used to create useful molecular architectures, like multi-components ligands or cages. 

They can also influence the reaction mechanism to provide uncommon reactivity or high 

selectivity. For instance, monodentate ligands functionalized with an appropriate hydrogen bond 

group can be used in the formation of bidentate ligands by self-assembly to form homobidentate 

ligands or by association to other functionalized ligand building blocks to form heterobidentate 

ligands. 

This thesis describes a detailed study of a catalytic system in which hydrogen bonds are formed 

between two ligand building blocks as well as between the catalyst and the substrate during the 

asymmetric hydrogenation reaction catalyzed by rhodium complexes. The understanding of the 

mechanism involved in this transformation allowed us to design a second generation of catalyst 

that showed higher activity in the hydrogenation of functionalized substrates while excellent 

selectivity is maintained. Also, the same supramolecular strategy was applied for the formation 
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of iridium complexes. In Chapter 1, an overview of the asymmetric hydrogenation reaction 

rhodium-catalyzed is given and the mechanism is discussed. The search for new catalysts can be 

done using different approaches. The first method lies in a trial-and-error strategy using high 

throughput screening methods. Another strategy is based on the rational design of catalysts, 

using mechanistic considerations. Both of these strategies are discussed in this chapter. The 

emergence of supramolecular strategies in the design of catalytic systems has brought to light 

different classes of supramolecular systems. These different supramolecular concepts will also be 

presented in this introduction chapter. 

 

In Chapter 2, we present detailed studies on the reaction mechanism of the asymmetric 

hydrogenation reaction catalyzed by a rhodium complex formed by the assembly of a urea-

functionalized phosphine and a phosphoramidite (Figure 1). This complex is highly selective in 

the asymmetric hydrogenation of methyl 2-hydroxymethacrylate (ee up to 99%), which is a 

precursor of the so-called “roche ester”, an important intermediate in the preparation of several 

biologically active compounds. Based on control experiments, it has been supposed that 

hydrogen bonds between the substrate and the catalyst are involved in the reaction mechanism.  

 

 

Figure 1. Top: supramolecular complex 1 studied in chapter 2 and 3 of this thesis. Bottom: asymmetric 

hydrogenation of methyl 2-hydroxymethacrylate and its phenyl derivative using complex 1. 

An in-depth study of the reaction mechanism has been carried out in order to detect if such 

interactions were actively involved during the reaction. The identification of several 

intermediates in the early stages of the reaction using NMR spectroscopy and X-ray 

crystallography revealed the involvement of hydrogen bonds at a key step of the reaction, i.e. the 

Complex 1 
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coordination of the substrate to the catalyst. Two hydrogen bonds between the catalyst and the 

substrate were identified in the catalyst-substrate complex, which play a crucial role in the 

stabilization of this important intermediate in the early stages of the reaction. Gas uptake 

experiments together with in situ NMR spectroscopy elucidated the reaction mechanism of the 

reaction revealing that the catalytic cycle follows a lock-and-key mechanism in which the 

substrate coordinates prior to molecular hydrogen. Further kinetic experiments combining gas-

uptake experiments and stopped-flow kinetics to evaluate the substrate coordination demonstrate 

that the rate determining step of the reaction is at the late stages of the reaction. Also, kinetic 

results based on the application of the Michaelis-Menten rate equation to describe this catalytic 

system highlighted the crucial role of the hydrogen bonding during catalysis at the late stages of 

the reaction. As more information was needed to fully understand the H-bond effect during the 

reaction, we performed a detailed computational study of the reaction mechanism, which is 

described in Chapter 3. By computing several possible pathways that can occur in the general 

reaction of asymmetric hydrogenation (the unsaturated pathway, the dihydride pathway and the 

semi-dihydride pathway), we demonstrate that the reaction follows an unsaturated pathway in 

which the hydride migration step is rate determining. Also, we compared the feasibility of 

several unsaturated pathways with and without the involvement of hydrogen bonds, revealing 

that the effective path is the one stemming from the diastereomer stabilized by two hydrogen 

bonds formed between the catalyst and the substrate (see Figure 2). The study of the different 

paths leading to products with opposite absolute configurations revealed that the hydrogen bonds 

between the catalyst and the substrate are also involved in the high selectivity observed 

experimentally.  

  

Figure 2. Left: catalyst substrate complex in which two hydrogen bonds are formed between the catalyst 

and the substrate. Right: hydride migration transition state in which two hydrogen bonds are formed 

between the catalyst and the substrate. 
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In Chapter 4, a new series of ligand building blocks for the formation of supramolecular 

rhodium complexes have been designed and evaluated in the asymmetric hydrogenation reaction 

(Figure 3). Based on the mechanistic understanding described chapters 2 and 3, we created a 

series of bisphosphine monoxide ligands that act as hydrogen bond acceptors to form hydrogen 

bonding with the PNH group of a phosphoramidite, resulting in the formation of new bidentate 

ligands. These supramolecular complexes based on phosphine oxides are very selective in the 

hydrogenation of several substrates bearing a hydroxyl group. NMR spectroscopy and DFT 

studies show that hydrogen bonds are responsible for the stabilization of a catalyst-substrate 

complex (Figure 4). Also, kinetics studies show that these supramolecular complexes display 

higher rates of hydrogenation and have an improved robustness toward the reaction conditions 

compared to the first generation of urea-based catalysts.  

 

Figure 3. Building block ligands based on PO groups (ligands 1, 2 and 3) as hydrogen bond acceptors for 

the formation of supramolecular complexes Rh(L)(4) (L= 1, 2, 3) using phosphoramidite 4 as a hydrogen 

bond donor buiding block ligand. 

 
Figure 4. Catalyst substrate complex based on phosphine oxide ligand in which two hydrogen bonds are 

formed between the catalyst and the substrate. 
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Chapter 5 describes the formation of supramolecular iridium complexes. A series of iridium 

complexes has been made by using functionalized phosphines and phosphoramidite as building 

block ligands that interact together through hydrogen bonding. Coordination experiments 

supported by X-ray crystallography demonstrated the formation of the supramolecular bidentate 

ligands on the iridium metal center. Finally, the evaluation of these complexes in the 

hydrogenation of unfunctionalized alkenol substrates and their methoxy analogues revealed an 

increased activity for the substrate bearing a hydroxyl group.  

The work described in this thesis gives detailed insights in how hydrogen bonds can be involved 

in the asymmetric hydrogenation reaction catalyzed by supramolecular rhodium complexes. The 

design of a traditional catalyst and its optimization is based on the modification of electronic and 

steric parameters that can be changed in the structure of the catalyst. The results stemming from 

the current study show that hydrogen bonds between the catalyst and the substrate can be an 

important factor to induce high rates of reactions and high selectivities. It remains to be seen if 

this concept can be used for other reactions. 
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Samenvatting 

 

Katalyse is een methode om op een snelle en selectieve manier chemicaliën te kunnen 

produceren. De introductie van katalyse binnen het vakgebied van de chemie was een mijlpaal 

voor de industriële productie van chemicaliën. Tegenwoordig berusten de processen voor het 

vervaardigen van vele farmaceutische producten, geurstoffen, kunststoffen en 

landbouwchemicaliën op katalyse. De voordelen voor het gebruik van katalyse voor industriële 

processen liggen in economische als ook in milieu-gerelateerde aspecten, omdat het de synthese 

van commercieel relevante verbindingen in een kleiner aantal productiestappen mogelijk maakt. 

Hierdoor worden tijd en kosten bespaard. Om deze redenen is overgangsmetaal-katalyse een 

algemeen toegepaste methodologie voor de industrie en is het een groeiend onderzoeksveld 

binnen de chemie. Doorgaans wordt het overgangsmetaal gebruikt als reactief centrum, waar de 

reactie plaats vindt door reactanten samen te brengen en te activeren. De coördinatie van 

liganden aan het metaal is belangrijk omdat het de prestatie van de katalysator kan verbeteren in 

termen van activiteit en selectiviteit. Aangezien slechts een select aantal overgangsmetalen 

kunnen worden gebruikt als katalysator voor een bepaalde reactie, wordt er veel aandacht 

besteed aan onderzoek naar de synthese van nieuwe liganden. Inmiddels zijn er vele families van 

liganden gebruikt in de overgangsmetaal-katalyse en de intensieve zoektochten naar nieuwe 

katalysatoren blijven nodig om de synthese van (nieuwe) producten verder te verduurzamen. 

Naast nieuwe liganden zijn ook nieuwe concepten in het katalyseveld belangrijk, omdat de 

gewenste selectiviteit  of activiteit voor bepaalde reacties niet altijd gevonden kan worden. 

Geïnspireerd door enzymen, maken supramoleculaire katalysatoren gebruik van 

supramoleculaire interacties om de reactiviteit en selectiviteit te beïnvloeden; een concept dat 

recent veel aandacht krijgt. Het gebruiken van zwakke interacties, zoals waterstofbruggen, is 

interessant omdat daarmee meer complexe moleculaire architecturen toegankelijk worden, zoals 

multi-component liganden of moleculaire kooien. Ze kunnen ook ingezet worden om het 

reactiemechanisme beïnvloeden om zo hogere reactiviteiten of hoge selectiviteiten te realiseren. 

Bijvoorbeeld, monodentaat liganden die gefunctionaliseerd zijn met geschikte functionele 

groepen voor de vorming van waterstofbruggen kunnen worden gebruikt in de vorming van 

bidentaat liganden door zelf-assemblage van deze ligandbouwstenen. Hierdoor kunnen zowel 

homo- als heterobidentaat liganden worden gevormd door slim gebruik te maken van selectieve 

interacties. 

Dit proefschrift beschrijft een gedetailleerde studie van een katalytisch systeem waarin 

waterstofbruggen worden gevormd tussen twee ligandbouwsteen, alsmede tussen de katalysator 

en het substraat. Tijdens de door rhodium complexen gekatalyseerde asymmetrische 
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hydrogeneringsreactie spelen deze interacties een belangrijke rol. Het begrip van het 

mechanisme van deze transformatie stelde ons in staat om een tweede generatie katalysatoren te 

ontwikkelen. Deze katalysatoren lieten een hogere activiteit zien in de hydrogenering van 

gefunctionaliseerde substraten terwijl een excellente selectiviteit gehandhaafd bleef. Ook is 

diezelfde supramoleculaire strategie toegepast voor de vorming van iridium complexen. In 

Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de rhodium gekatalyseerde asymmetrische 

hydrogeneringsreactie en het mechanisme wordt besproken. De zoektocht naar nieuwe 

katalysatoren kan op verschillende manieren worden aangepakt. Eén methode maakt gebruikt 

van een “trial-and-error” strategie waarin gebruik wordt gemaakt van “high-throughput 

screening” methodes. Een andere strategie is gebaseerd op het rationele ontwerp van 

katalysatoren, waarbij begrip van het mechanisme noodzakelijk is. Beide strategieën worden 

besproken in dit hoofdstuk. Het gebruik van supramoleculaire strategieën voor het ontwerp van 

katalytische systemen heeft een aantal klassen van supramoleculaire systemen aan het licht 

gebracht. Deze verschillende supramoleculaire concepten zullen ook gepresenteerd worden in dit 

inleidende hoofdstuk. 

In Hoofdstuk 2, laten we een gedetailleerde studie zien naar het reactiemechanisme van de 

asymmetrische hydrogeneringsreactie, gekatalyseerd door een rhodium complex die gevormd is 

door het samenbrengen van een urea-gefunctionaliseerde fosfine en een fosforamidiet ligand 

(Figuur 1). Dit complex is zeer selectief in de asymmetrische hydrogenering van methyl 2-

hydroxymethacrylaat (ee tot 99%), wat een uitgangsstof is voor de zogenaamde “Roche ester”. 

Dit is een belangrijk tussenproduct in de bereiding van verschillende biologisch actieve 

verbindingen. Controle experimenten hebben uitgewezen dat waterstofbrug-vorming tussen het 

substraat en de katalysator belangrijk is in het reactiemechanisme. 
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Figuur 1. Boven: Supramoleculair complex 1 bestudeerd in hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift. Onder: 

asymmetrische hydrogenering van methyl 2-hydroxymethacrylaat en het fenylderivaat gebruik makend 

van complex 1. 

Een diepgaande studie van het reactiemechanisme, gebruikmakend van NMR spectroscopie, X-

ray kristallografie, UV-vis spectroscopie en reactiekinetiek, is uitgevoerd om te detecteren of 

zulke interacties actief betrokken zijn tijdens de reactie. De identificatie van verscheidene 

tussenproducten in een vroeg stadium van de reactie hebben de betrokkenheid van 

waterstofbruggen duidelijk laten zien. Zo zijn er twee waterstofbruggen tussen de katalysator en 

het substraat geïdentificieerd in het katalysator-substraat complex, welke een cruciale rol spelen 

in de stabilisatie van dit belangrijke tussenproduct. Gasopname experimenten en in situ NMR 

spectroscopie hebben het reactiemechanisme ontrafeld. Hierbij kwam aan het licht dat de 

katalytische cyclus een “lock-and-key” mechanisme volgt waarin het substraat eerst coördineert 

vóór de activering van moleculair waterstof. Verdere kinetische experimenten waarin gasopname 

experimenten zijn gecombineerd met stopped-flow kinetische experimenten, om de coördinatie 

van het substraat te evalueren, laten zien dat de snelheids-bepalende stap van de reactie 

plaatsvindt in een later stadium van de reactie. Kinetische resultaten, gebaseerd op toepassing 

van de Michaelis-Menten snelheidsvergelijking, om het katalytische systeem te beschrijven, 

benadrukken ook de cruciale rol van de vorming van waterstofbruggen in een laat stadium van 

de reactie. 

Aangezien meer informatie nodig was om het waterstofbrug-effect tijdens de reactie te begrijpen, 

hebben we een gedetailleerde theoretische studie van het reactiemechanisme uitgevoerd, welke is 

beschreven in Hoodstuk 3. Door het berekenen van verschillende reactiepaden die kunnen 

voorkomen in de asymmetrische hydrogenering (de onverzadigde route, de dihydride route en de 

Complex 1 
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semi-dihydride route), laten we zien dat de reactie een onverzadigde route volgt waarin migratie 

van het hydride de snelheidsbepalende stap is. Ook hebben we de mogelijkheid van verschillende 

onverzadigde reactie routes met en zonder de betrokkenheid van waterstofbruggen vergeleken, 

waaruit bleek dat de meest effectieve route diegene is waar het substraat-complex gestabiliseerd 

is door twee waterstofbruggen gevormd tussen de katalysator en het substraat (zie Figuur 2). 

Deze studie van de verschillende reactiepaden die leiden tot producten met een 

tegenovergestelde absolute configuratie, hebben uitgewezen dat de vorming van de 

waterstofbruggen tussen de katalysator en het substraat betrokken zijn in de hele cyclus van het 

mechanisme waardoor de experimenteel waargenomen hoge selectiviteit verklaard kan worden. 

 

  

Figuur 2. Links: Katalysator-substraat complex waarin twee waterstofbruggen gevormd zijn tussen de 

katalysator en het substraat. Rechts: Overgangstoestand van de migratie van het hydride waarin twee 

waterstof-bindingen gevormd zijn tussen de katalysator en het substraat. 

In Hoofdstuk 4 is een nieuwe serie van ligandbouwstenen ontworpen voor de vorming van 

supramoleculaire rhodium complexen die geëvalueerd zijn voor de asymmetrische 

hydrogenerings-reactie (Figuur 3). Gebaseerd op het begrip van het reactiemechanisme zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 en 3, hebben we een serie bisfosfine monoxide liganden gemaakt. Van 

de fosfine-oxide groep is het bekend dat ze de beste waterstofbrug acceptoren zijn, en deze 

zullen daarom waterstofbruggen met de PNH groep van een fosforamidiet vormen. Dit resulteert 

in de vorming van nieuwe supramoleculaire bidentaat liganden. Deze op fosfine-oxide 

gebaseerde supramoleculaire complexen zijn erg selectief in de hydrogenering van verscheidene 

substraten die een hydroxyl groep hebben. NMR spectroscopie en DFT studies laten zien dat de 

vorming van waterstofbruggen verantwoordelijk zijn voor de stabilisatie van het katalysator-
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substraat complex (Figuur 4). Ook laten kinetische studies zien dat deze supramoleculaire 

complexen hogere snelheden vertonen voor de hydrogenering en een verbeterde robuustheid met 

het oog op de reactiecondities, vergeleken met de eerste generatie op urea gebaseerde 

katalysatoren. 

 
Figuur 3. Ligand bouwstenen gebaseerd op PO groepen (liganden 1, 2 en 3) en waterstofbrug acceptoren 

voor de vorming van de supramoleculaire complexen Rh(L)(4) (L= 1, 2, 3) waarbij gebruik is gemaakt 

van fosforamidiet 4 als een waterstofbrug donor ligand bouwsteen. 

 

 
Figuur 4. Katalysator-substraat complex gebaseerd op fosfine oxide liganden waarin twee waterstof 

bruggen zijn gevormd tussen de katalysator en het substraat. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de vorming van supramoleculaire iridium complexen. Een serie van 

iridium complexen is gemaakt door gebruik te maken van de gefunctionaliseerde fosfines en 

fosforamidiet ligandbouwstenen. Coördinatie experimenten ondersteund door X-ray 

kristallografie hebben de vorming van supramoleculaire bidentaat liganden op het iridium metaal 

aangetoond. Uiteindelijk is doormiddel van het evalueren van deze complexen aangetoond dat in 

de hydrogenering van ongefunctionaliseerde alkenol substraten en hun methoxy analogen een 
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verhoogde activiteit bestaat voor het substraat met een hydroxyl groep, vermoedelijk doordat 

deze een waterstofbrug kunnen vormen met de liganden zoals eerder beschreven in de 

voorgaande hoofdstukken. 

Het werk beschreven in dit proefschrift geeft gedetailleerde inzichten hoe de vorming van 

waterstofbruggen een rol spelen in de asymmetrische hydrogeneringsreactie van 

gefunctionaliseerde substraten, gekatalyseerd door supramoleculaire rhodium complexen. Het 

ontwerpen en optimaliseren van traditionele katalysatoren is gebaseerd op de modificatie van de 

elektronische en sterische parameters die veranderd kunnen worden in de structuur van de 

katalysator. De resultaten die voortvloeien uit deze huidige studie laten zien dat de vorming van 

waterstofbruggen tussen de katalysator en het substraat een belangrijke factor is om hoge 

reactiesnelheden en selectiviteiten te bewerkstelligen. Het zal nog moeten blijken of dit concept 

ook kan worden toegepast op andere reacties. 

 


