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Samenvatting Samenvatting 
Hett hoofddoel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van nieuwe katalytische 

systemenn die opgebouwd zijn uit niet-covalente interacties. De supramoleculaire strategie die 

wordtt toegepast is gebaseerd op de assemblage van een overgangsmetaalkatalysator en 

verschillendee moleculaire bouwstenen, wat resulteert in een nieuw supramoleculair 

katalytischh systeem. Deze interacties bepalen de coördinatiegeometrie van het katalytische 

actievee metaal en de uiteindelijke vorm van het gehele katalytische systeem. Geschikte 

homogenee katalysatoren in combinatie met zorgvuldig gekozen moleculaire bouwstenen 

gevenn nieuwe supramoleculaire katalysatoren die hoge activiteit en selectiviteit bezitten. 

Selectievee metaal-ligand-interacties zijn gebruikt voor het maken van deze geassembleerde 

katalysatoren.. Metaalporfyrines en verschillende fosforliganden bleken geschikte bouwstenen 

tee zijn voor deze geassembleerde katalytische systemen (hoofdstuk 1). 

Figuurr 1. 

Zink(II)porfyriness en fosforliganden met stikstofdonoratomen assembleren in goed 

gedefinieerdee supramoleculaire liganden, door gebruik te maken van selectieve zink-stikstof-

interactiess (figuur 1). Het fosforatoom is nog steeds beschikbaar voor de coördinatie van 

katalytischh actieve overgangsmetalen wat leidt tot een nieuw supramoleculair katalytisch 

systeem.. Het strategisch plaatsen van de porfyrines en de fosfordonorliganden geeft de 

mogelijkheidd tot grotere katalysatorassemblages, welke tot gevolg heeft dat de omgeving van 

hett coördinerende overgangsmetaal significant kan worden veranderd. Een goed voorbeeld 

hiervann is de assemblage van drie porfyrinemoleculen aan een fosfordonorligand, welke na 

coördinatiee van een overgangsmetaal, leidt tot het volledig inkapselen van de actieve 

katalysator.. In de rhodium-gekatalyseerde hydroformylering van 1-okteen leidt het insluiten 

tott een tienvoudige versnelling in activiteit en een verhoogde selectiviteit voor het vertakte 
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productt (-68%). De katalytische eigenschappen van dit systeem kunnen niet alleen verklaard 

wordenn door veranderingen in de coördinatiegeometrie van de katalysator en worden 

toegeschrevenn aan het effect van het insluiten van de katalysator (hoofdstuk 2). 

Hett grote voordeel van het gebruik van niet-covalente interacties in de opbouw van de 

katalysatorr is het gemak waarmee nieuwe ligandsystemen kunnen worden gemaakt. Door 

variatiee van de templaatmoleculen en de fosforliganden kunnen de sterische en elektronische 

eigenschappenn van supramoleculaire ligandsystemen eenvoudig worden gevarieerd. 

Belangrijkee modificaties van deze eigenschappen via supramoleculaire interacties hebben 

dezelfdee effecten als die via covalent gebonden functionele groepen. Interessante resultaten 

zijnn verkregen in de asymmetrische rhodium-gekatalyseerde hydrogenering van 

dimethylitaconaat.. De ligandassemblages gebaseerd op zinc(II)porfyrines met elektronisch 

zuigendee groepen geven maximaal een twaalfvoudige versnelling in activiteit en een 

verhogingg van de enantioselectiviteit van 17 naar 50% ee. In navolging hierop zijn initiële 

experimentenn verricht op basis van chirale assemblages welke gebaseerd zijn op niet-chirale 

ligandenn en chirale zinc(II)porfyrines als templaatmoleculen. Deze asymmetrische 

supramoleculairee katalysatoren zijn actief in de palladium-gekatalyseerde allylische 

alkyleringg en zijn in staat om enantioselectiviteit te induceren (ee=18.6%) (hoofdstuk 3). 

Selectievee metaal-ligand-interacties kunnen ook worden gebruikt voor het maken van 

geassembleerdee bidentaat-ligandsystemen. Deze bidentaten worden eenvoudig gemaakt door 

hett mengen van monomere liganden met een geschikt templaatmolecuul, wat resulteert in een 

nieuww chelerend ligandsysteem door selectieve coördinatie van de liganden aan het 

templaatmolecuul.. Voor deze assemblages worden pyridinefosforliganden en dimere 

zink(II)porfyriness gebruikt. In de rhodium-gekatalyseerde hydroformylering van 1-okteen en 

styreenn is hoge selectiviteit gevonden voor sommige geassembleerde systemen. In de 

palladium-gekatalyseerdee asymmetrische allylische alkylering zijn soortgelijke resultaten 

gevondenn (hoofdstuk 4). 

Dee constructie van supramoleculaire katalytische systemen gebaseerd op selectieve metaal-

ligand-interactiess is niet beperkt tot selectieve zink-stikstof-interacties, aangezien selectieve 

ruthenium-stikstof-- (hoofdstuk 2) of tin-zuurstof-interacties ook kunnen worden gebruikt voor 

dee assemblage van de katalytische systemen. Dihydoxytin(IV)porfyrines en carbonzuur-

fosforligandenn assembleren in nieuwe supramoleculaire ligandsystemen. Het 

fosfordonoratoomm is nog steeds beschikbaar voor de coördinatie van overgangsmetaal-

katalysatorenn hetgeen leidt tot actieve supramoleculaire systemen (hoofdstuk 5). 
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Eenn nieuwe effectieve strategie die de constructie van homogene katalysatoren vereenvoudigt 

iss ontwikkeld en wordt gebruikt voor het maken van nieuwe katalysatorbibliotheken. De 

katalysatorenn worden gemaakt met behulp van selectieve metaal-ligand-interacties; twee 

monodentaat-ligandenn assembleren en vormen een nieuw chelerend bidentaat-ligand. De 

geassembleerdee bidentaat-liganden zijn gebaseerd op fosforliganden die een stikstof-

donoratoomm bezitten en op monomere zink(II)porfyrinefosfieten, die fungeren als templaat 

moleculen.. Door een fosforligand en een zink(II)porfyrinefosfiet te mengen wordt er direct 

eenn nieuw bidentaat-ligand gevormd, door selectieve stikstof-zink-interacties. Van zestien 

monodentaat-ligandenn is op deze manier een bibliotheek van zestig geassembleerde bidentaat-

ligandenn gemaakt, die succesvol is toegepast in de palladium-gekatalyseerde asymmetrische 

allylischee alkylering. Uit deze bibliotheek van zestig nieuwe katalysatoren werden enkele 

succesvollee katalysatoren geselecteerd en hoge enantioselectiviteit tot 97% ee werd gevonden 

naa optimalisatie van de reactiecondities. Interessant om te vermelden is dat kleine 

veranderingenn aan de verschillende componenten een grote invloed kan hebben op de 

enantioselectiviteitt van de geassembleerde katalysator. De geassembleerde bidentaat-liganden 

zijnn ook gebruikt in andere katalytische reacties zoals de rhodium-gekatalyseerde 

hydroformyleringg en hydrogenering (hoofdstuk 6). 

Dee monomere zink(II)porfyrinefosfietliganden zijn ook gebruikt als bouwstenen voor de 

assemblagee op ditopische templaatliganden, waardoor een nieuwe reeks C2-symmetrische 

geassembleerdee bidentaat-liganden wordt gevormd. In deze benadering wordt de variatie van 

ditopischee templaatliganden gebruikt om de vorm van de geassembleerde bidentaat-

katalysatorenn te bepalen. De variatie van ditopische templaten in de geassembleerde 

bidentaat-ligandenn blijkt inderdaad belangrijke katalytische factoren in verschillende reacties 

tee beïnvloeden, zoals activiteit en (enantio)selectiviteit. Zeer sterke chelerende effecten 

werdenn verkregen door de geassembleerde katalysatoren, die gebaseerd zijn op twee tris-

zinc(II)porfyrinefosfiett en drie ditopische templaten (dabco). Dit geassembleerd systeem geeft 

eenn hoog symmetrisch tosti-achtig rhodiumcomplex. Uit titratie-experimenten die gevolgd 

werdenn door onder andere de resultaten te bestuderen in rhodium-gekatalyseerde 

hydroformyleringg van 1-okteen, bleek dat de variatie van de fosfiet:dabco-verhouding 

resulteerdee in grote veranderingen in zowel de activiteit als in de selectiviteit. Voor de 

geassembleerdee bidentaat-katalysatoren bleek dat een verhouding van 3:2 (fosfiet:dabco) de 

hoogstee lineair/vertakt verhouding gaf. Deze geassembleerde katalytische systemen geven 

vergelijkbaree hoge selectiviteiten als katalysatoren die gebaseerd zijn op bekende selectieve 

difosfietligandenn (hoofdstuk 7). 
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Inn dit proefschrift is aangetoond dat uit de assemblage van fosforliganden, metaalporfyrines 

enn overgangsmetalen nieuwe veelbelovende supramoleculaire katalytische systemen kunnen 

wordenn gemaakt, die effectief zijn in verschillende katalytische reacties. Deze geassembleerde 

katalytischee systemen controleren belangrijke katalytische eigenschappen, zoals activiteit en 

selectiviteit.. Interessant is dat deze supramoleculaire katalysatoren concurreren met bestaande 

traditionelee katalysatoren, die gebaseerd zijn op covalent gebonden bidentaat-ligandsystemen. 

Dee synthese van de moleculaire bouwstenen voor de supramoleculaire katalysatoren is relatief 

eenvoudigg waardoor het mogelijk is om veel variatie aan te brengen in deze klasse van 

supramoleculairee katalysatoren. Wij verwachten dat deze supramoleculaire techniek voor de 

bereidingg van katalysatoren een belangrijke rol gaat spelen in toekomstige toepassingen voor 

metaal-gekatalyseerdee reacties. 
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