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Samenvatting 
 

 

 De zoektocht naar nieuwe liganden, katalytische systemen en substraten voor 

asymmetrische hydrogeneringsreacties is van groot industrieel en academisch belang. Een 

verscheidenheid aan strategieën is toegepast om nieuwe systemen te ontwikkelen zoals rationeel 

ontwerp en ‘high-throughput screening’ in samenspel met een scala aan spectroscopische en andere 

analysetechnieken om de werking van de katalysatoren beter te begrijpen. Een van de meest 

bestudeerde katalytische reacties is de rhodium-gekatalyseerde asymmetrische hydrogenering van 

alkenen. Het succesverhaal van deze reactie ging gepaard met de ontwikkeling van chirale 

fosforliganden en wordt beschreven in Hoofdstuk 1. De nadruk in dit proefschrift ligt op het ontwerp 

en de bestudering van nieuwe monodentaat fosforamidiet liganden die zijn gefunctionaliseerd met 

aminozuren. Aminozuren zijn waardevolle bouwstenen voor asymmetrische katalyse aangezien ze 

natuurlijk voorkomen in enantiomeer-zuivere vorm en grote diversiteit waardoor de eigenschappen 

van de katalysatoren nauwkeurig gestuurd kunnen worden. 

 In Hoofdstuk 2 zijn twee verschillende reeksen van fosforamidiet liganden (zie Schema) 

bestudeerd in de asymmetrische hydrogenering van verschillende substraten. De eerste reeks heeft 

een enantiomeer-zuiver bisnaftolskelet en is bestudeerd om de invloed van de verschillende 

substituenten (R1-3)  van de aminozuren op de katalytische eigenschappen te evalueren; tot 84 % ee is 

behaald met methyl �-acetamidocinnamaat en tot 97 % ee met methyl 2-acetamidoacrylaat. De 

tweede serie bevat een tropos skelet dat kan roteren om de C-C binding tussen de twee fenylringen. In 

deze reeks is onderzocht of de chiraliteit van het aminozuurfragment de enantioselectiviteit tijdens de 

katalytische reactie kan sturen. Inderdaad geven deze liganden vergelijkbare resultaten als die uit de 

eerste reeks met een enantiomeer-zuiver skelet. 
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 Het mengen van verschillende liganden is bestudeerd in Hoofdstuk 3. Deze combinatoriële 

aanpak is gebruikt om nieuwe heterocombinaties van monodentaat liganden (op aminozuur 

gebaseerde fosforamidieten, met ureum gefunctionaliseerde fosfieten en fosfines) te ontdekken voor 

de asymmetrische hydrogenering. De heterocombinaties blijken een hogere selectiviteit te geven 

vergeleken met de homocombinaties in de hydrogenering van dimethylitaconaat (tot 93 % ee). 

Mengsels van fosforamidiet liganden geven ook katalysatoren die de selectiviteit van individuele 

homocombinaties voorbijstreven in de asymmetrische hydrogenering van methyl 2-acetamidoacrylaat 

met ee’s tot 84 %. Er werden echter hogere ee’s behaald met homocombinaties van fosfiet liganden. 

In de hydrogenering van het uitdagende substraat, N-(2,4-dihydro-2-naphtalenyl)acetamide, bleken 

combinaties van gefunctionaliseerde fosforamidieten met ureumfosfinen aanleiding te geven tot zeer 

actieve katalysatoren die ook zeer hoge ee geven. 

 In Hoofdstuk 4, wordt de invloed van elektronische en sterische eigenschappen alsmede 

van waterstofbruggen bestudeerd op de vorming van heterocomplexen tussen monodentaat aminozuur 

gebaseerde fosforamidiet en monodentaat fosfine liganden. De hoeveelheid heterocomplex kan 

worden gestuurd variërend tussen 70-94 % door gebruik te maken van niet-gefunctionaliseerde 

fosfines. Dit heeft echter geen invloed op de enantioselectiviteit van de synthese van de Roche ester 

door middel van asymmetrische hydrogenering (94-95 % ee voor alle combinaties). Voor de 

kwantitatieve vorming van heterocomplexen zijn echter waterstofbruggen nodig tussen de 

monodentaatliganden zoals in de combinatie van LEUPhos met een van ureum afgeleid fosfine (zie 

Figuur). Dit supramoleculaire ligand geeft zeer enantioselectieve katalysatoren voor de 

hydrogenering van methyl 2-hydroxymethylacrylaat (tot 99 % ee) en een aantal derivaten inclusief 

trigesubstitueerde alkenen (92-99 % ee). Gedetailleerde analyse van de resultaten, ondersteund door 

DFT berekeningen, suggereert dat de positionering van het substraat door middel van een 

waterstofbrug tussen de alcohol groep van het substraat en de ester groep van het fosforamidiet een 

cruciale rol speelt in het verkrijgen van hoge enantioselectiviteit. 

  
 De katalytische eigenschappen van supramoleculaire heterocombinaties van 

fosforamidieten met ureumfosfineen alsmede de waterstofbruginteractie tussen ligand en substraat, 

zijn in Hoofdstuk 5 verder onderzocht. De kinetiek van de hydrogeneringsreactie is gevolgd door 

middel van gasopnamemetingen. Uit de resultaten blijkt dat de supramoleculaire katalysatoren het 
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‘klassieke’ onverzadigd-dihydride mechanisme volgen van de rhodium-gekatalyseerde 

hydrogenering. Door middel van DFT berekeningen en spectroscopische technieken is de invloed van 

de waterstofbrug tussen ligand en substraat op de stabiliteit van intermediairen in de katalytische 

cyclus bepaald. Alle katalysator-substraat complexen konden worden gedetecteerd met 31P NMR. In 

het geval van [Rh(1)(4)(5e)]BF4, vormt de katalysator geen waterstofbrug met het substraat en geeft 

het minder stabiele diastereomeer het product wat duidt op een Halpern mechanisme. Bij de 

complexen [Rh(2)(4)(5e)]BF4 en [Rh(3)(4)(5e)]BF4 stabiliseert een waterstofbrug tussen ligand en 

substraat het diastereomeer die het product geeft. In het geval van [Rh(3)(4)(5e)]BF4 wordt deze 

diastereomeer zelfs zo stabiel dat dit de meest stabiele diastereomeer is. Dit suggereert dat in deze 

serie complexen, het mechanisme overschakelt van een Halpern naar een anti-Halpern mechanisme. 

Meer experimenten worden momenteel uitgevoerd om deze resultaten verder te onderbouwen en om 

van dit principe gebruik te maken bij het ontwerp van nieuwe liganden. 

  

 In Hoofdstuk 6 wordt de potentiële toepasbaarheid van dynamisch combinatoriële chemie 

in de katalyse gedemonstreerd met enkele voorbeelden die een ‘proof of principle’ geven. Voor zowel 

kooi-type katalysatoren als ook overgangsmetaalcomplexen kan de DCC aanpak grote voordelen 

bieden ten opzichte van rationeel ontwerp. Hierbij wordt vooral ingegaan op de principes en 

concepten om doelmolekulen en selectieprocedures te ontwerpen om de beste katalysator te 

selecteren uit een mengsel van katalysatoren. 

 Het dynamische karakter van de P-N binding in fosforliganden wordt in Hoofdstuk 7 

onderzocht met het oog op de toepasbaarheid hiervan in dynamisch combinatoriële chemie. De 

amines in fosforamidieten kunnen reversibel worden uitgewisseld. Deze eigenschap is geëxploiteerd 

in de synthese van dynamisch combinatoriële bibliotheken bestaande uit fosforamidiet en 

aminofosfine liganden. De uitwisseling van de amines treedt echter niet op als de liganden 

gecoördineerd zijn aan Rh, Ir, Pd, Pt of Ru. De grootste problemen hierbij zijn de drastische condities 

die nodig zijn voor de uitwisseling en het gebruik van het sterk zure 1H-tetrazool als katalysator. 

Tetrazool zelf is namelijk een goed ligand voor late overgangsmetalen en kan gemakkelijk cod en 

chloride vervangen in een complex. Het ontwerp van een betere katalysator voor de uitwisseling zou 

een doorbraak kunnen forceren voor de toepassing van dynamisch combinatoriële fosforliganden in 

overgangsmetaalkatalyse. 

 

 

 

 

 

 


