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Samenvatting 

 

 

Nano-gestructureerde oxiden zijn van groot belang door hun brede toepasbaarheid in 

katalyse. Het rationele ontwerp van de fysisch-chemische eigenschappen van het materiaal, 

zoals materiaalmorfologie, oppervlakte-eigenschap, zuurtype en hoeveelheid, is de 

sleutelfactor bij het bepalen van de katalytische prestatie. Dit wordt soms beperkt door de 

klassieke synthetische routes. Hierdoor is de synthese van nano-gestructureerde 

oxidekatalysatoren via superkritische CO2 (scCO2) ondersteunde sol-gel methoden vaak 

onderzocht, en een review over dit onderwerp wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 1. Dit 

proefschrift richt zich op het gebruik van scCO2 voor de synthese van nano-gestructureerde 

oxiden en hun toepassing in groene chemische reacties, zoals oxidatiereacties met H2O2 als 

milieuvriendelijk oxidatiemiddel en transformatie van biobased suikers in waardevolle 

platformchemicalie n onder milde reactieomstandigheden, bijv. lage reactietemperatuur, lage 

katalysatorbelasting en korte reactietijd. 

In het eerste experimentele deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 2) werd de synthese van 

WO3-SiO2 in scCO2 onderzocht met als doel een goede dispersie en stabiliteit van W te 

bereiken en om actieve heterogene katalysatoren te ontwikkelen voor een epoxidatiereactie 

met H2O2 als groen oxidatiemiddel. Het WO3-SiO2-materiaal bereid met een TMOS-

concentratie van 20 wt% en een base : metaal-verhouding van 0.5 (WO3-20SiO2-0.5) was de 

optimale katalysator in termen van katalysatoropbrengst en katalytische activiteit en 

selectiviteit naar de epoxide. De WO3-20SiO2-0.5 katalysator bereikte een cyclo-octeen 

conversie van 73% met een cyclo-octeenoxide selectiviteit van > 99% na 4 uur reactie onder 

milde reactieomstandigheden (80 °C), equimolaire hoeveelheid H2O2 (1:1) en lage WO3-

belasting (~ 2,5 wt%). Het bijbehorende TON (328) was significant hoger vergeleken met die 

van een WO3-SiO2 bereid via een vergelijkbare sol-gel-route maar zonder scCO2 en van 

commercieel WO3. Belangrijk is dat de katalysator volledig heterogeen en herbruikbaar is, wat 

is aangetoond doordat hij zijn activiteit in vijf opeenvolgende runs behield. De katalysator is 

ook actief bij de transformatie van cyclohexeen, waar cyclohexaandiol het hoofdproduct is 

vanwege de sterke zuurgraad van de katalysator, alsmede voor de omzetting van limoneen 

waar het interne epoxide het hoofdproduct is. Een grondige karakteriseringsstudie geeft aan 

dat de superieure katalytische activiteit van WO3-20SiO2-0.5 wordt toegeschreven aan een 
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combinatie van een groot oppervlak (892 m2 g-1) en een goede dispersie van W-groepen. Dit is 

veroorzaakt door scCO2 en de relatief lage hydrofiliciteit die kan worden aangepast door het 

optimaliseren van de hoeveelheid basische oplossing en de concentratie van de silicium 

precursor die wordt gebruikt in de synthese van de katalysatoren. Bovendien kan de door 

scCO2 ondersteunde sol-gel-methode die tot de synthese van deze uitstekende katalysator 

heeft geleid, worden toegepast op de bereiding van andere nano-gestructureerde oxiden met 

actieve groepen die homogeen en stabiel op de drager zijn gedispergeerd. 

In het tweede experimentele deel van dit proefschrift is de synthese van enkelvoudig oxide-

katalytisch materiaal in scCO2 onderzocht. In Hoofdstuk 3 werd een katalysator van Nb2O5 

nanodeeltjes bereid met behulp van een scCO2 ondersteunde precipitatie methode en werd 

deze katalysator toegepast in de oxidative koppeling van aniline met H2O2 om azoxybenzeen te 

produceren. Het is voor het eerst dat een katalysator van Nb2O5 nanodeeltjes in deze reactie is 

toegepast. De katalysator bereikte een uitstekende katalytische activiteit (86%, 

stoichiometrisch maximum van 93% met de gebruikte aniline - H2O2 verhouding) en 

selectiviteit (92%) naar azoxybenzeen in 45 minuten onder milde omstandigheden (zonder te 

verwarmen) met ethanol als groen oplosmiddel en met een veel lagere katalysatorlading dan 

in de literatuur voor deze reactie is vermeld. De katalysator vertoont een hoge efficie ntie bij 

het gebruik van H2O2 omdat volledige anilineconversie kan worden bereikt door een kleine 

overmaat aan H2O2 toe te passen vergeleken met de stoichiometrische verhouding. De 

katalysator van Nb2O5 nanodeeltjes heeft geen last van uitloging en kan in opeenvolgende runs 

worden hergebruikt zonder verlies van activiteit. Deze presentatie overtreft die van elke 

andere heterogene katalysator die eerder voor deze reactie is vermeld en overtreft de 

referentie katalysator die zonder scCO2 is bereid. De morfologie van de nanodeeltjes en het 

grote oppervlak (340 m2 g-1) veroorzaakt door het gebruik van scCO2 in de synthese, verklaren 

de veel betere katalytische prestaties van Nb2O5 voor deze reactie, vergeleken met de 

geaggregeerde grote deeltjes die het materiaal vormen dat is bereid zonder scCO2. Een 

controle test in aanwezigheid van een radicaalvanger suggereerde dat de reactie een vrije-

radicaal route volgt. De katalysator is ook veelzijdig omdat hij actief is bij de omzetting van 

een aantal gesubstitueerde anilines, waaronder methyl- of ethyl-gesubstitueerde aniline en p-

anisidine.  

In Hoofdstuk 4 werd de veelzijdigheid van de Nb2O5 katalysator verder onderzocht in de 

omzetting van glucose (het hoofdbestanddeel van cellulose) in 5-hydroxymethylfurfural (5-

HMF). Om de katalytische activiteit van Nb2O5 richting deze reactie te optimaliseren, werden 
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verschillende synthetische parameters gescreend door het co-oplosmiddel en de druk van de 

door scCO2 ondersteunde neerslag en de temperatuur van de thermische behandeling te 

varie ren. De meest actieve katalysator werd bereikt met de synthese waarbij ethanol als co-

oplosmiddel werd gebruikt, onder een CO2-druk van 140 bar en met 200 °C als thermische 

behandelingstemperatuur. De katalysator bereikte een selectiviteit van 48% naar 5-HMF bij 

een glucose conversie van 73% na 3 uur reactie onder relatief milde reactieomstandigheden 

(120 °C en een relatief lage katalysatorbelading vergeleken met die in de literatuur), en kan 

opnieuw worden gebruikt in opeenvolgende runs zonder activiteit te verliezen. Deze 

katalytische prestatie is superieur vergeleken met een referentie katalysator die is bereid 

zonder scCO2. Dit is toegeschreven aan het grote oppervlak, de open morfologie van de 

nanodeeltjes, en hogere concentratie zure sites (gekarakteriseerd met verschillende 

technieken). Daarnaast is de katalysator ook actief bij de omzetting van fructose, sucrose en 

cellobiose in 5-HMF. 

Daarnaast werd de Nb2O5 nanodeeltjes katalysator toegepast in de conversie van 

dihydroxyaceton (DHA, het oxidatieproduct van glycerol, het belangrijkste bijproduct bij de 

synthese van biodiesel) in melkzuur, met een melkzuur productiviteit van 0.284 h-1 bij 100 °C, 

wat hoger is dan de state-of-the-art katalysator voor deze reactie (0.240 h-1). Er werd echter 

een grote fractie pyruvaldehyde (PVA, tussenproduct) in de producten waargenomen, wat 

aangeeft dat de katalytische activiteit van Nb2O5 bij het omzetten van PVA niet voldoende is 

om een hoge melkzuuropbrengst te bereiken. Daarom is de ontwikkeling van een katalytisch 

systeem met hogere conversie van PVA en een daarmee gepaard gaande hogere 

melkzuuropbrengst het onderwerk van Hoofdstuk 5. Een strategie om dit doel te bereiken 

ligt in het toepassen van een ontworpen binair katalytisch systeem, waarbij de opeenvolgende 

stappen afzonderlijk zijn gekatalyseerd door Nb2O5 en een tweede katalysator, die werd 

gekozen uit enkele oxiden. Het optimale katalytische systeem, waarvoor de katalytische 

activiteit in combinatie met de synthetische procedure en kosten van de katalysatoren waren 

overwogen, was een combinatie van Nb2O5-nanodeeltjes en Al2O3 katalysatoren van 

nanostaafjes die een verhoogde melkzuur productiviteit van 0.382 h-1 bereikten vergeleken 

met alleen de Nb2O5 katalysator (0.257 h-1) in een batchopstelling bij 100 °C. Deze superieure 

katalytische prestatie wordt toegeschreven aan de perfecte afstemming van de zuurgraad van 

Nb2O5- (meer Brønstedzuur sites) en Al2O3- (grotere hoeveelheid Lewiszuur sites) 

katalysatoren, waardoor ze effectievere zuur sites bieden voor de opeenvolgende stappen in 

de reactie. Andere voordelen van deze twee katalysatoren zijn hun niet-poreuze 
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nanostructuren en hun grote oppervlakte die de hoeveelheid en toegankelijkheid van actieve 

zure sites vergroten. Ten slotte werd dit optimale katalytische systeem verder toegepast in een 

opstelling met een fixed-bed waarbij gebruik werd gemaakt van een gestapeld bed van twee 

katalysatoren (Nb2O5 bovenop Al2O3), die een betere opbrengst en productiviteit van 

melkzuur vertoonden in vergelijking met die verkregen in fixed-bed reacties waarbij alleen 

Nb2O5 of Al2O3 als katalysator wordt gebruikt. Het optimale katalytische systeem behaalde een 

melkzuur productiviteit van meer dan 0.0533 h-1 in een continue 12 uurs reactie bij 100 °C bij 

een gewichtssnelheid per uur van 0,186 g (gh)-1. De goede herbruikbaarheid in 

batchopstelling en goede stabiliteit in de fixed-bed opstelling van het optimale katalytische 

systeem bestaande uit Nb2O5 en Al2O3 zijn van belang voor de praktische toepassing van ons 

ontworpen katalytische systeem bij de productie van melkzuur. 

In dit proefschrift zijn zowel composiet oxide- als enkelvoudige oxidematerialen met succes 

bereid in scCO2 door middel van sol-gel of precipitatiemethoden. Dit werk onderstreept het 

belang van het rationeel kiezen van synthetische parameters in door scCO2 ondersteunde 

synthese, wat zou kunnen leiden tot de vorming van open nanostructuren en een groot 

oppervlak dat gepaard gaat met een grote populatie van toegankelijke actieve sites aan hun 

oppervlakken. Deze materialen vertoonden verbeterde katalytische activiteit in relevante 

reacties in vergelijking met dezelfde katalysatoren bereid zonder scCO2 of state-of-the-art 

katalysatoren vermeld in de literatuur. Belangrijk is dat de synthetische benaderingen die in 

dit proefschrift zijn ontwikkeld, kunnen worden toegepast op de synthese van andere 

katalytisch relevante materialen, die kunnen worden gebruikt als heterogene katalysatoren 

voor veel relevante reacties. 
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