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Samenvatting  

 

Biomassa is een overvloedig beschikbare en hernieuwbare bron van 

koolstof met potentie om (gedeeltelijk) fossiele grondstoffen te vervangen 

voor de productie van chemicaliën en brandstoffen. Hoewel chemische en 

katalytische aspecten van biomassatransformaties uitbundig zijn 

bestudeerd in de afgelopen decenia, is er nog weinig onderzoek gedaan 

naar specifieke reactortechnologische ontwikkelingen in dit veld. Het 

gebruik van microreactoren als procesintensiveringsmiddel is uitgebreid 

onderzocht voor allerlei chemische reacties en deze bieden mogelijk ook 

voordelen voor de katalytische omzetting van biomassaderivaten naar 

nuttige chemicaliën en brandstoffen. In dit proefschrift zijn de 

mogelijkheden van microreactortechnologie voor dit doeleinde onderzocht 

aan de hand van een aantal casestudies in verschillende meerfase 

reactiesystemen. Deze casestudies zijn een gas-vloeistof oxidatiereactie 

met een homogene katalysator, een gas-vloeistof-vaste stof 

hydrogeneringsreactie met een heterogene katalysator en een vloeistof-

vloeistof omesteringsreactie met een enzymatische katalysator die actief is 

op het vloeistof-vloeistof grensvlak.  

In Hoofdstuk 1 zijn verschillende strategieën voor de omzetting van 

biomassa geïntroduceerd, evenals de meest veelbelovende 

platformchemicaliën afkomstig van biomassa en reactortechnologische 

aspecten (met de nadruk op microreactortechnologie) voor 

biomassatransformaties. Een uitgebreid overzicht van de stand van de 

techniek in de omzetting van biomass(derivaten) naar nuttige chemicaliën 

en brandstoffen met behulp van microreactoren is gepresenteerd. Daarbij 

werd de nadruk gelegd op de synthese van furanen uit koolhydraten, de 

oxidatie en hydrogenering van biomassaderivaten en de synthese van 

biodiesel doormiddel van de alcoholyse van triglyceriden en vetzuren. De 

mogelijkheden voor microreactortechnologie in biomassatransformaties zijn 

kritisch beoordeeld en potentiële obstakels voor industriële implementatie 

zijn besproken. 
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In Hoofstuk 2 is de homogene Co/Mn/Br gekatalyseerde oxidatie van 

benzylalcohol naar benzaldehyde en benzoëzuur uitgevoerd in capillaire 

polytetrafluoretheen (PTFE) microreactoren geopereerd onder een 

gesegmenteerde stroom in azijnzuur als oplosmiddel. De oxidatie van 

benzylalcohol met behulp van deze katalysator is zeer selectief en 

fungeerde als een modelreactie om stofoverdrachtskarakteristieken te 

ontrafelen van vergelijkbare oxidatiereacties (bijvoorbeeld 

biomassaderivaten) met dezelfde katalysator in microreactoren. Vanwege 

de marginale bevochtigbaarheid van azijnzuur op de PTFE microreactor 

binnenwand, werd een bevochtigde of onbevochtigde gesegmenteerde 

stroom gegenereerd (afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van 

een volledige vloeistoffilm rondom het bellenlichaam). Deze laatste stroom 

had een beduidend lager effectief gas-vloeistof grensoppervlak beschikbaar 

voor stofoverdracht. Experimenten werden uitgevoerd onder een kinetisch 

regime (bij een temperatuur van 90 °C), vanwaaruit een vereenvoudigde 

kinetische expressie vastgesteld kon worden gebaseerd op een eerste order 

in het benzylalcohol substraat en een nulde orde in zuurstof. Een 

stofoverdrachtsmodel op basis van een instantane reactie kon vervolgens 

de experimentele resulten bij hogere temperaturen (150 °C) goed 

beschrijven, waar stofoverdracht limiterend was onder de onbevochtigde 

gesegmenteerde stroom. 

In Hoofdstuk 3 werd dezelfde homogene Co/Mn/Br katalysator in 

azijnzuur gebruikt voor de oxidatie van 5-hydroxymethylfurfural (HMF) naar 

2,5-diformylfuraan (DFF), 5-formylfuraancarbonzuur (FFCA) en  

2,5-furaandicarbonzuur (FDCA) in PTFE microreactoren. 

Stofoverdrachtslimitaties en de uitputting van zuurstof in het systeem 

werden tenietgedaan in de microreactor door deze te opereren onder een 

bevochtigde gesegmenteerde stroom en een verhoogde partiële 

zuurstofdruk. Hierdoor werd de reactie uitgevoerd onder kinetisch 

gecontroleerde omstandigheden, waarbij de HMF consumptie en (DFF) 

productvorming nulde order in partiële zuurstofdruk en ongeveer eerste 

order in het HMF substraat waren. De ruimtetijdopbrengsten van DFF en 

FFCA in de microreactor overschreden de literatuurwaarden verkregen in 

conventionele (semi-)batchreactoren bij vergelijkbare (of lichtelijk 

verheven) reactiecondities. Deze verbetering in de microreactor is 

toegeschreven aan de superieure stofoverdracht die daarin wordt bereikt. 

De bevindingen van dit hoofdstuk kunnen een verdere optimalisatie richting 

de hoogrenderende synthese van DFF/FFCA mogelijk maken. Voor hoge 
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opbrengsten van FDCA in microreactoren moeten specifieke onderzoeken 

worden uitgevoerd om zijn precipitatie in de reactor te voorkomen of de 

ongewenste effecten hiervan (zoals verstoppingen) te omzeilen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de gas-vloeistof-vaste stof hydrogenering van 

levulinezuur (LA) naar γ-valerolacton (GVL) in gepakte bed microreactoren 

met een heterogene katalysator van ruthenium op geactiveerd koolstof 

(Ru/C). De reactie werd uitgevoerd onder een stroomopwaartse 

gesegmenteerd stroom met 1,4-dioxaan als oplosmiddel en H2 als 

waterstofdonor in de gasfase. De microreactor werd onder verschillende 

reactiecondities geopereerd om de invloed van verschillende 

stofoverdrachten en kinetiek op de reactieprestaties te bepalen. Onder de 

meeste condities bleek de reactiesnelheid gelimiteerd te zijn door de H2 

stofoverdracht van de vloeistoffase naar het externe katalysatoroppervlak. 

Een microreactormodel was ontwikkeld op basis van de gas-vloeistof en 

vloeistof-vaste stofoverdrachtscoëfficiënten en de reactiekinetiek verkregen 

van correlaties en data uit de literatuur. Het ontwikkelde model zou 

vervolgens gebruikt kunnen worden voor de verdere optimalisatie van de 

Ru/C-gekatalyseerde levulinezuurhydrogenering en ook voor andere gas-

vloeistof-vaste stof reacties in gepakte bed microreactoren. 

Ten slotte werd in Hoofdstuk 5 de enzymatische synthese van biodiesel 

uitgevoerd door de verestering van oliezuur en 1-butanol in een water-

organisch systeem onder een gesegmenteerde stroom in hydrofobe PTFE 

microreactoren met verschillende binnendiameters. Een vrij Rhizomucor 

Miehei lipase werd gebruikt als katalysator in de waterfase en n-heptaan als 

organisch oplosmiddel. De reactiesnelheid in de microreactor kon goed 

beschreven worden met een bestaand kinetisch model gebaseerd op een 

Ping Pong Bi Bi mechanisme welke was verkregen uit een batchsysteem. 

Dit model werd verder uitgebreid om het effect van het specifieke 

uitwisselend grensoppervlak en de water-organische stroomverhouding in 

microreactoren te beschrijven. Door de reactie uit te voeren bij lage water-

organische stroomverhoudingen in een hydrofiele microreactor (gemaakt 

van roestvrij staal), kon het enzymomzetgetal aanzienlijk worden 

verhoogd, wat veelbelovend kan zijn voor procesintensivering. 
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