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Samenvatting 

Hogere alcoholen hebben een breed scala aan toepassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt 

worden als brandstof (additief) in verbrandingsmotoren en geven minder problemen dan het 

gebruik van ethanol. Hogere alcoholen uit biomassa met een hoog C3+ alcoholgehalte zijn dus 

veelbelovende biobrandstoffen. Bovendien is er ook vraag naar hogere alcoholen in de 

chemische industrie voor de productie van alkenen, die gebruikt worden als grondstof voor 

bijvoorbeeld weekmakers in plastics en detergenten. Tegenwoordig worden hogere alcoholen 

voornamelijk gemaakt via i) fermentatietechnologie met een hoge energievraag, of ii) de 

hydratatie van alkenen van fossiel bronnen. Er is daarom een grote behoefte aan nieuwe 

groene katalytische technologie om aan de toenemende vraag naar hogere alcoholen te 

voldoen. Dit PhD project richtte zich op het ontwerp van verbeterde heterogene katalysatoren 

voor hogere alcohol synthese uit syngas (Hoofdstuk 2 en 3), CO2 (Hoofdstuk 4) en ethanol 

(Hoofdstuk 5). 

Een overzicht  met recente ontwikkelingen met betrekking tot hogere alcohol synthese via CO 

hydrogenering, CO2 hydrogenering en de Guerbet koppeling van ethanol op moleculair niveau 

(katalysator systemen en reactie mechanismen) is gegeven in Hoofdstuk 1. Hieruit blijkt dat 

voor zowel CO als CO2 hydrogeneringen tot hogere alcoholen twee actieve sites op kleine 

afstand nodig zijn, 1 voor de vorming van geadsorbeerde CHx* en 1 voor geabsorbeerde 

C(Hx)O* fragmenten. Voor de Guerbet koppeling van ethanol is een evenwicht tussen 

basische/zure sites en dehydrogenering/hydrogenering activiteit van essentieel belang voor 

het ontwerp van goede katalysatoren  met een hoge activiteit, selectiviteit en stabiliteit. 

In Hoofdstuk 2 worden experimentele studies gerapporteerd over het gebruik van K-

gepromote MoS2 (K-MoS2) katalysatoren voor CO hydrogenering tot hogere alcoholen. De 

structuur van de K-MoS2 katalysatoren werd geperfectioneerd door middel van een 

thermische behandeling van een mengsel van amorf MoS3.7 en K2CO3. Met deze benadering 

wordt een meerlagige structuur met MoS2 en K-MoS2 fasen gevormd. Deze meerlagige 

structuur met een goed interactie tussen de MoS2 en KMoS2 fasen bevordert de groei van de 

koolstofketen op het katalysator oppervlak en daardoor de hoeveelheid van C3+ alcoholen in 

het product mengsel. Opvallend is dat de alcoholverdeling verschilt van de verwachte ASF 

verdeling als gevolg van verhoogde snelheden voor CO insertie en CHx-β additie. Door de K/Mo 
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verhouding aan te passen werd de vorming van met name C3+ alcoholen geoptimaliseerd. De 

bevindingen werden verklaard op basis van de relatieve verhoudingen van de KMoS2 en MoS2 

fasen in de actieve katalysator. Een hogere alcohol selectiviteit van 32.7% en een C3+ alcohol 

opbrengst van 5.1%, in combinatie met een goede katalysator stabiliteit werden verkregen 

door een beter ontwerp van de katalysator en het verder optimaliseren van de 

reactieomstandigheden. 

Op basis van de resultaten verkregen in Hoofdstuk 2, werd de toevoeging van Co aan de K-

MoS2 katalysatoren onderzocht om de C3+ alcoholopbrengsten verder te verhogen en de 

resultaten worden gegeven in Hoofdstuk 3. Er is een serie van K-Co-MoSx katalysatoren met 

verschillende Co gehaltes en een vast K-gehalte gemaakt om het effect van Co-promotie op 

product selectiviteit en in het bijzonder C3+ alcoholvorming uit syngas te onderzoeken. De 

bereiding van de Co-MoSx precursor door middel van sulfurisatie van geschikte kobalt-

molybdeenoxide precursoren leidt onder meer tot de vorming van Co-Mo-S en CoS2 fasen, 

waarbij de relatieve hoeveelheden afhankelijk zijn van de hoeveelheid Co in de katalysator 

formulering. De beste katalysator blijkt de grootste hoeveelheden Co-Mo-S en Co9S8 fasen te 

bevatten, wat impliceert dat deze hogere alcohol synthesis promoten. We veronderstellen dat 

nauw contact tussen een K-gemodificeerde Co9S8 fase en een Co-gepromote Mo-S fase gunstig 

is voor hogere alcohol synthesis vanwege overdracht van geadsorbeerde CHx* fragmenten (en 

hogere analogen) op de Co9S8 fase naar geoxygeneerde fragmenten op de Co-Mo-S fase. 

Reactiecondities (T, P, GHSV en H2/CO verhouding) werden gevarieerd en statistische 

modellen met hoge significantie werden ontwikkeld om de data te kwantificeren. De hoogste 

C3+ alcohol opbrengsten van 7.3-9.2% en selectiviteiten tussen 31.0-37.6% werden verkregen 

bij een temperatuur van 380 °C, een druk van 11.7 MPa, een GHSV van 13500-27000 ml g-1 h-

1 en H2/CO verhouding van 1 over de geoptimaliseerde K-Co-MoSx-0.13 katalysator. Betere 

resultaten zijn nog niet gepubliceerd en geven het potentieel van dergelijke katalysatoren aan 

voor verdere opschaalstudies. 

De synthese van hogere alcoholen door CO2 hydrogenering wordt besproken in Hoofdstuk 4. 

We hebben een reeks van FeIn/Ce-ZrO2 katalysatoren bereid met verschillende Fe/(Fe+In) 

molverhoudingen en aangetoond dat dergelijke bimetallische FeIn katalysatoren actief zijn 

wanneer ze worden gepromoot met K. Een maximale opbrengst van 8.5% aan hogere 

alcoholen werd bereikt na activering van de katalysator onder een CO atmosfeer. Katalysator 
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karakterisering in combinatie met experimentele data laten zien dat K-promotie de 

hydrogenerings activiteit naar kleinere moleculen onderdrukt en als zodanig hogere 

alcoholvorming bevordert. Er is een mechanisme voorgesteld waarbij efficiënte overdracht 

van CHx* tussenproducten op Fe nanodeeltjes (waarschijnlijk carbiden) naar geadsorbeerd 

HxCO* op In resulteert in de vorming van hogere alcoholen. Opmerkelijk is dat gecalcineerde 

SiC ook actief is voor hogere alcohol synthese, mogelijk door het activeren van CO2 en de 

daaropvolgende vorming van geabsorbeerd CHx*. De beste prestatie met een hogere 

alcoholselectiviteit van 28.7% bij een CO2 omzetting van 29.6%, samen met een goede 

stabiliteit, werden verkregen met een geoptimaliseerde K-0.82-FeIn/Ce-ZrO2_900 (in 

aanwezigheid van SiC_900) katalysator. Deze resultaten laten zien dat de toevoeging van Fe, 

waarvan bekend is dat het effectief is voor C-C koppelingsreacties in bijv. FT-synthese tot een 

state-of-the-art methanol synthesis katalysator voor CO2 (In2O3) de synthese van hogere 

alcoholen door CO2 hydrogenering mogelijk maakt. Bovendien werd de coproductie van 

aanzienlijke hoeveelheden waardevolle olefinen waargenomen, wat een positief effect zal 

hebben op het technisch-economisch potentieel van de reactie. Dit onderzoek levert ook 

overtuigend bewijs dat geactiveerd SiC katalytisch actief is en als zodanig een zeer 

interessante katalysator zou kunnen zijn voor CO2 transformaties. 

In Hoofdstuk 5 wordt onderzoek beschreven naar het gebruik van hydrotalciet-afgeleide 

mono- en bimetallische CuNi-PMO katalysatoren voor de Guerbet koppeling van ethanol tot 

1-butanol in een continue opstelling met reactietijden tot 160 uur. De katalysatorprestatie 

was het beste voor de bimetallische katalysator, met een ethanolomzetting van 47.3% en een 

veelbelovende opbrengst van 1-butanol van 1.43 gproduct gcat-1 h-1 (320 °C, 7 MPa, LHSV = 15 ml 

g-1 h-1). Bij gebruik van de monometallische Ni-PMO katalysator was acetaldehyde het 

belangrijkste product, zij het slechts in beperkte hoeveelheden. Twee regimes met 

verschillende productverdelingen werden waargenomen voor de Cu-PMO en CuNi-PMO 

katalysator, met acetaldehyde in het eerste regime en 1-butanol als het hoofdproduct in het 

tweede. Experimenten bij verschillende temperaturen en drukken laten zien dat de overgang 

van regime 1 naar 2 plaatsvindt bij kortere tijden bij gebruik van hogere temperaturen en 

drukken. Gedetailleerde karakterisatie studies van de gebruikte CuNi-PMO katalysatoren 

hebben aangetoond dat de verandering in chemoselectiviteit van acetaldehyde naar 1-

butanol voornamelijk het gevolg is van een toename van de basiciteit van de katalysator en 
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niet van grote veranderingen in het type en de grootte van metallische nanodeeltjes, noch 

van grote veranderingen in de morfologie. 

In conclusie, in dit proefschrift worden verbeterde katalytische systemen gerapporteerd voor 

hogere alcohol synthese uit syngas en CO2 hydrogenering en de Guerbet koppeling van 

ethanol met opmerkelijk verbeterde prestaties in termen van activiteit, selectiviteit en 

stabiliteit in vergelijking met de state-of-the-art. Bovendien zijn de relaties tussen 

katalysatorstructuur en prestatie onderzocht op basis van gedetailleerde katalysator 

karakterisering studies en diepgaande analyses van producten. 
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