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1BSamenvatting 

Edelmetalen zijn zeldzame metalen met een hoge chemische inertheid en een hoog smeltpunt. 

De bekendste edelmetalen zijn goud, zilver en platina. Andere minder bekende edelmetalen zijn 

de platinametalen ruthenium, rhodium, palladium, osmium and iridium. 

Platinametalen hebben de eigenschap om vele soorten reacties te kunnen katalyseren en 

worden daarom veel gebruikt als katalysator in de chemische industrie. Heterogene platina 

katalysatoren worden bijvoorbeeld toegepast voor de behandeling van koolwaterstoffen met 

waterstof en in de productie van vitamine K4. Homogene platinametalen worden gebruikt voor de 

productie van methylacetaat en polyketonen. De activiteit en selectiviteit van een homogene 

katalysator kan gestuurd worden door ligand variatie. Bij toepassing van chirale liganden is het 

mogelijk om een reactie enantioselectief te maken, we spreken dan van asymmetrische katalyse. 

Dit is een krachtige methode gebleken voor de bereiding van enantio zuivere organische 

moleculen voor de fijnchemische en farmaceutische industrie. In de asymmetrische katalyse en 

met name in asymmetrische hydrogenerings- en carbonylerings reacties worden platinametalen 

zoals Rh, Ir en Ru veelvuldig gebruikt. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding over het gebruik van platinametalen in de katalyse. Als eerste 

wordt een algemeen overzicht gegeven van de toepassing van deze metalen als homogene en 

heterogene katalysatoren in de chemische industrie. Vervolgens worden de belangrijkste 

onderzoek ontwikkelingen in de afgelopen decennia geschetst met betrekking tot de toepassing 

van platinametalen als katalysatoren in hydrogenerings- en carbonylerings reacties. De nadruk 

ligt hierbij op de asymmetrische katalyse. 

 

Hydrocarbonylerings reacties zijn reacties waarbij (eindstandige) olefines met synthesegas 

omgezet worden tot een divers scala aan producten zoals aldehyden/alcoholen, CO/olefine 

oligomeren/polymeren en monoketonen (Schema 1). 
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Schema 1 Overzicht van de olefine/synthesegas productboom. 

 

De omzetting van olefines en synthesegas tot monoketonen wordt ook wel een hydro-

acylerings reactie genoemd. Drent en Budzelaar waren de eersten die de selectieve vorming van 

ketonen door middel van een hydrocarbonylering van hogere olefines met een homogene 

palladium difosfine katalysator van het type L2PdX2 aantoonden. Als ligand L2 wordt een 

bidentate alkylfosfine gebruikt en X is een zwak coördinerend of niet-coördinerende anion.  

 

 

 

 

 

Schema 2 Hydro-acylering van 1-alkenen naar α-gesubstitueerde ketonen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de invloed van procescondities op de activiteit en de selectiviteit van de 

hydro-acylering van 1-alkenen met synthesegas naar head-to-tail monoketonen (α-

methylketonen) onderzocht met behulp van een homogene palladium katalysator van het type 

L2PdX2 (Schema 2). Het geselecteerde bidentate alkylfosfine was 1,3-bis(di-sec-

butylfosfino)propaan. De molaire verhoudingen van katalysator componenten was Pd: L2: X = 

1:2.4:8. De reactietemperatuur werd gevarieerd tussen 30 en 125 °C. De chemoselectiviteit van 

de reactie is sterk afhankelijk van de temperatuur. De hoogste selectiviteit voor de vorming van 

monoketonen werd verkregen met 1-penteen in dichloormethaan bij 60 °C, namelijk 98% voor 

R + CO/H2
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head-to-tail monoketonen (P = 60 bar). Andere producten waren diketonen en olefine dimeren. 

Daarnaast bleek dat de olefine omzetting negatief werd beïnvloed door olefine isomerisatie.  

 

In hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven naar de enantioselectieve synthese van 4-methyl-5-

decanone (head-to-tail monoketone) door gebruik te maken van een Pd-gekatalyseerde 

(asymmetrische) hydro-acylering van 1-penteen met H2/CO mengsels. Hiervoor werd een 

homogene palladium katalysator van het type (L2)Pd(OTf)2 gebruikt. In totaal werden 16 

difosfine liganden behorend tot vier verschillende chirale ligand groepen (Josiphos, DuPhos, 

Walphos en ferroTANE) getest. De reacties werden uitgevoerd in dichloormethaan bij 

reactietemperaturen variërend tussen 60-125 °C en een initiële H2 en CO druk van 30 bar elk. De 

enantio-, chemo- en regioselectiviteit van de reactie zijn afhankelijk van het gebruikte difosfine 

ligand en de temperatuur. De hoogste ee voor het gewenste 4-methyl-5-decanone was 39% en 

werd verkregen met een Josiphos (Figuur 1) type ligand (60 °C), hoewel de product selectiviteit 

laag was (6 mol%). Lagere ee waarden (< 20%) werden verkregen met de Duphos liganden, maar 

met een hogere product selectiviteit (> 42 mol%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Josiphos (R,S)-SL-J008-1 ligand. 

 

In hoofdstuk 4 is de invloed van de procescondities (temperatuur, partiële CO en H2 druk) op 

de product selectiviteit en de ee van de palladium gekatalyseerde asymmetrische hydro-acylering 

van 1-penteen in dichloormethaan met het chirale Josiphos ligand (SL-J008-1) onderzocht. De 

hoogste ee waarden (73%) werden verkregen bij de laagst gebruikte reactietemperatuur (30 °C). 

Een 4-methyl-5-decanone selectiviteit van tussen de 12 en 20 mol% werd verkregen bij deze 
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condities. De invloed van de procescondities op de productselectiviteit en ee is gekwantificeerd 

met statistisch modellen.  

In het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift wordt een experimentele studie naar de kinetiek 

van de enantioselectieve hydrogenering van methyl 2-aceetamido acrylaat met waterstof tot 2-

acetylamino-propionzuur methyl ester met behulp van een chirale Rhodium/MonoPhos™-

complex [Rh-((S)-Monophos)2(COD)]BF4 in IPA (iso-propanol) beschreven (Schema 3). Alle 

experimenten werden isotherm uitgevoerd in een batchreactor bij een temperatuur van 10 ºC, met 

variabele initiële waterstof drukken (6-10 bara), katalysator uitgangsstof concentraties (0.1-0.4 

mmol/l) en substraat concentraties (17-77 mmol/l). De product ee was > 97.6% voor alle 

experimenten met een S/C verhouding < 400.   

De experimentele data van 12 experimenten werd met succes gemodelleerd met behulp van 

een kinetische uitdrukking afgeleid van het Halpern hydrogenerings mechanisme voor bidentate 

fosfine liganden gecombineerd met een term voor katalysator activering en deactivering. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 3 Hydrogenering van methyl 2-aceetamido acrylaat gebruikmakend van een 

rhodium/Monophos complex. 

 

In het zesde hoofdstuk wordt onderzoek beschreven naar een ‘one pot’ synthese van γ-

valerolactone (GVL) uit C6-suikers (Schema 4) met behulp van homogene en heterogene Ru 

katalysatoren. GVL wordt beschouwd als een zeer interessante groene, bio-gebaseerde grondstof 

met veel mogelijke toepassingen. In dit onderzoek beschrijven we een one pot katalytische 

synthese van GVL uit C6-suiker bronnen (D-glucose, D-fructose, sucrose en cellulose) met 

behulp van een zure katalysator in combinatie met een hydrogenerings katalysator (Ru/C) en 

moleculaire waterstof of mierenzuur als de waterstofdonor. Bij het gebruik van mierenzuur werd 

de hoogste opbrengst aan GVL (52 mol%) verkregen bij 180 °C, 16 uur reactietijd en met D-
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fructose als de C6-suiker bron in combinatie met TFA en Ru/C in water. De belangrijkste 

bijproducten waren onoplosbare vaste stoffen, ook wel humins genoemd, gevormd tijdens de 

zuur gekatalyseerde omzetting van D-fructose naar het intermediaire levulinezuur (LA). Bij 

gebruik van moleculaire waterstof als waterstofbron werd het hoogste rendement aan GVL (62 

mol%) behaald met D-fructose in combinatie met TFA en Ru/C in water (180 °C, 94 bar H2, 8 

uur). Een volledige D-fructose conversie werd verkregen bij deze condities. De belangrijkste 

bijproducten waren mierenzuur en onoplosbare vaste stoffen (humins). Het gebruik van een 

voorgevormde homogene water oplosbare ruthenium katalysator uit RuCl3 en tris(3-

sulfonatofenyl)phosphane (TPPTS) in combinatie met TFA gaf kwantitatieve C6-suiker 

conversies, maar met een lagere opbrengst aan GVL (23 mol%) dan vergeleken met de 

heterogene Ru katalysator. 

 

 

 

Schema 4 De zuur gekatalyseerde hydrolyse van D-glucose naar LA en vervolgens de 

hydrogenering van LA naar GVL. 
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