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De hedendaagse maatschappij leunt zwaar op het gebruik van fossiele grondstoffen voor de 
productie van energie, brandstof en chemicaliën. De voorraden fossiele grondstoffen raken 
echter uitgeput en de zorgen om milieuvervuiling, samen met een stijgende energiecon-
sumptie hebben ervoor gezorgd dat er een vraag is ontstaan naar duurzame alternatieven. 
Overheden en industrieën hebben de handen ineen geslagen en besteden veel aandacht aan 
onderzoek naar duurzaamheid, met als doel om een groot deel van de fossiele brandstoffen 
en chemicaliën te vervangen door ‘groene’ alternatieven, bijvoorbeeld gebaseerd op bio-
massa. Als een hernieuwbare koolstofbron is biomassa bij uitstek geschikt om op termijn 
fossiele bronnen voor chemicaliën (aardolie, steenkool, etc.) te vervangen. Lignocellulosi-
sche biomassa heeft de juiste structuur die omgezet kan worden in een uitgebreide lijn van 
chemische bouwstenen met een hoog toepassingspotentieel.

Katalytische reacties spelen een cruciale rol bij de omzetting van biomassa naar kostbare 
eindproducten. Voor de farmaceutische en fijnchemicaliën industrieën, waar een hoog ge-
halte van gefunctionaliseerde en specialistische moleculen gefabriceerd moeten worden, 
is het belangrijk om zeer actieve maar vooral selectieve katalysatoren te hebben om het 
gewenste product te maken. De moleculair gedefinieerde homogene katalysatoren zijn wat 
dat betreft top-kandidaten. Hierbij speelt de keuze van het ligand een grote rol: het beïn-
vloedt het sturen van de activiteit en selectiviteit van de katalysator. Dit proefschrift levert 
een bijdrage aan dit onderzoeksveld door zich specifiek te richten op het ontwikkelen van 
dergelijke systemen. De ontwikkeling van liganden en katalysatoren en de toepassing hier-
van in katalytische transformaties die relevant zijn voor de omzetting van biogene substra-
ten wordt beschreven en aan de hand van de prestaties in de katalytische reacties wordt de 
toepasbaarheid bekeken.

In Hoofdstuk 1 wordt een introductie en achtergrond gegeven over de onderwerpen die be-
handeld gaan worden in dit proefschrift. De eigenschappen en de rol van N-Heterocyclische 
Carbenen (NHCs) als liganden worden besproken. De verdere ontwikkeling van liganden 
in coöperatieve (hemi-labiele of bifunctionele) liganden  wordt uitgelegd en verscheidene 
succesvolle voorbeelden worden gegeven van de toepassing van complexen met zulke ligan-
den. Het onderwerp biomassa en de rol die het speelt wordt kort geïntroduceerd, en geïn-
spireerd door de functionaliteiten die aanwezig zijn in van biomassa afkomstige moleculen 
worden er drie verschillende katalytische reacties besproken die een rol spelen in dit pro-
ject: de omzetting van polaire substraten door middel van hydrogenolyse en hydrogenering, 
en de directe α-alkylering van ketonen met alcoholen.

Aanvankelijk lag de focus van dit project op de omzetting van esters naar alcoholen. In 
hoofdstuk 2 beschrijven we een re-evaluatie van het systeem dat eerder was beschreven in 
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de Elsevier groep voor een succesvolle omzetting van esters: een Ru(acac)3 / triphos sys-
teem (zie Figuur 1). Resultaten die waren verkregen met dit systeem, in niet gefluoreerde 
oplosmiddelen en zonder additieven maar die wel kwantitatief ester omzetten, bleken niet 
reproduceerbaar. Uit ons onderzoek bleek dat het vervangen van de milieu onvriendelijke 
gefluoreerde alcoholen door dioxaan resulteerde in een redelijk werkend systeem. Het toe-
passen van lagere druk en hogere temperaturen leidde tot activiteit van verscheidene ru-
thenium hydrogenolyse katalysatoren  in de hydrogenolyse van esters tot alcoholen. Geen 
van deze katalysatoren gaf echter betere resultaten dan verkregen met gefluoreerde syste-
men. Een tweede deel van dit onderzoek richtte zich op de synthese en de toepassing van 
tridentaat difosfine-NHC (PCNHCP) en diNHC-fosfine (CNHCPCNHC) liganden, waarin de sterke-
re NHC donor een of twee van de fosfines in triphos (Figuur 1) vervangt. Het Ru(CNHCPCNHC) 
systeem vertoonde geen enkele activiteit in ester hydrogenolyse reacties, in tegenstelling 
tot het Ru(PCNHCP) systeem dat wel activiteit vertoonde. 

Figuur 1. Schematische hydrogenolyse van esters (links) en de liganden die gebruikt zijn in de kata-
lyse (rechts).

In het overige deel van dit proefschrift, Hoofdstuk 3-6, ligt de focus op de ontwikkeling van 
een bidentaat NHC-amine ligand, en de toepassing van complexen hiervan in verschillende 
katalytische reacties relevant voor biomassa conversie.

Hoofdstuk 3 gaat over de synthese van dit nieuwe NHC-amine ligand (CNHC-NH2) en een serie 
van M-half-sandwich complexen (M = Ru, Ir en Rh) gebaseerd op dit ligand, zoals weerge-
geven in Figuur 2. 

Figuur 2. Het CNHC-NH2 ligand en M-halfsandwich complexen [Ru(p-cym)Cl(CNHC-NH2)]A (A- = anion) 
en [MCp*Cl(CNHC-NH2)]PF6 (M = Ir, Rh).

De structuur en spectroscopische eigenschappen van deze complexen zijn vergeleken met 
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data van analoge, eerder gerapporteerde complexen, waarbij voornamelijk gebruik is ge-
maakt van NMR spectroscopie en Röntgen diffractie studies. Uit dit onderzoek blijkt dat een 
kleinere chelaatring in combinatie met de conjugatie die plaatsvindt in het nieuwe CNHC-NH2 

ligand ervoor zorgt dat de elektron donatie in complexen toeneemt in vergelijking met li-
ganden met een niet-geconjugeerde of grotere chelaatring. Tevens is er sprake van een niet-
optimale overlap van orbitalen, veroorzaakt door de kleinere chelaatring, die er voor zorgt 
dat de geometrie enigzins  geforceerd is. Hierdoor is er een grotere kans op dissociatie van 
de amine, en dit is over het algemeen bevorderlijk voor katalytische reacties.
 
In Hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van een tweede set van complexen (Ru, Ir en Rh) 
met het CNHC-NH2 ligand besproken waar, indien nodig, een cod ligand als bijkomend ligand 
wordt gebruikt. Met deze complexen worden drie verschillende coordinatie wijzes van het 
CNHC-NH2 ligand onderzocht: een neutrale monodentaat coördinatie, een neutrale bidentaat 
coordinatie en een monoanionische bidentaat coördinatie. 

De structurele parameters van de op de verchillende wijze coordinerende liganden zijn in 
kaart gebracht met behulp van NMR spectroscopie, Röntgen diffractie studies en DFT be-
rekeningen om structuren te simuleren. De conjugatie van de aniline bleek een grote rol 
te spelen in het bepalen van de structurele eigenschappen van de liganden. De bindingsaf-
standen van de aromatische ring van de aniline werden inequivalent wanneer het ligand in 
monoanionische vorm coordineerde, wat correleert met de contributie van de geconjun-
geerde, gedelocalizeerde structuur. Voor de M(cod) complexen (M = Ir, Rh) werd aange-
toond dat de coordinatie wijze van het ligand reversibel is van neutraal monodentaat naar 
monoanionisch bidentaat, wat bereikt werd door deprotoneren / protoneren. De neutrale 
bidentaat coordinatie modus van het ligand was alleen verkregen via een directe synthese. 
Een interessant mono-chloor-gebrugd bis-ruthenium(III)-dimeer was verkregen waarin 
twee verschillende coordinatie wijzes van het ligand werden geconstateerd: neutraal bi-
dentaat en monoanionisch bidentaat. In eerste instantie zou men verwachten dat zo’n com-
plex paramagnetisch gedrag vertoont, maar het complex blijkt diamagnetisch te zijn (NMR). 
Dit kan verklaard worden door een sterke antiferromagnetische koppeling tussen de twee 
ongepaarde electronen op beide Ru-centra. DFT berekeningen duiden inderdaad een open-
shell singlet grondtoestand. Het mono-chloor-gebrugde dimeer is verder gestabiliseerd 
door twee waterstofbindingen die gevormd worden tussen een amine proton en een chloor 
atoom die zo ook een brug vormen tussen de twee Ru-centra.

In Hoofdstuk 5 wordt de toepassing van de half-sandwich complexen in de hydrogenering 
van polaire bindingen beschreven. De structurele variaties van de liganden die besproken 
waren in Hoofdstuk 3 blijken invloed te hebben op de katalytische activiteit: kleinere che-
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laatringen in combinatie met een geconjugeerd systeem in de CNHC-NH2 liganden hebben 
positieve invloed op de katalytische reactie. Toepassing van het [Ru(p-cym)Cl(CNHC-NH2)]A 
(A- = anion) complex met een kleine chelaat ring resulteerde in hogere TOFs dan de verge-
lijkbare, grotere chelaatring, complexen. 

Figuur 3. Gesynthetiseerde complexen waarin het CNHC-NH2 ligand in drie verschillende coordinatie 
modes voorkomt. M(cod) (M = Ir, Rh) complexen met een monodentaat neutraal en bidentaat mono-
anionisch ligand, en een Ru-complex met bidentaat neutrale en bidentaat monoanionische liganden.

Eenzelfde trend werd gevonden voor analoge  MCp* complexen (M = Ir, Rh) met verschil-
lende groottes van chelaatringen. Echter werd er een veel kleinere invloed van de grootte 
van de chelaatring op de TOF waargenomen. Dit kan verklaard worden door het feit dat 
p-cymeen complexen waarschijnlijk een “inner-sphere” mechanisme volgen, waarin sterke 
electrondonerende liganden een positieve invloed hebben op het verloop, terwijl Cp* com-
plexen de voorkeur geven aan een “outer-sphere” mechanisme. Een grotere sterische bulk 
als N-substituent op de NHC had ook een gunstig effect op de reactiesnelheid. Als nBu werd 
gebruikt als substituent in plaats van Me of Et, werd een kleinere inductieperiode waar-
genomen en was de katalysator het meest actief. Aanvullend op deze resultaten werd het 
meest successvolle complex, [Ru(p-cym)Cl(CNHC-NH2)]PF6 , toegepast in een screening van 
de hydrogenering van op biomassa geïnspireerde substraten, en werd de toepasbaarheid 
van het NHC-amine ligand getest.

Figuur 4. Schematische hydrogenering van polaire bindingen (links) en de substraten die gebruikt 
worden in dit hoofdstuk (rechts).
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Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 6, omvat de toepassing van een selectie van de ontwik-
kelde complexen die het CNHC-NH2 bevatten naast een half-sandwich of cod ligand, in de di-
recte α-alkylering van ketonen met alcoholen. Alle katalysatoren vertoonden activiteit in 
deze reactie, maar de selectiviteit bleek sterk af te hangen van zowel de hydrogenerings-
activiteit van de katalysator als de substraatkeuze. Sterische redenen leidden ertoe dat er 
poly-gealkyleerde bijproducten ontstaan in het geval van substraten met een kleinere alkyl-
groep vergeleken met substraten met een grotere alkylgroep. De monoanionische bidentaat 
liganden in de M(cod) (M = Ir, Rh) complexen bleken in deze reactie te kunnen functioneren 
als interne base, waardoor de toevoeging van een externe base overbodig wordt gemaakt. 
Twee biomassa-geïnspireerde / natuurlijke alcoholen (ethyleen glycol en geraniol) werden 
getest om te kijken in hoeverre deze reactie toegepast kon worden in het functionaliseren 
van biogene substraten. Hoewel het grotere substraat geraniol gemakkelijker gebruikt kan 

worden in deze reactie, blijft de selectiviteit een kwestie die voor verbetering vatbaar is.
Figuur 5. Directe α-alkylering van ketonen met alcoholen (links), en de algemene structuur van de 
toegepaste katalysatoren (rechts). M(cod) complexen met een coordinerende NH functie konden wor-
den toegepast als interne base.

Met het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, is meer inzicht verkregen in de al-
gemene toepasbaarheid van een NHC-amine ligand. Het feit dat in het door ons beschreven 
ligand de amine in conjugatie is met de NHC zorgt voor een duidelijke invloed op de kataly-
tische eigenschappen. Het heeft zelfs gevolgen voor de uiteindelijke maakbaarheid van een 
complex. Door zoveel mogelijk te begrijpen over de invloed van dit geconjugeerde amine 
op, onder andere, de donor sterkte van het ligand wordt bijgedragen aan een toekomstig 
rationeel ontwerp van katalysatoren. Ook fungeert het onderzoek naar de toepasbaarheid 
van de NHC-amine bevattende complexen in de reductie van polaire bindingen en de directe 
alkylering reacties als basis voor verder onderzoek naar de toepassing van homogene kata-
lysatoren in de omzetting van biogene substraten.
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