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Inn de laatste twee decennia heeft het onderzoek naar dendrimeren een grote ontwikkeling 

doorgemaakt.. De specifieke boom-achtige structuur van deze systemen heeft veel chemici 

geïnspireerdd tot de synthese van nieuwe dendrimere moleculen waarbij verschillende 

toepassingenn in overweging zijn genomen. Een belangrijke potentiële toepassing van 

dendrimerenn is het gebruik als dragermateriaal voor katalysatoren. De homogene 

dendrimeree katalysator kan vanwege zijn grootte door middel van nanofiltratie 

gemakkelijkk worden hergebruikt. Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt, 

omvatt de ontwikkeling van dendrimere katalysatoren gebaseerd op 

overgangsmetaalcomplexenn en hun gebruik in een doorstroom membraanreactor. Hierbij 

ligtt de nadruk op periferie-gefunctionaliseerde dendrimeren en wordt gekeken naar de 

invloedd van het dendrimeer op de katalytische activiteit en selectiviteit evenals de 

stabiliteitt in een doorstroom membraanreactor. 

Inn eerste instantie ging de aandacht uit naar carbosilaan dendrimeren als dragermateriaal, 

omdatt deze dendrimeren inert zijn tijdens de katalyse en bovendien de grootte en 

flexibilitei tt van deze moleculen gemakkelijk gevarieerd kan worden. De geoptimaliseerde 

synthesee van carbosilaan-dendrimeren met een vertakkingsgraad van drie en een 

ketenlengtee van twee en drie koolstof-atomen staat beschreven in hoofdstuk 1. Om meer 

inzichtt te krijgen in de structuur van deze verbindingen zijn ze bestudeerd met behulp van 

theoretischee berekeningen en een kristalstructuur opheldering is verkregen voor het tweede 

generatiee C2-dendrimeer. In hoofdstuk 1 staat ook een beschrijving van de opstelling van 

dee membraanreactor die is gebruikt voor de continue experimenten. De retentie van de 

verschillendee dendrimeren is gemeten in verscheidene oplosmiddelen. De retenties van 

lineairee polystyreen moleculen waren vergelijkbaar met die van de dendrimeren. Er is een 

groott oplosmiddeleffect gevonden voor de carbosilaan dendrimeren waarbij gebruik werd 

gemaaktt van het Koch/SelRO MPF-60 NF membraan in de continue opstelling. 

Dichloormethaann is het beste oplosmiddel tot nu toe getest is en zelfs de aanwezigheid van 

substratenn in het oplosmiddel verlaagt de retentie van de dendrimeren. Het is duidelijk dat 

hett toepassen van het Koch/SelRo MPF-60 NF membraan gelimiteerd is. 
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Bijj  het begin van dit onderzoek was er nog niet veel bekend over het functionaliseren van 

dendrimerenn en over dendrimere katalysatoren. Het was belangrijk om goede synthetische 

methodenn te vinden voor de volledige functionalisering van dendrimeren. In dit 

proefschriftt worden verschillende synthetische routes voor carbosilaan-dendrimeren met 

difenylfosfine-groepenn aan de periferie beschreven. Een serie carbosilaan-dendrimeren met 

Si(CH3)2CH2PPh2,, Si(CH3)(CH2PPh2)2, Si(CH3)2CH2CH2PPh2 en Si(CH2CH2CH2PPh2)3 

eindgroepenn zijn gesynthetiseerd (hoofdstukken 2, 3 en 4). De eerste drie soorten zijn 

bereidd door middel van een reactie van het TMEDA complex van 

(difenylfosfino)methyllithiumm met de chloorsilaan eindgroepen van de dendrimeren of 

doorr een reactie van kaliumdifenylfosfide met chloormethylsilaan eindgroepen. De 

Si(CH2CH2CH2PPh2)3-gefunctionaliseerdee dendrimeren zijn verkregen door een reactie 

vann difenylfosfine met de allyl eindgroepen van de dendrimeren. 

xx = 0, 1,2 x = 0 , 1 x = o, 1 
nn = 0, 1 n = 0, 1 m =4, 12 
m = 4 ,, 12, 36 m = 4, 12 

Dee SiCH2PPh2-gefunctionaliseerde carbosilaan-dendrimeren met een ketenlengte van twee 

koolstof-atomenn zijn gebruikt in de palladium gekatalyseerde hydrovinylering en allylische 

substitutiee reacties (hoofdstuk 2). De grootste dendrimere katalysatoren zijn gebruikt in een 

doorstroomm membraanreactor. Een groot probleem bij het gebruik van deze systemen in 

eenn continu proces is deactivering van de katalysator. Bij gebruik van dendrimere liganden 

mett Si(CH2PPh2)2 eindgroepen, daalde de opbrengst voor allylische substitutiereacties snel 

tijdenss de continue experimenten en werd nihil (<0.1%) nadat de reactor circa vijftien keer 

wass gespoeld met substraatoplossing. Toen een dendrimeer ligand met SiCH2CH2PPh2 

eindgroepenn werd gebruikt, werd een veel stabielere katalysator verkregen. Tijdens het 

experimentt daalde de opbrengst slechts van -90% naar -75% nadat er vijftien 

reactorvolumess door de reactor gepompt waren. Dit komt overeen met een retentie van 

98.5-99%,, zoals verwacht mag worden voor een katalysator van dit formaat. Hieruit blijkt 

datt een verandering van de eindgroepen van het dendrimere ligand een enorme invloed 

heeftt op de stabiliteit van de katalysator. 
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Dee SiCH2PPh2- en SiCH2CH2PPh2-gefünctionaliseerde carbosilaan-dendrimeren met 

ketenlengtenn van twee en drie koolstof-atomen zijn gebruikt als liganden voor de rhodium 

gekatalyseerdee hydroformylering van 1-octeen (hoofdstuk 3). Hierbij werd de invloed van 

dee grootte en de flexibiliteit van de dendrimere structuur op de katalytische activiteit en 

selectiviteitt onderzocht. De dendrimere liganden met Si(CH3)2CH2PPh2 en 

Si(CH3)(CH2PPh2)22 eindgroepen geven dezelfde selectiviteit als de overeenkomstige 

modelverbindingen,, (CH3)3SiCH2PPh2 en (CH3)2Si(CH2PPh2)2. Daarentegen is de activiteit 

vann het systeem wel afhankelijk van de grootte en flexibiliteit van het dendrimere 

dragermateriaal.. Wanneer de fosfines dichter bij elkaar gedwongen worden, wordt de 

katalysatorr minder actief, dat wil zeggen voor hogere generaties van de dendrimeren en 

voorr de meer compacte C2-dendrimeren. De dendrimere liganden met 

Si(CH3)2CH2CH2PPh22 eindgroepen leveren katalysatoren op die minder actief zijn dan die 

vann de dendrimere liganden met een methyleen-brug tussen het terminale silicium- en 

fosfor-atoom.. Het grootste dendrimere ligand met een ethyleen-brug tussen het terminale 

Si-atoomm en P-atoom geeft een iets hogere selectiviteit voor het lineaire product 

(lineair/vertaktt = 4.9 vergeleken met 2.3). Dit is een klein effect, maar fundamenteel zeer 

interessant:: het laat zien dat de selectiviteit van de hydroformyleringsreactie verbeterd kan 

wordenn door de structuur van het dragermateriaal te veranderen. Gedetailleerd inzicht in 

ditt effect kan leiden tot de bereiding van selectievere katalysatoren. 

Si(CH2CH2CH2PPh2)3-gefunctionaliseerdee carbosilaan-dendrimeren zijn gesynthetiseerd 

doorr middel van een fotochemisch geactiveerde additiereactie van difenylfosfine aan de 

olefinischee eindgroepen van het dendrimeer (hoofdstuk 4). Deze reactie wordt 

verondersteldd te verlopen via een radicaal mechanisme, waarbij de eerste stap de vorming 

vann een PR.2-radicaal is. De mogelijkheid van een fotochemisch geactiveerd [2+2] 

additiemechanismee werd zowel experimenteel als met behulp van DFT-berekeningen 

onderzocht.. DFT-berekeningen laten zien dat de energiebarrière voor een reactie die via 

eenn cyclische tussentoestand verloopt, erg laag is, wat betekent dat dit een voor de hand 

liggendd reactiepad is. Uit de berekeningen blijkt dat de energiebarrières voor een radicaal 

mechanismee ook zeer laag zijn. Experimentele resultaten wijzen naar een radicaal 

mechanisme,, maar een [2+2] additiemechanisme kan niet worden uitgesloten. 

Tott nu toe zijn alleen covalent gefunctionaliseerde dendrimeren besproken. Deze 

benaderingg heeft als nadeel dat het volledig functionaliseren niet triviaal en bovendien 
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irreversibell  is. Een niet-covalente manier van functionaliseren zou de synthese van 

katalysatorenn op een dendrimere drager aanzienlijk vereenvoudigen. Een niet-covalente 

wijzee van verankering van een katalysator is van nature reversibel en maakt het mogelijk 

hett dragermateriaal steeds opnieuw te functionaliseren met verschillende functionele 

groepen.. Zo'n niet-covalente benadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

combinatiee van ionogene interacties en waterstofbruggen, is beschreven in hoofdstuk 5. 

Hierbijj  is een vijfde generatie poly(propyleen imine) dendrimeer gebruikt welke 

gefunctionaliseerdd is met ureum-adamantyl eindgroepen. Deze gastheer bindt op een goed 

gedefinieerdee manier ureum-zuur-gefunctionaliseerde trifenylfosfine-liganden in de 

periferiee van het dendrimeer. Palladium-complexen van het supramoleculaire multidentaat 

fosfïne-ligandd zijn gebruikt als katalysator in de allylische aminering van crotylacetaat en 

piperidine.. De activiteit en selectiviteit van de dendrimere katalysator zijn vergelijkbaar 

mett die van het monomere systeem, wat erop wijst dat er geen afname in activiteit is als 

gevolgg van de immobilisatie. De retentie van de supramoleculaire katalysator is hoog 

(99.4%)) en het systeem kan worden toegepast in een doorstroom membraanreactor. Net 

zoalss bij de covalent gefunctionaliseerde systemen van hoofdstuk 2 is de stabiliteit van de 

katalysatorr een belangrijk aspect. 

Inn het algemeen blijken dendrimeren geschikt als dragermateriaal voor katalysatoren. De 

dendrimerenn die in dit proefschrift worden beschreven, zijn actief in verscheidene 

katalytischee reacties. Voor palladium-gekatalyseerde reacties zijn zowel de activiteit als de 

selectiviteitt van de verschillende generaties dendrimeren vergelijkbaar met die van de 

monomeree verbindingen, wat erop wijst dat de katalytische centra goed toegankelijk zijn 

voorr het substraat. Voor de rhodium-gekatalyseerde hydroformyleringsreacties is er wel 

eenn effect op de activiteit maar niet op de selectiviteit van het systeem. Wanneer de 
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fosfiness dichter bij elkaar gedwongen worden, worden er inactieve rhodium-complexen 

gevormd,, wat leidt tot een afname in activiteit. 

Dezee dendrimere katalysatoren kunnen gebruikt worden in een doorstroom 

membraanreactor.. Voor industriële toepassingen zijn echter zeer hoge retenties 

noodzakelijkk (>99.99%) en zullen hogere generaties dendrimeren gebruikt moeten worden. 

Zoalss voor alle recyclebare katalysatoren is de stabiliteit van de katalysator een belangrijk 

aspect.. Bovendien zouden nieuwe membraanmaterialen ontwikkeld moeten worden die 

minderr afhankelijk zijn van het oplosmiddel en de temperatuur. 
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