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Evaluatie 

E valuatie 

Het hoofddoel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het ontwikkelen van 

katalysator-systemen die goede katalysator prestaties combineren met een eenvoudige 

scheiding van de producten en die volledig her te gebruiken zijn in opeenvolgende cycli. De 

voornaamste strategie die werd gehanteerd was gericht op het verankeren van homogene 

katalysatoren aan vaste polymère dragers. Geschikte homogene katalysatoren werden 

uitgezocht op hun prestaties in de homogene fase en op bindingssterkte van het metaal aan het 

ligand. Als polymère drager werden silicaat materialen gebruikt omdat uit eerdere 

onderzoeken is gebleken dat dit type materiaal zeer geschikt is (Hoofdstuk 1). 

Rhodium-difosfme complexen met een grote P-Rh-P bijt-hoek werden op 

verschillende manieren op een polysilicaat oppervlak gestationeerd: een water-oplosbaar 

rhodium-difosfine complex werd geïmobiliseerd in een waterfilm op het silica oppervlak 

(Hoofdstuk 2) en een trimethoxysilaan gefunctionaliseerd rhodium-difosfine complex werd 

verankerd in een sol-gel matrix (Hoofdstuk 3) en covalent verankerd aan het oppervlak van 

commercieel verkrijgbare silica. Deze systemen werden vervolgens toegepast in de 

hydroformylering van 1-okteen in opeenvolgende katalytische cycli. Een hoge selectiviteit 

naar 1-nonanal (-95%), welke eerder werd gevonden met de homogene analogen, werd 

verkregen met deze geïmmobiliseerde katalysatoren. Bovendien konden alle systemen 

meerdere keren worden ge-recycled zonder verlies van activiteit en selectiviteit en er werden 

geen sporen van de katalysator aangetroffen in de product oplossing. 

Met behulp van vaste-stof karakteriseringsmethoden werd de structuur van de covalent 

verankerde hydroformylerings-katalysator opgehelderd en tevens werd de invloed van de 

drager op de katalysator onderzocht (Hoofdstuk 4). Er werd gevonden dat op de drager onder 

standaard condities een hydroformylerings- en een hydrogenerings-katalysator coöperatief 

werkzaam zijn. Van dit fenomeen werd gebruik gemaakt door in één pot een directe en 

schone omzetting van 1 -okteen naar 1 -nonanol te bewerkstelligen via een hydroformylering-

hydrogenering tandem reactie. Bovendien werd, door middel van kleine manipulaties in de 

reactiecondities, de interactie van de drager met de katalysator beheerd waardoor een 

reversibele modulatie van de katalysator-functie mogelijk werd tussen een hydroformylering, 

een hydrogenering en een hydroformylering-hydrogenering tandem reactie. Dit resulteerde in 

een enkel katalysator systeem waarmee, afhankelijk van de ingestelde condities, 1-okteen kon 

worden omgezet in nonanal, nonanol of oktaan in opeenvolgende cycli. 

Het gemak waarmee de geïmmobiliseerde hydroformylerings katalysator kan worden 

gescheiden van het product werd vervolgens onderzocht in een continue doorstroomreactor 

waarbij superkritisch kooldioxide werd gebruikt als de dynamische fase (Hoofdstuk 5). Het 

systeem vertoonde een hoge activiteit en selectiviteit naar 1-nonanal gedurende vele uren 

zonder dat er sprake was van deactivering van de katalysator. 
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De trimethoxysilaan gefunctionaliseerde rhodium-difosfme katalysator werd tevens 

verankerd in de kanalen van monolieten die werden gemonteerd op de roerbladen van een 

mechanische roerder (Hoofdstuk 6). Hydroformyleringsreacties werden achtereenvolgens 

uitgevoerd op diverse substraten in organische-, waterige- en gasvormige fases. Talloze 

experimenten werden gedaan met één katalysator-systeem voor meer dan een halfjaar zonder 

dat daarbij de katalysator in kwaliteit achteruitging. 

Nieuwe asymmetrische waterstofoverdrachts katalysatoren werden geïmobiliseerd op 

silica en werden vervolgens toegepast in batch- en continue-reactoren (Hoofdstuk 7). Een 

verankerd chiraal ruthenium-aminoalcohol complex gaf een hoge activiteit en selectiviteit in 

de reductie van acetofenon. Onder geoptimaliseerde condities werd een ee van 90% verkregen 

bij een conversie van 95% en een zeer constante katalysator activiteit werd waargenomen in 

een continue reactor gedurende een hele week. Het bleek verder dat silica een geschikte 

drager was voor de vastestof fase synthese van dit type waterstofoverdrachts katalysatoren; de 

toegepaste methode gaf in korte tijd toegang tot een kleine serie geïmmobiliseerde ruthenium-

aminoalcohol complexen die produktverdelingen te zien gaven die vergelijkbaar waren met 

hun homogene analogen en die na de reactie gemakkelijk konden worden gescheiden van de 

producten. 

Het covalent immobiliseren van palladium-fosfine complexen op silica was een 

geschikte methode voor het verkrijgen van terug te winnen en her te gebruiken allylisch 

alkylerings katalysatoren (Hoofdstuk 8). Zowel bidentate als monodentate fosfine liganden 

vormden stabiele palladium complexen die ge-recycled konden worden zonder afname in 

katalysator activiteit. Hierbij was een voorbehandeling van het silica oppervlak met 

dichloordimethylsilaan nodig om de katalysator kwaliteit volledig te behouden tijdens het 

recyclen. De regioselectiviteit voor de ge-alkyleerde producten die de geïmobiliseerde 

katalysatoren ten toon spreidden lieten dezelfde trend zien als die, in eerder onderzoek, 

gevonden is voor homogene katalysatoren. 

Naar aanleiding van het werk, beschreven in dit proefschrift, kan worden 

geconcludeerd dat het immobiliseren van homogene katalysatoren op silicaat materialen kan 

resulteren in katalysator systemen die een goede katalysator-prestatie verenigen met een 

kwantitatieve scheiding en recycling van de katalysator. Het verankeren van nauwkeurig 

geselecteerde homogene katalysatoren op silica resulteerde in duurzame katalysator systemen 

voor hydroformylering-, hydrogenering-, asymmetrische waterstofsoverdracht- en allylische 

alkylerings-reacties. In alle systemen was de selectiviteit gelijk aan het analoge homogene 

systeem en was de activiteit niet veel lager terwijl er geen deactivering en weglekking van de 

katalysatoren werd waargenomen tijdens het recyclen. 
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