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Alcoholenn vinden hun toepassing in de verschillende werkgebieden van de chemie, ze worden 

voorall  toegepast als oplosmiddel (voornamelijk alcoholen met een C p C^ keten) of als 

uitgangsmateriaall  voor verdere omzettingen. Vooral in de fijnchemie vormen alcoholen een 

belangrijkk deel van de uitgangsverbindingen gebruikt in de synthese van medicijnen, parfums of 

alss toevoegingen in voedsel zoals geur en smaak. Het kan in een aantal gevallen zo zijn dat 

bedrijvenn hogere oxygenaten tot hun beschikking hebben. Dat kan zijn in de vorm van een 

overschott of zelfs als een afvalstroom, bijvoorbeeld als gevolg van over-oxidatie van 

koolwaterstoffen.. Deze oxygenaten zoals carbonzuren, esters of amides kunnen dan gebruikt 

wordenn als uitgangsverbindingen in de productie van alcoholen door reductie. 

Hett in dit proefschrift beschreven onderzoek omvat de ontwikkeling van een katalysator voor 

dee homogene hydrogenolyse van esters naar de corresponderende alcoholen. Er zijn in de 

literatuurr slechts enkele voorbeelden van homogene katalysatoren te vinden welke in staat zijn 

dezee conversie uit te voeren. De katalysatoren welke wel bekend zijn, zijn daarentegen vaak 

beperktt in hun toepassing, en kunnen vaak alleen gebruikt worden in de conversie van 

zogenaamdee geactiveerde substraten. Er zijn vele voorbeelden van rutheniumgekatalyseerde 

hydrogeneringsreactiess van carbonylverbindingen waarbij de katalysator zich in dezelfde fase 

bevindtt als het substraat. Om deze reden is de aandacht uitgegaan naar verbindingen op basis 

vann ruthenium, waarbij het ruthenium gestabiliseerd wordt door mono-, di-, tri-, en 

tetradentaatt liganden. Een uitstekende en gemakkelijk beschikbare katalysatorprecursor voor de 

hydrogenolysee van de geactiveerde ester dimethyloxalaat tot het diol ethyleenglycol is gevonden. 

Hett systeem bleek het meest efficiënt uitgaande van Ru(acac)3 (acac = acetyl acetonaat; 2,4-

pentadionaat)) in combinatie met het faciaal coördinerende fosforligand triphos (triphos = 

CH3C(CH2PPh2) 3) . . 

Doorr de keuze van het fosforligand kan het product van de reactie worden geselecteerd. Terwijl 

eenn meridionaal coördinerend fosforligand zoals PhP(C2H4PPh2)2 aanleiding geeft tot 

selectieve,, partiële reductie tot methylglycolaat door hydrogenolyse van een van de estergroepen 
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vann dimethyloxalaat, leidt de keuze van een faciaal coördinerend ligand als 

MeC(CH2PPh2) 33 onder dezelfde omstandigheden tot een volledige omzetting naar 

ethyleenglycol. . 

Hett katalysatorsysteem Ru(acac)3- tr iphos is niet beperkt tot de toepassing in hydrogenolyse 

vann geactiveerde substraten; niet geactiveerde substraten zoals vetzure esters en benzylische 

esterss kunnen eveneens worden omgezet naar de corresponderende alcoholen. Naast 

esterfunctionaliteitenn kan de katalysator worden toegepast in de reductie van andere functionele 

groepenn zoals ketonen, aldehyden, alkenen en nitrillen. Al deze substraten kunnen zonder 

problemenn in hoge opbrengsten en met uitstekende snelheden worden omgezet. 

Inn een aantal gevallen bleek de keuze van het oplosmiddel en het additief voor de vorming van 

hett uiteindelijke product belangrijk. In geval de verkeerde condities worden gekozen kan, naast 

hett product ten gevolge van hydrogenolyse, het omgeësterde product worden gevormd door 

reactiee met de alcohol die als oplosmiddel wordt gebruikt. Katalyse kan worden uitgevoerd in 

alcoholenn als methanol en 2-propanol als oplosmiddel met NEt3 als additief, echter, de beste 

resultatenn werden bereikt door het toepassen van polaire alcoholen als 2,2,2-trifluoroethanol en 

1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol. . 

Ondankss het succes van het katalysatorsysteem Ru{acac)3 - triphos, bleef de exacte 

samenstellingg van de katalysator tijdens katalyse onbekend. Om die reden werd gezocht naar 

rutheniumverbindingenn welke meer zouden lijken op de echte katalysator dan het mengsel 

Ru(acac)3- t r iphos.. Twee nieuwe verbindingen werden gesynthetiseerd en gekarakteriseerd, 

beidee reeds het triphos-ligand bevattend, het ligand dat essentieel bleek voor het verkrijgen van 

goedee conversies. Een van de verbindingen, het mononucleaire complex Ru(acac)2(K
2-triphos), 

werdd geïsoleerd vanuit de autoclaaf uit het Ru(acac)3 - triphos-mengsel. Het andere complex, 

hett dinucleaire [(triphos)Ru(//-Cl)3Ru(triphos)]Cl, werd beschouwd als een geschikte 

uitgangsverbindingg in de vorming van de actieve katalysator door het gemakkelijk openbreken 

vann de chloor"brug" tussen beide rutheniumcentra, geassisteerd door de base NEt3. Beide 

complexenn werden toegepast in de hydrogenolyse van dimethylftalaat, methylfenylacetaat en 

benzylbenzoaatt en bleken uitstekend te voldoen als katalysatorprecursor. De activiteit van beide 

complexenn lag hoger dan de activiteit welke gevonden werd voor het katalysatorsysteem 

Ru(acac)33 - triphos, bovendien vertoonden beide complexen activiteit onmiddelijk na 
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introductiee in het reactiemengsel, dit in tegenstelling tot het Ru(acac)̂ systeem dat geruime tijd 

nodigg heeft voor activiteit kon worden waargenomen. 

Teneindee inzicht te krijgen in de factoren welke de hydrogenolyse beïnvloeden zijn kinetische 

studiess uitgevoerd; reactieordes voor Ru(acac)3, [(triphos)Ru(//-Cl)3Ru(triphos)]Cl en waterstof 

zijnn bepaald. Op basis van deze gegevens, aangevuld met gegevens en overeenkomsten uit de 

literatuurr is een voorstel gedaan voor het mechanisme van de rutheniumgekatalyseerde 

hydrogenolysee van esters. Aangetoond werd, dat de reactie eerste orde in ruthenium is voor 

Ru(acac)3,, of een halve orde in het geval van het dinucleaire complex [(triphos)Ru(//-

Cl)3Ru(triphos)]Cl.. De reactie is eerste orde in waterstof. Door gebruik te maken van 

deuteriumm in plaats van waterstof werd aangetoond dat het waterstof dat nodig is voor de 

conversiee van de ester direct wordt verkregen uit het waterstofgas. De transfer-hydrogenering 

viaa hexafluoroaceton uit l,l,l,3,3,3-hexafluoro-2-propanol en NEt3 speelt geen rol, maar de 

polariteitt van het oplosmiddel is belangrijker. De rol van het oplosmiddel werd toegeschreven 

aann activering van het substraat door vorming van waterstofbruggen met de estercarbonylgroep. 

Tevenss speelt het polaire alcohol een rol in de activering van het waterstofmolecule. 

Hett gepostuleerde mechanisme is volledig in overeenstemming met de waarnemingen, de 

reactiesnelheidsvergelijkingenn en de door het oplosmiddel veroorzaakte activering van het 

katalysatorcomplexx en het substraat in beschouwing nemend. Het nieuwe katalysatorsysteem 

uitgaandee van Ru(acac)3, Ru(acac)2(K
2-triphos) of [(triphos)Ru(//-Cl)3Ru(triphos)]Cl, is tot op 

hedenn het actiefste homogene katalysatorsysteem en vertoont selectiviteiten en snelheden die 

nogg niet eerder zijn waargenomen en beschreven. 
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