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Figure 6.10 Conversion of LA with as received and pre-reduced Ru/C catalysts (0.5 wt.% Ru).  

Figure 6.11 Effect of inlet LA concentration on the STY for 6 h experiments with the Ru/C 

(0.5 wt.% Ru) catalyst. 

Effect of LA feed concentration was investigated in a range of concentrations 
0.1-11.2 mol/L using Ru/C (0.5 wt.% Ru) catalyst. Quantitative LA conversion is 
possible only at low initial LA concentrations (0.1 and 0.5 mol/L). With increas-
ing inlet LA concentration, the LA conversion decreases and is less than 6% at 
11.2 mol/L (pure LA). The STY versus the inlet LA concentration is given in Fig-
ure 6.11 and shows an optimum at a LA concentration of about 6 mol/L. 

Higher LA conversions when using concentrated LA feeds were achieved by tun-
ing reaction conditions, such as temperature (150 instead of 90°C), hydrogen flow 
(120 instead of 30 ml/min) and catalyst intake (5 instead of 2 g). At these optimized 
reaction conditions, an average LA conversion achieved 54% during 6 h on stream.

Samenvatting

Biomassa is de enige geconcentreerde bron van niet-fossiele koolstof die op 
aarde rijkelijk aanwezig is. De omzetting van biomassa naar groene chemicaliën 
en biobrandstoffen is in de laatste tien jaar het onderwerp van vele onderzoeks- 
en ontwikkelingsactiviteiten geweest. De belangrijkste doelstellingen zijn om 
efficiënte en milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen en de landbouw-
sector te stimuleren door bijvoorbeeld restproducten uit de land- en bosbouw te 
gebruiken als grondstof. Recente studies voorspellen dat het marktaandeel van 
groene chemicaliën in de chemische industrie wereldwijd zal toenemen tot 22% 
in 2025. 

Levulinezuur (LA) kan gemaakt worden vanuit C6 suikers, aanwezig in een 
groot aantal verschillende biomassa bronnen (bijvoorbeeld houtachtige bio-
massa en zetmeel), en wordt gezien als een zeer aantrekkelijke basis molecuul 
in plannen voor huidige en toekomstige bio-raffinaderijen. De toepassingen 
van LA als hars, weekmaker, in textiel, in diervoeders, als coating en als an-
tivries zijn reeds lang bekend. Recentelijk zijn nieuwe toepassingen aan deze 
lijst toegevoegd en LA is voorgesteld als oplosmiddel, als smaakstof en als uit-
gangsmateriaal voor de fabricage van diverse chemicaliën en farmaceutische 
halffabricaten. De aanwezigheid van zowel een keton als een carbonzuur in een 
molecuul LA zorgt voor een hoge reactiviteit en interessante mogelijkheden voor 
modificaties. Van bijzonder belang is de hydrogenatie van LA, wat interessante 
chemicaliën oplevert zoals y-valerolacton (GVL), pentaanzuur, 1,4-pentanediol 
en methyl tetrahydrofuran. GVL wordt gezien als een van de meest interessante 
LA derivaten door zijn aantrekkelijke eigenschappen. GVL is hernieuwbaar, 
gemakkelijk en veilig op te slaan en te transporteren, het heeft een laag smelt-
punt (-31°C), een hoog kookpunt (207°C) en open cup flash point (96°C) en het is 
mengbaar met water. Al deze eigenschappen maken van GVL een ideale duur-
zame vloeistof. GVL kan echter ook omgezet worden in interessante afgeleiden 
door middel van katalytische technologieën.

GVL wordt gewoonlijk gemaakt van LA door hydrogenatie. Deze reactie is 
onderzocht sinds de jaren 30 en een breed scala aan katalysatoren is onder-
zocht, zowel homogene als heterogene. Echter, de focus is voornamelijk gericht 
geweest op exploratieve katalytische vergelijkingsstudies, vooral in batch op-
stellingen, en meer toegepaste studies zijn zo goed als afwezig.

Het belangrijkste doel van deze thesis is om de kloof te overbruggen tussen 
fundamentele studies op moleculair niveau en het onderzoek dat nodig is voor 
een efficiënt reactor- en procesontwerp voor de synthese van GVL. Het grootste 
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deel van de studies zijn uitgevoerd in water, een voorbeeld van een milieuvrien-
delijk oplosmiddel, wat een bijzonder goed oplosmiddel voor LA hydrogenatie 
is gebleken in combinatie met ruthenium (Ru), de referentie katalysator voor LA 
hydrogenatie.

In Hoofdstuk 2 wordt een systematische experimentele studie naar de kat-
alytische hydrogenatie van LA beschreven. Een aantal mono en bimetallische 
Ru katalysatoren (1 wt.% Ru) op verschillende dragers zijn gebruikt in water in 
een batch opstelling (90°C, 45 bar H

2
, 2wt.% katalysator op LA). Acht monome-

tallische katalysatoren zijn getest op koolstof- (C, CNT) of anorganische dragers 
(Al

2
O

3
, TiO

2
, ZrO

2
, SiO

2
, Nb

2
O

5
 en Beta-12.5). Bij alle katalysatoren waren GVL en 

4-hydroxy pentaanzuur (4-HPA) de voornaamste producten en producten van 
over-hydrogenatie zijn niet gevonden. Het beste resultaat werd behaald met 
Ru/Beta-12.5 dat na 2 uur reactie een bijna kwantitatieve LA conversie (94%) gaf 
en een 66% opbrengst aan GVL, de rest is 4-HPA. Zie Figuur 6.1 voor de details. 
Daarnaast werden ook veelbelovende resultaten behaald met Ru/TiO

2
, welke 

een LA conversie van 93% gaf met een opbrengst van 85% GVL en 14% 4-HPA. 
De activiteit van een bimetallische RuPd/TiO

2
 katalysator was veel lager dan die 

van de monometallische Ru katalysator (9% conversie na 2 uur).

Figuur 6.1 Conversie van LA en opbrengst van GVL en 4-HPA na 2 uur reactie tijd. Rectie om-

standigheden: 90°C, 45 bar H2, CLA, 0 = 0.6-0.7 mol/L, mcat = 0.06 gr., roersnelheid = 2000 rpm.

De activiteit van de katalysator is sterk afhankelijk van de drager en de hoog-
ste activiteit (TOF tot 2.4 mol

LA
/mol

Ru
·s) werd gevonden bij Ru-Beta-12.5. Rel-

evante eigenschappen van de katalysatoren werden bepaald (de gemiddelde 
grootte van de Ru nanodeeltjes, BET oppervlakte, de oppervlakte van de micro-
poriën en de totale zuurgraad) en werden gebruikt om verbanden tussen de acti-
viteit van de katalysatoren en hun eigenschappen vast te stellen. Het is gebleken 
dat voor Ru/C, Ru/Al

2
O

3
 en Ru/TiO

2
 de TOF waarden in principe onafhankelijk 

waren van de katalysator eigenschappen. Dit geeft aan dat de reactie niet beïn-
vloed wordt door de structuur van de drager. De Ru-Beta-12.5 katalysator is een 
duidelijke uitzondering en de TOF van deze katalysator is veel hoger (met een 
factor 5) dan die van de anderen (Figuur 6.2). Dit geeft aan dat het gebruik van 
zeer zure, hoog poreuze dragers tot dramatische veranderingen in de interactie 
tussen de drager en de Ru-nanodeeltjes leidt en een (positief) effect heeft op de 
activiteit. De exacte reden voor de hoge activiteit van de Ru-Beta-12.5 moet nog 
worden bepaald, bijvoorbeeld door een experimentele studie naar de hydroge-
natie van LA met een grotere serie van op zeolieten gebaseerde Ru katalysatoren 
met verschillende zuurgraden en andere structurele eigenschappen.

Figuur 6.2 De relatie tussen de TOF en specifieke oppervlakte (links) en de oppervlakte van 

de micro poriën (rechts).

In Hoofdstuk 3 is een gedetailleerde studie naar de effecten van katalysa-
tor synthese parameters (de Ru-bron, calcinatie en/of reductie condities) op de 
prestaties van Ru/TiO

2
 (anatase) katalysatoren uitgevoerd. De werking van de 

katalysator is bestudeerd in een batch reactor met 45 bar waterstofdruk, met 
water (90°C) of dioxane (150°C) als oplosmiddel. Opmerkelijke verschillen in de 
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Figuur 6.3 Het effect van de hoeveelheid waterstof in het reduceergas op de diameter van 

de Ru deeltjes voor Ru/TiO2 katalysator geprepareerd vanuit RuCl3 precursor met en zonder 

calcinatie stap. 

activiteit van de katalysatoren werden waargenomen voor de drie verschillende 
uitgangsmaterialen (RuCl

3
, RuNO(NO)

3
 en Ru(NH

3
)

6
Cl

3
) met de trend in activiteit 

gelijk in beide oplosmiddelen. De katalysator gemaakt vanuit RuCl
3
 is de meest 

actieve in beide gevallen. Aanzienlijk lagere LA conversies werden waarge-
nomen na 4 uur voor RuNO(NO)

3
 en Ru(NH

3
)

6
Cl

3
). In alle gevallen was GVL het 

belangrijkste product, zoals verwacht, met kleine hoeveelheden van het tussen-
product 4-HPA wanneer de reactie in water uitgevoerd werd. De concentratie 
waterstof tijdens het reduceren van de katalysator heeft een groot effect op de 
activiteit. De orde van activiteit is hetzelfde voor beide oplosmiddelen en de 
beste resultaten werden verkregen met de katalysator gereduceerd met 10 vol.% 
H

2
. De TEM resultaten laten dezelfde deeltjesgrootte van ongeveer 2.2 nm. zien 

voor de reductie met 10 en 50 vol.% H
2
, terwijl 100 vol.% H

2
 tot samenklonter-

ing leidt en een gemiddelde deeltjesgrootte van 8.4 nm. (Figuur 6.3)
Een negatief effect van een tussentijdse calcinering stap tijdens de preparatie 

van de katalysator op de katalytische activiteit in water voor de katalysatoren 
gemaakt met de RuCl

3
 precursors werd gevonden (Figuur 6.4). De activiteit van 

de gecalcineerde katalysatoren was in alle gevallen lager dan die van de niet ge-
calcineerde. De conclusie kan dus getrokken worden dat een tussentijdse cal-
cinerings stap een duidelijk negatief effect heeft op de werking van de Ru/TiO

2
 

katalysatoren. Een mogelijke verklaring is een toename in de gemiddelde afmet-
ingen van de Ru nanodeeltjes wanneer een tussentijdse calcinerings stap 

Figuur 6.4 Effect van de samenstelling van het reductie gas en het gebruik van een tussen-

tijdse calcinerings stap op de initiële reactiesnelheid voor de katalytische hydrogenatie van 

LA in water voor verschillende Ru/TiO2 katalysatoren (gemaakt met RuCl3) onder standard 

reactiecondities.

Figuur 6.5 Initiële reactie snelheid en TOF voor LA hydrogenatie in water vs. de gemiddelde 

grootte van Ru nanodeeltjes voor de Ru/TiO2 katalysator gemaakt in deze studie volgens 

TEM.

is toegevoegd aan het synthese protocol. Dit is inderdaad waar gebleken. Zie 
Figuur 6.3 voor details.

Onderzoek naar de eigenschappen van de katalysatoren toonde aan dat de 
verschillende manieren van preparatie katalysatoren opleveren met Ru deeltjes 
die verschillen in gemiddelde grootte. Het was aangetoond dat de katalysator ac-
tiviteit (TOF en initiële snelheid) in zowel water als dioxane sterkt gecorreleerd 
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Figuur 6.6 Pariteitsdiagram met de conversie van LA na 4 uur reactie tijd in water en dioxane.

is met de gemiddelde Ru deeltjes grootte en een optimum in activiteit werd 
gevonden voor een gemiddelde deeltjesgrootte van 2-4 nm (Figuur 6.5).

Dit geeft aan dat de LA hydrogenatie in water afhankelijk is van de  structuur 
van de titania dragers. Het feit dat katalysatoren met vergelijkbare deeltjes-
grootte, maar gemaakt vanuit andere precursoren, verschillende TOF waarden 
laten zien suggereert dat additionele factoren dan deeltjesgrootte afhankelijke 
structuur gevoeligheid een rol moeten spelen. Een mogelijke factor is het ver-
schil in de hoeveelheden geladen en neutrale ruthenium soorten zoals gezien is 
bij geselecteerde monsters met XPS. Alles tezamen suggereert de data dat de af-
meting van de Ru nanodeeltjes zeer belangrijk is voor de katalytische activiteit 
en dat deze afhangt van de verschillende synthese protocollen.

Een vergelijking voor de omzetting van LA na 4 uur reactietijd in zowel water 
als dioxane in de vorm van een pariteitsdiagram is gegeven in Figuur 6.6. Een 
redelijke fit was verkregen, die laat zien dat de prestaties in water en dioxane een 
gelijke trend volgen. Het effect van de Ru-deeltjesgrootte verdeling op de kataly-
tische activiteit zoals gevonden in water lijkt ook geldig voor dioxane. Daarnaast 
suggereert het dat het moleculaire mechanisme voor de hydrogenatiereactie in 
beide oplosmiddelen gelijk is.

Een gedetailleerde kinetische studie naar de conversie van LA naar GVL met 
een benchmark Ru/C (3 wt.% Ru) katalysator is beschreven in Hoofdstuk 4. Reac-
tie condities zoals temperatuur, waterstofdruk en initiële LA concentratie werden 
in een systematische manier gevarieerd. Een groot aantal experimenten werd 
uitgevoerd in een temperatuur bereik van 70-130°C, een waterstofdrukbereik 

van 30-60 bar en initiële LA concentraties tussen de 300 en 2500 mol/m3. In alle 
experimenten is alleen 4-HPA gezien als tussenproduct. In sommige gevallen, 
met name bij lage temperaturen en lage initiële LA concentraties, laat de hoev-
eelheid 4-HPA een duidelijk optimum zien, zie Figuur 6.7 (rechts) voor details. 
Deze waarnemingen indiceren dat de conversie van LA naar GVL uit twee opeen-
volgende reacties bestaat. De hydrogenatie van LA tot 4-HPA gevolgd door intra 
moleculaire esterificatie van 4-HPA naar GVL (Schema 6.1).

Uit de ontwikkeling van een kinetisch model kwam naar voren dat voor-
namelijk diffusielimitatie van zowel LA als waterstof binnen de deeltjes de to-
tale reactiesnelheid beïnvloed. Hierom werd een heterogeen model ontwikkeld 
dat zowel de diffusie- als de reactiesnelheden meenam. De intrinsieke kinetiek 
van de hydrogenatie reacties van LA naar 4-HPA was succesvol gemodelleerd 
met Langmuir-Hinshelwoord expressies met competitieve adsorptie van LA en 
GVL op het oppervlak van de katalysator. De opvolgende intra-moleculaire es-
terificatie van het hydrogenatieproduct 4-HPA naar GVL was gemodelleerd als 
een homogene, zuur gekatalyseerde, evenwichtsreactie. Goede overeenkomsten 
tussen experimentele tijd-concentratie profielen en het model zijn verkregen 
(Figuur 6.7).

Schema 6.1 Voorgesteld en gemodelleerd reactie netwerk voor de hydrogenatie van LA naar GVL.

Figuur 6.7 Experimentele en model data voor twee geselecteerde experimenten (links, run 7, 

90°C, 45 bar, rechts: run 11, 90°C, 45 bar)
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De kinetische parameters verkregen van het heterogene model zijn verge-
leken met die van een model waar de afwezigheid van diffusielimitatie werd 
verondersteld. Het belangrijkste verschil tussen de beide modellen is de activer-
ingsenergie voor de hydrogenatie reactie, welke veel lager was voor het model 
zonder diffusie limitatie. Het modelleer werk laat zien dat de hydrogenatie van 
LA met waterstof in water met Ru/C een snelle reactie is, voor welke diffusielim-
itatie en dan met name limitatie binnen de deeltjes voor zowel LA en waterstof 
een belangrijke rol speelt, zelfs met de in deze studie gebruikte relatief kleine 
deeltjesgrootte (dp = 60×10-6 m) en de lage katalysator hold-up. 

Experimentele data van LA hydrogenatie in water met gedragen Ru katalysa-
toren moet zorgvuldig bekeken worden omdat de gerapporteerde conversiesnel-
heden mogelijk beïnvloed worden door diffusielimitatie binnen de deeltjes. 
Het kinetische model dat hier ontwikkeld is kan gebruikt worden voor verdere 
reactie engineering studies en in het bijzonder voor de selectie van de meeste 
geschikte reactor configuratie (bijv. gepakte bedden versus slurry reactoren) en 
schaal.

In Hoofdstuk 5 is een experimentele studie naar de katalytische hydro-
genatie van LA naar GVL in een continue gepakt bed reactor beschreven. Ru 
katalysatoren op verschillende dragers (C, γ-Al

2
O

3
, TiO

2
) met deeltjesgrootte 

in de orde van millimeters zijn onderzocht in water (90°C, 45 bar waterstof, 
WHSV = 30 g

feed
/g

cat
·h, 2 gram katalysator)

Bij millimeter katalysator deeltjes speelt massatransportlimitatie binnen de 
deeltjes voor zowel LA als waterstof een belangrijke rol. Dit is bewezen door 
berekeningen en experimentele studies (Figuur 6.8). Doordat de experimentele 
data sterk wordt beïnvloed door massatransportlimitatie, is het moeilijk om 
conclusies te trekken aangaande de intrinsieke activiteit en stabiliteit van de 
katalysator.

Van alle onderzochte ruthenium katalysatoren had Ru/C de hoogste activi-
teit (LA conversie tussen 92 en 98%) en GVL opbrengst voor 6 uur in operatie 
met verwaarloosbare deactivatie. Ru/Al

2
O

3
 is minder actief gevonden (26-31% 

conversie) en de stabiliteit was ook aanzienlijk minder door de reactiviteit van 
de drager. Ru/TiO

2
 was aanzienlijk minder reactief (26% LA conversie) maar de 

stabiliteit was beter dan die van de op alumina gebaseerde tegenhanger.
Lange duur experimenten (52 uur) voor de Ru/C (0.5 wt.% Ru) katalysator 

lieten een kleine maar duidelijke afname in de werking van de katalysator zien 
(van 95 naar 82% LA conversie). Dit is te zien in Figuur 6.9. Deze deactivatie is 
voornamelijk veroorzaakt door het verlies van actief katalysator oppervlak (BET 
van 1100 m2/g naar 390 m2/g). Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door afzetting 

Figuur 6.8 Het effect van de begin concentratie LA op de gemiddelde LA conversie over 6 uur 

voor twee Ru/C katalysatoren met de uitersten aan katalysator belading. 

Figuur 6.9 Reactie profiel voor een continue LA hydrogenatie experiment met Ru/C (0.5 wt.% 

Ru) katalysator.

van coke en sintering van Ru (TEM-HAAFD). Het uitlogen van Ru (minder dan 
3%) lijkt minder belangrijk. Dit laatste is echter zeer belangrijk voor verdere op-
schaling omdat het verlies van kostbaar Ru metaal ongewenst is en een sterk 
negatief effect zal hebben op de techno-economische levensvatbaarheid van 
het proces. Verdere ontwikkeling van de katalysator is nodig om te zorgen dat 
er minder Ru uitloogt. Dit kan bijvoorbeeld door optimalisatie van de katalysa-
tor synthese procedure en de toevoeging van promotor. Daarnaast moeten strat-
egieën ontwikkeld worden voor het verwijderen van coke, bijvoorbeeld door 
(milde) oxidatie in lucht. Dit vereist gedetailleerde inzichten in de aard van de 
coke om oxidatie van de koolstofdrager in de regeneratie stap te vermijden. 
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Figuur 6.10 Conversie van LA met de katalysator zoals ontvangen en de pre-reduceerde Ru/C 

katalysator (0.5 wt.% Ru).

Figuur 6.11 Het effect van LA inlaat concentratie op de STY voor 6 uur experimenten met de 

Ru/C (0.5 wt.% Ru) katalysator.

De katalytische hydrogenatie zoals hierboven is beschreven werd  uitgevoerd 
met de katalysatoren ‘zoals ontvangen’, dat wil zeggen zonder deze voor de re-
actie te reduceren. Om het effect van een reductie stap met waterstof te onder-
zoeken is een experiment uitgevoerd met de Ru/C katalysator (0.5 wt.% Ru) 
waarbij de katalysator van te voren in de reactor werd gereduceerd bij 350°C 
voor 4 uur (250 ml/min gas stroom bestaande uit 10 vol.% H

2
 in 90 vol.% N

2
 

bij 20  bar). De resultaten van dit experimenten zijn weergegeven Figuur 6.10 
en laten zien dat de pre-activatie stap een negatief effect heeft op de werking 
van de katalysator. De LA conversie (gemiddelde waarde in de steady state) viel 

terug van 95% tot 75% na de activatie stap. De geobserveerde verminderde acti-
viteit na de reductie stap kan veroorzaakt worden door iets grotere afmetingen 
van de Ru-nanodeeltjes, wat was bewezen door TEM analyse. Deze toename kan 
 veroorzaakt worden door sintering van de Ru-nanodeeltjes tijdens de activatie 
stap. Echter, andere factoren kunnen ook een rol spelen, zoals verschillen in de 
mate van Ru-uitloging gedurende een experiment.

Het effect van de concentratie van de LA voeding was onderzocht in een 
 concentratiebereik van 0.1 - 11.2 mol/L met Ru/C (0.5 wt.% Ru) katalysator. 
Volledige LA omzetting is alleen mogelijk bij lage initiële LA concentraties 
(0.1 en 0.5 mol/L). De LA conversie daalt met toenemende LA concentraties 
tot minder dan 6% bij 11.2 mol/L (puur LA). De STY is tegen de begin concen-
tratie uitgezet in Figuur 6.11 en laat een optimum zien van LA concentratie van 
ongeveer 6 mol/L.

Hogere LA conversies met geconcentreerde LA voedingen werden bereikt 
door de reactiecondities af te stellen, zoals temperatuur (150 i.p.v. 90°C), 
 waterstof stroom (120 i.p.v. 30 ml/min) en de hoeveelheid katalysator (5 i.p.v. of 
2 gram). Met deze geoptimaliseerde reactieomstandigheden werd een gemiddel-
de conversie van 54% bereikt gedurende 6 uur in operatie.
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