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Samenvatting : 

In dit verslag worden een aantal experimenten beschreven die deél uitmaken 

van een onderzoek naar de mogelijkheden om vitamine C op alternatieve wijze 

te synthetiseren. Door toepassing van een katalytische oxydatie, ontdekt 

in de werkgroep Koolhydraten, waardoor aldonzuren in uitstekende opbrengst 

tot 2-keto-aldonzuren omgezet kunnen worden, is een alternatieve route 

voor vitamine C bereiding ontwikkeld. 

811. 1 

Uitgangsmateriaal van deze synthese is methyl-D-glucoside, dat uit zetmeel 

geproduceerd kan worden door methanolyse. Methyl-D-glucoside wordt geoxy

deerd tot methyl-D-g1ucuronide met lucht en een platina op kool katalysator. 

Door hydrogenolyse (hydrolyse met simultane hydrogenering) wordt dit in 

zuur milieu met een ruthenium op kool katalysator onder waterstofdruk om

gezet tot 1-gulonzuQ~. Met een gemodificeerde platina op kool katalysator 

vindt een specifieke oxydatie plaats tot 2-keto-1-gulonzuur, waaruit, over

eenkomstig de huidige industriële route, het 1-ascorbinezuur (vitamine C) 

bereid kan worden. 

De verschillen tussen de alternatieve route en de huidige industriële syn

these zijn: besparing van een reactiestap en vervanging van een micro

biologische oxydatie door een katalytische oxydatie. 

Om met grotere zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de economische 

haalbaarheid van de alternatieve synthese, moest verder onderzoek verricht 

worden aan de hydrogenolysestap, omdat hierover, op één patent na, niets 

bekend was. 

Als onderdeel van dit onderzoek werd de tweede stap in de hydrogenolyse

reactie onderzocht: de hydrogenering van D-glucuronzuur. 

De hydrogenering van D-glucuronzuur blijkt een pseudo eerste orde verloop 

in de tijd te vertonen; de reactie is eerste orde in de katalysatorconcen-
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tratie en nulde orde in D-glucuronzuur. De volgende waarden voor de reactie

snelheidsconstante zijn gevonden bij 90°C : 

k=15.10-6 mol/g sec katalysator 5% Ru/C Degussa H101 R/W, pH=1,5 

substraat Na-D-glucuronaat 

k=164.10-6 mol/g sec katalysator 5% Ru/e Degussa H101 B/W, pH=2,5 

substraat D-glucurono-6,3-lacton 

De hydrogenolysereactie vertoont een redelijke selectiviteit: waarden van 

85-95% werden gevonden. 

Regenereren van katalysator (Degussa H101 R/W) door opkoken in gedestil

leerd water bleek niet voldoende. De oude activiteit wordt niet meer 

gehaald. 

Omdat bij pH= 1 - 1,5 het ruthenium van de katalysator oplost wordt ipv een 

anorganisch zuur een zure ionenwisselaar gebruikt. Drie gebruikte ionenwis

selaars blijken tijdens de hydrogenering geen noemenswaardige zure degra

datie te veroorzaken. 

De (ongewenste) volghydrogenering van 1-gulonzuur tot D-glucitol verloopt 

zeer traag. De reactiesnelheidsconstante bij 9o°C en met als katalysator 

5% Ru/C Degussa H101 B/W is: k=0,6.10-6 mol/g sec. Onder deze condities 

verloopt de hydrogenering van D-glucuronzuur 273 ·maal sneller. 

De activeringsenergie van beide hydrogeneringen werd bepaald. Voor de hydro

genering van D-glucuronzuur werd gevonden: E = 32344 J/mol en voor de a 
hydrogenering van L-gulonzuur: E = 181176 J/mol. 

a 
Er dient nader onderzocht te worden waarom de hydrogenering van D-glucuron-

zuur zulke uiteenlopende reactiesnelheden vertoont. Factoren die hierop 

invloed hebben, zijn: pH, het type katalysator, de vorm waarin het substraat 

aap.geboden wordt. 

Wanneer voldoende gegevens bekend zijn over de hydrogenering van D-glucuron

zuur, kan verder gegaan worden met het optimaliseren van de hydrogenolyse. 
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1. Inleiding 

Vitamine C of 1-ascorbinezuur is een onmisbare stof in bet metabolisme 

van mens en dier. De mens, de aap en de cavia zijn de enige zoogdieren 

die niet in staat zijn zelf vitamine C te synthetiseren. Daarom is het 

voor hen onmisbaar in de,voeding. 

Gebrek aan vitamine C veroorzaakt bij de mens achteruitgang van een 

aantal physiologische functies, eindigend in scheurbuik (scorbuut) en 

de dood. 

De symptomen van scheurbuik werden al waargenomen in de tijd van Hip

pocra tes. Scheurbuik heeft vroeger veel slachtoffers gemaakt onder de 

bemanningen van schepen tijdens lange zeereizen. In 1570 toonde de 

Engelse kapitein Lancaster aan, dat scheurbuik voorkomen kon worden, 

door zijn bemanning dagelijks limoenensap te geven. De Schotse marine

arts Lind publiceerde in 1753 zijn "Treatise of the Scurvy", waarin hij 

stelde dat gebrek aan verse groente de oorzaak van de ziekte was. 

Verder bewijs werd geleverd door kapitein James Cook, die zijn beman

ning gedurende zijn driejarige ( 1772-1775) '.rwereldreis gezond hield door 

ze zo vaak mogelijk verse groenten en citroensap te geven. Mede hierdoor 

werd vanaf 1804 op alle schepen van de Britse Marine citroensap een 

deel van het rantsoen. 

Het duurde nog tet 1932 voor de genezende werking van vitamine C voor 

scheurbuik ontdekt werd, hoewel het al in 1928 was geïsoleerd, o.a. 

door de Hongaar Szent-Györgyi. 

De exacte functie van vitamine C is nog niet bekend, maar wel duidelijk 

is dat het een rel speelt bij de vorming van collageen (een eiwit 

belangrijk voor de vorming van huid en bot), bij het in stand houden 

van bloedvaten en waarschijnlijk bij de bescherming tegen infecties. 

Volwassenen hebben gewoonlijk ongeveer 75-80 mg vitamine C per dag 

nodig, dat via de gewone voeding wordt verkregen. In geval van ziekte 

kan wat extra, bijvoorbeeld via pillen, nuttig zijn. 

In de voedingsmiddelenindustrie wordt vitamine C gebruikt om het bij 

de verwerking var1 voedingsmiddelen gedaalde vitaminegehalte weer op 

peil te brengen (vooral bij vruchtesappen). Ook wordt het veel als 

stabilisator en anti-oxydant gebruikt. 

In de farmaceutische industrie wordt het voornamelijk verwerkt in 

vitaminepreparaten. 



~e huidige industriële productie van vitamine C bedraagt ongeveer 

50.000 ton/jaar. 

Tot nu toe wordt vitamine C slechts weinig georuikt als syntbon in de 

organo-synthese, hoewel het een aantrekkelijke reactiviteit vertoont. 

Sinds 1983 houdt de werkgroep Technische Crganische Synthese (TCS) 

zich bezig met onderzoek van vitamine C. Deze werkgroep is een samen

werkingsverband tussen de werkgroep Koolhydraten, onderdeel van de vak

groep Chemische Technologie, en de vakgroep Organische Chemie. 

Enerzijds werkt men aan de ontwikkeling van een nieuwe veelbelovende 

vitamine C synthese, anderzijds wordt onderzoek verricht naar het 

gebruik van L-asccrbinezuur (vitamine C) en hieraan gelieerde systemen 

als potentiële structural units in de organo-synthese (1) • 

Mijn afstudeerwerk bestond uit experimenteel onderzoek van een reactie

stap uit de hierboven vermelde alternatieve vitamine C synthese, 

namelijk de hydrog:enering van D-glucuronzuur. 
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2. De svnthese van vitamine C 

Alvorens de huidige industriêle synthese (de zogenaamde Heichstein

Grüssner synthese) en de alternatieve synthese te bespreken, zullen 

eerst enige aspecten van de vitamine C synthese besproken worden ( 2 en 3). 

2. 1. Algemene as nee ten van de vi ter:üne ,-:; s;;nthese 

Bij de synthese van vitamine C moet met de volgende punten rekening 

gehouden worden: 

- de synthese moet chiraal zijn, omdat alleen r:et L-enar:.tio;:r:eer bio

logisch actief is 

- de laatste stap in de synthese dient onder niet-oxydatieve condities 

plaats te vinden, vanwege de zeer gemakkelijke oxydatie var1 het 

1-ascorbinezuur 

- een alternatieve synthese kan alleen zinvol zijn, indien deze goed

koper is dan de bestaande methode. 

Alle syntheses var: 1-ascorbinezuur zijn in feite partiële syntheses 

omdat de chiraliteit op C5 en C4 (het vijfde respectievelijk vierde 

koolstofatoom van 1-ascorbinezuur;zie figuur 2.1) verkregen wordt via 

natuurlijke suikers en niet door een totale synthese. 

C1 + C5 (xylose; arabinose) 

C2 + c4 {threose) 

/ 
{

glucose - carbon chain inversion } 
c6 glucose - no carbvn chain inversion 

galacturonic acid {galactose) 

Figuur ~'.. 1 : Routes naar 1-ascorbinezuur 

3 
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Enige methodes waarmee de zes koolstofatomen van 1-ascorbinezuur in 

elkaar zijn gezet net de vereiste oxydatietoestand en stereochemie zijn 

weergegeven in fig.iur 2 .1 • 

Zen benadering is :'.let combineren van suikerfragmenten: c
1 

+ c_ of C,, + 
J L 

C waarbij dan de binding tussen C1 en C2 respectievelijk C2 en C3 4' 
van het L-ascorbinezuur gevormd wordt. 

Neestal echter gaat men uit van een c6-suiker. Van deze suikers is 

D-glucose het meest aantrekkelijk als uitgangsstof omdat het sommige 

of alle chirale centra al bezit (afhankelijk van de synthese) en goed-

koop is • 

.D-glucose kan worden omgezet in L-ascorbinezuur lan.gs twee verschillende 

wegen (zie figuur 2.2). 

~HO 
H OH 

H03!H 
1 

1. H4coH 
1 

HScoH 
l 

6cH
2
0H 

'cH20H 

~1 
HOCH 

~1 
HOCH 

ll 
2. HCOH 

'1.1 
HOCH 

1
!Ho 

o-1luco11 

Figu"Llr 2.2 

6cH20H 
1 

HOC5H 

·~· 
OH \ 

6CH20H 

Hs!OH 

/~ 1CHO 

- H2!oH 

OH 

D-glucose als uitgangsstof 

voor L-ascorbinezuur 

In de eerste procE·dure wordt C1 van D-glucose C1 van L-ascorbinezuur. 

Hiertoe moeten C1 en C2 geoxydeerd worden en zal op C5 inversie moeten 

plaatsvinden. 
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In de t~eede procedure wordt de koolstor~eten geînverteerd en wordt C1 

van D-glucose C6 van 1-ascorbinezuur. Dan moet cp C1 reductie plaats

vinden, en C5 en C6 worden geoxydeerd. De chiraliteit van C2 en C3 van 

D-glucose wordt d2n die van C4 respectievelijk C5 van 1-ascorbinezuur. 

Voor de in de eer~te procedure genoemde inversie op C5 is een speci

fieke oxydatie, gevolgd door een reductie op C5 nodig. Hierdoor gaat 

het voordeel ten cpzichte van de tweede procedure, van niet te hoeven 

reduceren, verloren. Bovendien treden hierbij vaak neven.reacties op. 

Om deze reden is ce tweede procedure, met inversie van de koolstof

keten, de meest toegepaste. Een voorbeeld is de ~eichstein-Grüssner 

synthese. 

2.2. De Reichstein-Grüssner synthese 

De in 1934 ontwikkelde 3.eichstein-Grüssner synthese (4) maakt gebruik 

van inversie van cle koolstofketen. Deze synthese is, met enige ver

beteringen, nog steeds dé manier om industrieel vitamine C te produ-

ceren. 

Uitgangsstof in de synthese (figuur 2.3) is Il-glucose. Dit wordt ge

reduceerd tot D-g:ucitol (sorbitol), waarna een microbiologische 

oxydatie 1-sorbose levert, 

~OH 

HO 

HO 

D·llllCISI 

aceton -H+ 

H 
microt>.t 

H ox. 

CH20H 

D•tl•cihl 

~ -sar.lles1-ll iacet111idl 

COOH 
1 0 

OH 

~H 

H 

H:zOH 

L·~orlme 

H 

L • asurbi 111za1r 

Figuur 2.3 De Reichstein-Grüssner synthese 
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Dit wordt behandeld met aceton in aanwezigheid van sporen zuur en geeft 

1-sorbose-diacetonide. ,iervolgens wordt dit geoxydeerd en gehydroly

seerd tot 2-keto-L-gulonzuur. Dit wordt veresterd tot methyl-2-keto

L-gulonaat en keto-enol tautomerisatie verschaft uiteindelijk het L-

ascorbinezuur. 

De volgorde van reageren is dus: reductie op C1 (van glucose), oxydatie 

op c5, en tenslotte, na bescherming va.~ de overige hydroxylgroepen 

door acetaalvorming met aceton, oxydatie op C6. 

Een gedetailleerde beschrijving van het industriêle proces, gebaseerd 

op deze synthese, is te vinden in een verslag van J. Kremers (5). 

2.3. De alternatieve vita.~ine C synthese 

De ontdekking in de werkgroep Koolhydraten, vap een katalytische oxy

datie, waardoor aldonzuren in uitstekende opbrengst tot 2-keto-aldon

zuren omgezet kunnen worden (6), leidde o.a. tot een alterna,tieve 

route voor de vitamine C bereiding. 

De grondstof in deze synthese is methyl-D-glucoside (methyl-D-gluco

pyranoside). Dit is te produceren uit zetmeel door directe methano

lyse (7,8) of door methylering van D-glucose (9). 

mat~Jl•a .IJ ·1luc111ide 111tbrl ·a-0-1hlcureaide 

-ox. 

COOH 

OH 

2·keta·L·1uloazuur 

1. CH30Hfti• 
2. OCHJ-

red. _..,...... 

COOH 

hyd.r OH 
CH3 H 

~OH 

L..Pl11z11r 

H 

0 

L-asc1rblaez11r 

Figuur ;:.4 : De alternatieve synthese 
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De synthese verloopt als volgt (figuur 2.4): methyl-Ll-glucoside wordt 

geoxydeerd tot met'1yl-D-glucuronide (methyl-D-glucopyranosiduronzuur 

of methyl-.U-glucur)noside) met lucht en een platina op kool katalysator. 

Door hydrogenolyse (gecombineerde hydrolyse en hydrogenering; zie 

2.3.2.) wordt dit in zuur milieu onder waterstofdruk omgezet in L-gulon

zuur met een ruthenium op kool katalysator. :r:et een gemodificeerde 

platina op kool katalysator (de eerder genoemde ontdekking) wordt 

L-gulonzuur geoxydeerd tot 2-keto-L-gulonzuur. Hieruit wordt, op de

zelfde wijze als bij de Heichstein-Grüssner synthese, het L-ascorbine

zuur bereid. 

De volgorde van reageren is hier dus: oxydatie op C6 (van D-glucose/ 

methyl-D-glucoside), reductie op C1 en oxydatie op c5. Ook hier vindt 

inversie van de kcolstofketen plaats. 

De alternatieve synthese heeft één reactiestap minder dan de Reich

stein-Grüssner syr.these aangezien hier geen afscherming van hydroxyl

groe:pen nodig is. Verder is de microbiologische oxydatie vervangen door 

een katalytische. 

De eerste opbrengst van vi taniine C met de eerste 3.eichstein-'.:;-rüssner 

synthese uit 1934 bedroeg slechts 2C% op basis van glucose. ln."1iddels 

zijn alle stappen geoptimaliseerd tot :rendementen van circa 9a;1j of 

hoger, zodat de OJ)brengst nu 50i~ o:p glucose basis is. 

Zou het alternatieve proces eenzelfde rendement halen, met vergelijk

bare kosten, maar op basis van zetmeel, dan zou vitamine C tegen een 

lagere kostprijs geproduceerd kunnen worden. lTI'J::ers, 7et:c.eel is óOed-

<01~er dan glucose. 

Een eerste schatting van de productiekosten va.ri een alternatief proces 

en een vergelijkb.g hiervan met het huidige industriële proces, is te 

vinden in een verslag (10). 

Van d.e alternatieve synthese zijn in de literatuur alleen gegevens over 

de deelstappen te vinden: 

- zetmeel kan door directe methanolyse worden omgezet tot methyl-D

glucoside met een rendement van 65-90}0 (7,8). 
- bij de oxydatie van methyl-D-glucoside kunnen rendementen groter dan 

85% gehaald worden (11,12,13); dit is ook gebleken uit onderzoek in 

de werkgroep Koolhydraten (14,15); Kremers (15) haalde een opbrengst 

- methyl-D-glucuronide kan door simultane hydrolyse en katalytische 

reductie met w~terstof (hydrogenolyse) worden omgezet in 1-gulon

zuur/L-gulono-gamma-lacton. Volgens een patent ( 16) zijn hierbij 
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rendementen van 9o;;J haalbaar; Kremers ( 15) haalde een opbrengst van 43~"" 

- oxydatie van L-gi1lonzuur tot 2-keto-L-gulonzuur is mogelijk met een 

rendement groter dan 90,,u ( 6). 

2-keto-1-gulonzu~1r wordt omgezet in L-ascorbinezuur met een rendemer:.t 

van 85$J ( 5). 

Na elkaar uitgevoerd zouden deze reacties uit zetmeel vitamine C 

leveren met een ov·=rall rendement van 51;J. Volgens een eerste schatting 

van de proceskoste~ van deze synthese zou zo goedkoper vitamine C 

geproduceerd kunne~ worden dan met de huidige synthese ( 10). 'foordat 

€chter met grotere zekerheid uitspraken over de economische haalbaar

heid van deze synt·1ese gedaan kunnen worden, moet de hydrogenolysestap 

nader onderzocht w:irden aangezien hierover vrijwel niets bekend is 

(slechts één patent (16)). Daarom werd in de werkgroep Koolhydraten 

een onderzoek gestll't naar de mogelijkheden van deze reactiestap. Tot 

nu toe is over dit onderwerp al één eerder rapport verschenen (15) 

waarin een eerste aanzet tot het onderzoek is gegeven. Enkele resul

taten hiervan zijn al genoemd. 

Mijn werk bestond uit onderzoek van het tweede deel van de hydrogeno

lysestap: de hydrogenering van D-glucuronzuur tot 1-gulonzuur. 
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3. De hydrogenclyse van methyl-()( -D-FÇlucuronid.e tot 1-gulonzuur 

De hydrogenolyserE~actie bestaat uit twee deelstap_r:en: de h,Ydrolyse van 

methyl- O<-D-glucuronide (methyl- 0(-D-glucopyranosiduronzuur of methyl-

<X-IJ-glucuronosidE~) tot D-glucuronzuur, en de simultane hydrogenering 

van D-glucuronzuur tot 1-gulonzuur (figuur 3.1). 

In het vervolg var1 dit hoofdstuk zullen de beide deelstappen afzonder

lijk worden besproken. 

HO~OH 
HO 0 

OH OH 
3 

methyl-D-glucurortide 

HO 

CHO 

OH 

OH 

OH 

COOH 

D-glucuronzuur 

HO 

HO 

HO 

COOH 

OH 

CH OH 2 

1-gulonzuur 

Figuur 3.1 hydrogenolyse van methyl- o<-D-glucuronide 

3.1. De hydrolyse van methyl-CX-D-glucuronide 

De hydrolysestap rnoet de afscherming van de hydroxylgroep bij de hemi

acetaal opheffen, zodat deze vatbaar wordt voor hydrogenering. De 

hydrogeneringsreactie vindt plaats in zuur milieu dus er is spnl'ake van 

zure hydrolyse vru1 een glycoside. Br zijn hierbij twee mecha.~ismen 

mogelijk (figuur ).2). 
De eerste stap in de zure hydrolyse is protonering van een zuurstof

atoom; dit kan het hemiacetaal zuurstofatoom zijn of het glycoside -

zuurstofatoom. Na de protonering volgt dan de snelheidsbepalende 

splitsing. Aangezien deze reacties plaatsvinden in waterig milieu zijn 

gesolvateerde tussenvormen waarschijnlijker. De in figuur 3.2 weer

gegeven mecharüsm1~n zijn dan ook de twee uiterste vormen. 
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Pathway 1 

O~. He (fasto 

H 

CL slow - r-0:/H 
~OR 

I 
/OH, G

He 

Products - C-OR - G
H 

_,.-H 
C..• 

"-"OR 

Pathway 2 

O H 

0--R 

Figuur 3.2 

He <fasll 

'-H 

O H 

.0-R 
H 

slow -
• 0 

~o-H 
rr.echanismen voor zure hydrolyse 

Uit literatuurgegevens blijkt dat de zure hydrolyse van methyl-0(-D

glucuronide langzamer verloopt dan de zure hydrolyse van methyl-o<.-D

glucoside (12). Dit is precies andersom als bij alkalische hydrolyse 

( 13) • 

~obins ( 13) verklaart het verschil in snelheid bij alkalische hyd~col~rse 

door b,ree verschillende reactiemechanismen voor te stellen: een base-

gekatalyseerde u.r;imoleculaire heterolyse voor natrium methyl- o<-D

glucopyranosidurcnaat (natrium methyl- o<-D-glucGror::aat) en een oase

gekatalyseerrl.e ir:.trar.oleculaire verplaatsing voor methyl- o<-D

glucoside (figuur 3.3). 

Volgens :ë;asty ( 12) is ook bij zure hydrolyse sprake van verschillende 

reactiemechanismen, waar hij overigens geen beschrijving van kan geven. 

Hij concludeert dit uit het door hem gevonden feit dat methyl- IX-D

glucuronide een lagere activeringsentropie voor zure hydrolyse heeft 

dan methyl- o< -D-@;lucoside. Easty zegt dat dit de reden is voor het 

snelheidsverschil en niet het inductieve effect van de carboxylgroep, 

zoals steeds aangenomen werd. 
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Figuur 3. :s mechanismen voor alkalische hydrolyse 

Volgens Ifarsh ( 17) is de invloed van de carboxylgroep wel degelijk 

de oorzaak. :Bij de zure hydrolyse van methyl- o<.-D-galactopyranoside 

en methyl- c<-D-ga1actopyranosiduronzuur werd geen noer:ienswaardig 

snelheidsverschil gevonden. Als mogelijke verklaring wijst hij op de 

bij een D-glucosiduronzuur mogelijke waterstofbrug tussen de hydroxyl

groep van C4 en di~ carboxylgroep. Dit laat bij methyl- o<-D-glucuronide 

nog de mogelijkheid voor de vorming van een waterstofbrug tussen de 

waterstof van de carboxylgroep en de anomere zuurstof, echter niet 

bij methyl- o<-D-galacturonide (figuur 3.4). 



H··-0"\, /0 H 

6-~~1\ 
HO-Ytt~HOR 

methyl- o< -D

glucuronide 

H O 
' Il 
?9C 

~HOR 
methyl- lX-D-

galacturonide 

Figuur 3.4: Vorming van waterstofbruggen bij uronzuren 

3.2. De hydrogenering van D-glucuronzuur 

D-glucuronzuur in water vertoont een aantal evenwichtsstructuren 

(figuur 3.5). 

CHO 
1 

H-C-OH 
1 

HO-C-H 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-OH 
1 
COOH 

Il-glucuronzuur 

COOH 
1 

H0-~0> 

4 
OH 

OH 

D-glucofuranuronzuur 

F':\ o• 

~ 
OH 

D-glucopyranosyluronzuur 

0:::.,. 
"'lc-o 

~-~H 
OH 

D-glucurono-6,3-lacton 

Figuur 3.5: Evenwichten van D-glucuronzuur in water 

Allereerst zijn er de evenwichten tussen de open ketenvorm en de ring

structuren, de pyranose- en furanosevorm. Ilaarnaast is er dan nog het 

evenwicht tussen de furanosering en het lacton. In zuur milieu komen 

zuur en lacton ncèast elkaar voor, maar boven pH=9 gaat de interne ester-
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ring open en verd\\ijn~ het lacton. 

Het lacton is relé,tief stabiel in zuiver waterige oplossingen. Ea 24 

uur bij 37 °C is slechts 5~ van een 0,02 E oplossing gehydrolyseerd ( 17) 

en bij kamertemperatuur wordt het evenwicht pas na 8 weken berei~<Ct, 

waarbij de oplossing dan 80,>~ vrij zuur bevat. Bij 100 ·c echter bevat de 

oplossing bij evercwicht 4ay vrij zuur en deze toestand wordt al na 

2 uur bereikt. Aanwezigheid van andere ionen versnelt het bereiken van 

het evenwicht. De hydrolyse van het lacton is zuur gekatalyseerd (dus 

autokatalytisch). 

Een proces voor dE' hydrogenering van D-glucuronzuur tot 1-gulonzuur 

met een ruthenium op kool katalysator is vastgelegd in een patent (18). 

Volgens dit patent dient de hydrogenering te geschieden bij een pH van 

3-5, temperatuur eo - 120°C en een druk van 70 - 140 atm. 

Vanwege de voorafgaande hydrolyse moet de pll in ons geval lager zijn, 

anders verloopt dE;ze niet snel genoeg. Hearon (16) noemt pH=1,6 voor de 

hydrogenolyse. Dan blijkt echter het ruthenium op te kunnen lossen. 

Dit is te verhelpen door in plaats van een anorganisch zuur een zure 

ionenwisselaar (in de H+-vorm) te gebruiken. 

COOH 

0 

Figuur 3.6 

COOH 

~ 

x-H 

OM 

~ 

041 

H 
' ,H 

'OH 

~ 
x-H 

OH / 
ll 
+. ,H 

'oH 

OOH 
----OH 

x= actieve plaats op de 
katalysator 

Katalytische hydrogenering van D-glucuronzuur 

Een mechanisme voor de hydrogenering is gegeven in figuur 3.6. De 

ring breekt open en hetzij zuurstof hetzij koolstof adsorbeert aan 

de katalysator. 7ervolgens vindt H-overdracht plaats en na desorptie 

is het 1-gulonzuur gevormd. 
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De volledige re act ie bestaat dan uit een la.11gza.'1le hydrolyse van methyl-

o< -D-glucuronide t)t D-glucuronzuur, gevolgd door een snelle hydroge

nering tot L-gulonzuur, voordat D-glucuronzuur kan decarboxyleren, wat 

in zuur milieu zeer makkelijk kan plaatsvinden. Dit zou :D-xylose geven. 

Verdere nevenreacties kunnen zijn de reductie van de carboxylgroep tot 

een aldehyde of ee'.1 primair alcohol, wat zou leiden tot methyl- 0<-D

glucoside of D-glu~ose, dat weer gehydrogeneerd kan worien tot :8-g1ucitol. 

Een on_;·e·,;enste vol:sreactie is de hydrogenering van L-gulono-1,4-lacton 

tot D-glucitol (figuur 3.7). 

H 
0~ OH1 1 î] c 'c 

HO-~ l HO-~ l 
1 0 1 0 

HO-Cel J ~ Hoi 1 

c---1 
1 1 

HO-C HO-C 
1 1 
CH20H CH20H 

L-911l111111-1,4·lacton L·sulono-t,4-lactol 

H 
1 
C:Q 
1 

HO-C 

HO-~ H2 
1 ~ 
C-OH 
1 

HO-C 
1 
CH20H 

L 9ulase 

fH20H 
HO-C 

1 
HO-C 

1 
C-OH 
1 

HO-C 
1 

CH OH 2 

L-SUlitol 

yH20H 
C-OH 
1 

HO-C 
1 
C-OH 
1 
C-OH 
1 
CH20H 

D-9lucital 

Figuur 3. 7 : Hydrogenering van L-gulono-1,4-12.cton 

3. 3. Cverzicht mo§;eli,jke re2cties en nroducten 

Cp basis van het voorafgaande kan het volgende overzicht opgesteld 

worden: 

2 
Eethyl-o< -D-glucuronide --+ D-glucuronzuur - 1-gulonzuur 

MGD GCZ GUZ 

1 4 1 7 l 3 

Methyl- o<-D-glucoside Furfural D-glucitol 

l 5 l 8 

Glucose Degradatieproducten 

l 6 

Glucitol 
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2 

3 

hydrolyse 

hyè.rogenering 

volghydrogenering 

lang7,aan1 

snel 

langzaam 

4 hydrogenering carboxylgroep 

5 
6 

7 
8 

hydrolyse langzaam 

hydrogene ring 

dehydratatie/è_ecarboxylering 

degradatie 

zuur 

zuur 

zuur/thermisch 

zuur/thermisch 

De hoofdreactie(s: loopt horizontaal, alle verticaal uitgezette reacties 

zijn neven- cq_ volgreacties. 
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4. Hydrogenering van D-glucuronzuur experimenten 

4.1. Practische uitvoering 

4.1.1.De reactoronstelling 

De hydrogeneringsexperimenten werden uitgevoerd in een hogedruk drie

fasenbatchreactor. In figuur 4.1 wordt een schema gegeven van deze 

reactor met de bijbehorende randapparatuur. Een gedetailleerde beschrij

ving van het systeem is te vinden in het verslag van J Kremers (15). 

,..- ---
1 
1 

r----t--{Xl-..._ __ _,._-CX:J-.....--1><:1-{:)1(1 ,._-f A 1 

Figuur 4.1 De hogedruk batchreactor 

4.1.2. De startprocedure 

EA1 "'"D<J--....... -

buffcrv:it 
vb 

A2 

De hydrogeneringsreactie wordt op de volgende wijze gestart : kata

lysator en soms ionenwisselaar worden in het reactievat gebracht en 

gesuspendeerd in een bekende hoeveelheid water. Het reactievat wordt 

afgesloten en verbonden met de rest van het systeem. Het systeem wordt 

op 50 atm gebracht en met behulp van het referentiesysteem wordt op 

lekkages gecontroleerd. Daarna wordt het systeem gespoeld door afslui

ten van kraan NA2' en voorzichtig openen van kraan RA 1. De verbinding 

tussen toevoer- en reactievat wordt gesloten mbv kraan KA2. Het sub

straat wordt via een spuit met lange naald in het toevoervat gebracht. 
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Het systeem wordt nu gesloten en op druk gebracht. Eventueel wordt nog 

op lekkage gecontroleerd voordat het systeem mbv de Eurotherm op temp

eratuur wordt gebracht. Indien de juiste temperatuur bijna bereikt is 

wordt kraan NA1 gesloten en moet gewacht worden tot het systeem sta

tionair is (te zien aan het constante drukverschil). De reactie wordt 

gestart door het toevoervat te verbinden met het reactievat door kraan 

KA2 te openen. In het begin treedt er grote instabiliteit op van druk

verschil en temperatuur omdat het toevoervat nu geheel gevuld wordt 

met gas. Al snel :,gaat het drukverschil oplopen door waterstofconsum

ptie van de reactie. Het systeem kan nu aan zijn lot overgelaten worden. 

De reactie wordt na verloop van tijd beëindigd door de roerder af te 

zetten, kraan NA1 te openen en voorzichtig de druk af te laten, zodat 

er geen vloeistof in de leidingen komt. Het buffervat kan op druk 

blijven. 

4.1.3. De waterstofverbruikmeting 

Omdat steeds met kleine hoeveelheden substraat wordt gewerkt, is er 

bij de waterstofverbruikmeting uitgegaan van een gesloten systeem. 

Uit de ideale gaswet volgt dan dat bij constante temperatuur het 

waterstofverbruik evenredig is met de drukafname volgens : 

V = volume gasmengsel; V = 1092 ml bij een vloeistofvolume in 

de reactor van 50 ml 

T =gemiddelde systeemtemperatuur. Deze is door J Kremers (15) 

berekend voor een aantal reactietemperaturen. 

Uit de hoeveelheid ingebracht substraat wordt het drukverschil voor 

10CY/o conversie berekend. Uit het gemeten drukverschil kan dan de con

versie als functie van de tijd bepaald worden. De grafiek van 

ln( 4P( 10CY/o) - 4 P( t)) vs 't blijkt een rechte te zijn. De helling van 

deze rechte is een maat voor de reactiesnelheid. 
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4.1.4. Analyse 

Analyse van de diverse mengsels vond plaats met behulp van hogedruk

vloeistofchromatografie. Hierbij werd gebruik gemaakt van twee chro

matografen, de een speciaal voor scheiding van suikerzuren (Spectra 

Physics SP8100), de ander voor scheiding van suikers en suikeralco

holen. 

Voor een gedetail:eerde beschrijving van de analyse wordt verwezen 

naar het verslag van J Kremers (15). 

Na de hydrogenering waren de reactiemengsels meestal zuur. Daarom 

werd, vanwege lactonvorming en pH-effect op piekoppervlak, op de sui

kerzurenkolom steeds een zuur (onbehandeld) en een basisch (pH=10) 

monster geanalyseerd. Bij pH=10 is namelijk alle lacton omgezet in 

het overeenkomende zuur. 

Voor analyse op de suikerkolom werden de monsters verdund met een 

loodnitraat/xylitol oplossing. Het loodnitraat stabiliseert de basis

lijn en het xylitol fungeert als interne standaard. 

Enige voorbeelden van chromatogrammen zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

4.1.5. Massabalans 

Om een massabalans op te kunnen stellen werd de reactor na iedere 

toevoeging zoals katalysator, water (verdund zuur),ionenwisselaar 

gewogen. Tenslotte werd de reactor na reactiè nog eens gewogen. 

Uit de wegingen bleek er altijd een verschil te zijn van '"'-'5%, wat 

toegeschreven kan worden aan substraat dat in het toevoervat achter

blijft, filtreren, verdamping. 

Bij experimenten waar ionenwisselaar gebruikt werd, werd er rekening 

mee gehouden dat vloeistof achterblijft in de pori~n van de ionen

wisselaar. Daarom werd het katalysator/ionenwisselaar mengsel gespoeld 

en het filtraat ingedampt tot een bepaald volume, waarna het geana

lyseerd werd. 
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4.2. Uitgevoerde experimenten 

4.2.1. Overzicht 

De volgende series experimenten werden uitgevoerd : 

Serie 1 : de reactiesnelheidsconstante van de hydrogenering van D

glucuronzuur (GCZ) tot 1-gulonzuur (GUZ) werd bepaald; 

Serie 2 

Serie 3 

Serie 4 

Serie 5 

het functioneren van de reactor werd nader onderzocht met 

behulp van hydrogeneringen van D-glucose; 

enkele ionenwisselaars werden onderzocht op het veroorzaken 

van nevenreacties cq zure degradatie van D-glucuronzuur (GCZ); 

de reactiesnelheidsconstante van de volghydrogenering van 

1-gulonzuur (GUZ) tot D-glucitol werd bepaald; 

de activeringsenergie van de hydrogenering van D-glucuron

zuur (GCZ) werd bepaald: 

Een volledig overzicht van alle uitgevoerde experimenten met vermel

ding van alle gegevens en resultaten wordt gegeven in bijlage 1. 

In het vervolg worden hieruit, alleen de relevante gegevens genoemd. 

4.2.2. Serie 1 de reactiesnelheid van de hydrogenering van GCZ 

Om de reactiesnelheid te kunnen kwantificeren werd het volgende model 

opgesteld : stel de hydrogeneringsreactie is eerste orde in de kata

lysatorconcentratie en nulde orde in de glucuronzuurconcentratie. De 

waterstofdruk is bij de experimenten constant en wordt in dit model 

dan ook niet meegenomen. Het katalysatoroppervlak wordt verondersteld 

volledig bedekt te zijn met glucuronzuur en gulonzuur. Dan geldt : 

d GCZ 
dt = - k.Ckat. e GCZ 

Indien PGcz= PGUZ (beide componenten adsorberen even sterk) dan 
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d GCZ GCZ 
~ = - k.Ckat" GCZ + GUZ = -

Integreren GCZ 
ln GCZ 

0 

= -
k.Ckat"t 

GCZ 
0 

Ofwel waarin k~ 

GCZ 
k.Ckat 0 GCZ 

0 

k~Ckat 
= GCZ 

0 

Dit betekent dat de hydrogenering pseudo eerste orde in glucuronzuur 

is. De waarde voor k~ volgt direct uit een grafiek van 

ln(L:1P(100l;b) - .6P(t)) vs t. 

Er werden een aantal experimenten uitgevoerd onder de condities be

schreven in tabel 4.1. 

Temperatuur 90 °C 

Waterstof druk 50 atm 

Substraat Na-D-glucuronaat 

pH 1,5 

Katalysator 5% Ru/C Degussa H 101 R/W 

Ionenwisselaar Ionenaustauscher I Merck 

Reactievolume 50 ml · 

Tabel 4.1 Reactie condities serie 1 

De vermelde pH is die van de vloeistof in het reactievat voordat het 

substraat toegevoegd wordt. Het vloeistofvolume in het reactievat was 

30 ml en er werd 20 ml substraatoplossing toegevoegd. 

Wanneer ionenwisselaar gebruikt werd, werd het vlogistofvolUWle in de 

reactor verminderd met het watergehalte van de ionenwisselaa.r•· 
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Exp c 
0 

1 338 

2 207 

3 328 

4 333 

5 549 

Tabel 4.2 

ckat c. 
J.W 

k" .103 k.106 

10 - 19 11 

20 - 126 22 

19 - 51 15 

19 192 50 14 

19 184 33 16 

Resultaten experimenten serie 1 

Voor eenheden zie symbolenlijst 

. 6 
r .10 

0 
sel 

- 13 87 

19 85 

20 90 

13 95 

14 85 

De resultaten van de experimenten zijn vermeld in tabel 4.2. 

r is de beginsnelheid, gemeten in de eerste minuten van de reactie. 
0 

De selectiviteit is gedefinieerd als: mmol gewenst product (in dit 

geval GUZ) gedeeld door mmol omgezet substraat (in dit geval GCZ). 

k~ is de "pseudo eerste orde" reactiesnelheidsconstante en k is de 

werkelijke reactiesnelheidsconstante. k zou constant moeten zijn, wat 

" redelijk klopt. k wordt be!nvloed 1,door de concentraties van kataly-

sator en substraat. Een lagere beginconcentratie of een hogere kata-
~ lysatorconcentratie resulteert in een hogere waarde voor k • 

De aanwezigheid van de ionenwisselaar be!nvloedt de reactiesnelheid 

niet merkbaar. De beginsnelheid van de reactie is lager indien ionen

wisselaar aanwezig is. Blijkbaar be!nvloedt de ionenwisselaar de over

dracht van waterstof. 

Zoals reeds aangestipt wordt met een zure ionenwisselaar gewerkt bij 

de hydrolyse van methylglucuronide. Het bleek namelijk (15) dat bij 

lage pH ('"'""1) het ruthenium van de katalysator oplost. Daarom wordt 

een zure wisselaar gebruikt in plaats van een anorganisch zuur. 

Bij de analyse worden enige nevenproducten aangetoond. Twee suiker

zuren zijn in kleine hoeveelheden aanwezig, op HPLC een piek net na 

die van GCZ en een piek net na die van GUZ. Een voorbeeld van zo'n 

chromatogram is opgenomen in bijlage 2. Het is niet duidelijk of het 

hier werkelijk om suikerzuren gaat of dat het stoorpieken zijn. 

Met de andere chromatograaf wordt nog een onbekende stof aangetoond. 

Deze is waarschijnlijk afkomstig van zure degradatie van GCZ omdat 

deze piek ook werd waargenomen in een zure oplossing van GCZ; het is 

echter geen furfural. 

De selectiviteit van de hydrogenering is redelijk te noemen. Deze 
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varieert tussen 85 en 95%. 

4.2.3. Serie 2 Bestudering van het functioneren van de reactor 

In de volgende serie reacties werd het functioneren van de reactor 

bestudeerd met als modelstof glucose. De reactiecondities waren de

zelfde als voor serie 1 (zie tabel 4.1) met als substraat D-glucose. 

De hydrogenering van D-glucose volgt ook het model beschreven in 4.2.2. 

Exp c ckat c. k~.103 k.106 6 r .10 
0 iw 0 

1 404 18 184 40 15 13 

2 510 20 - -142 61 41 

3 500 10 - 83 71 26 

4 508 27 - 95 30 32 

5 505 29 - 95 28 35 
6e 491 20 - 39 16 16 
7e 496 10 - 12 10· 5 

e : experiment met geregenereerde katalysator 

Tabel 4.3 : Resultaten experimenten serie 2 

Tijdens de eerste reactie van deze serie werd stapsgewijs het toeren

tal van de roerder verlaagd. De eerste twee toerentalverlagingen 

hadden geen effect op de reactiesnelheid, daarna daalde deze geleidelijk. 

Uiteindelijk, zonder roeren, vond geen reactie meer plaats. 

De gevonden waarden voor de pseudo eerste orde reactiesnelheidscon~ 

stante in deze serie vormen geen logisch geheel. Dat de reactiesnel

heid stijgt wanneer geen ionenwisselaar meer aanwezig is, (exp 2 tov·1) 

kan verklaard worden door een verbeterd roereffect en dientengevolge 

een stijging van het overdragend oppervlak. Ook klopt het dat de __ 

reactiesnelheid daalt bij vermindering van de katalysatorhoeveelheid 

( exp 3 t.o.v. 2). Vergroting van de katalysatorhoeveelheid resulteerde 

in een stijging van de reactiesnelheid (exp 4 t.o.v. 3) maar haalde 

bij lange niet een eerdere snelheid (exp 2). Een herhaling van dit 

experiment (4) leverde dezelfde waarde (exp 5). 

Ook voor de reactiesnelheidsconstante k wordt geen constante waarde 
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verkregen (behalve dan in het geval van de duplobepaling). 

Een verklaring voor deze verschijnselen is moeilijk te geven. Waar

schijnlijk is af en toe sprake van diffusielimitering, wat bij exp 2 

gezien de hoge waarde voor r aannemelijk is. 
0 

Diffusielimitering treedt op wanneer de snelheid van reactie zo hoog 

is dat alle opgeloste waterstof direct wegreageert; de beperkende 

factor voor de reactiesnelheid is dan de diffusie en het oplossen van 

waterstof. De reactie wordt gelimiteerd door diffusie. 

Kremers (15) vond ook niet altijd consistente reactiesnelheden. 

( -6 Kastelijns 19) vond voor de hydrogenering van glucose : k = 37.10 

mol/g sec. 

Het is duidelijk dat grote aandacht besteed dient te worden aan het 

creëren van identieke reactieomstandigheden. Het prepareren van de 

reactor en het activeren van de katalysator door het spoelen met water

stof moet steeds op dezelfde wijze geschieden. 

De roerder bleek niet continu met hetzelfde toerental te draaien. 

Hierin zat enige variatie. Wanneer echter niet te dicht tegen het 

diffusiegelimiteerde regime aan gewerkt wordt, zou dit geen probleem 

moeten zijn. 

Aangezien verse (ongebruikte) katalysator op was, werd gebruikte kata

lysator geregenereerd door deze 15 minuten te koken in gedestilleerd 

water. Na affiltreren werd gespoeld met kokend gedestilleerd water. 

Vervolgens werd deze geregenereerde katalysator in twee experimenten 

gebruikt (exp 6 en 7). Hieruit bleek dat de activiteit erg afgenomen 

was, zoals blijkt uit de lage reactiesnelheidsconstantes. 

4.2.4. Bestudering stofoverdrachtsomstandigheden 

Gezien de resultaten van de voorgaande serie experimenten werden de 

omstandigheden in de reactor nader onderzocht, met name de grootte 

van het overdragend oppervlak en het maximale toerental onder een 

aantal condities (met/zonder katalysator/ionenwisselaar/substraat). 

Er werd gekeken naar de invloed van katalysator, ionenwisselaar en 

substraat op de grootte van het overdragend oppervlak en het toeren

tal. 
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De grootte van het overdragend oppervlak werd geschat door het te be

schouwen als de mantel van een kegel (zie figuur 4.2). 

Het toerental werd steeds ingesteld op de maximale waarde en gemeten 

met behulp van een stroboscoop. 

Figuur 4.2 voorbeeldenvan vloeistofoppervlakken 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.4. 

Reactor n vortexdiepte 0 0/A 

1 • 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

( :t=Pll}) 
~ 

Leeg 1200 

30 ml water 1140 

50 ml water 1100 

20 ml water/2 g kat 940 

20 g ionenwisselaar 

20 ml water/2 g kat/20 g i.w. 1050 

20 ml glucoseopl. (500 mmol/l) 

50 ml glucoseopl. (500 mmol/l) 1000 

50 ml glucoseopl./2 g kat 1060 

40 ml water/20 g i.w. 1060 

40 ml water/20 g i.w. 1080 

5 g glucose 

vertex reikt tot de bodem 

A 
2 oppervlak reactordoorsnede 12,6 cm 

(cm) 

-
3,5 ~ 

5,5 ~ 

3,0 

3,8 

5,0 ~ 

5,0 ~ 

4' 1 

3,8 

Tabel 4.4 Maximale toerental en overdragend oppervlak 

onder diverse condities 

2 
(cm ) 

- -
25,3 2,0 

36,8 2,9 

22,7 1, 8 

.: 27 ,o 2,1 

33,8 2,7 

33,8 2,7 

28,7 2,3 

27,8 2' 1 

De verhouding O/A is een maat voor de oppervlaktevergroting door het 

roeren. Roeren in 50 ml water resulteert in een oppervlaktevergroting 

tov niet roeren van een factor 2,9. 
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De invloed van de katalysator blijkt minimaal. Het toevoegen van kata

lysator (7. tov 6.) beinvloedt de grootte van het overdragend opper

vlak niet. Dit was ook niet te verwachten aangezien het hier niet 

zulke grote hoeveelheden katalysator betreft en het kleine deeltjes 

zijn. 

De invloed van het substraat (in', dit geval glucose) is gering. Een 

500 mmol/l oplossing van glucose blijkt in een iets lager overdragend 

oppervlak en een iets minder toerental te resulteren dan 50 ml zuiver 

water. Oorzaak is uiteraard de grotere viscositeit van de glucose

oplossing. Toevoegen van glucose aan een suspensie van ionenwisselaar 

in water resulteert ook in verlaging van het oppervlak. Weliswaar 

gaat het maximale toerental omhoog maar deze getallen zijn niet al te 

nauwkeurig; de vortexdiepte geeft een nauwkeuriger beeld. 

De invloed van de ionenwisselaar is aanzienlijk. Het maximale toeren

tal daalt, de grootte van het overdragend oppervlak neemt af en de 

vortex bereikt de bodem niet meer. Dit laatste betekent dat er geen 

inslag van bellen meer plaatsvindt, wat een extra vermindering van 

de stofoverdracht betekent. 

Vooral bij reacties waar ionenwisselaar aanwezig is moet dus rekening 

gehouden worden met mogelijke diffusielimitering. 

Verder dient nog opgemerkt te worden dat het hier geschetste beeld 

niet helemaal overeenkomt met de reactiecondities omdat deze observaties 

gedaan zijn zonder kap op de reactor. Door deze kap steken een buisje 

(de verbinding met het toevoervat) en een thermokoppel. Vooral dit 

buisje zal nog enige invloed hebben omdat dit enigszins uit het mid-

den staat. De kap op de reactor blijkt het toerental in alle gevallen 

iets te verlagen (30 - 50 rpm); de invloed op het overdragend opper

vlak is moeilijk te schatten. 

4.2.5. Serie 3 onderzoek van nevenreacties door ionenwisselaar.Hf 

In de volgende serie proeven werd gekeken naar de invloed van de ionen

wisselaar op de vorming van bijproducten. Hierbij moet vooral gedacht 

worden aan zure degradatie van het substraat of de reactieproducten. 

Uit de reacties van serie 1 is al gebleken dat de hydrogenering vrij 

selectief is. 



Figuur 4.3 Atmosferische reactor 

Er werd gekeken naar de vorming van degradatieproducten van glucuron

zuur oiv Ionenaustauscher I en enige andere zure wisselaars. Wanneer 

de reacties niet plaatsvonden in de hogedrukreactor, werd een glazen 

kolf gebruikt die mbv een thermostaat op 90°C werd gehouden (zie 

figuur 4.3). 

Eerst werden twee experimenten gedaan met Natriumglucuronaat in de 

hogedrukreactor bij 90 C. Er vond geen hydrogenering plaats (zie 

tabel 4.5). In het ene geval werd ionenwisselaar gebruikt, in het 

andere geval werd aangezuurd met HCl. Na 1 uur werd gestopt en geana

lyseerd. 

Temperatuur ; : 90 "c Exp c c. P (atm) 
0 l.W 

Substraat . Na-D-glucuronaat . 1 302 201 50 
Ionenwisselaar:Ionenaustauscher I 2 267 1 -
Reactievolume :50 ml 

pH = 2 

Tabel 4.5 Resultaten experimenten serie 3 

In geval 1 werden alleen GCZ en een beetje GUZ aangetoond; dit laatste 

is waarschijnlijk afkomstig van reactie oiv katalysatorresten. Met de 
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suikerkolom werd niets gevonden. 

Ook analyse met behulp van UV spectrofotometrie op karakteristieke 

furaanabsorpties toonde niets aan. Het UV-spectrum is bijgevoegd in 

bijlage 3. 

Analyse van experiment 2 wees op vorming van reactieproducten, namelijk 

op de suikerzurenkolom dezelfde piek na GCZ, en op de suikerkolom ook 

dezelfde piek die bij serie 1 waargenomen zijn."Ook hier werden met 

UV spectrof otometrie geen furanen aangetoond. 

In de volgende experimenten werden enkele ionenwisselaa.rs vergeleken 

wat betreft vorming van degradatieproducten. De reactiecondities staan 

vermeld in tabel 4.6. 

Temperatuur 

Druk in atmosferische reactor 

Druk in hogedruk reactor 

Katalysator (indien gebruikt) 

Substraat 

Reactievolume = 50 ml 

pH = 2 

90°c 

1 atm 

50 atm 

r;'/o Ru/C Degussa H 101 B/W 

D-glucurono-6,3-lacton 

Tabel 4.6 Reactiecondities experimenten serie 3 

De resultaten van de experimenten in de atmosferische reactor zijn 

vermeld in tabel 4.7, de resultaten van de reacties (met hydrogenering) 

in de hogedrukreactor zijn vermeld in tabel 4.8. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat als substraat glucuronolacton 

werd gebruikt om èe volledige zure capaciteit van de ionenwisselaars 

te benutten. Nu vindt namelijk geen ionenwissel~ng met Na+ plaats, 

wat bij gebruik van Na-glucuronaat wel het geval is. 

Verder is ook een andere katalysator gebruikt dan in de eerdere series 

nl Degussa H101 B/W. Deze verschilt met de andere (H 101 R/W) in de 

mate waarin het metaal op de !irager gereduceerd is. Meer is hierover 

niet bekend. 
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nevenproducten 

Exp c icnenwisselaar c. suiker zuur suiker 
0 l.W 

3 115 Ionenaustauscher I 161 geen geen 

4 316 Amberlite IRC-50 205 geen geen 

5 310 .Amberlyst 15 195 geen geen 

Tabel 4. 7 Serie 3 , resultaten atmosferische reactor 

Wat betreft de vorming van nevenproducten kan, voor beide reactoren, 

opgemerkt worden dat dat niet optreedt. In de geanalyseerde reactie

mengsels werd buiten GCZ en (bij de hydrogeneringen) GUZ geen andere 

producten in meetbare hoeveelheden aangetoond. 

Wel kan opgemerkt worden dat de hydrogeneringsreacties met de nieuwe 

katalysator sneller verlopen dan met de vorige. Dit zou echter ook 

veroorzaakt kunneL worden door de iets hogere pH (al lijkt dat niet 

erg waarschijnlijk) of door de andere vorm waarin het substraat aan

wezig is. 

Exp c c ionenwisselaar c. 
0 kat l.W 

6 114 16 Ionenaustauscher I 157 

7 321 19 Ionenaustauscher I 186 

8 306 19 :Amberlyst 15 195 

Exp k".103 k.106 6 sel nevenproducten r .10 
0 

6 184 22 1 98% geen 

7 120 34 25 93% geen 

8 229 60 30 9So/ó geen 

Tabel 4.8 Serie 3 , resultaten hogedrukreactor 
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4.2.6. Serie 4 bepaling reactiesnelheid volghydrogenering 

Temperatuur 9o•c 

Druk 50 atm 

Substraat 1-gulono-1,4-lacton 

Katalysator 5% Ru/C Degussa H 101 B/W 

Reactievolume 50 ml 

Reactieduur 110 min 

pH = 2,8 (geen zuur toegevoegd) 

Tabel 4.9 Reactiecondities serie 4 

De reactiecondities waarbij de reactiesnelheidsconstante van de volg

hydrogenering van 1-gulonzuur tot D-glucitol werd bepaald, staan ver

meld in tabel 4.9 en de resultaten in tabel 4.10. 

Exp c ckat k3!: .103 k.106 sel 
0 

-.1 122 20 5 0,5 90 

2 121 20 6 0,6 80 

Tabel 4.10 Resultaten serie 4 

De volghydrogenering verloopt uiterst traag; de conversie is 5~6 resp. 

52lfa voor experiment 1 en 2 na 110 min. De reactiesnelheidsconstante 

onder de condities, vermeld in tabel 4.9 is: k = 0,6.10-6 mol/g sec. 

De verhouding van de reactiesnelheidsconstantes van de hydrogenering 

van gulonzuur en glucuronzuur onder dezelfde condities (zie ook serie 

5) is : kGCZ/kGUZ = 273. 
In de reactiemengsels wer~ alleen gulonzuur en glucitol gevonden en 

geen andere suikers, zoals mannitol, wat door Kremers (15) werd 

gevonden als nevenproduct. 

Kremers (15) vond voor de hydrogenering van 1-gulonzuur: k = 3.10-6 

rnol/g sec. Dit werd gemeten bij 120°C,in aanwezigheid van ionenwis

selaar, met een 5% Ru/C katalysator van het merk Drijfhout. 
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4.2.7. Serie 5 bepaling activeringsenergie hydrogenering GCZ 

De activeringsenergie van de hydrogeneringsreactie werd bepaald door 

bij een aantal verschillende temperaturen de reactiesnelheidsconstante 

van de hydrogener~ng te meten. De reactiecondities van deze serie wor

den vermeld in tabel 4.11. 

Druk 50 atm 

Substraat D-glucurono-6,3-lacton 

Katalysator 5% Ru/C Degussa H 101 B/W 

Reactievolume = 50 ml 

pH = 2,5 (geen zuur toegevoegd) 

Tabel 4.11 : reactiecondities serie 5 

De resultaten van deze serie hydrogeneringen staan vermeld in tabel 

4.12. 

Exp T c ckat k" .103 k.106 6 
r .10 

0 0 

- 1 90 297 21 361 - -
2 80 3oor: 20 359 - -
3 90 303 5 288 164 41 

4 80 298 5 127 124 22 

5 100 305 5 216 224 32 

Tabel 4.12 resultaten serie 5 

De eerste twee experimenten vertoonden dezelfde reactiesnelheid, 

ondanks het verschil in reactietemperatuur. Hieruit werd geconclu-

deerd dat deze reacties diffusiegelimiteerd waren. Reacties met 

glucuronolacton en de nieuwe katalysator (B/W) blijken een hoge reactie

snelheid te hebben (zie ook serie 3 en 4). 

Vanwege het optreden van diffusielimitering kan niets over de reactie

snelheidsconstante gezegd worden. Ook de waarde voor k" zegt niets 

omdat deze verkregen is uit een eerste orde plaatje (ln( 6P(100'/o)- bP) 

vs t) en gegevens over stofoverdracht moeten verkregen worden uit 

het verband tussen 6.P en t. Hieruit volgden waarden voor de stof-
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overdrachtssnelheid N (mmol/sec) en met behulp hiervan werden de k1a

waardes (uur-1) berekend volgens 

waarin stofoverdrachtssnelheid (mmol/sec) 

stofoverdrachtscoëfficient (m/sec) 

specifiek oppervlak (m2 /m3) 

CH2,
1 

evenwichtsconcentratie H2 in vloeistoffase (mmol/ml) 

V volume vloeistoffase (ml) 

Aangenomen wordt dat de concentratie H2 in de vloeistofbulk nul is. 

De waarde van CH2,
1 

werd berekend met : 

P = H.x 

waarin P partiële druk in gasfase (Pa) 

H Henry-coëfficient (Pa) 

x molfractie component in water 

waarna de molfractie werd omgerekend naar een concentratie. 

De resultaten staan vermeld in tabel 4.13. 

Exp T N H CH2,l v . ( -1) ~a 'Uur 

2 80 40 7,65.10 9 3,68.10 -2 
50,9 77 

1 90 54 7,61.10 9 3,70.10 -2 
50,5 104 

Tabel 4.13 : berekening k
1

a-waardes 

Deze waardes voor k
1

a zijn, zelfs voor deze reactor, niet hoog. Een 
-1 bellenkolom met een lage bellendoorzet haalt ook een k

1
az100 uur • 

Een geroerde reactor, waarin met hoog toerental geroerd wordt moet 

een k1a~1000 uur-1 kunnen halen. Hieruit blijkt dat de stofover

dracht in deze reactor niet optimaal is. 

Daarom werden de verdere hydrogeneringsreacties (tabel 4.12, exp 3-5) 

met lage katalysatorconcentraties uitgevoerd. 
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Voor de reactiesnelheidsconstante geldt in het algemeen 

k = k0 .exp(-E /RT) a 
waarin E de activeringsenergie is (J/mol) 

a 

Een grafiek van ln k vs 1/T zal dan een rechte zijn met helling -E /R. 
a 

In dit geval levert dit voor de activeringsenergie : E = 32344 J/mol. a 

De hydrogeneringsreacties werden lang voortgezet om ook voor de volg

hydrogenering een activeringsenergie te kunnen bapalen. De reactie 

bij 80 C vertoonde echter enige onregelmatigheden waardoor geen waarde 

voor de reactiesnelheidsconstante kon worden berekend. Op basis van 

slechts twee gegevens (zie tabel 4.14) werd voor de volghydrogenering 

gevonden : E = 181176 J/mol. a 

Tabel 4.14 

T 

90 
100 

0,6 

3 

reactiesnelheidsconstante 

volghydrogenering 
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5. Conclusies 

- De hydrogenering van D-glucuronzuur vertoont een pseudo eerste orde 

verloop in de tijd; de reactie is eerste orde in de katalysatorcon

centratie en nulde orde in glucuronzuur. 

De volgende waardes voor de reactiesnelheidsconstante zijn gevonden 

bij 90°C : 

-6 I I I k=15.10 mol g sec; katalysator 5% Ru C Degussa H101 R W, pH=1,5 , 

substraat Na-D-glucuronaat 

k=164.10-6 mol/g sec; katalysator 5% Ru/C Degussa H101 B/W, pH=2,5 , 

substraat D-glucurono-6,3-lacton 

- Regenereren van de katalysator (Degussa H101 R/W) door opkoken in 

gedestilleerd water en naspoelen met heet water blijkt niet vol

doende. De oude activiteit cq reactiesnelheid wordt niet gehaald. 

- Het substraat en de katalysator hebben slechts geringe invloed op de 

grootte van het overdragend oppervlak en het maximaal haalbare toeren

tal van de roerder. De ionenwisselaar daarentegen veroorzaakt ver

kleining van het oppervlak en verlaging van het maximale toerental. 

Ook bereikt de vertex de bodem niet meer, waardoor geen inslag van 

bellen meer op kan treden. Dit betekent een extra vermindering van 

de stofoverdracht. 

- De gebruikte zure ionenwisselaars blijken geen nevenreacties te ver

oorzaken. Zij zijn tijdens de hydrogenering voldoende inert en ver

oorzaken geen noemenswaardige zure degradatie. 

- De volghydrogenering van L-gulonzuur tot D-glucitol verloopt zeer 

traag. De reactiesnelheidsconstante bij 9o°c en met als katalysator 

5% Ru/C Degussa H101 B/W is: k= 0,6.10-6 mol/g sec. 

Onder deze condities geldt : kGCZ/kGUZ = 273. 

-1 De stofoverdracht in de reactor is niet optimaal : k1a~100 uur 

Een geroerde reactor waarin met hoog toerental geroerd wordt moet 
-1 

k1a~1000 uur kunnen halen. 
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- De activeringsenergie van de hydrogenering van glucuronzuur onder de 

condities beschreven in tabel 4.11 bedraagt : E = 32344 J/mol. 
a 

Onder dezelfde condities bedraagt de activeringsenergie van de hy-

drogenering van gulonzuur : E = 181176 J/mol. Dit laatste is bea 
rekènd met slechts twee gegeveus. 
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6. Aanbevelingen 

6.1. Aanbevelingen voor verbeteringen aan het reactorsysteem 

De verbindingen van de reactor met de rest van het systeem zijn lek

gevoelige plaatsen. Dat geldt vooral voor de verbinding met het toe

voervat. Bij het los- en vastmaken ervan dient hiermee rekening gehou

den te worden. Zij mogen niet te vast aangezet worden want dan slijten 

ze te snel. 

De kap dient ook stevig op de reactor vastgedraaid te worden. Mocht 

hier toch een lek optreden dan dient meestal het rubberen ringetje 

vervangen te worden. 

Het is aan te bevelen, terwille van de reproduceerbaarheid, de start

procedure steeds op dezelfde wijze uit te voeren, zodat de vloeistof 

bij de start van de reactie verzadigd is met waterstof en het kata

lysatoroppervla.k geheel bedekt met waterstof. 

De drukverschilmeting verloopt doorgaans prima. De zwakste plek hier 

is het referentievat, de "geheugenplaats" waar de begindruk van het 

systeem bewaard wordt. De temperatuur van het referentievat moet 

uiteraard constant blijven. Dit geldt natuurlijk voor het gehele sys

teem maar vooral voor het referentièvat. Een betere isolatie zou zeker 

de nauwkeurigheid van de drukverschilmeting verbeteren. Een idee zou 

kunnen zijn om het referentievat in het buffervat te plaatsen, zodat 

het referentievat niet meer gevoelig is voor tocht. 

De stofoverdracht in de reactor zou verbeterd kunnen worden met een 

ander model roervlo of een betere roermotor. 

[ 0 ~ 
a b 

Figuur 6.1 roervlo modellen 

De gebruikte roervlo is geschetst in figuur 6.1a. Dit is een afgeplatte 

(versleten) vlo met een ring bovenop. Als nieuw type kan gedacht worden 

aan iets als geschetst in figuur 6.1b. Deze vlo rust met een pinnetje 

op de bodem van het vat en wordt niet gehinderd door wrijvingskrachten. 

Een bijkomend voordeel zou zijn dat er minder ionenwisselaar fijn

gemalen wordt. 
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6.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

De hydrogenering van D-glucuronzuur vertoont, onder verschillende 

condities, uiteenlopende reactiesnelheden. Factoren die hierop invloed 

kunnen hebben,zijn : de pH van de oplossing waarin de hydrogenering 

plaatsvindt; het type katalysator dat gebruikt wordt; de vorm waarin 

het substraat aangeboden wordt. Dit moet nog nader onderzocht worden. 

De deactivering van de katalysator is nog niet onderzocht. Tot nu toe 

is bijna altijd uitgegaan van verse (ongebruikte) porties katalysator. 

Ook zou een betere manier van regenereren gezocht kunnen worden, aan

gezien koken in water niet voldoende lijkt. 

Bij de bepaling van de activeringsenergie van _de hydrogenering van 

1-gulonzuur is gebruik gemaakt van slechts twee gegevens. Er zouden 

nog enige experimenten gedaan kunnen wor_den om deze waarde te con

troleren. 

Verder moet niet vergeten worden dat de hydrogenering van D-glucuron

zuur deel uitmaakt van de hydrogenolyse van methylglucuronide. Wanneer 

voldoende gegevens bekend zijn over de hydrogenering moet verder on

derzoek verricht worden aan het optimaliseren van de hydrogenolyse. 

Daarvoor gelden nog steeds de aanbevelingen van Kremers (15). 

In elk geval is er nog genoeg te doen voordat er alternatief vita

mine C geproduceerd zal worden. 
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Symbolenlijst 

a 

A 

c 
0 

c. 

specifiek oppervlak 

oppervlak reactordoorsnede 

beginconcentratie substraat 

concentratie ionenwisselaar iw 

ckat 
E a 

concentratie katalysator 

activeringsenergie 

GCZ D-glucuronzuur, ook concentratie ervan 

GUZ 

H 

1-gulonzuur ook concentratie ervan 

k 

k~ 

n 

Henry-coëff icient 

reactiesnelbeidsconstante 

reactiesnelbeidsconstante 

stofoverdrachtscoëfficient 

toerental 

aantal molen 

N stofoverdrachtssnelheid 

0 overdragend oppervlak 

p druk 

partiële druk in gasfase 

PX adsorptieconstante 

r beginsnelheid reactie 
0 

R gasconstante 

t tijd 

T temperatuur 

V volume 

x molfractie 

.:i P drukverschil 

ex bezettingsgraad katalysatoroppervlak 

39 

m2/m3 
2 cm 

mmol/l 

g droge stof/l 

g droge stof/l 

J/mol 

mol/l 

mol/l 

Pa 

mol/g ds sec 
. -1 min 

m/sec 
. -1 min 

mol 

mmol/sec 
2 cm 

atm 

Pa 

l/mol 

mol/sec 

J/mol K 

sec, min 

"c' K 

ml, 1 

atm 



Structuurformules 

metbyl ·a-0-tllcareaide 

OCH3 

meüyl-a-0·1l1caid1 

H 

0 

L·1sc1rbi11z11r 

HO 

CHO 

OH 

,OH 

OH 

COOH 

D-glucuronzuur 

~OH 

HO 

HO 

D•lllcest 

furfural 

40 

H 

COOH 

OH 

~OH 

L·11l11zuar 

Hi')H 

H 

CH20H 

D-tl•citel 



BïJLAGE 1 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van alle 

experimenten. De meeste gegevens spreken voor zich. Ter verduidelijking 

volgen hier nog een paar opmerkingen : de begin pH is de pH van de 

oplossing die voor aanvang van de reactie in het reactorvat zit, zonder 

substraat dus, maar met katalysator en zuur of ionenwisselaar; 

het reactievolume is het totale volume vloeistof in de reactor, inclu

sief watergehalte van katalysator en/of ionenwisselaar; 

de selectiviteit is gedefinieerd als : mmol gevormd product (bv gulon

zuur) gedeeld door mmol omgezet substraat. 

Serie 1 

Reactiecondities: 

90 °C Temperatuur 

Waterstofdruk 

Substraat 

Katalysator 

50 atm 

Na-D-glucuronaat 

5% Ru/C Degussa H 101 R/W 

Ionenwisselaar : : Ionenaustauscher I Merck 

pHb ~ = 1,5 (aangezuurd met HCl, of ionenwisselaar) eg in " 

Serie 1 

Experiment 1 

Reactievolume 49,8 ml 

C
0 

= 338 mmol/l 

ckat = 9,6 g ds/l 

.1P(10<Y/o) =0,384 atm 

~ . -1 
k = 0,019 min 

k = 11.10-3 mol/g sec 

Reactieduur 60 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

pH . d= -ein 

r = 1 3. 1 o-3 mmol/ sec 
0 



Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

16,85 2, 14 

12,35 

14,39 (89%) 

Omgezet 14,71 mmol GCZ 

conversie 87°/G 

selectiviteit: 87% 

H2-meting: ..1P= 0,280 atm; L1 n= 12,29 mmol H2 : conversie 7;i;c 

HPLC onbekende componenten-net na GCZ en GUZ; als in voorbeeld 1 

(bijlage 2) 

Serie· 

Experiment 2 

Reactievolume 48,3 ml 

C = 207 mmol/l 
0 

ckat = 19,5 g ds/l 

A P( 10o>J,) = 0,232 atm 

k3e = O, 126 min -1 

k = 22.10-6 mol/g 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 10,20 

GUZ 8,62 

8,62 

Omgezet rn,20 mmcl 

sec 

(85%) 

Reactieduur 30 min 

C. = - g ds/l 
1W 

pHeind= 4 , 4 

r = 0,019 mmol/sec 
0 

conversie 10010 

selectiviteit: 85% 

H2-meting: .1 n=10,84 mmol ; conversie 106% 

HPLC onbekende component net na GUZ-piek (als in voorbeeld 1,bijlage 2) 

op de suikerkolom een onbekende component bij RT = 17,3 (zie 

voorbeeld 2, bijlage 2); deze is afkomstig van zure degradatie, 

maar het is geen fu:t'fural 



Serie 1 

Experiment 3 

Reactievolume 50,2 ml 

C 
0 

= 328 mmol/l 

ckat = 19,1 g ds/l 

t1P(10a>;6) = 0,374 atm 

~ . -1 
k = 0,051 min 

k = 15.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

16,40 

11i12 
14,79 (9CY/o) 

Omgezet 16,40 mmol 

Reactieduur 45 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

pH. d= 4,8· ein 

r = 0,020 
0 

mmol/sec 

conversie 10CY/o 

selectiviteit: 9oy~ 

H
2
-meting: L1P = 0,344 atm; ..dn = 15,10 mmol H2 : conversie 921'ó 

HPLC onbekende component net na GUZ-piek (als voorbeeld 1, bijlage 2) 

onbekende component (degradatieproduct) bij RT=17,4 op suiker

kolom (zie voorbeeld 2, bijlage 2) 

Serie'1 

Experiment 4 

Reactievolume 50,6 ml 

C
0 

= 333 mmol/l 

ckat = 19,2 g ds/l 

LlP(10a>;6) = ö,38C atm 

~ . -1 
k = 0,050 min 

k = 14.10-6 mol/g sec 

3 

Reactieduur 45 min 

ciw = 192 g ds/1 

pH . d= 1,8 ein 

r
0 

= 0,013 mmol/sec 



Molenbalans: 

in uit 

GCZ 16,71 0,49 

GUZ 12z ~6 

15,85 

Omgezet 16,22 mmol 

(95%) 

conversie 97% 

selectiviteit: 95% 

H
2
-meting: Ll P = C, 339 atm; .ó. n = 14,88 mmol H2 : conversie 89% 

HPLC onbekende componenten na pieken van GCZ en GUZ (voorbeeld 1, 

bijlage 2); 

op suikerkolom geen pieken gedetecteerd 

Serie:1 

Experiment 5 

Reactievolume 52,4 ml 

C = 549 mmol/l 
0 

ckat = 18,5 g ds/l 

P(100}6) = 0,655 atm 

}f • -1 
k = 0, O 3 3 min 

k = 16.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

28,77 c,46 

24,20 

24,66 (86%) 

Omgezet 28,31 mmol 

Reactieduur 90 min 

C. = 184 g ds/l 
J.W 

pH . d= 1,6 ein 

r = 0,014 
0 

mmol/sec 

conversie 9f.f~ 

selectiviteit: 85% 

H2-meting: P = 0,641 atm ; n = 28,14 mmol H2 : conversie 98% 

HPLC onbekende component na GUZ-piek als in voorbeeld 1, bijlage 2 

op de suikerkolom werden geen pieken gedetecteerd 



Serie 2 

Reactiecondities: 

Temperatuur 

Waterstofdruk 

Substraat 

Katalysator 

Ionenwisselaar 

pHb. =1,5 eg in 

Serie 2. 

Experiment 1 

90 c 
50 atm 

D-glucose 

5% Ru/C Degussa H 101 R/W 

Ionenaustauscher I Merck 

(aangezuurd met HCl, of ionenwisselaar) 

Reactievolume 52,1 ml 

C
0 

= 404 mmol/l 

Reactieduur 70 min 

C. = 184 g ds/l 
J.W 

ckat = 17,7 g ds/l 

A P( 100',ki) =0,480 atm 

k~ = 0,040 min 
-1 

k = 15.10-6 mcl/g 

Molenbalans: 

in uit 

G 21,07 7,56 
GL 12 1 26 

19,82 

Omgezet 13,51 mmol 

sec 

(94%) 

pH . d= ein 

r = 0,013 
0 

mmol/sec 

dit zijn beginwaarden, het toerental 

varieerde 

conversie 64% 
selectiviteit: 91% 

H
2

-meting:LlP = 0,441 atm; tin= 19,36 mmol H2 : conversie 920/o 
HPLC geen andere pieken dan van glucose en glucitol 

Het grote verschil tussen beide berekende conversies ligt wellicht 

aan het varieren van het toerental. 
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Serie 2 

Experiment 2 

Reactievolume 50, 7 ml 

C = 510 mmol/l 
0 

ckat = 19, 7 g ds/l 

~ P( 100l;b) = O, 590 atm 

" -1 k = O, 142 min 

k = 61.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

G 

GL 

25,88 0,25 

25,11 

25,36 (98%) 

Omgezet 25,6 3 mmol 

Reactieduur 25 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

pH.d=1,5 ein 

r = 0,041 
0 

conversie 

mmol/sec 

: 9Cf/o 
selectiviteit: 9fffo 

H2-meting: 4P = 0,566 atm; An= 24,85 mmol H2 : conversie 96% 

HPLCgeen andere componenten dan glucose en glucitol gedetecteerd 

Serie 2 

Experiment 3 

Reactievolume 50,5 ml 

C 
0 

= 500 mmol/l 

ckat = 9 ,8 g ds/1 

b.P( 10<Y/o) = 0,574 atm 

" -1 k = 0,083 min 

k = 71.10-6 mol/g sec 

6 

Reactieduur 40 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

pH . d= 2,5 ein 

r = 0,026 
0 

mmol/sec 



Molenbalans: 

in uit 

G 

GL 

25,04 0,25 

25,03 
25,28 (101%) 

Omgezet 24,79 rnmo1 

conversie 

selectiviteit: 101~ ~ 100?~ 

H2-meting: /1 P = 0,552 atm ; Ll n = 24,08 rnmol H2 
HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

conversie 96 % 

Serie 2 

Experiment 4 

Reactievolume 52,0 ml 

C = 508 mmol/l 
0 

ckat = 27' 1 g ds /1 

~ P(10<Y/o) = 0,606 atm 

~ -1 
k = o,095min 
k = 32.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

G 

GL 

26,43 0,52 

24,70 

25,22 (95%) 

Omgezet 25,91 mmol 

Reactieduur 35 min 

c. 
l.'W 

g ds/l 

pH . d= ein 

r = 0,032 
0 

mmol/sec 

conversie 9810 
selectiviteit: 95% 

H2-meting: Ll.P = 0,599 atm ; Li n = 26, 12 mmol H2 
HPLC geen andere Gomponenten gedetecteerd 

conversie 99% 
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Serie 2 

Experiment 5 

Reactievolume 51,5 ml 

C = 505 mmol/l 
0 

ckat = 28, 7 g ds/1 

Lj P( 100}6) = 0, 596 atm 

~ -1 
k = o,095min 

k = 28.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uH 

G 

GL 

25,99 0,52 

25,24 

25,76 (99%) 

Omgezet~25,47 mmo1 

Reactieduur 25 min 

c. -
l.W 

g ds/l 

pli.d=1,5 ein 

r = 0,035 
0 

mmol/sec 

conversie 980~ 

selectiviteit: 99°~ 

H2-meting: /J..P = 0,522 atm; .dn = 22,76 mmol H2 conversie 880/o 

HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

Serie 2 

Experiment 6 

Reactievolume 51,6 ml 

C = 491 mmol/l 
0 

ckat = 19,8 g ds/l geregenereerd 

~ P( 10CY/o) = 0, 582 atm 

~ -1 
k = 0,039 min 

k = 16 .10-6 mol/g sec 

8 

Reactieduur 15 min 

c. = 
l.'W 

g ds/l 

pH . d= 1,4 ein 

r = 0,016 
0 

mmol/sec 



Molenbalans: 

in uit 

G 25, 36 12,14 

GL 12 288 

25 ,02 

Omgezet 13, 22 IIlI!lo:, 

(99%) 

conversie 52% 

selectiviteit: 97°/o 

H2-meting: Ll P = 0,253 atm; !in = 11,03 mmol H2 conversie 43 % 
HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

Serie 2 

Experiment 7 

Reactievolume 51,9 ml Reactieduur 20 min 

C = 496 mmol/l C. = - g ds/l 
0 1W 

ckat = 9,8 g ds/l geregenereerd 

.Ll P( 10CP,.b) = 0,590 atm 

~ -1 
k = 0,012 min 

k = 10.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

G 25,74 17,01 

GL 7 222 

24,23 (94%) 

Omgezet 8,73 mmol 

pH.d=1,5 ein 

r = 0,005 
0 

mmol/sec 

conversie 34% 

selectiviteit: 83% 

H2-meting: .4 P = O, 109 atm; A.. n = 4, 75 mmol H2 : conversie 18% 

HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

Het is niet duièelijk waardoor het grote verschil in de berekende 

conversies veroorzaakt wordt. 



Serie 3 

Reactiecondities exp 1 en 2 

t 90 ·c Tempera uur 

Substraat Na-D-glucuronaat 

Ionenwisselaar Ionenaustauscher I Merck 

pH = 2 

Serie 3 

Experiment 1 

Reactievolume 

c = 302 mmol/l 
0 

50,0 

ckat = g ds/l 

ml 

L1P(10CY;6) = atm 

k3t = min -1 

k = mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 15,12 11 ,60 

GUZ ~ 1 00 

14,60 (97%) 

Reactieduur 60 min 

C. =201 g ds/l 
l.W 

pH.d=1,7 ein 

conversie 

mmol/sec 

23% 

selectiviteit: 85% 

Omgezet 3,52 mmol ; waarschijnlijk door katalysatorresten 

H2-meting: niet verricht 

HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

UV-analyse : tussen 200 en 320 nm geen absorbties van typische 

furaanpieken (zie bijlage 3) 
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Serie 3 

Experiment 2 

Reactievolume 49,8 ml 

C
0 

=267 mmol/l 

Reactieduur 60 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

ckat = 0 g ds/l Aangezuurd met HCl 

Ll P( 1 OCJlfa) = atm 

k3e min -1 
= 

k = mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 13,28 10,90 

GUZ 

10,90 ( 820;6) 

Omgezet 

H
2
-meting: niet verricht 

pH . d= 3,4 ein 

r = 
0 

conversie 

selectiviteit: 

mmol/sec 

HPLC klein schouderpiekje op GCZ-piek, als in serie 

Suikerkolom : onbekende component bij RT=25,2 (voorbeeld 3,bijlage 2) 

mogelijk dezelfde als RT=17,3 (retentietijden verschoven) 

UV-analyse geen absorptie door furanen 

Reactiecondities exp 3-8 

T t 9o ·c empera uur 

Waterstof druk 

Katalysator 

Substraat 

pH = 2 

50 atm } 

/ / 
bij hydrogenering 5% Ru C Degussa H101 B W 

D-glucurono-6,3-lacton 

11 



Serie 3 

Experiment 3 Ionenaustauscher I Merck 

Reactievolume 59,9 ml 

C = 115 mmol/l 
0 

ckat = - g ds/l 

Ll P( 10<Jlj;) = 
k3E = min 

k = 

Molenbalans: 

in 

GCZ 6,86 

Omgezet 

H
2
-meting: 

atm 

-1 

mol/g 

uit 

5,74 

sec 

(84%) 

RPLC behalve GCZ niets aangetoond 

Serie 3 

Reactieduur 60 min 

C. = 161 g ds/l 
1W 

pH . d= ein 

r = 
0 

conversie 

selectiviteit: 

mmol/sec 

Experiment 4 .Amberlite IRC-50 

Reactievolume 48,8 ml Reactieduur 70 min 

c = 
0 

ckat 

316 mmol/l 

= - g ds/l 

.1 P(10<Y/o) = - atm 

k3E = 
k = 

. -1 min 

mol/g sec 

1Z 

C. = 205 g ds/l 
1W 

pH . d= 2,5 ein 

r = 
0 

mmol/sec 



Molenbalans: 

in uit 

GCZ 15,43 

Omgezet 

H2-meting: 

15,02 (97%) 

HFLC behalve GCZ niets aangetoond 

conversie 

selectiviteit: 

Serie 3 

Experiment 5 Arnberlyst 15 

Reactievolume 50,9 ml 

C = 310 mmol/l 
0 

ckat = g ds/l 

LiP(10~) = 

k~ = . -1 min 

atm 

k = mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 15,78 

Omgezet 

H2-meting: 

14,92 (95%) 

HFLC behalve GCZ niets aangetoond· 

13 

Reactieduur 75 min 

ciw = 195 g ds/l 

pH . d= ein 1,2 

conversie 

selectiviteit: 

pHbegin = 1 '5 

mmol/sec 



Serie 3 

Experiment 6 Ionenaustauscher I Merck 

Reactievolume 62,0 ml 

C
0 

= 114 mmol/l 

ckat = 16 g ds/l 

.1P( 10CJ>,A;) = O, 162 atm 

~ -1 
k = O, 184 min 

k = 22.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

7,08 o,66 

6,27 

6,93 (9So;6) 

Omgezet 6,42 mmol 

Reactieduur 20 min 

C. = 157 g ds/l 
l.W 

pH . d= 2,8 ein 

r = 0,001 
0 

mmol/sec 

conversie 91% 

selectiviteit: 9Sofa 

H2-meting: .6.P = O, 156 atm : Lln = 6,80 mmol H2 
HPLC geen andere componenten gedetecteerd 

conversie 96% 

Serie 3 

Experiment 7 

Reactievolume 52,3 ml 

C = 321 mmol/l 
0 

ckat = 19, 1 g ds/l 

LiP(100}6) =0,385 atm 

~ . -1 
k = O, 120 min 

Ionenaustauscher I Merck 

Reactieduur 25 min 

C. =186 gds/l 
l.W 

pH.d= 2 ein 

mmol/sec 

k = 34.10-6 mol/g sec 

r = 0,025 
0 



Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

16, 77 1,69 

14,03 

15, 72 ( 94%) 

Omgezet 15,08 rnmol 

conversie 9010 

selectiviteit: 93% 

H2-meting: .4P = 0,379 atm; l:;.n = 16,50 mmol H
2

: conversie 9fft~ 
HPLC geen andere componentèn gedetecteerd 

Serie 3 

Experiment 8 

Reactievolume 51, ·1 ml 

C = 306 mmol/l 
0 

ckat = 19,4 g ds/1 

6P( 100'/o) = O, 358 atm 

~ -1 
k = 0,229 min 

k = 60.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

15,60 

15,29 

Amberlyst 15 

neactieduur 18 min 

C. = 195 g ds/l 
1\11' 

pH . d= 1,4 ein 

r = 0,030 
0 

mmol/sec 

conversie 1 OO}b 

selectiviteit: 98% 
15,29 (98%) 

Omgezet 15,60 mmol 

H2-meting: 4.P = 0,358 atm; 4n = 15,60 mmol H2 
HPLC geen andere comp~nenten gedetecteerd 

15" 

conversie 1 Oüfo 



Serie 4 

Reactiecondities 

Temperatuur 

We.te~stofaruk 50 atm 

Substraat L-gulono-gamma-lacton 

Katalysator 5% Ru/C Degussa H101 B/W 

pH = 2,8 (geen zuur of ionenwisselaar toegevoegd) 

Serie 4 
Experiment 

Reactievolume 50,9 ml 

C = 122 mmol/l 
0 

ckat = 19,5 g ds/l 

A.P(100')i) = 0,284 atm 

Reactieduur 110 min 

C. = - g ds/l 
l.'W 

pH . d= 3 ein 
k* . = 0,005 min -1 

mmol/sec 

k = 0,5.10 -6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GUZ 6,26 2' 6'.) conversie 
GL 2z 22 selectiviteit: ·9(Jife 

5,90 (94%) 

Omgezet 3,61 mmol 

H2-meting: Ll..P=O, 173 atm; An;::7 ,64 mmol H2 :conversie 61%; 2, 1 mmol H2 per rnmol GUZ 

HPLC geen andere producten gedetecteerd theoretisch 2 

1b 



Serie 4 

Experiment 2 

Reactievolume 51,e ml 

C = 121 mmol/l 
0 

ckat = 19,5 g ds/l 

6P( 10CY/o) = 0,284 atm 

Reactieduur 110 min 

c. = 
1W 

g ds/l 

pH . d= 3, 1 ein 
k3!' 6 -1 = O,OO min r = mmol/sec 

0 -6 
mol/g k = 0,6 .10 

Molenbalans: 

in uit 

GUZ 6,27 3,00 

GL 2,60 

5,60 

Omgezet 3,27 mmol 

sec 

( 89)'0) 

conversie 52% 

selectiviteit: 80fa 

H2-meting: .6P=O,146 atm; L\n=6 ,45 mmol H2 : conversie 51%; 2 mmol H2 per mmol GUZ 

HFLC geen andere producten gedetecteerd 

Serie 5 

Reactiecondities 

Waterstof druk 

Substraat 

Katalysator 

50 atm 

D-glucurono-6,3-lacton 

5°/o Ru/C Degussa H101 B/W 

pH = 2,5 (geen zuur of ionenwisselaar toegevoegd) 

theoretisch 2 



Serie 5 
Experiment 

T t 9o ·c empera uur 

Reactievolume 50,5 ml 

C =297 mmol/l 
0 

ckat = 20,8 g ds/l 

6P(10CP/o) = 0,340 atm 

k3E o, 361 min -1 
= 

k = mol/g 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 15,02 0 

GUZ ~ 
13,84 

Omgezet 15,02 mmol 

sec 

( 92>/o) 

Reactieduur 15 min 

C. = - g ds/l 
l.W 

pH . d= 3, 1 ein 

mmol/sec r = 
0 

N = 54.10-3 rnmol/sec 
-1 

k1a = 76 uur 

conversie 10016 

selectiviteit: 92"/o 

H2-meting: 4 P = O, 320 atm; èi n = 14, 14 mmol H2 conversie 94% 

HPLCgeen onbekende componenten gedetecteerd 

Serie 5 
Experiment 2 

(> 

Temperatuur 80 C 

Reactievolume 50,9 ml 

C = 300 mmol/l 
0 

ckat = 20,4 g ds/l 

~ P( 100';6) = 0,345 atm 

3E . -1 
k = O, 359 min 

k = mol/g sec 

Reactieduur 15 min 

c. = 
l.W 

g ds/l 

pH . d= 3 ,o ein 

r = mmol/sec 
N °= 40.10-3 mmol/sec 

k
1

a = 104 uur 
-1 



Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

15,28 0 

12,77 (84%) 

Omgezet 15,28 mmol 

conversie 1 OCJ7o 

selectiviteit: 84% 

H2-meting: 6 P = 0,347 atm; bon= 15,37 mmol H2 
HPLCgeen andere componenten gedetecteerd 

conversie 101% 

Serie 5 
Experiment 3 

Temperatuur 90 °C 

Reactievolume 50,2 ml 

C = 303 mmol/l 
0 

ckat = 5,0 g ds/l 

~P(100}6) = 0,342 atm 

3t -1 k = 0,288 min 

k = 164.10-6 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 
15' 10 0 

.1h§.Q 

13,eo (91%) 

Omgezet 15,10 mmol 

Reactieduur 80 min 

c. = 
J.W 

g ds/l 

pH . d= 1,8 ein 

r = 41.10-3 mmol/sec 
0 

conversie 

selectiviteit: 

1 OCJl/o 

91% 

H2-meting: 4P = O, 328 atm; <l n = 14,48 mmol H2 
HPLC geen andere componenten aangetoond 

conversie 96% 

H2-meting na 30 minuten onbetrouwbaar 

Snelheidsmetingen gedaan met metingen uit eerste 15 minuten 
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Serie 5 
Experiment 4 

Temperatuur 80°C 

Reactievolume 49, 0 ml 

C 
0 

= 298 mmol/l 

ckat = 5, 1 g ds/l 

..1P(10~) = O, 330 atm 

~ . -1 
k = o, 127 min 

k = 124.10-3 mol/g sec 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 

GUZ 

14,61 0 

13,86 

13,86 (95%) 

Omgezet 14,61 mmol 

rteactieduur 120 min 

C. = - g ds/l 
l.'W 

pHeind= 3,0 

r = 0,022 
0 

mmol/sec 

conversie 10cP/o 

selectiviteit: 95% 

H2-meting: verliep op het eind zo onregelmatig dat geen snelheid van 

HPteL- de volgreactie te bepalen was 

HPLC geen glucitol aangetoond; ook geen onbekende componenten gedetecteerd 

lO 



Serie 5 

Experiment 5 
Temperatuur 100°C 

Reactievolume4s,9 ml 

C = 305 mmol/l 
0 

ckat = 4,9 g ds/l 

~ P(100'/o) = 0,339 atm 

k3f = o,216min -1 

k = 224.10-6 mol/g 

Molenbalans: 

in uit 

GCZ 14,94 0 

GUZ 12,24 

GL Oz69 

12,93 

sec 

(87%) 

Reactieduur 105 min 

g ds/l 

pH . d= 2 ,8 ein 

r = 32.10-3 mmol/sec 
0 -6 

kGUZ = 3.10 mol/g sec 

conversie 

selectiviteit: 

Omgezet 14,94 mmol GCZ en (minstens) 0,69 mmol GUZ 

H2-meting: 4.P = O,t178 atm; 4n = 21,05 mmol H2 
HPLC geen andere componenten aangetoond 

21 

schatting 3 mmol GUZ omgezet; 



Bijlage 2 

In deze bijlage zi;jn een aantal voorbeelden van chromatogrammen op

genomen van beide kolommen. 

Voorbeeld 1 : Serie 1, experiment 1 

Reactiemengsel met NaOH op pH=10 gebracht. 

RTGuz=6,58 ; RTGcz=7,59 
Onbekende pieken net na beide suikerzuren. 

RT=21,41 is oxaalzuur 
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Voorbeeld 2: Serie 1, experiment 3 

RT=22,4 is de interne standaard, xylitol. 

RT=17,4 is een onbekende component, waarschijnlijk afkomstig van 

zure degradatie van glucuronzuur, aangezien dezelfde piek ook 

voorkwam in een chromatogram van een zure oplossing van glucuronzuur. 

Het is echter geen furfural; de pieken vallen niet samen. Er is wel 

overlap. 
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Voorbeeld 3: Serie 3 experiment 2 
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Voorbeeld 3: Serie 3 experiment 2 

Beide chromatogrammen (van de suikerzurenkolom en de suikerkolom) 

zijn getoond. 

De bijproducten, die ook bij serie 1 te zien waren, zijn hier weer 

aanwezig. Door iets andere analyseomstandigheden (temperatuur; kolom 

opnieuw gepakt) zijn de retentietijden wat anders. 

Het op de suikerzurenkolom geanalyseerde mengsel had pH=10 
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pH = 2,5 

Voorbeeld 4: Serie 3 experiment 4 
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pH = 10 

Dit zijn beide chromatogrammen van een experiment: het zure (onbe

handelde) en het basische (met NaOH op pH= 10 gebracht). 

De lactonpiek di13 in het zure monster duidelijk te zien is, is 

in het andere monster geheel verdwenen. 
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