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Tentamen Katalyse (4052KATAL-1920FWN)
Vrijdag 17 januari 2020,13:00-16:00, USCleiden

• Dit tentamen is opgesteld door: Marc Koper en Ulf Hanefeld.

• Dit tentamen dient in blauwe of zwarte inkt te worden gemaakt.

• Vermeld op ieder blad uw naam en studienummer.

• Dit tentamen bestaat uit 3 vraagstukken; elk vraagstuk bestaat uit een aantal deelvragen.

• U kunt maximaal 100 punten halen voor dit tentamen.

• Het cijfer 5.5 wordt afgerond op 6.0

• Gedurende de eerste 30 minuten van het tentamen mag u de zaal niet verlaten.

• Mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen dienen uitgeschakeld te zijn en dienen buiten

bereik opgeborgen te zijn.

• Bij dit tentamen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.

Vraag t (48 punten)

(a) (8 punten) Geefvan de volgende processen/toepassingsgebiedenltrefwoorden aan ofze thuishoren bij de
biokatalyse, de homogene katalyse, de heterogene katalyse of de elektrokatalyse. Geefbij twee gevallen
minstens twee antwoorden (bv. synthese van azijnzuur: biokatalyse èn heterogene katalyse)

- maken van waterstof
- enantioselectiviteit
- synthese van ethanol
- Haber-Bosch
- nitraatverwijdering uit afvalwater
- synthese van L-DOPA
- NO verwijdering uit uitlaatgas
- methanol productie

(b) (4 punten) Als men voor een continu proces een katalysator wil gebruiken, welke type katalyse is dan het meest
geschikt: de biokatalyse, de homogene katalyse, de heterogene katalyse of de elektrokatalyse? Licht het
antwoord toe.

c) (10 punten) Beschouw de reactie van A naar C via het katalytisch intermediair B, zoals weergegeven in
onderstaand plaatje van de energie van de reactie als functie van de reactiecoordinaat. Wat is de
snelheidsbepalende stap in dit mechanisme? Teken een volcano plot voor deze reactie waarbij je de
bindingssterkte van B met de katalysator op de horizontale as zet, waarbij een meer negatieve bindingsterkte een
sterkere binding betekent. Geef ook aan waar de situatie getekend in de onderstaande figuur zit op de getekende
volcano plot. Wat zou je strategie zijn om een betere katalysator te maken, uitgaande van het onderstaande
potentieel energie landschap?
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d) (12 punten) De heterogeen gekatalyseerde omzetting van syngas (CO + H2) naar koolwaterstoffen bij
relatief hoge druk en temperatuur heet het Fischer- Tropsch proces. Welke katalysator( en) wordt er voor dit
industrieel proces gebruikt? Waarom is dat zo'n goede katalysator? Is het de meest actieve katalysator of
zijn er nog betere katalysatoren? Als er betere katalysatoren zijn, waarom worden die dan niet gebruikt?
Wat wordt er aan de katalysator toegevoegd om de activiteit nog verder te verhogen, en hoe werkt die
toevoeging?

e) (6 punten) Het is denkbaar dat we in de toekomst syngas elektrochemisch maken uit C02 en water middels
elektrolyse, aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Zilver is de beste katalysator voor de
elektrochemische omzetting van C02 + 2 H+ + 2 e --+ CO + H20. Een koper elektrode is zelfs in staat C02
te reduceren naar etheen 2 C02 + 12 H+ + 12 e- --+ C2H4 + 4 H20, echter bij een veel hogere overpotentiaal
dan voor de zilver-gekatalyseerde reductie naar CO. Leg uit waar dit verschil in overpotentialen door
veroorzaakt wordt.

f) (4 punten) De natuur zet C02 om in koolhydraten (suikers) door de protonen en elektronen die vrijkomen
bij de oxidatie van water (indirect) te gebruiken voor de elektrochemische reductie van C02 uit de lucht. Dit
proces is thermodynamisch niet spontaan en vereist de input van energie. Waar komt die energie vandaan?
Is het proces dan te beschouwen als een galvanische cel of een elektrolyse cel?

g) (4 punten) Wat is de Bransted-Evans-Polanyi relatie? Waarom is die relatie belangrijk in het voorspellen
van katalytische activiteit?
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Vraag 2 (27 punten)

Industrieel kan azijnzuur geproduceerd worden uitgaande van MeOH en CO gekatalyseerd door Co, Rh ofTr. Hl zet het
methanol om naar MeI en ontstaat weer als azijnzuuriodide gehydrolyseerd wordt. De iridium katalyse is bijzonder
selectief en de opbrengsten dus hoog. (Catalysis Today 2000, 58, 293-307). Het proces met Ir is in Schema I te zien. Ir
heeft 9 valentie-elektronen.
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(a) (6 punten) Welk oxidatie getal en hoeveel elektronen heeft Ir in A, B, C, D, E en F volgens het ionische
model?

(b) (6 punten) Welke essentiële reacties van de overgangsmetaalkatalyse vinden in de katalytische cyclus
A->B, B---->C,C->D, D---->E,E---->Fen F---->Aplaats?

(c) (5 punten) Is de CO binding in het CO dat aan de katalysator geboden is stabieler of minder stabiel dan vrij
CO? Licht uw antwoord toe, teken hiervoor de orbitalen om de interactie tussen metaal en CO uit te leggen.

(d) (6 punten) Voor oxidatieve addities zijn drie verschillende mechanismes bekend. oem er twee en teken de
reactievergelijking zo dat het mechanisme duidelijk wordt.

(e) (4 punten) Waarom zijn overgangsmetalen Lewis zuren en wat zegt de 18 elektronenregel?

Vraag 3 (25 punten)

Hydrolases kunnen zowel de hydrolyse als ook de synthese van esters katalyseren (Schema 2). Candida antarctica lipase
B katalyseert de synthese van een ethyl ester als men droog ethanol als oplosmiddel gebruikt.

Candida antarctica lIpase B

COOH 30°C, in droog EtOH ~O'-./+?

o
Schema 2, Journa/ of Mo/ecu/ar Cata/ysis B: Enzymatic, 2001, //,335-341.

(a) (2 punten) Wat is het product dat naast de ester ontstaat?
(b) (2 punten) Kan men hetzelfde enzym ook voor de synthese van andere esters gebruiken, bijvoorbeeld van

hexaanzuur?
(c) (4 punten) De lipase gekatalyseerde reactie is volledig reversibel en een evenwichtsreactie. Hoe kunt u het

evenwicht van de reactie in Schema 2 naar links verschuiven? Geef de reactiecondities en schrijf de
reactievergelijking. .

(d) (3) Ook bij het afbreken van plastic kunnen enzymen toegepast worden. Bij polyesters kunnen hydrolases de
esterbinding verbreken. Geef drie redenen waarom enzymatische hydrolyse van de polyester milieuvriendelijker
is dan traditioneel recyclen van plastic (versnipperen, smelten en hergebruiken). Denk hierbij aan de
reactiecondities, afval en het product.

(e) (4 punten) Enzymen zijn enantioselectief. Zijn er in de natuur alleen R- of alleen S-selectieve enzymen voor een
functionele groep of vindt men enzymen voor R- en voor S-enantiomeren. Noem tenminste een voorbeeld,
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(t) (5 punten) Pauling publiceerde de hypothese dat enzymen de overgangstoestand (transition state) van een reactie
stabiliseren. Is er inmiddels bewijs dat dit inderdaad zo is? Zo ja, licht toe. Denk aan de verschillende redenen
waarom enzymen zo groot zijn.

(g) (5 punten) Er zijn voor veel reacties vele enzymen, maar voor Friedel-Crafts reacties niet. Er zijn veel
heterogene katalysatoren, zeolieten, die een hoge selectiviteit hebben voor de Friedel-Crafts reactie in para
positie (Schema 3). Waarom zijn zeolieten selectief voor de para-positie? Licht uw antwoord toe, eventueel met
een tekening.

zeoliet

Schema 3
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