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• 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.

• Uw eindcijfer = 1 + (aantal punten /totaal aantal punten) *10

• 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 1 (52 punten)

(al (8 punten) Geef van de volgende processen/toepassingsgebieden/trefwoorden aan ofze thuishoren bij de
biokatalyse, de homogene katalyse, de heterogene katalyse of de elektrokatalyse:

- Fischer-Tropsch
- enantioselectiviteit
- chloor productie
- fijnchemie
- Wilkinson reactie
- tamiflu
- steam reforming
- 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.

De omzetting van stikstof naar ammoniak is het grootste en wellicht belangrijkste katalytische proces ter wereld. De
reactie kan zowel heterogeen katalytisch, biokatalytsich, homogeen katalytisch, als elektrokatalytisch worden uitgevoerd.

(c) (16 punten) Hoe heet het proces voor de heterogeen gekatalyseerde omzetting van stikstof naar ammoniak?
Welke katalysator wordt voor het proces gebruikt, en waarom is dit een goede katalysator? Welke promotor
wordt aan deze katalysator toegevoegd, en welke fysisch-chemische functie heeft deze promotor? De industrieel
gebruikte katalysator is niet de meest actieve katalysator voor de ammoniak productie. Welke katalysator is
actiever dan de industrieel gebruikte katalysator, en waarom? Waarom wordt deze katalysator niet gebruikt in de
industriële praktijk?

(d) (4punten) Biokatalysatoren voor de omzetting van stikstof naar ammoniak noemen we "nitrogenases". De
groep van Ribbe heeft gevonden dat een zgn. vanadium-nitrogenase zowel de reductie van stikstof naar

1



ammoniak kan katalyseren, maar ook de reductie van koolmonoxide naar etheen en ethaan (Science, 2010, 329,
654). Geef een reden waarom het niet verrassend is dat nitrogenase dit kan, en een reden waarom het wèl
verrassend is dat nitrogenase dit kan.

(e) (6 punten) Nitrogenases zijn redox eiwitten. De half reactie voor de omzetting van stikstof 2+ 6 H+ + 6 e' -+ 2
NH3 (met een redox potentiaal van -0.057 V vs. NHE) moet gekoppeld worden aan een oxidatie reactie Red -+

Ox + ne-om de reactie te laten lopen. Wat kun je zeggen over de waarde van de redox potentiaal van het
Red/Ox koppel, en fungeert het eiwit dan als een elektrolyse cel of een galvanische cel?

De wetenschappelijke elektrokatalyse literatuur wordt momenteel overspoeld met artikelen over de elektrochemische
omzetting van stikstof naar ammoniak, met als uiteindelijke doel/hoop om met duurzaam opgewekte elektriciteit direct
uit stikstof ammoniak te maken aan een gepast kathode materiaal. Eén van de problemen daarbij is dat de gewenste redox
reactie N2+ 6 H+ + 6 e -+ 2 NH3 in competitie is met de waterstofvorming 2 H+ + 2 e' -+ H2.

(f) (8 punten) Uit zogenaamde Density Functional Theory berekeningen blijkt dat ruthenium een heel goede
electrokatalysator zou moeten zijn voor de omzetting van stikstof naar ammoniak, maar in de praktijk blijkt
ruthenium toch vooral H2 te maken. Leg uit waarom dat zo is en maak in je argumentatie gebruik van de
schalingsrelaties.

(g) (6 punten) Feng et al. (Nature Comm. 2018,9, 1795) hebben berekeningen
gedaan waaruit ze concluderen dat de eerste en snelheidsbepalende stap in de
elektrokatalytsiche reductie van N2 de vorming van een geadsorbeerd N2H
molecuul is (zie figuur). Hoe wijkt deze stap af van de eerste en snelheids-
bepalende stap in de heterogeen gekatalyseerde reactie van stikstof naar
ammoniak? Geef een reden voor het verschil. Welk mechanisme is volgens
jou van toepassing op de biokatalytische reductie van stikstof, en waarom? Grotthuss-like hydride transfer

Vraag 2 (26 punten)

Rhodium wordt industrieel voor vele reacties gebruikt. Een reactie is hier gegeven (Schema 1). Rh heeft 9 valentie-
elektronen.
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(a) (5 punten) Welk oxidatie getal en hoeveel elektronen heeft Rh in A, B, C, D en E volgens het ionische
model?

(b) (5 punten) Welke essentiële reacties van de overgangsmetaalkatalyse vinden in A-B en in de katalytische
cyclus, B-C, C-D, D-+E en E-+B plaats?

(c) (5 punten) De Tolman angle geeft informatie over de toegankelijkheid van het metaal. Is Rh met deze twee
liganden goed toegankelijk? Hoe zou u de toegankelijkheid van het metal kunnen verbeteren of beperken?
Licht uw antwoord voor beide opties toe, bijvoorbeeld door de alternatieve fosfine liganden te tekenen.

(d) (5 punten) Waarom vormt Rh (I) makkelijk vlak vierkante complexen met 16 elektronen? Licht uw
antwoord toe.

(e) (3 punten) Als men de katalysator gebruikt om l-hexeen de isomeriseren, welke producten ontstaan er dan?
Teken de structuren. Teken alleen de trans producten.

(f) (3 punten) De Rh katalysator heeft 2 liganden. De reactie vindt plaats in een twee fasen systeem, water en
het alkeen. Zijn deze liganden goed water oplosbaar? Hoe zou men de katalysator met deze liganden minder
goed water oplosbaar kunnen maken? Licht uw antwoord toe.

Vraag 3 (22 punten)

Recent werd beschreven dat de lipase Candida antarctica B (CALB) de reactie van een racemische ester 1kan
katalyseren (Eur. 1. Org. Chem. 2018, 2110-2116). Hierbij ontstaat er enantiomeer zuiver alcohol S-2 en de ester R- 1
blijft ongewijzigd. In Schema 2 is de reactie te zien.
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Rule of Kazlauskas

(a) (3 punten) Volgt de lipase de rule of Kazlauskas? Licht uw antwoord toe.
(b) (~punten) Bij de reactie ontstaat een bijproduct "1". Teken de structuur van het bijproduct.
(c) (3 punten) Voor de reactie wordt in een buffer met een pH 7 gebruikt. Wat zou er gebeuren als water in plaats

van een buffer zou worden gebruikt? Licht uw antwoord toe.
(d) (3 punten) Wat is de maximale opbrengst van S-2 in schema 2?
(e) (5 punten) De reactie in Schema 2 is een hydrolyse reactie. Met lipases kunt u esters ook synthetiseren. Teken

de reactievergelijking voor de synthese van S-1 uit S-2 met behulp van een lipase. Geef de reactiecondities. Is
water een geschikt oplosmiddel?
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(f) (5 punten) Een lipase is een serine hydrolase. In de lipase moet de hydroxylgroep van het serine gedeprotoneerd
worden. Hoe kan dat bij een neutrale pH? Licht uw antwoord toe.
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