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Generelle instruktioner

• Dette opgavesæt indeholder 9 opgaver.

• Du må udelukkende bruge en kuglepen og en ikke-programmerbar lommeregner.

• Du har 5 timer til at lave opgaverne.

• Du må først begynde, når START-kommandoen gives.

• Alle svar skal skrives i de tilhørende svarbokse på svararket med en kuglepen. Brug bagsiden af
opgavesættet, hvis du har behov for kladdepapir. Husk, at det kun er det, der står i svarboksene,
som bliver bedømt.

• Skriv dine beregninger i de tilhørende svarbokse. Du får kun fuld point, hvis man kan se beregnin-
gerne.

• Den eksamenstilførende vil, 30 minutter, før prøven er slut, annoncere dette.

• Du skal stoppemed at arbejde på opgaverne med det samme, når STOP-kommandoen gives. Hvis
du ikke gør det annulleres din samlede besvarelse.

• Den officielle engelske version af opgavesættet kan ses på forlangende, hvis der er noget du har
brug for at få opklaret/er uforståeligt.

• Dumå ikke forlade din plads uden tilladelse. Hvis du har behov får hjælp (ødelagt lommeregner, har
brug for at gå på pottenm.m.), skal du række hånden i vejret og vente på at den eksamenstilførende
kommer hen til dig.

• I de spørgsmål, hvor du skal vælge melem flere mulige løsninger, skal du markere dit svar med et
✓ i parentesen, [ ], der passer med dit svar. Eksempelvis:

(Antag, at du har svarmulighederne (A), (B), (C) og (D) og ønsker at svare (A). Dette markerer du
således)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

KNÆK OG BRÆK!
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Opgaver og pointfordeling

Nummer Titel Totalt antal point % af total
1 Hurtig og observerbar nukleinsyretestning for COVID-19 14 9
2 Chrom i antikken og nutiden 21 11
3 Indfangning og omdannelse af carbondioxid 42 14
4 Gammelt svovl går nye veje 45 16
5 Indbyrdes omdannelse af nitrogenoxider 45 15
6 Aktiverede phosphiner 36 7
7 Nogle af livets organiske molekyler 32 9
8 Helt vildt utrolige chirale spiro-katalysatorer 36 10
9 Totalsyntese af capitulacton 44 9

Total 100
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Fysiske konstanter og enheder

Avogadros tal: 𝑁𝐴 = 6,022 × 1023 mol−1

Idealgaskonstanten: 𝑅 = 8,31446 J mol−1 K−1

Standardtryk 𝑝−⊖− = 1 bar = 105 Pa
Standard atmosfærisk tryk: 𝑝atm = 1 atm = 1,01325 bar = 1,01325 × 105 Pa
Celciusskalaens nulpunkt 273,15 K
Faradays konstant: 𝐹 = 9,6485 × 104 C mol−1

Plancks konstant: ℎ = 6,626 × 10−34 J s
Masse af elektronen: 𝑚𝑒 = 9,109 × 10−31 kg
Lysets hastighed: 𝑐 = 2,998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3,141592653589793

Energen af en foton: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Idealgasligningen 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodynamikkens første hovedsætning: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpi H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Ændring i entropi: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs fri energi: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaktionsbrøk/Ligevægtsbrøk: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For reaktionen a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernsts ligning: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuirs isoterm-ligning: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius’ ligning: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrerede hastighedsudtryk:
Nulte orden: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Første orden: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Anden orden:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Halveringstid for en første ordens reaktion: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Halveringstid for en anden ordens reaktion (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beers lov: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektrisk arbejde: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Mængden af elektrisk ladning: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volumen af en kugle: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Overfladeareal af en kugle: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Det periodiske system
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Farvecirklen

a: rød b: orange c: gul d: grøn e: blå f: violet
1: Hvis et stof absorberer her 2: har det denne farve.

Figur 0.1
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Hurtig og observerbar nukleinsyretestning for COVID-19

9 % af total
Spørgsmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total

Point 1 1 4 4 4 14
Score

Der er akut behov for hurtige og simple metoder til detektering af COVID-19. En metode, der virker
lovende, er detektion ved hjælp af guld-nanopartikler. Guld-nanopartikler bruges allerede i andre sam-
menhænge som synlig respons på teststrimler, da de har en stor (molær) ekstinktionskoefficient (ab-
sorptionsevne). Guld-nanopartiklernes farve afhænger af deres størrelse og spredning. Der gælder at
desto større guld-nanopartiklen er, desto mere rød er dens farve. Når så guld-nanopartiklerne samler
sig (aggregerer) skifter farven fra rød til blå.

Når overfladen af guld-nanopartikler modificeres med to typer enkeltstrengede nukleinsyrefragmenter
a og b, kan guld-nanopartiklerne bringes til at samle sig (aggregere). Dette gøres ved at tilsætte en
”prøvenukleinsyre” (a’b’), hvorved der sker et farveskift fra rød til blå i løbet af minutter (se figuren).
Hvis prøvenukleinsyren er fra coronavirus kan disse derfor detekteres.

Spredt (rød) Samlet/aggregeret (blå）

1.1 Angiv absorptionsområdet for spredte guld-nanopartikler ved hjælp af et pas-
sende bogstav a-f (se farvecirklen i Figur 0.1 under Generelle instruktioner)

1.0 pt
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1.2 Angiv ændringen i absorptionsspektrumet for guld-nanopartiklerne, når de
samles. I forhold til bølgelængden, som de spredte guld-nanopartikler absor-
berer ved, hvad er der da sket med bølgelængden, som de aggregerede guld-
nanopartikler, absorberer ved?
(a) den er blevet længere
(b) den er blevet kortere
(c) den forbliver uændret

1.0 pt

Guld-nanopartikler består af guldatomer, der pakket som fast guld (densitet 𝜌 = 19,3g cm−3).

1.3 Beregn hvor mange guldatomer (𝑁 ), der er i en sfærisk guld-nanopartikel med
en diameter på 30,0nm.

4.0 pt

Syntesen af guld-nanopartikler afhænger af redoxreaktionen mellem hydrogen-tetrachloroaurat(III)
(HAuCl4 · 3H2O,M = 394 g mol−1) og et passende reduktionsmiddel (såsom for eksempel natriumcitrat).
I et forsøg blev 5,2mg HAuCl4 · 3H2O fuldstændig omdannet til kugleformede guld-nanopartikler med
en diameter på 30,0nm Opløsningens volumen er 100,0mL. Absorbansen af den røde opløsning man
ender med, blev målt til 0,800 i et UV-Vis-spektrofotometer. Bølgelængden man målte ved var 530nm.

1.4 Beregn den molare ekstinktionskoefficient (molare absorptionskoefficient) af
den færdige guld-nanopartikel-opløsning ved 530nm. Kuvettebredden er 1 cm.
Hvis du ikke har et resultat for antallet af guldatomer (𝑁 ) fra spørgsmål 1.3, kan
du benytte værdien𝑁 = 1,00 × 105.

4.0 pt

Standardtilsætningsmetoden blev anvendt ved kolorimetrisk detektering af af prøvenukleinsyrer. En
halsskrab-prøve (original halsskab-prøve) blev opsamlet og delt i to portioner. Efter tilsætning af testop-
løsninger og vand (som angivet herunder) blev absorbansen af hver af de to færdige opløsninger målt
ved 600nm.

Nummer Volumen af Volumen af opløsning af Volumen af standard Volumen af Absorbans
halsskrab guld-nanopartikler opløsning indeholdende vand
prøve (mL) modificeret med nuklein- 2,0 μg mL−1 prøve- (mL)

syre-fragmenter (mL) nukleinsyre (mL)
1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900

1.5 Beregn koncentrationen af virus-nukleinsyre i den originale halsskrab-prøve. 4.0 pt
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Hurtig og observerbar nukleinsyretestning for COVID-19

9 % af total
Spørgsmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total

Point 1 1 4 4 4 14
Score

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chrom i antikken og i nutiden

11 % af total
Spørgsmål 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total

Point 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(Foto fra Paladsmuseets hjemmeside).

Sort glaseret porcelæn er en særlig kinesisk porcelænstype, der var populær i Tang- og Songdynastierne
(ca. 1000 år siden). Jernoxider var det primære farvestof i keramikken. Jernoxiderne var også iblandet
forskellige andre overgangsmetaloxider for at give andre farvenuancer som kastanjebrun, mørkebrun
eller sort. Sortglaseret porcelæn er på nuværende tidspunkt stadigt populært i Kina.
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Den typiske sorte glasur er sammensat af oxider indeholdende Fe med en spinel struktur. Spinel-type
oxider har sumformlen AB2O4 og strukturen består af en kubisk tætteste kuglepakning af O2−-ioner
hvor A kationer sidder i en ottendedel af de tetraedriske huller og B kationer sidder i halvdelen af de
oktaedriske huller. Se illustrationen af en enhedscelle i Figur 2.1(a).

Figur 2.1 Illustration af strukturen for en spinel.

Den kubiske enhedscelle tilhørende spinelstrukturen kan deles op i 8 kubiske underenheder og de stip-
lede linjer viser de interne kanter af underenhederne. 4 af underenhederne hører til type I, og de 4 andre
underenheder hører til type II (Figur 2.1(b)). Detaljerne af sammenhængende underenheder af type I og
type II er vist i Figur 2.1(c).

2.1 Hvor mange kationer er der af type A og B i en enhedscelle? 2.0 pt

Den sorte keramiske glasur med spinelstruktur kan dannes ved at opvarme Fe2O3 og Cr2O3 i et bestemt
forhold i en reducerende atmosfære (reaktion (I)). Når Fe2O3 og Cr2O3 reagerer i masseforholdet 63,6 ∶
36,4, transformerer de fuldstændigt til et støkiometrisk rent produkt. Produktet har en spinelstruktur,
hvor de tetraederiske A sites kun er besat med jernkationer.
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2.2 Hvilket grundstof reduceres i reaktion (I)? 1.0 pt

2.3 Beregn antallet af Fe3+ og Cr3+ i B sites i en enhedscelle. 6.0 pt

Udover som doping i sort keramisk glasur, bruges pigmenter med chrom, til malerier og tryk på grund
af de mange farver, der stammer fra chrom i forskellige oxidationstrin såsom +2, +3 og +6. Pigmentet
chromgrønt (Cr2O3) kan omdannes til en række andre forbindelser (D-G) i den følgende process, hvor E,
F og G er henholdsvis gul, orange og rød.

2.4 Opskriv den kemiske formel for E. 1.0 pt

2.5 Opskriv reaktionsskemaet for F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Vælg det stof, som kunne være H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Chromsmange oxidationstrin er ikke kun vigtig for fremstilling af pigmenter,men er også brugbar i kata-
lyse. Eksempelvis består en typisk Phillips-katalysator til polymerisering af ethylen af chromoxider påført
på et porøst bæremateriale såsom amorft siliciumdioxid. Den fire-koordinerede Cr(VI)-specie er hoved-
bestanddelen i præ-katalysatoren (1), som foreslås til at blive reduceret hurtigt til en seks–koordineret
Cr(II)-specie (2) af ethylen i begyndelsen. Det er foreslået, at 2 også katalyserer den videre polymerise-
ring af ethylenmolekyler.

2.7 Reaktion af 1 med ethylen kan følges med UV–vis spektre, som viser absorp-
tion af lys af 1 ved 21500 cm−1 og absorption af 2 ved 16700 cm−1 i det synlige
område. Vælg den korrekte kombination af farver for 1 og 2.
(A) orange for 1 og hvid for 2
(B) orange for 1 og blå for 2
(C) blå for 1 og orange for 2
(D) blå for 1 og hvid for 2

1.0 pt

2.8 Antag at Cr(II)ionen i 2 er placeret i et regulært oktaedrisk ligandfelt med
en energiopsplitning Δo på 16000 cm−1 og tegn d-elektrondiagrammet for
Cr(II)ionen i 2, og beregn krystalfeltsopsplitningsenergien (CFSE, det samme
som ligandfeltsopslitningsenergien LFSE) for Cr(II)ionen i 2 (Note: spinparrings-
energien P for Cr(II) i 2 er 23500 cm−1 ).

5.0 pt

2.9 Koordinationsforbindelser/ioner udviser paramagnetisme når de indeholder
uparrede elektroner, og det tilsvarende magnetiske moment (𝜇) af overgangs-
metalkationer beregnes ved formlen 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B hvor 𝑛 er antallet af
uparrede elektroner. Beregn det magnetiske moment i udtrykt ved 𝜇B for
Cr(II)ionen i 2.

2.0 pt
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Chrom i antikken og i nutiden

11 % af total
Spørgsmål

Point
Score

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Indfangning og omdannelse af carbondioxid

14 % af total
Spørgsmål 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total

Point 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

Klimaforandringer er en af de største globale udfordringer i disse tider. Stigningen i koncentrationen
af CO2 i atmosfæren er anerkendt som den primære årsag til global opvarmning. Forskning indenfor
indfangning og omdannelse af CO2 har oplevet øget opmærksomhed.

Direct air capture (DAC) teknologi som sigter mod at ekstrahere CO2 direkte fra atmosfærisk luft er
lovende. Den konventionelle metode til DAC er vådskrubning med basisk hydroxidopløsninger (typisk
NaOH), hvor CO2 i luft absorberes til pH ≈ 10 (trin 1). Den brugte sorbent bliver regenereret ved at til-
sætte calciumhydroxid til systemet (trin 2). Det hvide bundfald A opsamlet fra trin 2 dekomponerer ved
700 °C, og producerer derved CO2 og en ny hvid forbindelse B (trin 3). Til sidst kan calciumhydroxide gen-
dannes ved reaktion af Bmed vand. Denne proces er meget energikrævende. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4,5 × 10−7,
𝐾a2 = 4,7 × 10−11)

3.1 Opskriv formlerne for A og B. 2.0 pt

3.2 Opskriv afstemte reaktionsskemaer for alle de mulige reaktioner i trin 1-3.
NaOH opløsning bruges som sorbent.

5.0 pt

For nyligt blev en elektrokemisk proces udviklet til at gendanne den basiske opløsning i vådskrubnings-
processen i DAC. Ren CO2 gas fremstilles herved i passende form til opbevaring eller omdannelse. Pro-
cessen er baseret på et ”H2-recycle” elektrokemisk system (HRES), som vist i Figur 3.1.
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Figur 3.1 Skema af det eksperimentelle setup

Den elektrokemiske celle indeholder tre dele: Anode-område (A), område hvor opløsningen bliver forsu-
ret (B), og katode-område (C). De adskilles af ion-selektive permeable membraner M1 og M2. Når cellen
er i drift bliver protoner dannet ved oxidation af H2 ved anoden transporteret til området i midten (B),
hvor den brugte (Na2CO3-NaHCO3) opløsning fra skrubningsenheden kommer ind i cellen. Faldet i pH
af opløsningen resulterer i, at carbonat omdannes til hydrogencarbonat (reaktion 1) og hydrogencarbo-
nat til kulsyre (reaktion 2). Når opløsningen er mættet med opløst CO2 (opløselighed: 0,33mol L−1), vil et
yderligere fald i pH føre til udvikling af CO2 gas (reaktion 3). H2 dannet i katode-området føres over til
anode-området og opløsningen fra katode-området kan genbruges som DAC absorbent-opløsning.

3.3 Opskriv halvcellereaktionerne i anodeområdet (A) og i katodeområdet (C). 2.0 pt

3.4 Opskriv afstemte reaktionsskemaer for reaktion 1–3 i området hvor opløsnin-
gen bliver forsuret (B).

3.0 pt

3.5 Markér alle udsagn, der korrekt beskriver hvorledes kationerne bevæger sig
mens systemet er i drift.
(a) H+ ioner trænger gennem M1 fra A til B.
(b) H+ ioner trænger gennem M2 fra B til C.
(c) Na+ ioner trænger gennem M1 fra B til A.
(d) Na+ ioner trænger gennem M2 fra B til C.
(e) Både H+ og Na+ ioner kan gennemtrænge både M1 og M2.

2.0 pt

Den elektrokemiske celle kører ved steady state når den elektriske strøm gennem cellen er 2,00 A og
strømningshastigheden af opløsningen (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) ind i område B er
10,0 mLmin−1. pH i anode-området fastholdes på 1 i steady state-tilstanden.

3.6 Beregn hastigheden af udvikling af CO2 gas (i mmol min−1). 8.0 pt
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Zeolitiske imidazolat gitterstrukturer (ZIF’er), en underklasse af metal–organiske gitterstrukturer
(MOF’er) er lovende materialer til at indfange og anvende CO2. Strukturerne af ZIF’er ligner zeolitter.
De danner 3D gitterstrukturer med tetraedrisk koordinerede metalioner (dvs. Zn2+, Co2+) forbundet
med imidazolat (Im−) og dens derivater. Imidazolat anionen er den korresponderende base til imidazol
(HIm). Imidazolat anionen binder til metal kationer (M) med sine to N atomer. Det faktum at M-Im-M
vinklen er meget lig Si-O-Si vinklen (145°) i zeolitter (som vist nedenfor) har ført til at et stort antal ZIF’er
er blevet syntetiseret med zeolit-type tetraedriske topologier.

ZIF-8 er en repræsentant for ZIF’er, somhar en sodalit-type gitterstruktur (SOD), som vist i Figur 3.2. ZIF-8
blev først syntetiseret af kinesiske forskere Xiao-Ming Chen et al. (de navngav det MAF-4) ved reaktion af
Zn2+ med 2-methylimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm). Den krystalliserer i en kubisk enhedscelle med side-
længden 𝑎 = 1,632 nm for en solvent-fri fase med den effektive hulrums-diameter (vist som den indre
virtuelle kugleoverflade i Figur 3.2d) på 1,16 nm.
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Figur 3.2 Topologi af SOD og strukturen af ZIF-8
(a) Topologi af SOD bur;
(b) SOD bur i ZIF-8 dannet af Zn2+ (i centrum af tetraederet) og imidazolat (H atomer

er udeladt);
(c) Gitterstruktur af SODmed enhedscellen vist som en kvadratisk kasse;
(d) Nogle af hulrummene er fremhævet med virtuelle kugleoverflader i ZIF-8.

Note: Hvis du har lyst, kan du bruge notationen ”HmIm” og ”mIm” for henholdsvis 2-methylimidazol og
2-methylimidazolat i løsningen af de følgende spørgsmål.

3.7 Opskriv formlen for et enkelt sodalit bur. 2.0 pt
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3.8 Opskriv formlen for sammensætningen af enhedscellen for ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Beregn den indre overflade (𝑆) af hulrummene i strukturen (modelleret af virtu-
elle kugleoverflader ) af 1 g ZIF-8 (i m2). Hvis du ikke har svaret på spørgsmålet
om sammensætningen af enhedscellen, så brug 3500 g/mol for molmassen af
enhedscellen.

5.0 pt

3.10 Beregn porositeten 𝑅 af ZIF-8 (𝑅 er forholdet mellem volumen af hulrummene
og det faktiske volumen af materialet) og beregn volumen af hulrummene i 1
g ZIF-8 (𝑉𝑝, i cm3).

7.0 pt

ZIF-8 kan også virke som katalysator til at fremme omdannelsen af CO2 til kemikalier med en højere
salgsværdi. En af demest lovende fremgangsmåder til at fiksere CO2 er fremstilling af cykliske carbonater
via CO2 cycloaddition. Et eksempel er vist nedenfor:

En mekanisme for katalytisk omdannelse af CO2 til cyclisk carbonat over ZIF-8 som katalysator er fore-
slået:
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3.11 Antag at ZIF-8 leverer sure sites til den ovenstående katalytiske proces. Fuldfør
mekanismen ved at vælge de mest rimelige forslag til intermediater blandt de
nedenstående:

Vælg intermediater svarende til I og II.

2.0 pt

ZIF-8 udviser en relativt høj termisk stabilitet. Dog er det vist for nyligt, at strukturen nedbrydes, hvis
den anvendes ved sure vandige betingelser. Tilstedeværelsen af både CO2 og H2O sammen med ZIF-8
resulterede i dannelsen af ZnCO3.

3.12 Opskriv et afstemt reaktionsskema for reaktion af ZIF-8 med CO2 og H2O. 2.0 pt
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Indfangelse og omdannelse af carbondioxid

14 % af total
Spørgsmål

Point

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

trin 1:

trin 2:

trin 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaktion 1:

reaktion 2:

reaktion 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Gammelt svovl går nye veje

16 % af total
Spørgsmål 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total

Point 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Svovl har været kendt og anvendt siden tidernesmorgen. Nuomdage anvendes svovl både i den kemiske
produktion og i den farmaceutiske industri som et billigt kemisk råstof.

Pyrit (FeS2) anvendes ofte somudgangsstof for den industrielle produktion af svovl. Ved at opvarme pyrit
sammen med en begrænset mængde luft får man et teoretisk udbytte af svovl på 100 % og det sorte
magnetiske oxid (Fe3O4) som det andet produkt.

4.1 Opskriv et afstemt reaktionsskema for denne reaktion. 2.0 pt

Sammen med svovl dannes der også en lille smule SO2 som biprodukt. Reaktionen kan følges ved at
måle mængden af SO2. Følgende metode anvendes til måle mængden af svovldioxid:

Pulveriseret pyrit-mineral opvarmes i en temperatur-kontrolleret rørovn. Det dannede SO2 absorberes i
en 2 mol L−1 NaOH opløsning. Når reaktionen er færdig overføres opløsningen til en 500 mL målekolbe
og fortyndes med destilleret vand til stregen. 25,00 mL af denne fortyndede opløsning kommes i en
kolbe med 50,00 mL 0,05122 mol L−1 I2 standardopløsning og 5 mL 20 % H2SO4-opløsning. Kolben stilles i
mørke i 5 min og titreres herefter med 0,1012 mol L−1 Na2S2O3-standardopløsning. Når opløsningen får
en gulbrun farve tilsættes 3 mL 0,5 % stivelse som indikator. Titreringen fortsættes til opløsningen bliver
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farveløs.

4.2 Opskriv afstemte reaktionsskemaer for de to reaktioner hvor I2 indgår. 4.0 pt

4.3 I et testforsøg, hvor man startede med pyrit, blev der dannet 17,6g svovl. Ana-
lyse af biprodukt-gassen efter den ovenstående procedure krævede 18,47mL
Na2S2O3-standardopløsning. Hvis man antager, at der ikke dannes andre
svovlholdige forbindelser end svovldioxid, beregn da hvor mange procent af
svovlindholdet i pyrit, der blev til biproduktet.

4.0 pt

Lithium-svovl-batteriet er et super energilagringssystem fordi dets store teoretiske energidensitet langt
overgår almindelige Li-ion-batterier. Nettoreaktionen for lithium-svovl batteriet kan skrives så simpelt
som: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Svovl er katoden og metallisk lithium er det anode-aktive materiale under
afladningen.

4.4 Opskriv afstemte reaktionsskemaer for de reaktioner der finder sted ved katode
(a) og anode (b) under afladningen.

3.0 pt

4.5 Beregn forholdet mellem masserne af stof forbrugt henholdsvis ved katoden
og ved anoden, som det fremgår af de ovenstående reaktioner.

1.0 pt

Et lithium-ion batteri (LIB) med en gennemsnitlig spænding på 3,8 V og en kapacitet på 3110 mAh kan
levere energi til, at en mobiltelefon kan afspille video kontinuerligt i 22 timer, når det er helt opladt.

4.6 Hvis LIB’et erstattes med en ideel lithium-svovl-batteripakke, der har en gen-
nemsnitlig spænding på 4,2V og som indeholder 23g svovl som det aktive elek-
trodemateriale, der reagerer støkiometrisk under afladning, beregn da hvor
mange timer den nye batteripakke vil kunne afspille videoer uafbrudt efter en
fuld opladning.

5.0 pt

Grundstoffet svovl findes som S8-molekyler. I lithium-svovl-batterier bliver S8 ikke direkte omdannet til
Li2S under afladningen, men bliver i flere trin omdannet til forskellige opløselige lithiumpolysulfider
(Li2Sn, n = 3 − 8). Disse lithiumpolysulfider kan komme hen til anoden og korrodere den, hvilket vil
medføre tab af det aktive elektrodemateriale. Dette fænomen kaldes ”shuttle effect”.

4.7 Opskriv et afstemt reaktionsskema for korrosionen af anoden med opløselige
lithiumpolysulfider (Li2Sn) med Li2S som produkt.

2.0 pt

I et forsøg på at formindske ”shuttle effect”, harman nøje undersøgt de forskellige former af polysulfider
der findes i elektrolytten. Li2S6 er en af de mest almindelige mellemprodukter:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Undersøgelser viser, at to konformere med sammenlignelige energier, Li2S6(I) og Li2S6(II) findes sam-
men i 1,2-dimethoxyethan (DME), et almindeligt elektrolyt-opløsningsmiddel i lithium-svovl-batterier.
Dissociationen af Li2S6 i DME er vist nedenfor:

Kemiske ligevægte med Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 og LiS•

3 i DME.

Tabel 4.1 Dissociations Gibbs fri energi (kJmol−1) for forskellige reaktioner i DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37
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4.8 Anvend tallene fra Tabel 4.1, til at beregne forholdetmellemde to konformerers

ligevægtskoncentrationer i DME (
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] 298,15 𝐾, 1 𝑏𝑎𝑟).

4.0 pt

4.9 Anvend tallene fra Tabel 4.1 og beregn dissociationskonstanten for Li2S6 ⟶
Li+ + LiS−

6 i DME (298,15 𝐾, 1 𝑏𝑎𝑟).
5.0 pt

4.10 Ordn følgende ligevægtskoncentrationer i DME i rækkefølge efter aftagende
værdi: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Standardreduktionspotentialet for metallisk lithium i vand ved 298,15 K og 1 bar
er:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Standardopløsnings Gibbs fri energi for
gasformig Li+(g) til Li+(sol) i forskellige solventer.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116,9 −114,6

Beregn standardreduktionspotentialet for en metallisk lithiumelektrode i DME.

6.0 pt

Undersøgelser har vist at hvilespændingen for lithium-svovl batteriet vil forøges, hvis man erstatter DME
med dimethylsulfoxid (DMSO). Derfor har de forskellige typer polysulfider i DMSO også vakt interesse i
forskningskredse.

I et testforsøg blev en bestemt mængde Li2S og 4,81 𝑚𝑔 svovl pulver tilsat til 10,00 𝑚𝐿 DMSO. Blandingen
blev opvarmet under omrøring til alt var i opløsning (man kan se bort fra ændring i volumen). Antag, at
det kun er de følgende polysulfider, der var tilstede i DMSO-opløsningen: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 .

Forholdet mellem ligevægtskoncentrationerne af de førnævnte svovlforbindelser var:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Beregnmassen, 𝑚 (i mg) af den portion Li2S der blev tilsat DMSO. 5.0 pt
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Gammelt svovl går nye veje

16 % af total
Spørgsmål 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total

Point 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

masseforhold:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________

DNK-3 T-4 A-4



Theory

A4-5
Danish (Denmark)

4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Indbyrdes omdannelse af nitrogenoxider

15 % af total
Spørgsmål 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Point 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogenoxider (det vil sige N2O,NO,NO2,N2O4 m.m., der oftest betegnes under ét med NOx) er en af
de førende årsager til luftforurening og kan medføre en lang række problemer såsom fjernelse af ozon,
syreregn, fotokemisk smog og drivhuseffekt. Det er derfor vigtigt, at kontrollere udledningen og om-
dannelsen af NOx-gasser for at højne luftkvaliteten. Her vil vi undersøge oxidationen af NO til NO2 via
reaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Del A

Det er generelt accepteret, at i atmosfæren forløber mekanismen for denne reaktion således:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaktion (1) og (2) samt den modsatte reaktion af reaktion (1) er elementarreaktioner. Reaktion (1) er en
før-ligevægts-reaktion og dens ligevægtskonstant (når der anvendes (aktuelle) koncentrationer) benæv-
nes 𝐾𝑐1. Reaktion (2) er det hastighedsbestemmende trin for totalreaktionen og har hastighedskonstan-
ten 𝑘2.

5.1 Udled hastighedsudtrykket for totalreaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2 som funk-
tion af [NO], [O2], 𝐾𝑐1 og 𝑘2.

4.0 pt

Temperaturafhængigheden af 𝐾𝑐1 kan tilnærmelsesvis beskrives ved ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (hvor 𝑀 og
𝑁 er konstanter). Ændringen af 𝑘2 som funktion af temperatur følger Arrhenius’ ligning med en præ-
eksponentiel faktor 𝐴2 og en tilsyneladende aktiveringsenergi 𝐸𝑎,2. Antag at 𝐸a,2 og 𝐴2 er uafhængige
af temperaturen.

5.2 Udled udtrykkene for den præ-eksponetielle faktor (𝐴+) og den tilsyneladende
aktiveringsenergi (𝐸𝑎+ ) for reaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2 som funktion af 𝑀 ,
𝑁 , 𝐴2 og 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Den tilsyneladende hastighedskonstant (𝑘+) for totalreaktionen er 6,63 × 105 L2mol−2min−1 ved 600K
og den tilsyneladende aktiveringsenergi er 1,20 kJmol−1.

5.3 Beregn hastighedskonstanten (i L2mol−2min−1) for reaktionen ved 700 K. 2.0 pt

Standarddannelsesentalpierne (H−⊖−) og standardentropierne (S−⊖−) ved 298,15 K er som følger:

NO(g) O2(g) NO2(g)
H−⊖−(kJmol−1) 91,3 33,1

S−⊖−(J K−1mol−1) 210,8 205,2 240,1

Ændringerne i standardentalpi og -entropi for reaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2 kan antages at være tem-
peraturuafhængige. Alle gasserne kan antages at opføre sig som idealgasser i de følgende spørgsmål

5.4 Beregn den termodynamiske ligevægtskonstant (𝐾−⊖−
𝑝 ) for reaktionen ved 600K. 4.0 pt

5.5 Beregn ændringen i indre energi (stadigvæk standard) ΔU−⊖− (i kJmol−1) for re-
aktionen ved 600K.

3.0 pt

Forsøg har vist at reaktionshastigheden for 2NO2 ⟶ 2NO + O2 er uafhængig af koncentrationerne af
NO og O2.

5.6 Udled hastighedsudtrykket for denne reaktion (den tilsyneladende hastigheds-
konstant kan bruges direkte som 𝑘−) og beregn den tilsyneladende værdi for
𝑘− ved 600 K (hvis du ikke fandt en værdi for 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) i spørgsmål 5.4, kan
du benytte værdien 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0).

8.0 pt

NO2-gas tilføjes til en beholder med et fastholdt volumen og beholderens temperatur holdes konstant
på 600K. Ligevægten får derefter lov til at indstille sig. 20 % af reaktanten omdannes derved til NO og
O2. Alle gasserne kan antages at opføre sig som idealgasser.

5.7 Beregn det totale tryk af systemet ved ligevægt (hvis du ikke fandt en værdi for
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) i spørgsmål 5.4, kan du benytte værdien 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350,0).

4.0 pt

Del B

Industriel udledning er en af de største årsager til NOx. En af måderne hvorpå man kan reducere udled-
ningen af NOx er ved først at oxidere NO til NO2 og derefter absorbere den dannede NO2 ved hjælp af
forskellige absorberende midler. Men da koncentrationen af NO er meget lav i emissionsgassen, er den
spontane oxidation i atmosfæren for langsom i forhold til, hvad der er nødvendigt. Man benytter derfor
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faststof-katalysatorer til at forøge hastigheden for oxidationen. NO-oxidationen forløber på overfladen
af en specifik katalysator (CatX) via følgende mekanisme (AdsorptionsStedet betegnes som AS):

O2(g) + 2AS
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-AS (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + AS
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-AS (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-AS
kS+3−−→ NO2-AS (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-AS
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + AS (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Antag at adsorptionen af NO, NO2 og O (fra dissociationen af O2) ikke kan danne mere end et monolag
og at de alle tre adsorberes til de samme typer adsorptionssteder på overflader. Den andel de dækker
(𝜃, defineret som forholdet mellem antallet af adsorptionssteder, der er besat og det totale antal adsor-
ptionssteder) betegnes som henholdsvis 𝜃NO, 𝜃NO2

og 𝜃O. Dermed bliver andelen af ikke-besatte adsorp-
tionssteder (𝜃v) lig med 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Antag at alle adsorptions- og desorptionsprocesserne
er meget hurtigere end reaktion (S3).

5.8 Udled udtrykket for 𝜃v som funktion af [NO], [O2], [NO2] samt hastighedskon-
stanterne i reaktionerne (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Vælg det korrekte udtryk for hastigheden for reaktionen 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) ved begyndelsen af reaktionen. Antag, at både koncentrationen og
adsorptionen af NO2 er så små, at de kan negligeres.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For nogle katalysatorer sker overfladereaktionen via en alternativ rute i stedet for (S3):

NO-AS + O-AS
kS+5−−→ AS + NO2-AS (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Dette trin er også det hastighedsbestemmende trin for totalreaktionen.

En katalysator (CatY) bruges til at øge hastigheden for reaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Når tem-
peraturen og NO-koncentrationen holdes konstante ændres initialhastigheden som funktion af
O2-koncentrationen som vist på figuren:
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5.10 Vælg den mekanisme, der passer med denne graf.
(A) S3
(B) S5
(C) kan ikke afgøres

6.0 pt
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Indbyrdes omdannelse af nitrogenoxider

15 % af total
Spørgsmål 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Point 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2 mol−2 min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa

DNK-3 T-5 A-4



Theory

A5-5
Danish (Denmark)

5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Aktiverede phosphiner

7 % af total
Spørgsmål 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total

Point 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphiner er phosphoranaloger til aminer. De har et lone-pair på phosphoratomet og dette udviser
Lewis-base-egenskaber eller nukleofilitet. Men til forskel fra tertiære aminer, kan chirale phosphiner som
P1 isoleres. Med tre forskellige substituenter kan enantiomerer isoleres. Chirale phosphiner bliver ofte
brugt i katalysatorer som chirale ligander til overgangsmetaller.

6.1 Brug R/S nomenklatur og angiv den absolutte konfiguration for P1. 3.0 pt

I de sidste to årtier, er organokatalyse vokset hurtigt. Et stort antal nukleofile phosphin-katalyserede
reaktioner er blevet opdaget. En af de mest kendte phosphin-katalyserede reaktioner er Lu(3+2)-
cycloadditions-reaktionen, der blev opdaget af kineseren Xiyan Lu. For eksempel kan ethylallenoat 1 og
methylacrylat 2 let danne to cyclopentenderivater 3 (hovedprodukt) og 4 (biprodukt) ved katalyse med
triphenylphosphin.

Lu(3+2)-cycloaddition:
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En generel accepteret mekanisme for Lu(3+2)-reaktionen er en formel cycloadditionsreaktion. Først del-
tager katalytisk triphenylphosphin i en nukleofil addition til ethylallenoat 1 og danner et zwitterionisk
intermediat A, som efterfølgende cykliserer med methylacrylat 2 via to veje. Vejen der fører til forbin-
delse 3, går via et in situ genereret phosphorylid-intermediat B der reversibelt omdannes til intermedi-
atet C via hydronoverførsel (protonoverførsel). C undergår en eliminationsreaktion og giver hovedpro-
duktet 3 samt frigør phosphin-katalysatoren. Herfra kan fås forbindelse 4. Der dannes et phosphor-ylid
intermediat B’, der også reversibelt kan omdannes til C’ via hydronoverførsel. C’ undergår dernæst en
eliminationsreaktion til at give hovedproduktet 4 og gendanne phosphin-katalysatoren.

Mekanisme:

6.2 Tegn de to vigtigste resonansstrukturer der giver resonansstrukturen A (ester-
gruppen er ikke involveret og stereokemien skal ikke angives).

6.0 pt
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6.3 Tegn strukturen for intermediaterne B’ og C’ (stereokemien skal ikke angives). 8.0 pt

Under tilsvarende betingelser kan ethylallenoat 1 og diethylfumarat 5 let give det korresponderende
cykloadditionsprodukt 6.

6.4 Tegn struktureen for forbindelse 6 (stereokemien skal ikke angives). 5.0 pt

Asymmetrisk Lu(3+2)-cycloadditions-reaktion kan let laves ved at anvende en chiral phosphin-
katalysator. For eksempel, ved brug af den chirale bicykliske phosphin P2, ethylallenoat 1 og met-
hylacrylat 2. I det tilfælde får man et enantiomert beriget produkt 3 i 80 % enantiomert overskud, ee
(eng.: enantiomeric excess).

Asymmetrisk Lu(3+2)-cycloaddition:

Formel for ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100 %

𝑛major = stofmængden af hoved-enantiomeren

𝑛minor = stofmængden af bi-enantiomeren
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6.5 Markerde chirale centre i den chirale phosphinP2 ved at bruge asterisk, * (Note:
point vil blive fratrukket for hvert forkert placeret asterisk, dog ikke under 0
point samlet).

6.0 pt

6.6 Angiv forholdet 𝑛major/𝑛minor for produkt 3. 3.0 pt

Lu(3+2)-cycloadditionsreaktionen er et alsidigt værktøj indenfor organisk syntese. For eksempel, blev
den succesfuldt brugt til syntesen af (–)-hinesol, en vigtig komponent i den kinesiske lægeurt Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Ved brug af katalysatorenPPh3, blev en chiral cyclohexanon 7 cyklise-
ret med tert-butylallenoat 8 hvilket gav hovedproduktet 9 og tre biprodukter 10, 11 og 12. Biprodukterne
10−12 er alle isomerer af 9. Forbindelse 9 kan omdannes til (–)-hinesol via en flertrinssyntese.
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6.7 Blandt de følgende forbindelser, vælg hvilken forbindelse der ikke er et af bi-
produkterne 10‒12.

5.0 pt
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Aktiverede phosphiner

7 % af total
Spørgsmål 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total

Point 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

DNK-3 T-6 A-3
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Nogle af livets organiske molekyler

9 % af total
Spørgsmål 7.1 7.2 7.3 Total

Point 12 8 12 32
Score

Syntese af komplekse peptider og proteiner er en udfordrende opgave. Den 17/9 1965, syntetiserede
kinesiske videnskabsfolk syntetisk krystallinsk ko-insulin for første gang. Dette markerede et vigtigt trin
på vejen til udforskningen af hemmeligheden bag liv og startede en ny æra indenfor proteinsyntese.

Frimærke udgivet i (2015) i anledningen af halvtredsåret for den første syntese af krystallinsk
ko-insulin.

Kobling af en carboxylsyre-gruppe med en amin-gruppe, der giver en amid-binding, er den mest grund-
læggende reaktion til dannelse af peptider og proteiner. Allenon 2 kan aktivere carboxylsyre 1 under
milde reaktionsbetingelser, hvorved der dannes intermediat 3. Intermediat 3 reagerer så derefter med
aminen 4 og giver amidet 5med højt udbytte, samt biproduktet 6.
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Tilsvarende kan N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamid (MYTsA) med dens hoved-resonansstruktur 7
(involverer ikke Ts-gruppen) aktivere carboxylsyre-gruppen på samme måde som allenon 2.

7.1 Tegn strukturen for 7, intermediatet 9 og forbindelse 12. Vis stereokemien for
alle stereocentre.

12.0 pt

Når længden af en peptid-kæde vokser, bliver dannelsen af peptid-bindinger vanskeligere og konven-
tionelle kondensationsmetoder er ikke anvendelige til fremstilling af proteiner. I den første syntese af
krystallinsk ko-insulin, blev der udviklet en metode baseret på kemien for acylhydrazin 13 til den udfor-
drende amid-kobling mellem to peptider. I de følgende reaktioner, reagerer forbindelse 15 med 16 let,

DNK-3 T-7 Q-2



Theory

Q7-3
Danish (Denmark)

når der er triethylamin tilstede.

Note: P1, P2 =peptider

7.2 Tegn strukturen for forbindelse 15 og 16. 8.0 pt

I forlængelse af de novo syntese, kan videnskabsfolk modificere eksisterende proteiner. Der er også
mange reaktive steder på overfladen af proteiner, så som aminer, thioler og carboxylsyrer. Den mest
nukleofile thiolgrupper er foretrukket ved reagenser som N-phenylmaleimid 18 viaMichael-addition.

Undermilde basiske betingelser (pH = 7,5) blev reagens 19 valgt til at reageremed thiol-gruppen i protein
20 for at få det neutrale intermediate 21, som efterfølgende angribes af hydroxid og giver forbindelse
22. Forbindelse 22 er i ligevægt med en ikke-cyklisk form 23, og reagerer efterfølgende med endnu et
protein 20. Der fås et hoved-produkt, der kan eksistere enten på en ikke-cyklisk form 24 eller på en cyklisk
form 25 på samme måde, som der var ligevægt mellem 22 og 23.
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7.3 Tegn strukturen for intermediatet 21, forbindelse 24 og 25. Stereokemien kan
udelades.

12.0 pt
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Nogle af livets organiske molekyler

9 % af total
Spørgsmål 7.1 7.2 7.3 Total

Point 12 8 12 32
Score

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Helt vildt utrolige chirale spiro-katalysatorer

10 % af total
Spørgsmål 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total

Point 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chirale forbindelser er vigtige for helbredet, for eksempel ermere end 50%af allemedikamenter, der be-
nyttes i dag, den ene enantiomer. Det er dog forbundetmed visse udfordringer, at fremstille enantiomer-
berigede molekyler. Professor Qilin Zhou og hans hold af forskere ved Nankai Universitet i Kina, har ud-
viklet en serie af chirale spiro-katalysatorer med høj aktivitet, der har øget effektiviteten af asymmetrisk
syntese markant og som har fundet stor udbredelse i den pharmaceutiske industri. Disse katalysatorer
kan give op til 99,9 % enantiomert overskud, ee (eng.: enantiomer excess) og man kan nøjes med at be-
nytte så lidt som 0,00002 mol% katalysator. Forskningsarbejdet beskrevet her vandt førstepræmien ved
National Natural Science Award i Kina i 2019.

Note:

Ar = 3,5-(𝑡𝑒𝑟𝑡-Bu)2C6H3
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Del A

Syntesevejen for fremstillingen af den chirale ligand SpiroPAP er vist i det følgende skema.

Note:

eq = ækvivalent (eng.: equivalent)

Ar = 3,5-(𝑡𝑒𝑟𝑡-Bu)2C6H3

8.1 Tegn strukturerne af 1, 2, 4 og 5 (du behøver ikke tage hensyn til stereokemien). 16.0 pt

8.2 Hvilken af følgendemuligheder for reagens A, kan IKKE anvendes til omdannel-
sen af 8 til 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt
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Den racemiske spiro-forbindelse 6 reagerer med (–)-menthyl chlorformat (10) og danner forbindelse 11a
og 11b, der kan adskilles ved hjælp af søjlekromatografi efterfulgt af hydrazinolyse, hvorved man får
optisk rent (+)-6 og (–)-6.

Note:

eq=ækvivalent (eng.: equivalent)

8.3 Vælg hvilket udsagn, der er korrekt.
(a) Forbindelse 11a og 11b er enantiomerer.
(b) Forbindelse 11a og 11b er diastereomerer.
(c) Forbindelse 11a og 11b er cis-trans isomerer.
(d) Forbindelse 11a og 11b er rotamerer (konformationsisomerer).

2.0 pt

Del B

Forbindelsen Ir-SpiroPAP blev fremstillet ved reaktion mellem SpiroPAP og [Ir(cod)Cl]2(hvor cod er
cycloocta-1,5-dien) i MeOH under dihydrogen som vist nedenfor.
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Note:

Ar = 3,5-(𝑡𝑒𝑟𝑡-Bu)2C6H3

 

8.4 Opskriv oxidationstallet for Ir i katalysatoren Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Opskriv antallet af valenselektroner id-orbitalerne formetallet Ir i katalysatoren
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Den chirale spiro-katalysator Ir-SpiroPAP blev anvendt ved den asymmetriske totalsyntese af den
Mulinan-lignende diterpen, 22, som vist herunder.
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8.6 Tegn strukturerne af 15 og 16. Inkluder den relevante stereokemi. 8.0 pt

8.7 Vælg det reagens B, der er bedst egnet.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Vælg det reagens C, der er bedst egnet.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Helt vildt utrolige chirale spiro-katalysatorer

10 % af total
Spørgsmål 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total

Point 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Del A

8.1 (16.0 pt)

1 (4.0 pt) 2 (4.0 pt)

4 (4.0 pt) 5 (4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Del B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Totalsyntese af capitulacton

9 % af total
Spørgsmål 9.1 9.2 9.3 9.4 Total

Point 24 2 16 2 44
Score

PlantenCurculigo capitulatagror i det sydlige Kina oghar gennem lang tid været brugt somnaturmedicin
til behandling af mange sygdomme. Capitulacton (1) blev isoleret fra rødderne fra Curculigo capitulata.
Strukturen med stereokemi blev fundet ud fra en kombination af spektroskopiske data og totalsyntese.

Totalsyntesen af 1 starter med iodering af kommercielt tilgængeligt 4-bromveratrol 2 via et vigtigt inter-
mediat 12, som vist i det følgende skema.
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Note:

cat = katalysator (eng.: catalyst)

eq = ækvivalent (eng.: equivalent)
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9.1 Tegn strukturen for forbindelse 3-5, 8, 9 og 11 og vis stereokemien for alle ste-
reocentre.

24.0 pt

(R)-Epichlorohydrin (7) blev fremstillet ud fra (+)-mannitol (13) via en syntesevej som er vist herunder.
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Note:

eq = ækvivalent (eng.: equivalent)

conc = koncentreret (eng.: concentrated)

 

9.2 Ud fra følgende betingelser, vælg den bedste for A.
(a) Pyridin
(b) 5 % KOH/H2O
(c) 1 % HCl/H2O
(d) Vandfri ZnCl2

2.0 pt

9.3 Tegn strukturen for forbindelse 15, 16, 18 og 19 og vis stereokemien for alle
stereocentre.

16.0 pt

Di-ketalen 14 kan også fremstilles ved at behandle (+)-mannitol (13) med 2-methoxypropen (23) under
tilstedeværelsen af en katalytisk mængde toluensulfonsyre (TsOH) i vandfri toluen. Modelreaktionen er
vist herunder.

9.4 Den foreslåede mekanisme for denne reaktion involverer intermediaterne (I-V)
som vist herover. Vælgden rigtige rækkefølge for dannelsen af intermediaterne
ved reaktionsforløbet.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Totalsyntese af capitulacton

9 % af total
Spørgsmål 9.1 9.2 9.3 9.4 Total

Point 24 2 16 2 44
Score

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11 (4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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