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Algemene instructies

• Deze toets bevat 9 opgaven.

• Gebruik alleen een pen en een niet-grafische rekenmachine.

• Je krijgt 5 uur om deze toets te maken.

• Je mag beginnen als het START-signaal is gegeven.

• Schrijf je antwoorden en berekeningen met pen in de daartoe bestemde vakken op de antwoord-
bladen. Gebruik de achterkant van de bladen van de toets als kladpapier. Wat daar staat wordt niet
beoordeeld.

• Schrijf, als dat nodig is, de relevante berekeningen in de daartoe bestemde antwoordvakken. Je
krijgt alleen het maximum aantal punten voor een correct antwoord als ook berekening en/of toe-
lichting is gegeven.

• Een signaal zal door de toezichthouder worden gegeven 30 minuten voor het STOP-signaal .

• Als het STOP-signaal is gegevenmoet je je pen neerleggen. Ga je toch door dan volgt diskwalificatie.

• De officiële Engelse versie is alleen, als er onduidelijkheden in de vertaling voorkomen, op verzoek
in te zien.

• Je mag niet zonder toestemming je plaats verlaten. Als je hulp nodig hebt of naar de WC wilt, steek
je je hand op. Iemand komt je dan helpen of begeleidt je naar de WC.

• Bij meerkeuzevragen moet je een vinkje ✓ zetten tussen de [ ] voor het antwoord van je keuze.
Een voorbeeld is hieronder weergegeven:

(Stel je wilt (A) kiezen uit (A), (B), (C) en (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

VEEL SUCCES
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Opgaven en punteninformatie

Nr Titel Totaal aantal punten % van het totaal
1 Snelle en visuele nucleïnezuur-test voor COVID-19 14 9
2 Chroom toen en nu 21 11
3 Afvangen en omzetten van koolstofdioxide 42 14
4 Een nieuwe reis voor oud zwavel 45 16
5 Omzetting tussen stikstofoxiden 45 15
6 Fosfines inschakelen 36 7
7 Organische moleculen van het leven 32 9
8 Een indrukwekkende chirale spiro katalysator 36 10
9 Totaalsynthese van Capitulacton 44 9

Totaal 100
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Fysische constanten en vergelijkingen

Constante van Avogadro: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Gasconstante: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standaarddruk: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standaard atmosferische druk: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Nulpunt van de Celsiusschaal: 273.15 K
Constante van Faraday: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constante van Planck: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Massa van een elektron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Lichtsnelheid: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energie van een foton: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideale gaswet: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Eerste wet van de thermodynamica: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpie H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Verandering van de entropie: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Vrije gibbsenergie: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Concentratiebreuk: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Voor de reactie a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Vergelijking van Nernst: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Isotherm vergelijking van Langmuir: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Vergelijking van Arrhenius: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Reactiesnelheidsvergelijking:
0e orde: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
1e orde: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
2e orde:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Halveringstijd voor een 1e orde proces: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Halveringstijd voor een 2e orde proces (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Vergelijking van Lambert–Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Arbeid: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Elektrische lading: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume van een bol: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Oppervlakte van een bol: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodiek Systeem
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Zichtbaar licht spectrum

a: rood b: oranje c: geel d: groen e: blauw f: violet
1: Als de oplossing hier absorbeert 2: heeft het deze kleur.

Figuur 0.1
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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

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

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Snelle en visuele nucleïnezuur-test voor COVID-19

9% van het totaal
Vraag 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Totaal
Punten 1 1 4 4 4 14
Score

Snelle en eenvoudige methoden voor de vroegtijdige opsporing van COVID-19 zijn dringend nodig. Op-
sporing met de hulp van goudnanodeeltjes is een veelbelovende methode. Goudnanodeeltjes worden
veel gebruikt als zichtbare uitlezing van teststrips door hun hoge molaire extinctiecoëfficiënten (molaire
absorptie). De kleur van de goudnanodeeltjes is nauw verbonden met hun grootte en de dispersiteit.
Hoe groter de goudnanodeeltjes hoemeer roodachtig de kleur is. Wanneer de nanodeeltjes aggregaten
vormen (agglomereren), verschuift de kleur van rood naar blauw.

Goudnanodeeltjes waarbij aan het oppervlak twee soorten enkelstrengs nucleïnezuurfragmenten a en
b zijn gebonden, kunnen aggregaten vormen (agglomereren) in aanwezigheid van een‘target’nucle-
ïnezuur (a’b’). Hierdoor verandert na enkele minuten de kleur van de oplossing van rood naar blauw
(zoals hieronder aangegeven). Op basis van dit principe kunnen de‘target’nucleïnezuren, afkomstig
van het coronavirus, in een monster worden gedetecteerd.

Gedispergeerd (Rood) Geaggregeerd (Blauw）
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1.1 Geef het gebied waarin de gedispergeerde goudnanodeeltjes licht absorberen.
Gebruik hiervoor één van de letters a-f uit Figuur 0.1 in deAlgemene Instructies.

1.0 pt

1.2 Geef de verandering in het absorptiespectrum van de goudnanodeeltjes wan-
neer deze geaggregeerd (geagglomereerd) zijn. Vergeleken met de absorptie-
golflengte van de gedispergeerde goudnanodeeltjes is de golflengte van de
geaggregeerde (geagglomereerde) nanodeeltjes.
(a) groter
(b) kleiner
(c) ongewijzigd

1.0 pt

Goudnanodeeltjes bestaanuit goudatomendie gestapeld zijn als zuiver goud (dichtheid 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Bereken hoeveel goudatomen (𝑁 ) aanwezig zijn in een bolvormig goudnano-
deeltje met een diameter van 30.0nm.

4.0 pt

De synthese van goudnanodeeltjes is gebaseerd op de redoxreactie tussen waterstoftetrachloroau-
raat(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) en reducerende verbindingen (zoals natriumcitraat). Men heeft
5.2mgHAuCl4 · 3H2O aanwezig in 100.0mL oplossing volledig omgezet tot uniforme bolvormige goud-
nanodeeltjes met een diameter van 30.0nm. De absorptie van de resulterende rode oplossing bedroeg
0.800 gemeten bij 530nm met een UV/VIS-spectrofotometer.

1.4 Bereken de molaire extinctiecoëfficiënt (molaire absorptie) van de oplossing
met de resulterende goudnanodeeltjes per mol goudnanodeeltjes bij 530nm
. De optische weglengte van de cuvet is 1 cm. Gebruik 𝑁 = 1.00 × 105 wanneer
je er niet in geslaagd bent het aantal gouddeeltjes (𝑁 ) te berekenen in 1.3.

4.0 pt

De standaard additiemethode werd gebruikt voor de colorimetrische bepaling van het ’target’ nucleïne-
zuur. Een monster verkregen via een wattenstaafje aangebracht in de keel werd verdeeld in twee gelijke
delen. Na toevoeging van de oplossing met de goudnanodeeltjes waaraan nucleïnezuurfragmenten ge-
bonden zijn en na toevoeging van de standaardoplossing die het ’target’ nucleïnezuur bevat of van water
werd de absorptie van de twee eindoplossingen afzonderlijk gemeten bij 600nm .

No. Volume van Volume van oplossing met Volume van standaard- Volume van Absorptie
het monster goudnanodeeltjes oplossing die water

(mL) waaraan nucleïnezuur- 2.0 μg mL−1 ’target’ (mL)
fragmenten zijn toegevoegd (mL) nucleïnezuur bevat (mL)

1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900
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1.5 Bereken de concentratie van de virale nucleïnezuren aanwezig in het oorspron-
kelijke monster genomen met een wattenstaafje in de keel.

4.0 pt
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (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 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Snelle en visuele nucleïnezuur-test voor COVID-19

9% van het totaal
Vraag 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Totaal
Punten 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

BEL-3 T-1 A-2
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Chroom toen en nu

11% van het totaal
Vraag 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Totaal
Punten 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(De foto is afkomstig van de website van het Palace Museum)

Zwart geglazuurd porselein is een speciaal Chinees porselein en was populair in de Tang en Song dy-
nastieën (ca. 1000 jaar geleden). Het keramische werk bevatte ijzeroxiden als belangrijkste kleurstof, die
werden gemengd met andere overgangsmetaaloxiden om verschillende kleuren te krijgen, zoals kas-
tanjebruin, donkerbruin of zwart. Momenteel is het zwart geglazuurde porselein nog steeds populair in
China.
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Het typische zwarte glazuur is samengesteld uit Fe-bevattende oxiden met een spinelstructuur. Spinel-
oxiden hebben de algemene formule AB2O4. De structuur bestaat uit een kubusvormige dichte pakking
van O2− ionen waarin de A kationen een achtste van de tetraëdrische gaten bezetten en de B kationen
de helft van de octaëdrische gaten, zoals weergegeven in Figuur 2.1(a) als eenheidscel.

Figuur 2.1Weergave van een spinelstructuur

De kubische eenheidscel van een spinelstructuur kan worden opgedeeld in acht kubische subeenheden
en de gestreepte lijnen representeren de interne randen van de subeenheden. Vier subeenheden beho-
ren tot type I en de andere vier subeenheden zijn type II (Figuur 2.1(b)). De details van de aangrenzende
subeenheden van type I en type II zijn weergegeven in Figuur 2.1(c).

2.1 Hoeveel kationen van type A en van type B zitten er in een eenheidscel? 2.0 pt

Het zwarte keramische porselein met spinelstructuur kan geproduceerd worden door Fe2O3en Cr2O3 in
een bepaalde verhouding te verhitten in een reducerende atmosfeer (reactie (I)). Wanneer men Fe2O3en
Cr2O3laat reageren in de massaverhouding 63.6 ∶ 36.4, worden ze volledig omgezet tot een zuivere
stoichiometrische verbinding. Het product heeft een spinelstructuur, waarin de tetraëdrische A plaatsen
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uitsluitend met ijzerkationen zijn bezet.

2.2 Welk element wordt in reactie (I) gereduceerd? 1.0 pt

2.3 Bereken de aantallen Fe3+ en Cr3+ ionen op de B plaatsen van één eenheidscel. 6.0 pt

Naast doteren in zwart keramisch glazuur worden chroomhoudende pigmenten ook gebruikt in verf
en drukwerk vanwege de rijke kleur die afkomstig is van chroommet verschillende oxidatietoestanden,
zoals +2, +3 en +6. Het pigment chroomgroen, Cr2O3

(green), kan in het onderstaande proces worden omgezet in een reeks van andere verbindingen (D-G) ,
waarin E, F, G respectievelijk geel (yellow), oranje (orange) en rood (red) zijn.

2.4 Geef de chemische formule van E. 1.0 pt

2.5 Geef de reactievergelijking van de omzetting F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Kies het reagens dat H kan zijn.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Dat chroom in meerdere valenties kan voorkomen, is niet alleen belangrijk voor de productie van pig-
menten, maar ook nuttig voor katalyse. Zo bestaat bijvoorbeeld een typische Phillips katalysator voor de
polymerisatie van etheen uit chroomoxiden geënt op een poreus dragermateriaal zoals amorfe silica.
Tetra-gecoördineerd Cr(VI) is de kern in de pre-katalysator (1). Aangenomenwordt dat de pre-katalysator
(1) in het begin van de reactie door de etheenmoleculen snel wordt gereduceerd tot een verbinding (2)
met zes-gecoördineerd Cr(II). Men neemt aan dat 2 de verdere polymerisatie van etheenmoleculen be-
werkstelligt.

2.7 De reactie van 1met etheen kan worden gevolgd met behulp van UV–vis spec-
tra. De pre-katalysator 1 absorbeert licht bij 21500 cm−1 en verbinding 2 absor-
beert licht bij 16700 cm−1 in het zichtbare gedeelte. Kies de juiste combinatie
van kleuren voor 1 en 2.
(A) oranje en wit, respectievelijk
(B) oranje en blauw, respectievelijk
(C) blauw en oranje, respectievelijk
(D) blauw en wit, respectievelijk

1.0 pt

2.8 Teken de configuratie van de d elektronen van het Cr(II) ion in 2 en bereken de
kristalveldstabilisatie-energie (CFSE) voor het Cr(II) ion in 2. Neem hierbij aan
dat het Cr(II) ion in 2 is gelokaliseerd in een regelmatig octaëdrisch kristalveld
met een splitsingsenergieΔo van 16000 cm−1. (NB: De koppelingsenergieP voor
Cr(II) in 2 is 23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 Coördinatieverbindingen/ionen vertonen paramagnetisme wanneer ze onge-
paarde elektronen bevatten. Het corresponderende magnetische moment (𝜇)
van kationen van overgangsmetalen kan worden berekend met de formule
𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B waarin 𝑛 het aantal ongepaarde elektronen is. Bereken het
magnetische moment voor het Cr(II) ion in 2 uitgedrukt in 𝜇B.

2.0 pt
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Chromium in Ancient and Modern Times
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(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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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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Klimaatverandering is tegenwoordig één van demeest alarmerende internationale uitdagingen. De toe-
name van de CO2 concentratie in de atmosfeer wordt gezien als de belangrijkste aanjager van de opwar-
ming van de aarde. Het onderzoek naar het afvangen en omzetten van CO2 trekt veel aandacht.

’Direct air capture’ (DAC) technologie waarbij CO2 direct aan de buitenlucht onttrokken wordt, is veelbe-
lovend. De standaardmethode voor DAC is ’wet scrubbing’ met alkalische oplossingen (meestal NaOH),
waarbij de CO2 uit de lucht geabsorbeerd wordt tot pH ≈ 10 (stap 1). Het verbruikte absorptiemiddel
wordt geregenereerd door gedoseerd calciumhydroxide aan het systeem toe te voegen (stap 2). De wit-
te neerslagA, ontstaan in stap 2, ontleedt bij 700 °C, wat zorgt voor een toename van CO2 en het ontstaan
van een andere witte verbinding B (stap 3). Tot slot kan calciumhydroxide geregenereerd worden door
hydratatie van B. Dit proces vergt veel energie. ( H2CO3 ∶ 𝐾z1 = 4.5 × 10−7, 𝐾z2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Geef de formules van respectievelijk A en B. 2.0 pt

3.2 Geef de kloppende reactievergelijkingen van alle mogelijke reacties in de stap-
pen 1-3. Een NaOH oplossing wordt gebruikt als absorptiemiddel.

5.0 pt

Recentelijk is een elektrochemisch proces ontwikkeld voor het regenereren van de alkalische oplossing
van het ’wet scrubbing’ proces gebruikt bij DAC. Hierbij kan zuiver CO2 gas opgevangen worden dat
geschikt is voor opslag of gebruik. Het proces is gebaseerd op een H2-recycling elektrochemisch systeem
(HRES), zie Figuur 3.1.
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Figuur 3.1 Schematische weergave van de experimentele opstelling

De elektrochemische cel bevat drie compartimenten: een anode deel (A), een verzurend deel (B) en een
kathode deel (C). Deze zijn van elkaar gescheiden door middel van ion-selectieve permeabele membra-
nen M1 en M2. Tijdens gebruik worden protonen, die ontstaan door oxidatie van H2 bij de anode, ge-
transporteerd naar het verzurend deel waar de gebruikte oplossing (Na2CO3-NaHCO3), afkomstig van
het proces in contact met de lucht, wordt ingeleid. Het verlagen van de pH van deze oplossing zorgt voor
de omzetting van carbonaat tot waterstofcarbonaat (reactie 1) en van waterstofcarbonaat tot koolzuur
(reactie 2). Zodra de oplossing verzadigd is met opgelost CO2 (oplosbaarheid: 0.033mol L−1), zorgt een
verdere verlaging van de pH voor het vrijkomen van CO2 gas (reactie 3). Het bij de kathode ontstane H2
wordt geleid in de oplossing bij de anode. De oplossing komend van de kathode kan worden hergebruikt
als absorptiemiddel voor DAC.

3.3 Geef de vergelijkingen van de halfreacties die optreden bij respectievelijk de
anode (A) en de kathode (C).

2.0 pt

3.4 Geef de kloppende reactievergelijkingen van de reacties 1–3 in het verzurend
deel (B).

3.0 pt

3.5 Zet een vinkje bij alle juiste beschrijvingen van bewegingen van kationen wan-
neer het systeem in werking is.
(a) H+ ionen passeren door M1 van A naar B.
(b) H+ ionen passeren door M2 van B naar C.
(c) Na+ ionen passeren door M1 van B naar A.
(d) Na+ ionen passeren door M2 van B naar C.
(e) Zowel H+ als Na+ ionen kunnen door M1 en M2 passeren.

2.0 pt

Er stelt zich in de cel een steady state in wanneer de elektrische stroomsterkte door de cel 2.00 A is en
de instroomsnelheid van de oplossing (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) in deel B gelijk is
aan 10.0 mLmin−1. De pH in het anode deel wordt op 1 gehouden tijdens deze steady state.
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3.6 Bereken de snelheid (in mmol min−1) waarmee CO2 gas wordt gevormd. 8.0 pt

Zeolitische imidazolaat netwerken (ZIFs), een subklasse van metaal-organische netwerken (MOFs), zijn
veelbelovende materialen voor het afvangen en gebruik van CO2. De structuren van ZIFs lijken op die
van zeolieten. Ze vormen 3D netwerken met tetraëdrisch gecoördineerde metaalionen (bijv. Zn2+, Co2+)
verbonden door imidazolaat (Im−) en afgeleiden daarvan. Het imidazolaat anion bindt aan de metaal-
kationen (M) door middel van zijn twee N atomen. Omdat de M-Im-M hoek vergelijkbaar is met de Si-
O-Si hoek (145°) die veel voorkomt in zeolieten (zie hieronder), worden er veel ZIFs gesynthetiseerd met
zeoliet-achtige tetraëdrische topologieën.

ZIF-8 is een voorbeeld van een ZIF dat een zogenoemd sodalietnetwerk (SOD) vormt zoals in Figuur 3.2.
ZIF-8 is voor het eerst gesynthetiseerd door de Chinese wetenschappers Xiao-Ming Chen en anderen
(ze hebben het de naam MAF-4 gegeven). Zij lieten Zn2+ met 2-methylimidazool (CH3(C3N2H3), HmIm)
reageren. Het kristalliseert in een kubisch kristalstelsel met de celparameter 𝑎 = 1.632 nm bij een op-
losmiddelvrije fase met een effectieve porie-diameter van 1.16 nm (weergegeven door de inwendige
virtuele bol in Figuur 3.2d) .
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Figuur 3.2 Topologie van SOD en de structuur van ZIF-8
(a) Topologie van een SOD kooi;
(b) SOD kooi in ZIF-8 gevormd uit Zn2+ (in het midden van de tetraëders) en imidazolaat (H atomen

zijn voor de overzichtelijkheid weggelaten);
(c) Netwerk van SODmet de eenheidscel weergegeven door het vierkant;
(d) Een aantal van de poriën zijn gemarkeerd met de virtuele bollen in ZIF-8.

Let op: Als je wilt mag je de formules ’HmIm’ en ’mIm’ gebruiken voor respectievelijk 2-methylimidazool
en 2-methylimidazolaat bij het beantwoorden van de volgende vragen.

3.7 Geef de formule van één sodalietkooi. 2.0 pt

BEL-3 T-3 Q-4



Theory

Q3-5
Dutch Belgium (Belgium)

3.8 Geef de samenstelling van de eenheidscel van ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Bereken het inwendige oppervlak (𝑆) van de poriën (weergegeven door de vir-
tuele bollen) in 1 g ZIF-8 (in m2). Wanneer je geen samenstelling van de een-
heidscel hebt bepaald, gebruik dan 3500 u als massa van de eenheidscel.

5.0 pt

3.10 Bereken de porositeit 𝑅 van ZIF-8 (𝑅 is de verhouding van het porievolume tot
het totale volume van het materiaal) en het porievolume van 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in
cm3).

7.0 pt

ZIF-8 kan ook worden gebruikt als katalysator voor de omzetting van CO2 tot meer waardevolle chemi-
caliën. Eén van de meest veelbelovende routes voor het vastleggen van CO2 is de vorming van cyclische
carbonaten via CO2 cycloadditie. Hieronder staat een voorbeeld:

Het volgende mechanisme is voorgesteld voor de katalytische omzetting van CO2 tot cyclisch carbonaat
met ZIF-8 als katalysator:
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3.11 Wanneer ZIF-8 zure plaatsen levert in het bovenstaande katalytische proces,
maak het mechanisme dan af door logische tussenproducten te kiezen uit de
volgende opties:

Zet een vinkje bij de tussenproducten die corresponderen met respectievelijk I
en II.

2.0 pt

ZIF-8 heeft een relatief hoge thermische stabiliteit. Een recente studie heeft echter aangetoond dat de
structuur vernietigd zou worden in een natte zure omgeving. De combinatie van CO2 en H2O met ZIF-8
resulteerde in de vorming van ZnCO3.

3.12 Geef de kloppende reactievergelijking van de reactie van ZIF-8met CO2 en H2O. 2.0 pt
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Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt

BEL-3 T-3 Q-6



Theory

A3-1
Dutch Belgium (Belgium)

Afvangen en omzetten van koolstofdioxide

14% van het totaal
Vraag 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Totaal
Punten 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

stap 1:

stap 2:

stap 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reactie 1:

reactie 2:

reactie 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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Zwavel is sinds de oudheid bekend en wordt al even lang gebruikt. Tegenwoordig wordt zwavel in de
chemische en farmaceutische industrie gebruikt als een goedkope grondstof.

Pyriet (FeS2) wordt gewoonlijk gebruikt als grondstof in de industriële productie van elementair zwa-
vel. Daartoe wordt pyriet verwarmd onder een beperkte luchttoevoer. De theoretische opbrengst van
elementair zwavel is 100%, onder vorming van een zwart magnetisch oxide (Fe3O4) als tweede reactie-
product.

4.1 Geef de kloppende reactievergelijking van bovenstaande reactie. 2.0 pt

Gedurende het proces ontstaat behalve zwavel een kleine hoeveelheid SO2als bijproduct. Deze reactie
kan worden gevolgd door de hoeveelheid SO2 te meten. Hiervoor wordt het volgende voorschrift ge-
bruikt:

In een buisoven wordt ruw ertspoeder verwarmd bij een gecontroleerde temperatuur. Het ontstane SO2
wordt opgevangen in een 2mol L−1 NaOHoplossing. Na afloop van de reactiewordt de oplossing overge-
bracht in een maatkolf van 500 mL en aangevuld tot de maatstreep met gedistilleerd water. Van de ver-
kregen verdunde oplossingwordt 25.00mLovergebracht in een afsluitbare erlenmeyer en gemengdmet
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50.00mL 0.05122mol L−1 I2 standaardoplossing en 5mL 20%H2SO4 oplossing. De afsluitbare erlenmey-
er wordt gedurende 5 min in het donker bewaard en vervolgens getitreerd met 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
standaardoplossing. Als de oplossing lichtbruin van kleur wordt, wordt 3 mL 0.5% zetmeeloplossing als
indicator toegevoegd. De titratie wordt vervolgd totdat de blauwe kleur van de oplossing verdwijnt.

4.2 Geef de kloppende reactievergelijkingen van de reacties waarin I2voorkomt, die
optreden bij bovenstaande bepaling.

4.0 pt

4.3 In zo’n testbepaling wordt 17.6g elementair zwavel gevormd uit pyriet. In de
analyse van de bijproducten volgens bovengenoemde bepaling wordt 18.47mL
van de Na2S2O3 standaardoplossing gebruikt. Bereken het percentage zwavel
uit het pyriet dat verloren ging als bijproduct. Neemhierbij aan dat geen andere
zwavelhoudende verbindingen ontstaan.

4.0 pt

De lithium-zwavel batterij is een veelbelovend systeem voor energie-opslag vanwege de hoge theore-
tische energiedichtheid, die groter is dan die van conventionele Li-ion batterijen. De netto reactie van
een lithium-zwavel batterij kan worden weergegeven als: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Tijdens stroomlevering
reageert zwavel als de kathode en metallisch lithium reageert als de anode.

4.4 Geef de kloppende reactievergelijkingen die plaatsvinden aan de kathode (a)
en aan de anode (b) tijdens de stroomlevering.

3.0 pt

4.5 Bereken demassaverhouding tussen het materiaal dat als kathode reageert en
het materiaal dat als anode reageert volgens de netto reactie van de batterij.

1.0 pt

Een lithium-ion batterij (LIB) met een gemiddelde operationele spanning van 3.8 V en een capaciteit van
3110 mAh kan op een volledige lading voldoende energie leveren om gedurende 22 uur doorlopend
video’s af te spelen op een mobiele telefoon.

4.6 De LIB wordt vervangen door een ideale lithium-zwavel batterij met een gemid-
delde operationele spanning van 4.2V. Deze batterij bevat 23g zwavel als ka-
thode. Het zwavel reageert stoichiometrisch tijdens de stroomlevering.Bereken
hoeveel uur deze volledig opgeladen lihium-zwavel batterij energie levert om
op de mobiele telefoon doorlopend video’s af te spelen.

5.0 pt

Elementair zwavel bestaat over het algemeen uit S8 moleculen. In lithium-zwavel batterijen wordt S8
niet direct gereduceerd tot Li2S gedurende stroomlevering. In plaats daarvan ondergaat het stapsgewijs
reacties waarbij verschillende oplosbare lithiumpolysulfiden (Li2Sn, n = 3 − 8) ontstaan. Deze lithiumpo-
lysulfiden kunnen diffunderen naar de anode en corroderen deze anode. Dit resulteert in het verlies van
materialen die als elektrode optreden. Dit verschijnsel wordt het“pendel-effect”genoemd.

4.7 Geef de kloppende reactievergelijking voor de corrosie van de anode door op-
losbare lithiumpolysulfiden (Li2Sn). Bij deze reactie ontstaat Li2S.

2.0 pt
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Om het“pendel-effect”te onderdrukken, wordt intensief onderzoek gedaan naar de vormen van poly-
sulfiden die aanwezig zijn in een elektrolyt. Eén van de meest representatieve tussenproducten is Li2S6:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Een theoretische studie toont aan dat twee conformeren met vergelijkbare energie, Li2S6(I) en Li2S6(II)),
samen voorkomen in 1,2-dimethoxyethaan (DME), een gebruikelijk oplosmiddel voor de elektrolyt in
lithium-zwavel batterijen. De dissociatie van Li2S6 in DME is hieronder weergegeven:

Chemische evenwichten van Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 en LiS•

3 in DME
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Tabel 4.1 Gibbsenergieën (kJmol−1) voor de verschillende dissociatiereacties in 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

4.8 Bereken de concentratieverhouding
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] van het evenwicht tussen de

twee conformeren in DME (298.15K,1bar ). Gebruik hiervoor de gegevens uit
Tabel 4.1.

4.0 pt

4.9 Bereken de waargenomen dissociatieconstante van de reactie Li2S6 ⟶ Li+ +
LiS−

6 in DME (298.15K,1bar). Gebruik hiervoor de gegevens uit tabel 4.1.
5.0 pt

4.10 Sorteer de volgende concentraties, in de evenwichtstoestand, in afnemende
volgorde: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 De standaardreductiepotentiaal van metallisch lithium in water bij 298.15 K en
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

De standaard gibbsenergieën voor de solvatatie van
gasvormig Li+(g) tot Li+(sol) in verschillende oplosmiddelen.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Bereken de standaardreductiepotentiaal van metallisch lithium in DME.

6.0 pt

Onderzoek heeft aangetoond dat de bronspanning van een lithium-zwavel batterij toeneemt wanneer
het oplosmiddel dimethylsulfoxide (DMSO) gebruikt wordt in plaats van DME. Daarom besteden onder-
zoekers ook aandacht aan de vormen van polysulfiden in DMSO.

In een test werd een bepaalde hoeveelheid Li2S samen met 4.81mg zwavelpoeder in 10.00mL DMSO
gebracht. Het mengsel werd verhit en geroerd totdat alle stoffen volledig opgelost waren (volumeveran-
dering is verwaarloosbaar). Neem aan dat alleen de volgende polysulfiden aanwezig waren in de DMSO:
S•−
3 ，S2−

4 ，S2−
5 ，S2−

6 ，S2−
7 ，S2−

8 . In de evenwichtstoestand was de concentratieverhouding van de zwavel-
bevattende verbindingen:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75
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4.12 Bereken de oorspronkelijke massa 𝑚 (in mg) van Li2S die was toegevoegd aan
DMSO.

5.0 pt
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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 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
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in 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 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Een nieuwe reis voor oud zwavel

16% van het totaal
Vraag 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Totaal
Punten 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)

massaverhouding:______________________________

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)____________
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4.11 (6.0 pt)

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

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Omzetting tussen stikstofoxiden

15% van het totaal
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Score

Stikstofoxiden (o.a. N2O,NO,NO2,N2O4; meestal weergegeven als NOx) dragen in belangrijke mate bij
aan luchtverontreiniging. Ze veroorzaken een reeks problemen zoals het afbreken van ozon, zure regen,
fotochemische smog en ze dragen bij aan het versterkte broeikaseffect. Daarom moeten de emissie en
de omzetting van NOx onder controle worden gehouden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hier nemen
we de oxidatie onder de loep van NO tot NO2 via de reactie 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Deel A

Algemeen wordt aangenomen dat deze reactie in de atmosfeer via het volgende mechanisme verloopt :

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reactie (1), reactie (2) en de omgekeerde reactie van reactie (1) zijn één-staps-reacties. Reactie (1) is een
evenwichtsreactie, en de concentratie-evenwichtsconstante wordt genoteerd als 𝐾𝑐1. Reactie (2) is de
snelheidsbepalende stap voor de totale reactie. De reactiesnelheidsconstante van reactie (2) is 𝑘2.

5.1 Leid de vergelijking af voor de reactiesnelheid van de totale reactie 2NO+O2 ⟶
2NO2 als een functie van [NO], [O2], 𝐾𝑐1 en 𝑘2.

4.0 pt

De temperatuursafhankelijkheid van 𝐾𝑐1 kan bij benadering worden beschreven met de vergelijking
ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 en 𝑁 zijn constanten). De verandering van 𝑘2 met de temperatuur volgt de
Arrhenius-vergelijking met 𝐴2 als pre-exponentiële factor en 𝐸𝑎,2 als waargenomen activeringsenergie.
Neem aan dat 𝐸a,2 en 𝐴2 onafhankelijk zijn van de temperatuur.

5.2 Leid de uitdrukkingen af voor de pre-exponentiële factor (𝐴+) en de waargeno-
men activeringsenergie (𝐸𝑎+ ) van de reactie 2NO+O2 ⟶ 2NO2 als functies van
𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 en 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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De waargenomen reactiesnelheidsconstante (𝑘+) van de totale reactie is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 bij
600K, en de waargenomen activeringsenergie van de totale reactie is 1.20 kJmol−1.

5.3 Bereken de reactiesnelheidsconstante (in L2mol−2min−1) van deze reactie bij
700 K.

2.0 pt

De standaard vormingsenthalpieën (Δf𝐻−⊖−
m ) en de standaard entropieën (𝑆−⊖−

m ) bij 298.15 K zijn in de on-
derstaande tabel weergegeven:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

De standaard reactie-enthalpie en de de standaard entropieverandering van de reactie 2NO + O2 ⟶
2NO2 kunnen worden beschouwd als onafhankelijk van de temperatuur. Alle gassen kunnen worden
beschouwd als ideale gassen in de volgende vragen.

5.4 Bereken de thermodynamische evenwichtsconstante (𝐾−⊖−
𝑝 ) van deze reactie bij

600K.
4.0 pt

5.5 Bereken de verandering in de standaard inwendige energie Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1)

van deze reactie bij 600K.
3.0 pt

Experimenteel is gebleken dat de snelheid van de reactie 2NO2 ⟶ 2NO + O2 onafhankelijk is van de
concentraties van NO en O2.

5.6 Leid de uitdrukking af voor de reactiesnelheid van deze reactie (de waarge-
nomen reactiesnelheidsconstante kan hierbij direct gebruikt worden als 𝑘−)
en bereken de waarde van 𝑘−, waargenomen bij 600 K. (Als je bij vraag 5.4
de waarde voor 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) niet hebt kunnen berekenen, gebruik dan hier
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas wordt in een reactievat gebracht met een vast volume. Het reactievat wordt op een constante
temperatuur van 600K gehouden en er wordt gewacht tot evenwicht is bereikt. Van de reactant is 20
procent omgezet tot NO en O2. Alle gassen kunnen worden beschouwd als ideale gassen.

5.7 Bereken de totale druk van dit evenwichtsmengsel. (Als je bij vraag 5.4
de waarde voor 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) niet hebt kunnen berekenen, gebruik dan hier
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

4.0 pt
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Deel B

De uitstoot door de industrie is de belangrijkste bron van NOx. Eén van de manieren om de uitstoot van
NOx terug te dringen, is de oxidatie van NO tot NO2 en die te laten volgen door de absorptie van het
gevormde NO2 door absorptiemiddelen. Echter, vanwege de lage concentratie van NO in de uitgestoten
gassen, verloopt spontane oxidatie in de atmosfeer te langzaam om aan de eisen die de industrie wil
behalen, te voldoen. In het algemeen worden vaste katalysatoren gebruikt om de gewenste reactie te
versnellen. De oxidatie van NO verloopt aan het oppervlak van een specifieke katalysator (CatX) via het
volgende mechanisme (een adsorptieplaats (Engels: adsorption site) wordt weergegeven met Site):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Neem aan dat de adsorptie van NO, NO2 en O (uit de dissociatie van O2) niet verder kan gaan dan de
bezetting als een monolaag en dat deze deeltjes geadsorbeerd worden door dezelfde soort adsorp-
tieplaatsen aan het oppervlak. De fractionele bezetting door deze deeltjes (𝜃, gedefinieerd als de ver-
houding tussen het aantal adsorptieplaatsen dat bezet is en het totale aantal adsorptieplaatsen) wor-
den respectievelijk weergegeven als 𝜃NO, 𝜃NO2

en 𝜃O. Dus, de fractie niet-bezette adsorptiesites (𝜃v) is
𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Neem aan dat alle adsorptieprocessen en desorptieprocessen veel sneller ver-
lopen dan reactie (S3).
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5.8 Leid de uitdrukking af voor 𝜃v als een functie van [NO], [O2], [NO2] en van de
reactiesnelheidsconstanten die behoren bij de reacties (S1)−(S4).

6.0 pt

5.9 Kies de juiste uitdrukking voor de reactiesnelheid van 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) bij het begin van de reactie. Neem aan dat de concentratie en de ad-
sorptie van NO2 verwaarloosd mogen worden.

(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

Met sommige katalysatoren verloopt de reactie aan het oppervlak via een alternatieve route in plaats
van reactie (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Deze stap is ook de snelheidsbepalende stap van de totale reactie.

Een bepaalde katalysator (CatY) wordt gebruikt om de reactie 2NO + O2 ⟶ 2NO2 te versnellen. Als de
temperatuur en de NO concentratie constant worden gehouden, hangt de initiële reactiesnelheid als
volgt af van de concentratie van O2 :
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5.10 Kies een mechanisme dat in overeenstemming is met deze kromme.
(A) S3
(B) S5
(C) kan niet worden bepaald

6.0 pt
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(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 some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Omzetting tussen stikstofoxiden

15% van het totaal
Vraag 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Totaal
Punten 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) = ______________________________L2mol−2min−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)

𝑝totaal = ______________________________kPa
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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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Fosfines inschakelen

7% van het totaal
Vraag 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Totaal
Punten 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Fosfines zijn de fosforanalogen van amines. Ze hebben een vrij elektronenpaar op het fosforatoom. Ze
kunnen daarom reageren als lewisbase of als nucleofiel. Maar in tegenstelling tot tertiaire amines, kun-
nen chirale fosfines zoals P1 met drie verschillende substituenten geïsoleerd worden als afzonderlijke
enantiomeren. Chirale fosfines worden vaak gebruikt als chirale liganden in overgangsmetaalkatalyse.

6.1 Geef de absolute configuratie van P1. Maak hierbij gebruik van R/S aanduiding. 3.0 pt

In de afgelopen twee decennia is organokatalyse snel gegroeid en is een groot aantal nucleofiele fosfine-
gekatalyseerde reacties ontwikkeld. De bekendste fosfine-gekatalyseerde reactie daarbij is de Lu (3+2)
cycloadditiereactie, die door de Chinese wetenschapper Xiyan Lu als eerste ontwikkeld werd. Zo reage-
ren bijvoorbeeld ethylallenoaat 1 en methylacrylaat 2 gemakkelijk tot de twee cyclopenteenderivaten 3
(hoofdproduct) en 4 (bijproduct) in een reactie die gekatalyseerd wordt door trifenylfosfine.

Lu (3+2) cycloadditie:
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In een algemeen geaccepteerd mechanisme is de Lu (3+2) reactie een formele cycloadditiereactie. Als
eerste ondergaat de katalysator trifenylfosfine een nucleofiele additie aan ethylallenoaat 1 om een zwit-
terionisch intermediair A te vormen, dat vervolgens cycliseert met methylacrylaat 2 via twee routes. In
de route die naar verbinding 3 leidt, wordt een in situ gevormd fosfor-ylide intermediair B omkeerbaar
omgezet tot intermediair C via een protonoverdracht; C ondergaat een eliminatie die hoofdproduct 3
oplevert en die de fosfinekatalysator regenereert. In de route die naar verbinding 4 leidt, wordt een
fosfor-ylide intermediair B’ gevormd, dat ook omkeerbaar wordt omgezet tot intermediair C’ via een
protonoverdracht; C’ ondergaat een eliminatie die bijproduct 4 oplevert en die de fosfinekatalysator re-
genereert.

Mechanisme:

BEL-3 T-6 Q-2



Theory

Q6-3
Dutch Belgium (Belgium)

6.2 Teken de structuurformules van de twee belangrijkste grensstructuren die bij-
dragen aandegegeven resonantiehybrideA (laat de bijdrage vande estergroep
buiten beschouwing, en houd geen rekening met stereochemie).

6.0 pt

6.3 Teken de structuurformules van de intermediairen B’ en C’ (houd geen rekening
met stereochemie).

8.0 pt

Onder vergelijkbare omstandigheden produceren ethylallenoaat 1 en diethylfumaraat 5 het bijbehoren-
de cycloadditieproduct 6.

6.4 Teken de structuurformule van verbinding 6 (houd geen rekening met stereo-
chemie).

5.0 pt

Asymmetrische Lu (3+2) cycloadditiereactie kan gemakkelijk worden gerealiseerd door chirale fosfine-
katalysatoren te gebruiken. Bijvoorbeeld, gekatalyseerd door een chiraal bicyclisch fosfine P2, leverden
ethylallenoaat 1 en methylacrylaat 2 een enantio-verrijkt cycloadditieproduct 3 op met 80% ee (enantio-
meric excess = enantiomere overmaat).

Asymmetrische Lu (3+2) cycloadditie:
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Vergelijking voor de berekening van ee:

ee = 𝑛meest − 𝑛minst
𝑛meest + 𝑛minst

× 100%

𝑛meest = de hoeveelheid meest voorkomende enantiomeer

𝑛minst = de hoeveelheid minst voorkomende enantiomeer

6.5 Geef de chirale centra in het chirale fosfine P2 aan met een sterretje. (NB: elk
verkeerd sterretje levert puntenaftrek op, tot 0 punten)

6.0 pt

6.6 Geef de verhouding 𝑛meest/𝑛minst van product 3. 3.0 pt

De Lu (3+2) cycloadditiereactie is een veelzijdig hulpmiddel in organische synthesen. Het werd bijvoor-
beeld gebruikt om succesvol (–)-hinesol te synthetiseren, een belangrijk bestanddeel van het Chinese
geneeskrachtige kruid Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Gekatalyseerd door PPh3cycliseert
een chiraal cyclohexanon 7 met tert-butylallenoaat 8. Deze reactie levert als hoofdproduct 9 op en als
drie bijproducten 10, 11 en 12. De bijproducten 10−12 zijn allemaal isomeren van 9. Verbinding 9 kan
gemakkelijk worden omgezet tot (–)-hinesol via een meerstapsproces.
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6.7 Kies uit de volgende verbindingen, welke verbinding niet behoort tot de bijpro-
ducten 10‒12.

5.0 pt
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Enabling Phosphines

7% of the total
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Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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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)
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Organische moleculen van het leven

9% van het totaal
Vraag 7.1 7.2 7.3 Totaal
Punten 12 8 12 32
Score

De synthese van complexe peptiden en eiwitten is hele uitdaging. Op 17 september 1965 hebbenChinese
wetenschappers voor de eerste keer kristallijn runder-insuline kunstmatig gesynthetiseerd. Dit was een
cruciale stap op de weg naar de verkenning van het geheim van het leven en luidde het tijdperk in van
de eiwitsynthese.

Postzegel uitgebracht op de 50ste verjaardag (2015) van de eerste synthese van kristallijn
runder-insuline

De koppeling van carbonzuurgroepen met aminegroepen, waarbij een amidebinding wordt gevormd,
is de meest elementaire reactie bij de synthese van peptiden en eiwitten. Alleenon 2 kan het carbon-
zuur 1 onder milde reactiecondities activeren waarbij het intermediair 3 wordt gevormd. Intermediair 3
reageert dan met amine 4 tot amide 5 in een hoge opbrengst wordt verkregen, met als bijproduct 6.
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Evenzo kan N-ethynyl-N-methyl-p-tolueensulfonamide (MYTsA), met zijn belangrijkste grensstructuur 7
(de invloed van de Ts groep wordt buiten beschouwing gelaten), carbonzuren activeren op dezelfde ma-
nier als alleenon 2.

7.1 Teken de structuurformules van 7, intermediair 9 en verbinding 12.
Laat de stereochemie van eventuele stereochemische centra zien.

12.0 pt

Bij het langer worden van de peptideketen, wordt de vorming van nieuwe amidebindingenmoeilijker en
zijn conventionele condensatiereacties niet meer mogelijk in de synthese van eiwitten. Tijdens de eerste
synthese van kristallijn runder-insuline werd een methode ontwikkeld op basis van de reactiviteit van
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acylhydrazine 13 om eenmoeilijke amidekoppeling tussen twee peptiden te verkrijgen. Zoals weergege-
ven in het volgende schema, reageert verbinding 15 relatief eenvoudig met 16 in de aanwezigheid van
triethylamine.

Opmerking: P1 en P2 zijn peptiden.

7.2 Teken de structuurformules van de verbindingen 15 en 16. 8.0 pt

In aanvulling op de de novo synthese kunnen wetenschappers bestaande eiwitten aanpassen. Hoewel
er meerdere reactieve posities aanwezig zijn op het oppervlak van eiwitten, zoals amine-, thiol- en car-
boxylgroepen, vormen de meest nucleofiele thiolgroepen de voorkeurspositie wanneer een eiwit wordt
behandeld met een elektrofiel reagens zoals N-fenylmaleimide 18. De reactie die plaatsvindt, is een
Michael-additie.

Men veronderstelt dat onder milde basische omstandigheden (pH=7.5) verbinding 19 reageert met de
thiolgroep van eiwit 20 waarbij het neutrale intermediair 21 wordt gevormd. Intermediair 21 wordt aan-
gevallen door hydroxide onder vorming van verbinding 22. Verbinding 22 is in evenwicht met de niet-
cyclische verbinding 23 die verder kan reageren met een ander eiwit 20. Het hoofdproduct van deze
reactie kan voorkomen in de niet-cyclische vorm 24 of in de cyclische vorm 25 op een zelfde manier als
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in het evenwicht van 22 en 23.

7.3 Teken de structuurformules van het intermediair 21, verbindingen 24 en 25.
Houd geen rekening met stereochemie.

12.0 pt
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9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Organische moleculen van het leven

9% van het totaal
Vraag 7.1 7.2 7.3 Totaal
Punten 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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Een indrukwekkende chirale spirokatalysator

10% van het totaal
Vraag 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totaal
Punten 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chirale verbindingen zijn belangrijk voor de menselijke gezondheid. Zo bestaat bijvoorbeeld meer dan
50% van de klinisch gebruikte medicijnen uit enantiomeren van chirale moleculen. Het is is echter een
grote uitdaging chirale moleculen te synthetiseren. Professor Qilin Zhou’s team aan de Universiteit van
Nankai in China heeft een reeks chirale spirokatalysatoren ontwikkeld met hoge activiteit, waarmee de
efficiëntie van asymmetrische synthese tot nieuwe hoogten is getild, en die breed wordt gebruikt in de
farmaceutische industrie. Deze katalysoren kunnen tot wel 99.9% ee realiseren en gebruikt worden bij
0.00002 mol % belading. Het onderzoek won de eerste prijs van de 2019 Nationale Natuurwetenschaps-
prijs van China.

Opmerking:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Deel A

De synthetische route voor het chirale ligand SpiroPAP is gegeven in het volgende schema.
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Opmerking:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Teken de structuurformules van 1, 2, 4, 5. (Houd geen rekening met stereoche-
mie.)

16.0 pt

8.2 Welk reagens A, van de volgende reagentia, kan NIET gebruikt worden voor de
omzetting van 8 tot 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

De racemische spiroverbinding 6 reageert met (–)-menthylchloorformiaat (10) tot verbindingen 11a en
11b, die gescheiden kunnenworden doormiddel van kolomchromatografie, gevolgd door hydrazinolyse
om optisch zuiver (+)-6 en optisch zuiver (–)-6 te verkrijgen.
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Opmerking:

eq= equivalent

8.3 Kies de juiste uitspraak.
(a) Verbindingen 11a en 11b vormen een paar enantiomeren.
(b) Verbindingen 11a en 11b vormen een paar diastereomeren.
(c) Verbindingen 11a en 11b vormen een paar cis-trans-isomeren.
(d) Verbindingen 11a en 11b vormen een paar conformatie-isomeren.

2.0 pt

Deel B

Ir-SpiroPAP werd bereid door reactie van SpiroPAP met [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloöcta-1,5-dieen) in MeOH
onder waterstof, zoals hieronder getoond.
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Opmerking:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Geef het oxidatiegetal van Ir in de katalysator Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Geef het aantal valentie-elektronen in de d orbitalen van Ir in de katalysator
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

De chirale spirokatalysator Ir-SpiroPAP werd gebruikt voor de asymmetrische totaalsynthese van een
Mulinaan-type diterpeen 22, zoals hieronder gegeven.

8.6 Teken de structuurformules van 15 en 16, inclusief de toepasselijke stereoche-
mie.

8.0 pt
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8.7 Kies de beste optie voor B uit de onderstaande reagentia.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Kies de beste optie voor C uit de onderstaande reagentia.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.
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Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt

BEL-3 T-8 Q-4



Theory

Q8-5
English (Official)

8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Deel 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)

Deel 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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Totaalsynthese van capitulacton

9% van het totaal
Vraag 9.1 9.2 9.3 9.4 Totaal
Punten 24 2 16 2 44
Score

De plant Curculigo capitulata groeit in het zuiden van China en wordt al lang gebruikt in de traditionele
Chinese kruidengeneeskunde voor de behandeling van vele ziektes. Capitulacton (1) werd geïsoleerd
uit de wortels van Curculigo capitulata. De structuur en de absolute configuratie werden onomstotelijk
vastgesteld door een combinatie van spectroscopische gegevens en totaalsynthese.

De totaalsynthese van 1 begonmet de jodering van commercieel verkrijgbaar 4-broomveratrol 2 via een
belangrijk tussenproduct 12, zoals is weergegeven in het onderstaande schema.
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Opmerking:

cat = katalysator

eq = equivalent

9.1 Teken de structuurformules van de verbindingen 3-5, 8, 9 en 11 en laat hierbij
de stereochemie van eventuele stereochemische centra duidelijk uitkomen.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) werd bereid uit (+)-mannitol (13) via de onderstaande route.

Opmerking:

eq = equivalent

conc = geconcentreerd
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9.2 Kies de beste optie voor A uit de onderstaande condities.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Watervrij ZnCl2

2.0 pt

9.3 Teken de structuurformules vande intermedairen 15, 16, 18 en 19 en laat hierbij
de stereochemie van eventuele stereochemische centra duidelijk uitkomen.

16.0 pt

Het diketaal 14 kan ook bereid worden door (+)-mannitol (13) met 2-methoxypropeen (23) te behandelen
in aanwezigheid van een katalytische hoeveelheid tolueensulfonzuur (TsOH) in watervrije tolueen. De
modelreactie van zo’n omzetting is hieronder weergegeven.

9.4 Het voorgestelde mechanisme voor deze reactie bevat tussenproducten (I-V),
zoals hierboven te zien is. Kies de juiste volgorde waarin de tussenproducten
gevormd worden gedurende de reactie.
(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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Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

BEL-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
English (Official)

9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(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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9% van het totaal
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Punten 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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