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Yleiset ohjeet

• Tämä koe sisältää 9 tehtävää.

• Käytä vain kuulakärkikynää ja ei-ohjelmoitavaa laskinta.

• Sinulla on 5 tuntia aikaa tehdä koe.

• Aloita vasta, kun START-komento on annettu.

• Kaikki tulokset täytyy kirjoittaa selkeästi kuulakärkikynällä niille määrätyille alueille vastauspaperei-
hin. Jos tarvitset suttupaperia, käytä koepapereiden kääntöpuolia. Muista, että vastauslaatikoiden
sisältö arvioidaan.

• Kirjoita relevantit laskut niille määrätyille alueille kun tarpeen. Täydet pisteet annetaan ainoastaan,
kun laskut on näytetty.

• Valvoja antaa 30 minuutin varoituksen ennen STOP-komentoa.

• Sinun täytyy lopettaa työskentelysi välittömästi, kun STOP-komento on annettu. Jos jatkat kirjoitta-
mista, teoriakokeesi hylätään.

• Virallinen englanninkielinen versio kokeesta on saatavilla pyydettäessä ja käytettävissä ainoastaan
selvennykseksi.

• Et saa poistua työpisteeltäsi ilman lupaa. Jos tarvitset apua jossain (rikkinäinen laskin, vessakäynti
jne.), viittaa ja odota, kunnes valvoja saapuu.

• Monivalintatehtävissä merkitse vastauksesi merkinnällä ✓ valintasi edessä olevaan laatikkoon [ ].
Alla on annettu esimerkki:

(Oleta, että haluat valita vaihtoehdon (A) vaihtoehdoista (A), (B), (C) ja (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

ONNEA KOKEESEEN!
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Tehtävät ja arvostelu

Nro Otsikko Pisteitä yhteensä % kokonaispisteistä
1 Nopea visuaalinen nukleiinihappotestaus COVID-19:lle 14 9
2 Kromi ennen ja nyt 21 11
3 Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen 42 14
4 Uusi reitti antiikkiseen rikkiin 45 16
5 Typpioksidien muuntuminen 45 15
6 Fosfiinit hyötykäyttöön 36 7
7 Elämän orgaaniset molekyylit 32 9
8 Mahtava kiraalinen spirokatalyytti 36 10
9 Kapitulaktonin totaalisynteesi 44 9

Yhteensä 100
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Fysikaaliset vakiot ja kaavat

Avogadron vakio: 𝑁𝐴 = 6, 022 × 1023 /mol
Yleinen kaasuvakio: 𝑅 = 8, 31446 J / (mol × K)
Standardipaine: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standardi ilmanpaine: 𝑝atm = 1 atm = 1, 01325 bar = 1, 01325 × 105 Pa
Celsius-asteikon nollakohta: 273, 15 K
Faradayn vakio: 𝐹 = 9, 6485 × 104 C / mol
Planckin vakio: ℎ = 6, 626 × 10−34 J s
Elektronin massa: 𝑚𝑒 = 9, 109 × 10−31 kg
Valonnopeus: 𝑐 = 2, 998 × 108 m / s
pii: 𝜋 = 3, 141592653589793

Fotonin energia: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideaalikaasun tilanyhtälö: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Entropian muutos: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbsin energia: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaktio-osamäärä: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

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

Nernstin yhtälö: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuirin isotermin yhtälö: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrheniuksen yhtälö: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integroidut nopeuslait:
Nollas kertaluku: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Ensimmäinen kertaluku: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Toinen kertaluku:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Ensimmäisen kertaluvun prosessin puoliintumisaika: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Toisen kertaluvun prosessin puoliintumisaika (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambertin ja Beerin laki: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Sähkötyö: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Sähkövarauksen määrä: 𝑄 = 𝐼𝑡
Pallon tilavuus: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Pallon pinta-ala: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Jaksollinen järjestelmä

FIN-2 T-0 G-6



Theory

G0-7
Finnish (Finland)

Väriympyrä

a: punainen b: oranssi c: keltainen d: vihreä e: sininen f: violetti
1: Jos yhdiste absorboi täällä 2: se näyttää tämän väriseltä.

Kuva 0.1
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Nopea visuaalinen nukleiinihappotestaus COVID-19:lle

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Yhteensä
Pisteet 1 1 4 4 4 14
Tulos

Nopeita ja yksinkertaisia menetelmiä COVID-19:n varhaiseen havaitsemiseen tarvitaan kiireellisesti. Kul-
tananopartikkeliavusteinen havaitseminen on yksi lupaavista menetelmistä. Kultananopartikkeleita käy-
tetään niiden suurten molaaristen absorptiokertoimien vuoksi laajasti testiliuskoissa tuloksen visuaali-
seen havainnointiin. Kultananopartikkelien väri on yhteydessä niiden kokoon ja dispersiivisyyteen. Yleen-
sä väri on sitä sinisempi, mitä suurempia kultananopartikkelit ovat. Kun nanopartikkelit aggregoituvat,
väri vaihtuu punaisesta siniseen.

Kun kultananopartikkelien pintaa muokataan kahdenlaisilla yksijuosteisilla nukleiinihappofragmenteilla
a ja b, kultananopartikkelit aggregoituvat kohdenukleiinihapon (a’b’) läsnä ollessa aiheuttaen liuoksen
värinmuutoksen punaisesta siniseen usean minuutin aikana (katso alla). Tähän periaatteeseen perus-
tuen voidaan havaita näytteessä olevasta koronaviruksesta kerätyt kohdenukleiinihapot.

Dispergoituneet (Punainen) Aggregoituneet (Sininen)

1.1 Ilmaise dispergoituneiden kultananopartikkelien absorptiovyöalue oikealla kir-
jaimella a-f, jotka on esitetty Yleisten ohjeiden Kuvan 0.1 väriympyrässä.

1.0 pt
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1.2 Ilmaise kultananopartikkelien aggregoitumisessa tapahtuva absorptiospektrin
muutos. Verrattuna dispergoituneiden kultananopartikkelien absorptioaallon-
pituuteen aggregoituneiden nanopartikkelien aallonpituus
(a) pitenee
(b) lyhenee
(c) ei muutu

1.0 pt

Kultananopartikkelit koostuvat tiiviisti pakatuista kulta-atomeista (tiheys 𝜌 = 19,3g / cm3).

1.3 Laske kuinka monta kulta-atomia (𝑁 ) on pallomaisessa kultananopartikkelissa,
jonka halkaisija on 30,0nm.

4.0 pt

Kultananopartikkelien synteesissä vetytetrakloroauraatti(III) (HAuCl4 ·3H2O,MW = 394) pelkistetään pel-
kistimellä, esimerkiksi natriumsitraatilla. 5,2mg HAuCl4 · 3H2O muutettiin 100,0ml:ssa reaktioliuosta
täydellisesti pallomaisiksi kultananopartikkeleiksi, joiden halkaisija oli 30,0nm . Muodostuneen punai-
sen liuoksen absorbanssi UV-Vis-spektrofotometrillä mitattuna oli 0,800 aallonpituudella 530nm .

1.4 Laske muodostuneen kultananopartikkeliliuoksen molaarinen absorptioker-
roin aallonpituudella 530nm yhtä kultananopartikkelimoolia kohti. Valon kulke-
ma matka kyvetissä on 1 cm. Ellet saanut laskettua kulta-atomien lukumäärää
(𝑁 ) kohdassa 1.3, käytä 𝑁 = 1,00 × 105.

4.0 pt

Kohdenukleiinihapon kolorimetriseen havaitsemiseen käytettiin standardilisäysmenetelmää. Alkuperäi-
nen nielunäyte jaettiin tasan kahtia. Testiliuosten ja veden lisäämisen jälkeen (katso alla) näiden kahden
liuoksen absorbanssit mitattiin aallonpituudella 600nm.

Nro. Nielunäytteen Nukleiinihappofragmenteilla 2,0 μg/ml Veden Absorbanssi
tilavuus modifioitujen kohdenukleiinihappoa tilavuus
(ml) kultananopartikkelien sisältävän standardi- (ml)

liuoksen tilavuus (ml) liuoksen tilavuus (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 Laske virusnukleiinihappojen konsentraatio alkuperäisessä nielunäytteessä. 4.0 pt
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Nopea visuaalinen nukleiinihappotestaus COVID-19:lle

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Yhteensä
Pisteet 1 1 4 4 4 14
Tulos

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 = ______________________________ l / (mol ∗ cm)

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇g /ml
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Kromi ennen ja nyt

11 % kokonaispisteistä
Tehtävä 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Yhteensä
Pisteet 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Tulos

(Kuva on palatsimuseon verkkosivulta)

Musta lasitettu posliini on erityistä kiinalaista posliinia. Se oli suosittu Tang- ja Song-dynastioiden aika-
na (noin 1000 vuotta sitten). Tämä keramiikka sisälsi rautaoksideja pääasiallisena väriaineena. Raudan
oksidien joukkoon sekoitettiin muita siirtymämetallioksideja erilaisten värien, kuten kastanjanruskean,
tummanruskean ja mustan aikaansaamiseksi. Musta lasitettu posliini on vielä nykyäänkin suosittua Kii-
nassa.
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Tyypillinen musta keramiikka koostuu Fe:a sisältävistä oksideista, joilla on spinellirakenne. Spinellioksi-
deilla on yleinen kaava AB2O4. Rakenne sisältää kuutiollisen tiiveimmän pakkauksen O2− ioneja, missä
kationitAmiehittävät joka kahdeksannen sen tetraedrisistä koloista ja kationitB joka toisen sen oktaedri-
sistä koloista. Alkeiskopin rakenne on esitetty Kuvassa 2.1(a).

Kuva 2.1 Spinellirakenne

Spinellirakenteen kuutiollinen alkeiskoppi voidaan jakaa kahdeksaan kuutiolliseen alayksikköön. Katko-
viivat esittävät alayksiköiden reunoja. Alayksiköistä neljä on tyyppiä I ja toiset neljä tyyppiä II (Kuva 2.1(b)).
Tyyppien I ja II vierekkäisten alayksiköiden yksityiskohdat on esitetty Kuvassa 2.1(c).

2.1 Kuinka monta kationia A ja B alkeiskopissa on? 2.0 pt

Spinellirakenteellista mustaa keraamikkaa voidaan tuottaa paahtamalla Fe2O3:a ja Cr2O3:a tietyssä suh-
teessa pelkistävässä ilmakehässä (reaktio (I)). Kun Fe2O3 ja Cr2O3 reagoivat massasuhteessa 63,6 ∶ 36,4,
ne muuntuvat täydellisesti puhtaaksi stoikiometriseksi yhdisteeksi. Tuotteella on spinellirakenne, jossa
tetraedriset kolot A on miehitetty vain rautakationeilla.
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2.2 Mikä alkuaine pelkistyy reaktiossa (I)? 1.0 pt

2.3 Laske Fe3+ ja Cr3+ -ionien lukumäärät yhden alkeiskopin paikoissa B. 6.0 pt

Mustan keramiikan lisäksi kromia sisältäviä pigmenttejä käytetään maalauksessa ja printtauksessa. Tä-
mä johtuu siitä, että kromi muodostaa suuren määrän erivärisiä yhdisteitä eri hapetusasteillaan, kuten
+2, +3 ja +6. Pigmentti nimeltään kromivihreä (Cr2O3) voidaan muuntaa sarjaksi muita yhdisteitä (D-
G) seuraavassa prosessissa, jossa yhdisteet E, F ja G ovat väreiltään järjestyksessä keltainen, oranssi ja
punainen.

2.4 Kirjoita E:n kemiallinen kaava. 1.0 pt

2.5 Kirjoita reaktioyhtälö F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Valitse reagenssi, joka voisi olla H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Kromin vaihteleva valenssi ei ole tärkeä vain pigmenttien valmistuksessa vaanmyös katalyysissa. Esimer-
kiksi tyypillinen Phillipsin katalyytti eteenin polymeroinnille koostuu huokoisen kantajamateriaalin, ku-
ten amorfisen silikan, pinnalle kiinnitetystä kromioksidispesieksestä. Nelikoordinoitunut Cr(VI)-spesies
on esikatalyytin (1) ydin, ja eteenimolekyylien oletetaan pelkistävän sen aluksi nopeasti kuusikoordinoitu-
neeksi Cr(II)-spesiekseksi (2). 2:n oletetaan edelleen katalysoivan eteenimolekyylien polymeroitumista.

2.7 Reaktiota 1 eteenin kanssa voidaan seurata UV–Vis-spektreillä, joissa havaitaan
näkyvän valon alueella spesieksen 1 absorptio aaltoluvulla 21500 cm−1 ja spe-
sieksen 2 absorptio aaltoluvulla 16700 cm−1. Valitse spesiesten 1 ja 2 oikeat vä-
rit.
(A) oranssi ja valkoinen
(B) oranssi ja sininen
(C) sininen ja oranssi
(D) sininen ja valkoinen

1.0 pt

2.8 Oleta, että spesieksen 2 Cr(II)-ioni on normaalissa oktaedrisessä kidekentäs-
sä. Tässä kentässä energia-aukko Δo = 16000 cm−1. Piirrä kromin d-elektronien
konfiguraatiot ja laske sen kidekentänstabilisaatioenergia (CFSE). (Huomaa:
spesieksen 2 Cr(II)-ionin pariutumisenergia P = 23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 Parittomia elektroneja sisältävät koordinaatioyhdisteet/-ionit ovat paramag-
neettisia. Tätä kuvaava siirtymämetallikationin magneettinen momentti (𝜇) las-
ketaan kaavalla 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B, missä 𝑛 on parittomien elektronien lukumää-
rä. Laske spesieksen 2Cr(II)-ioninmagneettinenmomentti vakion𝜇B kerrannai-
sena.

2.0 pt
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Kromi ennen ja nyt

11 % kokonaispisteistä
Tehtävä 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Yhteensä
Pisteet 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Tulos

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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Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

14 % kokonaispisteistä
Tehtävä 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Yhteensä
Pisteet 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Tulos

Ilmastonmuutos on yksi tämän päivän kriittisimmistä globaaleista haasteista. Hiilidioksidin konsentraa-
tion kasvamisen ilmakehässä on todettu olevan pääasiallinen ilmaston lämpenemisen aiheuttaja. Hiili-
dioksidin talteenoton ja hyödyntämisen tutkimus on herättänyt paljon huomiota.

Talteenotto suoraan ilmakehästä (direct air capture, DAC) on lupaava teknologia, joka pyrkii eristämään
CO2:a suoraan ilmasta. Perinteinen DAC-metodi on märkäpuhdistus, jossa käytetään emäksisiä hydrok-
sidiliuoksia (tyypillisesti NaOH). CO2:a absorboituu tähän liuokseen, kunnes pH ≈ 10 (vaihe 1). Käytetty
sorbentti regeneroidaan annostelemalla systeemiin kalsiumhydroksidia (vaihe 2). Vaiheessa 2 muodos-
tunut valkoinen saostuma A hajoaa 700 °C:ssa muodostaen CO2:a ja toista valkoista yhdistettä B (vaihe
3). Viimeisessä vaiheessa kalsiumhydroksidia voidaanmuodostaa hydraamalla B:tä. Tämä prosessi vaatii
paljon energiaa. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4, 5 × 10−7, 𝐾a2 = 4, 7 × 10−11 )

3.1 Kirjoita kaavat A:lle ja B:lle. 2.0 pt

3.2 Kirjoita tasapainoitetut reaktioyhtälöt kaikille mahdollisille reaktioille vaiheissa
1–3. NaOH-liuosta käytetään sorbenttina.

5.0 pt

Märkäpuhdistusta hyödyntävässä DAC-prosessissa käytettävän emäsliuoksen regenerointiin on
kehitetty hiljattain elektrokemiallinen prosessi. Prosessin avulla voidaan tuottaa puhdasta hiilidioksi-
dikaasua, jota voidaan varastoida tai hyödyntää sellaisenaan. Prosessi perustuu elektrokemialliseen
H2-kierrätysjärjestelmään (H2-recycling electrochemical system, HRES). Järjestelmä on esitetty Kuvassa
3.1.

FIN-2 T-3 Q-1
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Kuva 3.1 Kaaviopiirros kokeellisesta järjestelystä

Sähkökemiallinen kenno sisältää kolme aluetta: anodialueen (A), happamoittavan alueen (B) ja ka-
todialueen (C). Alueet on erotettu ioniselektiivisillä läpäisevillä kalvoilla M1 ja M2. Kennon ollessa
toiminnassa H2:n hapettumisesta syntyvät protonit kulkeutuvat anodilta happamoittavalle alueel-
le, jonne syötetään käytettyä liuosta (Na2CO3-NaHCO3). Liuoksen pH:n laskiessa karbonaatti-ionit
muuttuvat vetykarbonaatti-ioneiksi (reaktio 1) ja edelleen vetykarbonaatti-ionit muuttuvat hiilihapoksi
(reaktio 2). Kun liuos saturoituu liuenneen CO2:n suhteen (liukoisuus: 0, 033 mol/l), pH:n laskeminen
edelleen vapauttaa CO2-kaasua (reaktio 3). Katodilla muodostunut H2 syötetään anodille, ja katodilla
muodostunutta liuosta voidaan käyttää uudelleen DAC-sorbenttina.

3.3 Kirjoita elektrodeilla tapahtuvat reaktiot anodille (A) ja katodille (C). 2.0 pt

3.4 Kirjoita tasapainoitetut reaktioyhtälöt happamoittavalla alueella (B) tapahtuville
reaktioille 1–3.

3.0 pt

3.5 Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka kuvaavat oikein kationien liikkumista kennon
ollessa käynnissä.
(a) H+-ionit tunkeutuvat M1:n läpi alueelta A alueelle B.
(b) H+-ionit tunkeutuvat M2:n läpi alueelta B alueelle C.
(c) Na+ -ionit tunkeutuvat M1:n läpi alueelta B alueelle A.
(d) Na+-ionit tunketuvat M2:n läpi alueelta B alueelle C.
(e) Sekä H+- että Na+-ionit voivat tunkeutua M1:n ja M2:n läpi.

2.0 pt

Kenno toimii vakiotilassa, kun kennon läpi kulkeva virta on 2,00 A ja liuoksen (0, 050 mol/l Na2CO3 −
0, 10 mol/l NaHCO3 ) virtausnopeus alueelle B on 10, 0 ml/min. Vakiotilassa anodialueen pH on 1.

3.6 Laske CO2-kaasun muodostumisnopeus (yksikössä mmol/min). 8.0 pt

Zeoliittiset imidatsolaattihäkit (zeolitic imidazolate frameworks, ZIFs), jotka ovat metalli-orgaanisten
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häkkirakenteiden (MOF) alaluokka, ovat lupaavia materiaaleja CO2:n talteenottoon ja hyödyntämiseen.
ZIF:ien rakenteet muistuttavat zeoliitteja. Ne muodostavat 3D-runkoja tetraedrisesti koordinoiduil-
la metalli-ioneilla (esim. Zn2+, Co2+), jotka on silloitettu imidatsolaatilla (Im−) ja sen johdannaisilla.
Imidatsolaatti-anioni on imidatsolin (HIm) konjugaattiemäs. Se sitoutuu metallikationeihin (M) kahden
N-atominsa kautta. Koska M-Im-M-kulma on samanlainen kuin zeoliittien suosima Si-O-Si-kulma (145°),
on ollut mahdollista valmistaa suuri määrä erilaisia ZIF-rakenteita, joilla on zeoliiteistä tuttu tetraedrinen
topologia (katso kuva).

ZIF-8 on ZIF-yhdiste, joka muodostaa sodaliitti-rakenteen (sodalite framework, SOD), kuten Kuvassa 3.2
näkyy. Kiinalainen tutkija Xiao-Ming Chen työtovereineen olivat ensimmäiset, jotka syntetisoivat ZIF-8:n
(jonka he nimesivät MAF-4:ksi) Zn2+-ionin reaktiolla 2-metyyli-imidatsolin kanssa (CH3(C3N2H3), HmIm).
ZIF-8 kiteytyy liuotinvapaassa faasissa kuutiolliseen alkeiskoppiin hilaparametrilla 𝑎 = 1,632 nm . Sen
tehollinen huokoshalkaisija (joka näkyy rakenteen sisällä olevana virtuaalisena pallona Kuvassa 3.2d ) on
1,16 nm.
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Kuva 3.2 SOD:n topologia ja ZIF-8:n rakenne
(a) SOD-häkin topologia;
(b) SOD-häkki ZIF-8:ssa, joka on muodostunut Zn2+:sta (tetraedrien keskuksissa) ja imidatsolaatista (H-atomit

on jätetty pois selvyyden vuoksi);
(c) SOD:n rakenne, jossa alkeiskoppi on esitetty kuutiolla;
(d) Osa ZIF-8:n huokosista on korostettu virtuaalisilla palloilla.

Huomautus: Halutessasi voit käyttää symboleja ”HmIm” ja ”mIm” 2-metyyli-imidatsolille ja 2-metyyli-
imidatsolaatille seuraavien kysymysten ratkaisuissa.

3.7 Kirjoita yhden sodaliittihäkin kaava. 2.0 pt
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3.8 Kirjoita ZIF-8:n alkeiskopin koostumus. 2.0 pt

3.9 Laske ZIF-8:n huokosten (mallinnettu virtuaalipalloilla) sisäpinta-ala (S) 1 g:n
näytteessä (yksikössä m2). Jos et saanut ratkaistua alkeiskopin koostumusta,
käytä alkeiskopin kaavapainona 3500.

5.0 pt

3.10 Laske ZIF-8:n huokoisuus R (huokostilavuuden suhde materiaalin todelliseen
tilavuuteen) ja 1 g:n ZIF-8 näytteen huokostilavuus (𝑉𝑝, yksikössä cm3).

7.0 pt

ZIF-8 voi myös toimia katalyyttina edistäen CO2:n muuntamista arvokkaammiksi kemikaaleiksi. Yksi lu-
paavimpia reittejä CO2:n hyödyntämiseen on syklisten karbonaattien valmistus sykloadditiolla. Esimerkki
on esitetty alla:

Ehdotettu mekanismi CO2:n konversiolle sykliseksi karbonaatiksi ZIF-8:n katalysoimana:
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3.11 Oleta, että ZIF-8 toimii happona yllä olevassa katalyyttisessa prosessissa. Täy-
dennä mekanismi valitsemalla järkevät välituotteet seuraavista spesieksistä:

Valitse välituotteet, jotka vastavaat rakenteita I ja II.

2.0 pt

ZIF-8:lla on suhteellisen korkea lämpöstabiilisuus. Hiljattain julkaistu tutkimus kuitenkin paljasti, että sen
rakenne tuhoutuisi, jos sitä käytettäisiinmärässä happamassa ympäristössä. Jos ZIF-8 joutui kosketuksiin
CO2:n ja H2O:n kanssa, muodostui ZnCO3:a.

3.12 Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö, kun ZIF-8 reagoi CO2:n ja H2O:n kanssa. 2.0 pt
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Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

14 % kokonaispisteistä
Tehtävä 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Yhteensä
Pisteet 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Tulos

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

Vaihe 1:

Vaihe 2:

Vaihe 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

Reaktio 1:

Reaktio 2:

Reaktio 3:

3.5 (2.0 pt)

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

𝑟(CO2) = ____________________mmol/min

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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Uusi reitti antiikkiseen rikkiin

16 % kokonaispisteistä
Tehtävä 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Yhteensä
Pisteet 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Tulos

Rikki on tunnettu ja ollut käytössä antiikin ajoista lähtien. Nykyään rikkiä käytetään laajalti kemikaalien
tuotannossa sekä farmaseuttisessa teollisuudessa halpana kemikaaliraaka-aineena.

Rikkikiisua (FeS2) käytetään yleisesti raaka-aineena alkuainerikin teollisessa tuotannossa. Kun rikkikiisua
lämmitetään rajatun ilmamäärän läsnä ollessa, alkuainerikin teoreettinen saanto on 100 % ja toisena
tuotteena muodostuu mustaa magneettista oksidia (Fe3O4).

4.1 Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö, joka kuvaa yllä olevaa reaktiota. 2.0 pt

Rikin lisäksi todellisessa prosessissa muodostuu pieni määrä yhdistettä SO2. Kyseistä reaktiota voidaan
seurata mittaamalla muodostuvan SO2:n määrä. Seurantaan käytetään seuraavaa ohjetta:

Raakamalmijauhetta lämmitetään lämpötilakontrolloidussa putkiuunissa. Muodostunut SO2 imeytetään
2 mol/l NaOH-liuokseen. Kun reaktio on valmis, liuos siirretään 500 ml :n mittapulloon ja laimennetaan
merkkiin tislatulla vedellä. Seuraavaksi 25,00 ml tätä laimennettua liuosta lisätään jodipulloon, joka si-
sältää 50,00 ml 0,05122 mol/l I2 -standardiliuosta ja 5 ml 20 % H2SO4-liuosta. Kun jodipulloa on pidetty
pimeässä 5 min ajan, liuos titrataan 0,1012 mol/l Na2S2O3-standardiliuoksella. Kun liuoksen väri muut-
tuu vaaleanruskeaksi, lisätään 3 ml 0,5 % tärkkelysindikaattoria. Titrausta jatketaan, kunnes sininen väri
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katoaa.

4.2 Kirjoita I2:n sisältävät tasapainotetut reaktioyhtälöt yllä olevassamäärityksessä. 4.0 pt

4.3 Tällaisessa rikkikiisusta alkavassa kokeessa kerättiin 17,6g alkuainerikkiä. Yllä
kuvatulla menetelmällä tehdyssä sivutuotekaasujen analyysissä kului 18,47ml
Na2S2O3-standardiliuosta. Oleta, että muita rikkiä sisältäviä yhdisteitä ei muo-
dostunut. Laske, kuinka suuri prosenttiosuus rikkikiisun sisältämästä rikistäme-
netettiin sivutuotteena.

4.0 pt

Litiumrikkiakku on houkutteleva energian varastointijärjestelmä, sillä sen korkea teoreettinen energiati-
heys ylittää tavanomaiset Li-ioniakut. Litiumrikkiakun nettoreaktio voidaan yksinkertaistaa seuraavasti:
16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Rikki on katodi, ja metallinen litium on aktiivinen anodimateriaali akun purkautu-
misreaktion aikana.

4.4 Kirjoita tasapainotetut yhtälöt reaktioille, jotka tapahtuvat a) katodilla ja b) ano-
dilla akun purkautumisen aikana.

3.0 pt

4.5 Laske aktiivisen katodimateriaalin massan suhde aktiivisen anodimateriaalin
massaan akun nettoreaktion mukaisesti.

1.0 pt

Litiumioniakku (LIB), jonka keskimääräinen toimintajännite on 3,8 V ja kapasiteetti on 3110 mAh, voi
tuottaa sellaisen määrän energiaa, jotta matkapuhelimella voidaan täyteen lataamisen jälkeen katsoa
tauotta videoita 22 tunnin ajan.

4.6 LIB vaihdetaan ideaaliin litiumrikkiakkuun, jonka keskimääräinen toimintajän-
nite on 4,2V ja joka sisältää aktiivisena elektrodimateriaalina 23g rikkiä, joka
voi reagoida stoikiometrisesti energian purkautumisen aikana. Laske, kuinka
monta tuntia uudella akulla voidaan täyteen lataamisen jälkeen katsoa tauotta
videoita matkapuhelimella.

5.0 pt

Alkuainerikki esiintyy yleensä S8-molekyyleinä. Oikeissa litiumrikkiakuissa S8 ei pelkisty suoraan Li2S:ksi
akun purkautumisen aikana, vaan se käy läpi vaiheittaisia reaktioitamuodostaen erilaisia liukoisia litium-
polysulfideja (Li2Sn, n = 3 − 8). Nämä litiumpolysulfidit voivat diffundoitua anodiin syövyttäen sitä, mikä
johtaa aktiivisten elektrodimateriaalien menetykseen. Tätä ilmiötä kutsutaan ”edestakaiseksi diffuusiok-
si”.

4.7 Kirjoita Li2S:a tuottava tasapainotettu reaktioyhtälö anodin korroosiolle liukois-
ten litiumpolysulfidien (Li2Sn) vaikutuksesta.

2.0 pt

Jotta ”edestakaista diffuusiota” voidaan hillitä, elektrolyytin sisältämien polysulfidienmuotoja on tutkittu
laajasti. Li2S6 on yksi kaikkein kuvaavimmista välituotteista:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Teoreettinen tutkimus osoittaa, että kaksi vastaavan energistä konformeeria Li2S6(I) ja Li2S6(II) esiinty-
vät samanaikaisesti 1,2-dimetoksietaanissa (DME), joka on yleinen elektrolyyttiliuotin litiumrikkiakuissa.
Li2S6:n dissosiaatio DME:ssa on esitetty alla:

Kemiallinen tasapaino yhdisteille Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 ja LiS•

3 DME:ssa

Taulukko 4.1 Dissosiaation Gibbsin energiat (kJ /mol) eri reaktioille DME:ssa (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 Laske kahden konformeerin tasapainokonsentraatioiden suhde DME:ssa käyt-

täen tietoja Taulukosta 4.1 (298,15K;1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Laske näennäinen dissosiaatiovakio reaktiolle Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−
6 DME:ssa

(298,15K;1bar) käyttäen tietoja Taulukosta 4.1.
5.0 pt

4.10 Järjestä seuraavat tasapainokonsentraatiot DME:ssa laskevaan järjestykseen:
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] .
4.0 pt

4.11 Metallisen litiumin standardipelkistyspotentiaali vedessä on (298,15K;1bar):

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Liukenemisen standardigibbsinenergiat
kun kaasumainen Li+(g) muuttuu Li+(sol):ksi eri liuottimissa.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/ (kJ /mol) −116,9 −114,6

Laskemetallisen litiumelektrodin standardipelkityspotentiaali DME:ssa.

6.0 pt

Tutkimukset ovat osoittaneet, että litiumrikkiakun jännite kasvaisi, jos DME korvattaisiin dimetyylisulfok-
sidilla (DMSO). Tämän vuoksi polysulfidimuodot myös DMSO:ssa ovat kiinnittäneet tutkijoiden huomion.

Eräässä testissä tunnettu määrä Li2S:a ja 4,81mg rikkijauhetta lisättiin 10,00ml:aan DMSO:a, lämmi-
tettiin ja sekoitettiin, kunnes ne olivat täysin liuenneet (tilavuuden muutosta ei huomioida). Oleta, että
ainoat DMSO:ssa esiintyneet polysulfidit olivat seuraavat: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Rikkiä sisältävien

spesiesten tasapainokonsentraatioiden suhde oli:

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

4.12 Laske DMSO:iin lisätyn Li2S:n alkuperäinen massa 𝑚 (milligrammoissa). 5.0 pt
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Uusi reitti antiikkiseen rikkiin

16 % kokonaispisteistä
Tehtävä 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Yhteensä
Pisteet 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Tulos

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%

FIN-2 T-4 A-1



Theory

A4-2
Finnish (Finland)

4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

massasuhde:______________________________

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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Typpioksidien muuntuminen

15 % kokonaispisteistä
Tehtävä 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Yhteensä
Pisteet 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Tulos

Typpioksidit (sisältäen N2O,NO,NO2,N2O4 jne., kirjoitetaan yleensä NOx) ovat yksi pääilmansaasteista,
jotka voivat aiheuttaa ongelmia, kuten otsonikatoa, happosateita, valokemiallista sumua ja kasvihuoneil-
miötä. Siksi NOx:n päästöjä ja muuntumista täytyy kontrolloida ilmanlaadun parantamiseksi. Nyt tutki-
taan NO:n hapettumista NO2:ksi seuraavan reaktion kautta: 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Osa A

Yleisesti hyväksytään, että reaktio etenee ilmakehässä seuraavan mekanismin mukaisesti:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaktiot (1) ja (2) sekä käänteinen reaktio (1) ovat alkeisreaktioita. Reaktio (1) on esitasapainoreaktio, ja
sen konsentraatiotasapainovakiota merkitään 𝐾𝑐1. Reaktio (2) on kokonaisreaktion nopeudenmääräävä
vaihe ja sen nopeusvakio on 𝑘2.

5.1 Johda nopeuslauseke kokonaisreaktiolle 2NO + O2 ⟶ 2NO2 tekijöiden [NO],
[O2], 𝐾𝑐1 ja 𝑘2 funktiona.

4.0 pt

𝐾𝑐1:n lämpötilariippuvuus voidaan kuvata likimääräisesti seuraavasti: ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 ja 𝑁 ovat
vakioita). 𝑘2:n muuttuminen lämpötilan funktiona noudattaa Arrheniuksen yhtälöä taajuustekijällä 𝐴2 ja
aktivaatioenergialla 𝐸𝑎,2. Oleta, että 𝐸a,2 ja 𝐴2 ovat riippumattomia lämpötilasta.

5.2 Johda lausekkeet reaktion 2NO + O2 ⟶ 2NO2 taajuustekijälle (𝐴+) ja aktivaa-
tioenergialle (𝐸𝑎+ ) tekijöiden 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 ja 𝐸𝑎,2 funktiona.

4.0 pt

Kokonaisreaktion nopeusvakio (𝑘+) on 6,63 × 105 l2 / (mol2 × min) 600K:n lämpötilassa, ja sen aktivaa-
tioenergia on 1,20 kJ /mol.
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5.3 Laske reaktion nopeusvakio (yksikössä l2 / (mol2 × min)) 700 K:n lämpötilassa. 2.0 pt

Standardimuodostumisentalpiat (ΔfH−⊖−
m ) ja standardientropiat (S−⊖−

m ) 298,15 K:n lämpötilassa ovat seuraa-
vat:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJ /mol) 91,3 33,1
𝑆−⊖−
m (J / (K × mol)) 210,8 205,2 240,1

Reaktion 2NO + O2 ⟶ 2NO2 standardientalpiaa ja standardientropiaa voidaan tarkastella lämpötilasta
riippumattomina. Kaikkia kaasuja voidaan tarkastella ideaalikaasuina seuraavissa kysymyksissä.

5.4 Laske reaktion termodynaaminen tasapainovakio (𝐾−⊖−
𝑝 ) 600K:n lämpötilassa. 4.0 pt

5.5 Laske reaktion standardisisäenergia Δr𝑈−⊖−
m (yksikössä kJ /mol) 600K:n lämpöti-

lassa.
3.0 pt

Kokeellinen havainto osoittaa, että reaktion 2NO2 ⟶ 2NO+O2 nopeus ei ole riippuvainen NO:n ja O2:n
konsentraatioista.

5.6 Johda reaktion nopeuden lauseke (kokonaisreaktion nopeusvakiota voidaan
käyttää suoraan 𝑘−:na) ja laske 𝑘−:n arvo 600 K:n lämpötilassa. (Jos et saanut
laskettua 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) kysymyksessä 5.4, käytä 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350,0)

8.0 pt

NO2-kaasu lisätään säiliöön, jonka tilavuus on vakio ja jonka lämpötila pidetään 600K:ssä. Systeemin
annetaan asettua tasapainoon. 20 prosenttia lähtöaineesta muuttuu NO:ksi ja O2:ksi. Kaikkia kaasuja
tarkastellaan ideaalikaasuina.

5.7 Laske reaktiosysteemin kokonaispaine tasapainossa. (Jos et saanut laskettua
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) kysymyksessä 5.4, käytä𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350,0)

4.0 pt

Osa B

Teolliset päästöt ovat NOx:n päälähde. Yksi tapa vähentää NOx:n päästöjä on hapettaa NO NO2:ksi, ja
sitten absorbentit absorboivat muodostuneen NO2:n. Päästöjen matalan NO:n konsentraation takia sen
spontaani hapettuminen ilmakehässä on kuitenkin liian hidasta täyttääkseen teollisuuden vaatimukset.
Yleensä tämän reaktion nopeuttamiseen käytetään kiinteitä katalyytteja. NO:n hapetus tapahtuu spesifin
katalyytin (CatX) pinnalla seuraavan mekanismin mukaisesti (adsorptiokohta on merkitty ”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

Oleta, että NO:n, NO2:n ja O:n adsorptiot (O2:n dissosiaatiosta) eivät voi edetä yksikerroksista peittoa
pidemmälle, ja että samanlaiset pintakohdat adsorboivat näitä spesieksiä. Niiden peittoasteita (𝜃, mie-
hitettyjen adsorptiokohtien lukumäärän suhde adsorptiokohtien kokonaislukumäärään) merkitään 𝜃NO,
𝜃NO2

ja 𝜃O. Siten miehittämättömien adsorptiokohtien osuus (𝜃v) on 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2
− 𝜃O. Oleta, että

kaikki adsorptio- ja desorptioprosessit ovat paljon nopeampia kuin reaktio (S3).

5.8 Johda 𝜃v:n lauseke tekijöiden [NO], [O2], [NO2] ja reaktioissa (S1)−(S4) esiintynei-
den nopeusvakioiden funktiona.

6.0 pt
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5.9 Valitse oikea lauseke reaktion 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) nopeudelle reak-
tion alussa. Oleta, että NO2:n konsentraatio ja adsorptio ovat molemmat mer-
kityksettömiä.

(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

Joillekin katalyyteille pintareaktiot etenevät reaktion (S3) sijaan vaihtoehtoista reittiä:

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Tämä vaihe on myös kokonaisreaktion nopeuden määräävä.

Katalyyttiä (CatY) käytetään edistämään reaktiota 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Kun lämpötila ja NO:n konsent-
raatio ovat vakioita, reaktion alkunopeus muuttuu O2:n konsentraation mukaan seuraavasti:
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5.10 Valitse käyrän kanssa yhteensopiva mekanismi.
(A) S3
(B) S5
(C) ei voida määrittää

6.0 pt
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Typpioksidien muuntuminen

15 % kokonaispisteistä
Tehtävä 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Yhteensä
Pisteet 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Tulos

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

𝑘+(700K) = ______________________________l2 / (mol2 × min)

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJ /mol

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________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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Q6-1
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Fosfiinit hyötykäyttöön

7 % kokonaispisteistä
Tehtävä 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Yhteensä
Pisteet 3 6 8 5 6 3 5 36
Tulos

Fosfiinit ovat amiinien fosforivastineita. Myös fosforiatomilla on vapaa elektronipari, ja sen vuoksi fosfii-
nit ovat luonteeltaan Lewisin emäksiä tai nukleofiilejä. Toisin kuin tertiääristen amiinien kohdalla, kolme
erilaista substituenttia sisältävä kiraalinen fosfiini kuten P1 voidaan eristää yksittäisenä enantiomeerinä.
Kiraalisia fosfiineja käytetään usein kiraalisina ligandeina siirtymämetallikatalyysissa.

6.1 Ilmoita R/S-symboliikkaa käyttäen yhdisteen P1 absoluuttinen konfiguraatio. 3.0 pt

Organokatalyysin kasvettua voimakkaasti kahden viime vuosikymmenen aikana on julkaistu suuri määrä
nukleofiilisen fosfiinin katalysoimia synteesireaktioita. Yksi kuuluisimmista fosfiinikatalysoiduista reak-
tioista on Lun (3+2)-sykloadditioreaktio, jonka kehitti kiinalainen tutkija Xiyan Lu. Esimerkiksi trifenyylifos-
fiinin katalysoimana etyyliallenoaatti 1 ja metyyliakrylaatti 2 tuottavat kahta syklopenteenijohdannaista
3 (päätuote) ja 4 (sivutuote).

Lun (3+2)-sykloadditio:
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Yleisesti hyväksytyn mekanismin mukaan Lun (3+2)-reaktio on muodollinen sykloadditioreaktio. Ensim-
mäisessä vaiheessa trifenyylifosfiinikatalyytti tekee nukleofiilisen addition etyyliallenoaattiin muodos-
taen kahtaisionivälituotteen A, joka voi syklisoitua metyyliakrylaatin 2 kanssa kahta mahdollista reittiä.
Yhdisteeseen 3 johtavalla reitillä in situ -muodostunut fosforiylidivälituote Bmuuttuu reversiibelisti pro-
toninsiirron kautta välituotteeksi C, joka eliminaation seurauksena tuottaa päätuotteen 3 vapauttaen
samalla fosfiinikatalyytin. Yhdisteeseen 4 johtavalla reitillä muodostuu fosforiylidivälituote B’, joka myös
muuttuu reversiibelisti protoninsiirron kautta välituotteeksi C’ , joka puolestaan jälleen eliminaation seu-
rauksena muodostaa sivutuotteen 4 regeneroiden samalla fosfiinikatalyytin.

Mekanismi:

6.2 Piirrä ne kaksi merkittävintä resonanssirakennetta, joista resonanssihybridi A
muodostuu (esteriryhmän osallisuutta ei huomioida, eikä stereokemiaa vaadi-
ta).

6.0 pt
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6.3 Piirrä välituotteiden B’ ja C’ rakenteet (stereokemiaa ei tarvitse huomioida). 8.0 pt

Samankaltaisissa olosuhteissa etyyliallenoaatti 1 ja dietyylifumaraatti 5muodostavat vastaavan sykload-
ditiotuotteen 6.

6.4 Piirrä yhdisteen 6 rakenne (stereokemiaa ei tarvitse huomioida). 5.0 pt

Asymmetrinen Lun (3+2)-sykloadditioreaktio voidaan tehdä helposti hyödyntämällä kiraalisia fosfiinika-
talyytteja. Esimerkiksi kiraalisen bisyklisen fosfiinin P2 katalysoimana etyyliallenoaatti 1 ja metyyliakry-
laatti 2 tuottavat lähes enantioselektiivisesti sykloadditiotuotteen 3, jonka ee (enantioylimäärä) on 80
%.

Asymmetrinen Lun (3+2)-sykloadditio:

Yhtälö ee:n laskemiseksi:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = pääenantiomeerin määrä

𝑛minor = sivuenantiomeerin määrä
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6.5 Merkitse kiraalisen fosfiinin P2 kiraliakeskukset asteriskejä * käyttäen. (Huo-
maa: jokaisesta väärästä asteriskistä seuraa pistevähennyksiä 0 pisteeseen as-
ti.)

6.0 pt

6.6 Ilmoita tuotteen 3 𝑛major/𝑛minor-suhde. 3.0 pt

Lun (3+2)-sykloadditioreaktio on monikäyttöinen työkalu orgaanisessa synteesissä. Sitä käytettiin
menestyksekkäästi esimerkiksi syntetisoitaessa (–)-hinesolia, joka on kiinalaisen lääkeyrtin Chang
Zhun (Atractylodes lancea var Chinensis) tärkeä komponentti. Kiraalinen sykloheksanoni 7 syklisoitui
PPh3-katalyytilla tert-butyyliallenoaatin 8 kanssa tuottaen päätuotteen 9 sekä kolme sivutuotetta 10,
11 ja 12. Sivutuotteet 10−12 ovat yhdisteen 9 kaikki mahdolliset isomeerit. (–)-Hinesoli voitiin valmistaa
yhdisteestä 9 useamman vaiheen prosessilla.

FIN-2 T-6 Q-4



Theory

Q6-5
Finnish (Finland)

6.7 Valitse, mikä seuraavista yhdisteistä ei kuulu sivutuotteisiin 10‒12. 5.0 pt
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Fosfiinit hyötykäyttöön

7 % kokonaispisteistä
Tehtävä 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Yhteensä
Pisteet 3 6 8 5 6 3 5 36
Tulos

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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Elämän orgaaniset molekyylit

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 7.1 7.2 7.3 Yhteensä
Pisteet 12 8 12 32
Tulos

Monimutkaisten peptidien ja proteiinien synteesi on haastava tehtävä. Syyskuun 17. vuonna 1965 kii-
nalaiset tutkijat syntetisoivat kiteistä naudan insuliinia ensimmäisen kerran, mikä merkitsi merkittävää
askelta matkalla elämän salaisuuden tutkimiseksi ja proteiinisynteesin aikakauden avaamiseksi.

Naudan kiteisen insuliinin ensimmäisen synteesin 50. vuosipäivän (2015) postimerkki.

Karboksyylihapporyhmien ja amiinien kytkentä amidisidosten muodostamiseksi on yksinkertaisin reak-
tio peptidien ja proteiinien syntetisoimiseksi. Allenoni 2pystyi aktivoimaan karboksyylihapon 1miedoissa
reaktio-olosuhteissa muodostaen välituotteen 3, joka reagoi amiinin 4 kanssa korkealla saannolla ami-
diksi 5muodostaen samalla sivutuotteen 6.

FIN-2 T-7 Q-1



Theory

Q7-2
Finnish (Finland)

N-Etynyyli-N-metyyli-p-tolueenisulfonamidin (MYTsA) merkittävin resonanssirakenne 7 (Ts-ryhmän osal-
listumista ei huomioida) voi aktivoida karboksyylihappoa samalla tavalla kuin allenoni 2.

7.1 Piirrä yhdisteen 7, välituotteen 9 ja yhdisteen 12 rakenteet. Esitä stereokeskus-
ten stereokemia.

12.0 pt

Peptidiketjun pituuden kasvaessa amidisidosten muodostaminen vaikeutuu, eivätkä tavanomaiset kon-
densaatiomenetelmät ole sovellettavissa proteiinisynteesissä. Naudan kiteisen insuliinin ensimmäisessä
synteesissä kehitettiin asyylihydratsiinin 13 kemiaan perustuva menetelmä, jolla saatiin aikaan kahden
peptidin välinen haastava amidikytkentä. Yhdiste 15 reagoi hyvin yhdisteen 16 kanssa trietyyliamiinin
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läsnä ollessa, kuten seuraavissa reaktioyhtälöissä on esitetty.

Huomaa: P1, P2 = peptidejä

7.2 Piirrä yhdisteiden 15 ja 16 rakenteet. 8.0 pt

De novo -synteesin ohella tutkijat voivat muokata olemassa olevia proteiineja. Vaikka proteiinin pinnalla
on monia reaktiivisia kohtia, kuten amino-, tioli- ja karboksyyliryhmiä, ensisijaisesti reagoivat nukleofii-
lisimmät tioliryhmät, kun proteiinia käsitellään elektrofiilisillä reagensseilla kuten N-fenyylimaleimidillä
18Michael-additiossa.

Miedosti emäksisissä olosuhteissa (pH = 7,5) reagenssin 19 ehdotettiin reagoivan proteiinin 20 tioliryh-
män kanssa neutraaliksi välituotteeksi 21, johon hydroksidi hyökkää tuottaen yhdisteen 22. Yhdiste 22
on tasapainossa asyklisen muodon 23 kanssa ja voi reagoida edelleen toisen proteiinin 20 kanssa. Muo-
dostuva päätuote voi esiintyä joko asyklisessä muodossa 24 tai syklisessä muodossa 25 samaan tapaan,
kuin yhdisteet 22 ja 23 ovat tasapainossa.
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7.3 Piirrä välituotteen 21 sekä yhdisteiden 24 ja 25 rakenteet. Stereokemiaa ei tar-
vitse huomioida.

12.0 pt
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Elämän orgaaniset molekyylit

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 7.1 7.2 7.3 Yhteensä
Pisteet 12 8 12 32
Tulos

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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Mahtava kiraalinen spirokatalyytti

10 % kokonaispisteistä
Tehtävä 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Yhteensä
Pisteet 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Tulos

Kiraaliset yhdisteet ovat tärkeitä ihmisen terveydelle, sillä esimerkiksi yli 50 % nykyään kliinisessä käy-
tössä olevista lääkkeistä ovat kiraalisten molekyylien yksittäisiä enantiomeerejä. Kiraalisten molekyylien
synteesi enantioselektiivisesti on kuitenkin suuri haaste. Professori Qilin Zhoun ryhmä Nankain yliopis-
tossa Kiinassa kehitti sarjan erittäin aktiivisia kiraalisia spirokatalyytteja nostaen asymmetrisen synteesin
tehokkuuden uudelle tasolle ja laajalti käytetyksi lääketeollisuudessa. Nämä katalyytit voivat tuottaa jopa
99,9 % ee:n, ja niitä voidaan käyttää jopa 0,00002 mol%:n latauksella. Tämä tutkimus voitti vuoden 2019
Kiinan kansallisen luonnontiedepalkinnon.

Huomaa:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Osa A

Synteesireitti kiraaliselle SpiroPAP-ligandille on esitetty seuraavassa kaaviossa.
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Huomaa:

eq = ekvivalentti

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Piirrä yhdisteiden 1, 2, 4 ja 5 rakenteet. (Stereokemiaa ei tarvitse huomioida.) 16.0 pt

8.2 Mitä seuraavista EI voida käyttää reagenssina A, kun yhdisteestä 8 valmistetaan
yhdiste 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Raseeminen spiroyhdiste 6 reagoi (–)-mentyyliklooriformiaatin (10) kanssa muodostaen yhdisteet 11a ja
11b. Ne voidaan erottaa pylväskromatografialla, jonka jälkeinen hydratsinolyysi tuottaa optisesti puhtaat
yhdisteet (+)-6 ja (–)-6.
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Huomaa:

eq= ekvivalentti

8.3 Valitse alla olevista oikea väittämä.
(a) Yhdisteet 11a ja 11b ovat keskenään enantiomeerejä.
(b) Yhdisteet 11a ja 11b ovat keskenään diastereomeerejä.
(c) Yhdisteet 11a ja 11b ovat keskenään cis-trans-isomeerejä.
(d) Yhdisteet 11a ja 11b ovat keskenään konformaatioisomeerejä.

2.0 pt

Osa B

Ir-SpiroPAP valmistettiin reagoittamalla SpiroPAP ja [Ir(cod)Cl]2 (cod on syklo-okta-1,5-dieeni) metanolis-
sa vetykaasun alla, kuten alla on esitetty.
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Huomaa:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Kirjoita Ir:n hapetusaste katalyytissa Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Kirjoita valenssielektronien lukumäärä Ir-metallin d-orbitaaleilla katalyytissa Ir-
SpiroPAP.

2.0 pt

Kiraalista spirokatalyyttia Ir-SpiroPAP käytettiin Mulinaani-tyyppisen diterpeenin 22 asymmetriseen to-
taalisynteesiin alla esitetyllä tavalla.

8.6 Piirrä yhdisteiden 15 ja 16 rakenteet. Huomioi stereokemia. 8.0 pt
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8.7 Valitse seuraavista reagensseista paras kohtaan B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Valitse seuraavista reagensseista paras kohtaan C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Mahtava kiraalinen spirokatalyytti

10 % kokonaispisteistä
Tehtävä 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Yhteensä
Pisteet 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Tulos

Osa 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)

Osa 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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Kapitulaktonin totaalisynteesi

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 9.1 9.2 9.3 9.4 Yhteensä
Pisteet 24 2 16 2 44
Tulos

Kasvi Curculigo capitulata kasvaa eteläisessä Kiinassa, ja sitä on käytetty pitkään perinteisessä kiinalai-
sessa kasvilääketieteessä monien sairauksien hoidossa. Kapitulaktoni (1) eristettiin Curculigo capitula-
ta -kasvin juurista. Sen rakenteen absoluuttinen konfiguraatio vahvistettiin yksiselitteisesti yhdistämällä
spektroskooppinen data ja totaalisynteesi.

Yhdisteen 1 totaalisynteesi alkoi kaupallisesti saatavan 4-bromiveratrolin 2 jodaamisella, kuten seuraa-
vassa kaaviossa on esitetty. Välituote 12 on synteesireitin avainasemassa.
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Huomaa:

cat = katalyytti

eq = ekvivalentti

9.1 Piirrä yhdisteiden 3–5, 8, 9 ja 11 rakenteet ja esitä stereokeskusten stereokemia. 24.0 pt
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(R)-Epikloorihydriini (7) valmistettiin (+)-mannitolista (13) alla esitetyn reitin mukaisesti.

Huomaa:

eq = ekvivalentti

conc = väkevä
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9.2 Valitse seuraavista olosuhteista paras kohtaan A.
(a) Pyridiini
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Vedetön ZnCl2

2.0 pt

9.3 Piirrä välituotteiden 15, 16, 18 ja 19 rakenteet ja esitä stereokeskusten stereo-
kemia.

16.0 pt

Diketaali 14 voidaan myös valmistaa käsittelemällä (+)-mannitolia (13) 2-metoksipropeenilla (23) ja kata-
lyyttisella määrällä tolueenisulfonihappoa (TsOH) kuivassa tolueenissa. Vastaava mallireaktio on esitetty
alla.

9.4 Reaktiolle ehdotettu mekanismi sisältää välituotteet (I–V), jotka on esitetty yllä.
Valitse oikea järjestys, jossa välituotteet muodostuvat reaktion aikana.
(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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Kapitulaktonin totaalisynteesi

9 % kokonaispisteistä
Tehtävä 9.1 9.2 9.3 9.4 Yhteensä
Pisteet 24 2 16 2 44
Tulos

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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