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ზოგადი ინსტრუქცია

• გამოცდა მოიცავს 9 ამოცანას

• წერისას გამოიყენეთ მხოლოდ კალამი და არაპროგრამირებადი კალკულატორი.

• ამოცანების ამოსახსნელად გეძლევათ 5 საათი.

• დაიწყეთწერამხოლოდმასშემდეგ,რაცმიიღებთმითითებასწერისდაწყებისშესახებ.

• შედეგები უნდა ჩაწეროთ პასუხებისთვის გამოყოფილ სპეციალურ უჯრაში. შავი სა-
მუშაოსთვის გამოიყენეთ საგამოცდო ფურცლის უკანა მხარე. დაიმახსოვრეთ, გასწორ-
დება მხოლოდ პასუხებისთვის განკუთვნილ უჯრაში ჩაწერილი პასუხები.

• საჭიროების შენმთხვევაში დაწერეთ შესაბამისი გამოთვლები უჯრაში. მაქსიმალური
შეფასებას მიიღებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი გამოთვლებიც იქნება
წარმოდგენილი.

• დამკვირვებლისგან მიიღებთგაფრთხილებას 30 წუთით ადრე გამოცდისდასრულების
შესახებ.

• შეწყვიტეთ წერა, როგორც კი მიიღებთ მითითებას წერის შეწყვეტის თაობაზე. მითი-
თების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში შედეგი ანულირდება.

• საგამოცდო ტესტების ოფიციალურ ინგლისურ ვერსიას მიიღებთ მოთხოვნის შემთხვე-
ვაში.

• თქვენ არ შეგიძლიათ დატოვოთ საგამოცდო ოთახი ნებართვის გარეშე. თუ დაგჭირდე-
ბათ რაიმე სახის დახმარება (კალკულატორის პრობლემა, გასვლა საპირფარეშოში და
ა.შ), აწიეთ ხელი და დაელოდეთ დამკვირვებელს.

• არჩევითპასუხიანი კითხვის შემთხვევაში სწორი პასუხი მონიშნეთ სიმბოლოთი ✓
შესაბამის ადგილას [ ] . მაგალითად, თუ პასუხებიდან (A), (B), (C) და (D).) ირჩევთ A-ს,
პასუხი იქნება:

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

გისურვებთ წარმატებას!
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ამოცანები და ინფორმაცია შეფასებაზე

ამოცანა N სათაური ჯამური ქულა ჯამური ქულის %
1 სწრაფი და ვიზუალური ნუკლეინმჟავის ტესტი COVID-19-ზე 14 9
2 ქრომი ძველ და ახლანდელდროში 21 11
3 ნახშირორჟანგის ჩაჭერა და გარდაქმნა 42 14
4 ანტიკური გოგირდის ახალი მოგზაურობა 45 16
5 აზოტის ოქსიდების ურთიერთგარდაქმნები 45 15
6 ფოსფინები 36 7
7 ორგანული მოლეკულები ცხოვრებაში 32 9
8 საოცარი ქირალური სპირო კატალიზატორი 36 10
9 კაპიტულაქტონის სრული სინთეზი 44 9

საერთო ქულა 100
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ფიზიკური კონსტანტები და ფორმულები

ავოგადროს რიცხვი: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

აირის უნივერსალური მუდმივა: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

სტანდარტული წნევა: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
სტანდარტული ატმოსფერული წნევა: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
ნული ცელსიუსის სკალაზე: 273.15 K
ფარადეის მუდმივა: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

პლანკის მუდმივა ℎ = 6.626 × 10−34 J s
ელექტრონის მასა: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
სინათლის სიჩქარე: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

პის მნიშვნელობა: 𝜋 = 3.141592653589793

ფოტონის ენერგია: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
თერმოდინამიკის პირველი კანონი Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
ენთალპია H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
ენტროპიის ცვლილება: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
გიბსის თავისუფალი ენერგია: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

ნერნსტის განტოლება: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

ლენგმიურის იზოთერმა: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
არენიუსის განტოლება: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

ინტეგრირებული სიჩქარის კანონები:
ნულოვანი რიგი: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
პირველი რიგი: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
მეორე რიგი:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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ნახევარდაშლის პერიოდი პირველი რიგის რეაქციისთვის: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

ნახევარდაშლის პერიოდი მეორე რიგის რეაქციისთვის (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

ლამბერტ-ბერის კანონი: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
ელექტრული მუშაობა: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
ელექტრული მუხტის რაოდენობა: 𝑄 = 𝐼𝑡
სფეროს მოცულობა: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

სფეროს ზედაპირის ფართობი: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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პერიოდულობის ცხრილი:

GEO-2 T-0 G-6



Theory

G0-7
Georgia-Elizbar (Georgia)

ფერთა დისკო

a: წითელი b: ნარინჯისფერი c: ყვითელი d: მწვანე e: ლურჯი f: იისფერი
1: თუ ნივთიერება შთანთაქვს ამ მონაკვეთში 2: ის იძენს ასეთ ფერს

ნახაზი 0.1
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სწრაფი და ვიზუალური ნუკლეინის მჟავის ტესტი
COVID-19-ზე

კითხვა 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 სულ
ქულა 1 1 4 4 4 14
ქულა

COVID-19-ის ადრეული გამოვლენის სწრაფი და მარტივი მეთოდები უაღრესად საჭიროა.
ერთ-ერთი პერსპექტიული მეთოდია ოქროს ნანონაწილაკების გამოყენებით განსაზღვრა.
ვიზუალური განსაზღვრის მეთოდებში ოქროს ნანონაწილაკები ფართოდ გამოიყენება მათი
მაღალი ექსტინქციის კოეფიციენტების (მოლური შთანთქმა) გამო. ოქროს ნანონაწილე-
კების მიერ ფერის წარმოქმნა მჭირდო კავშირშია მის ზომებთან და დისპერსულობასთან.
ზოგადად, რაც უფრო დიდია ოქროს ნანონაწილაკები, ფერი მით უფრო მოწითალოა. რო-
გორც კი ნანონაწილეკები აგრეგირდება (შეწებდება) ფერი იცვლება წითლიდანლურჯში.

როდესაც ოქროს ნანონაწილაკების ზედაპირი მოდიფიცირებულია ორი სახის ერთჯაჭვიანი
ნუკლეინის მჟავის ფრაგმენტებით a და b, ოქროს ნანონაწილაკები აგრეგირდებიან სამიზნე
ნუკლეინის მჟავის (a’b’) თანაობისას, რაც იწვევს ხსნარის ფერის ცვლილებას წითლიდან
ლურჯში რამდენიმე წუთში (როგორც მითითებულია ქვემოთ). ამ პრინციპიდან გამომდი-
ნარე, ნიმუშში კორონავირუსისგან გამოყოფილი სამიზნე ნუკლეინის მჟავები შეიძლება
განისაზღვროს.

დისპერსირებული (წითელი) აგრეგირებული (ლურჯი）
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1.1 მიუთითეთ შესაბამისი ასოთი (a-f ფერის დისკოდან, იხ. სურათი 0.1,
ძირითადი ინსტრუქციები) დისპერგირებული ოქროს ნანონაწილა-
კების შთანთქმის ზოლი.

1.0 pt

1.2 აღნიშნეთ ოქროს ნანონაწილაკების შთანთქმის სპექტრში ცვლი-
ლება, როდესაც ნაწილაკები აგრეგირდებიან. შეადარეთ დისპერგი-
რებული ოქროს ნანონაწილაკების შთანთქმის ტალღის სიგრძე აგრე-
გირებული ნანონაწილაკების შთანთქმის ტალღის სიგრძეს:
(ა) ხდება უფრო გრძელი
(ბ) ხდება უფრო მოკლე
(გ) არ იცვლება

1.0 pt

ოქროს ნანონაწილაკები შედგება ოქროს ატომებისგან, რომლებსაც აქვთ მყარი ოქროს
მსგავსი მჭიდრო წყობა (სიმკვრივე 𝜌 = 19.3g cm−3 ).

1.3 გამოთვალეთ რამდენი ოქროს ატომია (𝑁 ) ოქროს სფერულ ნანონა-
წილაკში, რომლის დიამეტრია 30.0 30.0nm.

4.0 pt

ოქროს ნანონაწილაკების სინთეზი დამოკიდებულია ჟანგვა-აღდგენით რეაქციაზე წყალბა-
დის ტეტრაქლორაურატსა (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) და აღმდგენ ნივთიერებებს შორის (რო-
გორიცაა ნატრიუმის ციტრატი). 5.2mg HAuCl4 · 3H2O მთლიანად გარდაიქმნა ერთგვაროვან
სფერულ ოქროს ნანონაწილაკებად დიამეტრით 30.0nm 100.0mL სარეაქციო ხსნარში. უი-
ხილული სპექტრომეტრით განსაზღვრისას მიღებული წითელი ხსნარის შთანთქმის მაქსი-
მუმმა 530nm-ზე შეადგინა 0.800.

1.4 გამოთვალეთ მიღებულიოქროსნანონაწილაკების ხსნარისმოლური
ექსტინქციის კოეფიციენტი (მოლური შთანთქმა) 530nm ტალღის სიგ-
რძეზე ერთ მოლოქროს ნანონაწილაკზე. გამოყენებული კიუვეტისათ-
ვის ოპტიკური მანძილი იყო 1cm. თუ 1.3 კითხვაში ვერ გამოთვალეთ
ოქროს ატომების რაოდენობა (𝑁 ), გამოიყენეთ, 𝑁 = 1.00×105 მნიშვნე-
ლობა.

4.0 pt

მიზნობრივი ნუკლეინმჟავის კოლორიმეტრული განსაზღვრისათვის სტანდარტის დამატე-
ბის მეთოდი იყო გამოყენებული.

ყელის ნაცხის ორიგინალი ნიმუში შეგროვდა და თანაბრად დაიყო ორ ნაწილად. სინჯის
ხსნარებისა და წყლის დამატების შემდეგ (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ), მიღებული ორი
ხსნარის შთანთქმა გაიზომა ცალ-ცალკე 600nm-ზე.
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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 გამოთვალეთ ვირუსული ნუკლეინის მჟავების კონცენტრაცია ნაცხის
თავდაპირველ ნიმუშში.

4.0 pt
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A1-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

სწრაფი და ვიზუალური ნუკლეინის მჟავის ტესტი
COVID-19-ზე

სულ 9%
კითხვა 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 სულ
ქულა 1 1 4 4 4 14
ქულა

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 = ______________________________

GEO-2 T-1 A-1
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Georgia-Elizbar (Georgia)

1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

GEO-2 T-1 A-2
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Theory

Q2-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

ქრომი ძველდა ახლანდელდროში

სულ 11%
კითხვა 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 სულ
ქულა 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
ქულა

ფოტო აღებულია სასახლის მუზეუმის ვებგვერდიდან

შავი მოჭიქული ფაიფური არის სპეციალური ჩინური ფაიფური და პოპულარული იყო ტან-
გისა და სონგის დინასტიებში (დაახლოებით 1000 წლის წინ). კერამიკული ნაწარმი შეიცავდა
რკინის ოქსიდებს, როგორც ძირითადფერს, რომელიც შერეული იყო სხვა გარდამავალი მე-
ტალის ოქსიდებთან, რათა მიეღოთ სხვადასხვა ფერი, როგორიცაა მოწითალო, მუქი ყავის-
ფერი ან შავი. ამჟამად, შავი მოჭიქული ფაიფური კვლავ პოპულარულია ჩინეთში.

GEO-2 T-2 Q-1
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Q2-2
Georgia-Elizbar (Georgia)

ტიპიური შავი მინანქარი შედგება შპინელის სტრუქტურის მქონე Fe-ს შემცველი ოქსიდების-
გან. შპინელის ოქსიდებს აქვთ ზოგადი ფორმულა AB2O4 და სტრუქტურა შედგება O

2−− იონე-
ბის კუბური მჭიდრო წყობისგან, რომელშიც A კატიონები იკავებს ტეტრაედრული ვაკანსიე-
ბის მერვედს, ხოლო B კატიონებიოქტაედრული ვაკანსიების ნახევარს, როგორც ნაჩვენებია
სურათზე 2.1. (ა) ერთეული უჯრედისთვის.

სურათი 2.1 შპინელის სტრუქტურის ილუსტრაცია

შპინელის სტრუქტურის კუბური ერთეულიუჯრედი შეიძლებადაიყოს 8 კუბურქვეერთეულად,
წყვეტილი ხაზები წარმოადგენს ქვეერთეულის შიდა წიბოებს. 4 ქვეერთეული მიეკუთვნება I
ტიპს, ხოლოდანარჩენი 4 ქვეერთეული არის II ტიპის (სურათი 2.1(ბ)). I და II ტიპის მეზობელი
ქვეერთეულის დეტალები ნაჩვენებია სურათზე 2.1(c).

2.1 რამდენი A და B ტიპის კატიონია ერთეულ უჯრედში? 2.0 pt

შავი კერამიკულიმინანქარიშპინელისსტრუქტურითშეიძლებამივიღოთFe2O3დაCr2O3 გარ-
კვეული პროპორციით აღმდგენელ არეში შეცხობით (რეაქცია (I)). როდესაც Fe2O3 და Cr2O3
რეაგირებენ მასური თანაფარდობით 63.6 ∶ 36.4, ისინი მთლიანად გარდაიქმნება სუფთა სტე-
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Q2-3
Georgia-Elizbar (Georgia)

ქიომეტრულ ნაერთად. პროდუქტს აქვს შპინელის სტრუქტურა, რომელშიც ტეტრაედრული A
ადგილები დაკავებულია მხოლოდ რკინის კატიონებით.

2.2 რეაქციაში (I) რომელი ელემენტი აღდგება? 1.0 pt

2.3 გამოთვალეთ Fe3+ და Cr3+ რაოდენობა ერთეული უჯრედის B ადგი-
ლებში.

6.0 pt

ქრომის შავ კერამიკულ მინანქარში გამოყენების გარდა, ფერწერასა და ბეჭდვაში გამოიყე-
ნება ქრომის შემცველი პიგმენტები, მისგან წარმოქმნილი მრავალი ფერის გამო. ფერთა
მრავალფეროვება გამოწვეულია ქრომის ჟანგვის სხვადასხვა რიცხვით, როგორიცაა +2, +3
და+6. პიგმენტი, ქრომისმწვანე (Cr2O3) შეიძლებაგარდაიქმნასსხვანაერთებისსერიადშემ-
დეგ (D-G) პროცესებში, სადაც E, F, G არის შესაბამისად ყვითელი, ნარინჯისფერიდა წითელი.

2.4 დაწერეთ E-ის ქიმიური ფორმულა. 1.0 pt

2.5 დაწერეთ F⟶G-ის რეაქციის განტოლება. 2.0 pt

2.6 აირჩიეთ რეაგენტი, რომელიც შეიძლება იყოს H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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ქრომის ცვლადი ვალენტობა მნიშვნელოვანია არა მარტო პიგმენტების წარმოებისთვის,
არამედ სასარგებლოა კატალიზისათვის. მაგალითად, ტიპიური ფილიპსის კატალიზატორი,
რომელიც გამოიყენება ეთილენის პოლიმერიზაციისათვის. იგი წარმოადგენს ქრომის
ოქსიდების შემცველ ფოროვან მასალებს, როგორიცაა ამორფული სილიციუმი. ტეტრა-
კოორდინირებული Cr(VI) არის პრე-კატალიზატორის (1) ბირთვი, რომელიც ეთილენის
მოლეკულების გავლენით სწრაფად აღდგება ექვსკოორდინირებულ Cr(II)-მდე (2) . 2 შეიძ-
ლება გამოყენებული იქნას, როგორც კატალიზატორი ეთილენის პოლიმერიზაციისათვის.

2.7 1-ის რეაქცია ეთილენთან გამოიკვლიეს უი–ხილული სპექტრით, რომ-
ლემაც აჩვენა 1-ის სინათლის ტალღის შთანთქმა ხილულ უბანში
21500 cm−1 -ზე და 2-ის- 16700 cm−1 -ზე შესაბამისად. აირჩიეთ 1-ს და
2-სფერების შესაბამისი კომბინაცია.
(A) ნარინჯისფერი და თეთრი, შესაბამისად
(B) ნარინჯისფერი დალურჯი, შესაბამისად
(C) ლურჯი და ნარინჯისფერი, შესაბამისად
(D) ლურჯი და თეთრი, შესაბამისად

1.0 pt

2.8 ვივარაუდოთ, რომ Cr(II) იონი 2-ში მოთავსებულია რეგულარულოქტა-
ედრულ კრისტალურ ველში. გახლეჩის ენერგია Δo არის 16000 cm−1,
დახაზეთ Cr(II) იონის d ელექტრონების კონფიგურაცია 2-ში და გა-
მოთვალეთ კრისტალური ველის სტაბილიზაციის ენერგია (CFSE) Cr(II)
იონისთვის 2-ში. (შენიშვნა: გაწყვილების ენერგია P Cr(II) 2-ში არის
23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 კოორდინაციული ნაერთები/იონები ამჟღავნებენ პარამაგნიტურო-
ბას, როდესაც შეიცავს გაუწყვილებელ ელექტრონებს, ხოლო გარდა-
მავალი მეტალის კატიონების შესაბამისი მაგნიტური მომენტი (μ) გა-
მოითვლება 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B ფორმულით, სადაც 𝑛 არის გაუწყვილე-
ბელი ელექტრონების რიცხვი. გამოთვალეთ მაგნიტური მომენტი 𝜇B
Cr(II) იონისთვის 2-ში.

2.0 pt

GEO-2 T-2 Q-4



Theory

A2-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

ქრომი ძველდა ახლანდელდროში

სულ 11%
კითხვა 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 სულ
ქულა 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
ქულა

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)

GEO-2 T-2 A-1
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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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Q3-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

ნახშირორჟანგის ჩაჭერა და გარდაქმნა

ნაწილი

სულ 14 %
კითხვა 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 სულ
ქულები 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
ქულა

კლიმატის ცვლილება დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული გლობალური გამოწ-
ვევაა. ატმოსფეროში 𝐶𝑂2ის კონცენტრაციის ზრდა აღიარებულია, როგორც გლობალური
დათბობის ძირითადი მამოძრავებელი. 𝐶𝑂2-ის ჩაჭერისა და გარდაქმნის შესწავლამ განსა-
კუთრებული ყურადღება მიიპყრო.

ჰაერის პირდაპირი ჩაჭერის (DAC) ტექნოლოგია, რომლის მიზანიც არის 𝐶𝑂2 -ის ექსტრაცია
პირდაპირ ატმოსფეროდან იმედისმომცემია. DAC-ის ჩვეულებრივი მეთოდია სველი წესით
გაწმენდა ტუტე ჰიდროქსიდების ხსნარებით (ჩვეულებრივ NaOH-ით), სადაც 𝐶𝑂2 ჰაერში აბ-
სორბირდება სანამ pH ≈ 10 (1-ლი ეტაპი). დახარჯული სორბენტის რეგენერირება ხდება სის-
ტემაში კალციუმის ჰიდროქსიდის შეტანით (მე-2 ეტაპი). მე-2 ეტაპზე მიღებული თეთრი ნა-
ლექი A იშლება 700 °C-ზე, წარმოიქმნება 𝐶𝑂2 და ნაერთი B (მე-3 ეტაპი). საბოლოოდ, კალ-
ციუმის ჰიდროქსიდის გენერირება ხდება B-ს ჰიდრატაციით. ამ პროცესს ესაჭიროება დიდი
რაოდენობით ენერგია.( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 დაწერეთ A და B -ს ფორმულები, შესაბამისად. 2.0 pt

3.2 დაწერეთ 1-3 ეტაპებზე მიმდინარე ყველა შესაძლო რეაქციის გათა-
ნაბრებული ტოლობები. NaOH-ის ხსნარი გამოიყენება როგორც სორ-
ბენტი.

5.0 pt

ბოლო ხანებში, შემუშავდა ელექტროქიმიური პროცესი ტუტე ხსნარების რეგენერირების-
თვის სველი გაწმენდის პროცესში DAC-ს გამოყენებისთვის, და სუფთა 𝐶𝑂2 შეიძლება შეგ-
როვდეს, რაც მოსახერხებელია შენახვის ან უტილიზაციისთვის. პროცესი ეფუძნება H2-ის
რეციკლირების ელექტროქიმიურ სისტემას (HRES), რომელიც ნაჩვენებია ნახაზზე 3.1.

GEO-2 T-3 Q-1
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ნახაზი 3.1 ექსპერიმენტის მოწყობილობის სქემატური ნახაზი

ელექტროქიმიური უჯრედი მოიცავს სამ განყოფილებას: ანოდის უბანი (A), შემჟავების უბანი
(B), და კათოდის უბანი (C). ისინი გაყოფილი არიან იონ-სელექტიური შეღწევადი მემბრანე-
ბით M1 და M2. ოპერირების მიმდინარეობისას, ანოდზე H2 -ის დაჟანგვით მიღებული პრო-
ტონები ტრანსპორტირდება შემჟავების განყოფილებაში, სადაც მიეწოდება დამუშავებული
ხსნარი (Na2CO3-NaHCO3) რომელიც შემოდის ჰაერის საკონტაქტოდან. ხსნარის pH-ის შემ-
ცირება იწვევს კარბონატის გარდაქმნას ჰიდროკარბონატში (რეაქცია 1) და ჰიდროკარბო-
ნატის ნახშირმჟავაში (რეაქცია 2). როცა ხსნარი გაჯერდება გახსნილი CO2-ით (ხსნადობა:
0.033mol L−1), pH-ის შემდეგომი შემცირება იწვევს CO2-ის გამოყოფას (რეაქცია 3). კათოდში
წარმოქმნილი H2 გადადის ანოდზე და კათოდიდან მიღებული ხსნარი შეიძლება ხელახლა
იყოს გამოყენებული როგორც DAC აბსორბენტი.

3.3 დაწერეთ ანოდზე (A) და კათოდზე (C) მიმდინარერეაქციები შესაბამი-
სად.

2.0 pt

3.4 დაწერეთ 1-3 რეაქციების გათანაბრებული ტოლობები შემჟავების
უბანში (B).

3.0 pt

3.5 მონიშნეთ ყველა რომელიც სწორად აღწერს კატიონების მოძრაობას
სისტემის ოპერირების დროს.
(a) H+ იონები გადის M1-ის გავლით A-დან B-ში.
(b) H+ იონები გადის M2-ის გავლით B-დან C-ში.
(c) Na+ იონები გადის M1-ის გავლით B-დან A-ში.
(d) Na+ იონები გადის M2-ის გავლით B-დან C-ში.
(e) ორივე H+ და Na+ იონებს შეუძლიათ გასვლა M1 და M2-ში.

2.0 pt

უჯრედი მუშაობს სტაციონარულ მდგომარეობაში, როცა უჯრედში გავლილი დენი არის 2.00
A და ხსნარის (0.050 mol L−1 Na2CO3 0.10 mol L−1 NaHCO3) გადინების სიჩქარე B უბანში არის
10.0 mLmin−1. ანოდის განყოფილებაში სტაციონარულ მდგომარეობაში pH-ის მნიშვნელობა
შენარჩუნებულია 1-ზე.
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3.6 გამოთვალეთ CO2-ის წარმოქმნის სიჩქარე (mmol min−1-ში) 8.0 pt

ცეოლიტური იმიდაზოლატის სტრუქტურები (ZIFs), მეტალ-ორგანული სტრუქტურების (MOFs)
ქვე-კლასი არის იმედისმომცემი მასალები CO2-ის ჩაჭერისა და უტილიზაციისთვის. ZIFs-ის
სტრუქტურები ემსგავსება ცეოლიტებს. ისინი წარმოქმნიან 3D სტრუქტურებს ტეტრედრუ-
ლად კოორდინირებული მეტალის იონებით (მაგ., Zn2+, Co2+) დაკავშირებული იმიდაზოლა-
ტით (Im−) და მისი წარმოებულებით. როგორც იმიდაზოლის (HIm) შეუღლებულიფუძე, იმიდა-
ზოლატის ანიონი უკავშირდება მეტალის კატიონებს (M) მისიორიN ატომით. ფაქტმარომM-
Im-M კუთხე არის მსგავსი Si-O-Si კუთხის (145°) ცეოლიტებში (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ) გა-
მოიწვია დიდი რაოდენობით ZIFs-ის სინთეზი ცეოლიტური ტიპის ტეტრაედრული ტოპოლო-
გიებით.

ZIF-8 არის ZIFs-ის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც იღებსსოდალიტის სტრუქ-
ტურას (SOD), როგორც ნაჩვენებია ნახაზზე 3.2. ZIF-8 პირველად სინთეზირებული იყო
ჩინელი მეცნიერების Xiao-Ming Chen et al-ს მიერ (მათ უწოდეს MAF-4) Zn2+-ის რეაქციით
2-მეთილიმიდაზოლთან (CH3(C3N2H3), HmIm). ის კრისტალდება კუბურ სისტემაში უჯრედის
პარამეტრით 𝑎 = 1.632 nm გამხსნელის გარეშე ფაზისთვის ეფექტური ფორების დიამეტრით
1.16 nm (ნაჩვენებია შიდა ვირტულური სფეროთი ნახაზზე 3.2d).
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ნახაზი 3.2 SOD-ის ტოპოლოგია და ZIF-8 სტრუქტურა
(a) SOD-ის სტრუქტურის (cage) ტოპოლოგია
(b) SOD -ის სტრუქტურა (cage) ZIF-8-ში Zn2+-ის (ტეტრაედრის ცენტრში) და იმიდაზოლატის

(H ატომები გამოტოვილია მკაფიოდ წარმოდგენისთვის) მიერ წარმოქმნილი
(c) SOD-ის სტრუქტურა ერთეულოვანი უჯრედით ნაჩვენებია კვადრატულ უჯრაში;
(d) ფორებიდან ზოგიერთი გამოკვეთილია ვირტუალური სფეროებით ZIF-8-ში.

შენიშვნა: თუგსურთშეგიძლიათგამოიყენოთსიმბოლო”HmIm”და ”mIm” 2-მეთილიმიდაზოლის
და 2-მეთილიმიდაზოლატის საჩვენებლად, შესაბამისად ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებზე პა-
სუხების გასაცემად.

3.7 დაწერეთ ერთეული სოლიდატის სტრუქტურის (cage) ფორმულა. 2.0 pt
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3.8 დაწერეთ ZIF-8-ის ერთეულოვანი უჯრედის შედგენილობა 2.0 pt

3.9 გამოთვალეთ 1 გ ZIF-8 (m2-ში) ფორების (რომელიც ნაჩვენებია ვირტუ-
ალური სფეროებით) შიდა ზედაპირის ფართობი (S). თუ ვერ დაადგენთ
ერთეულოვანი უჯრედის შედგენილობას, ერთეულოვანი უჯრედის მა-
სად გამოიყენეთ 3500.

5.0 pt

3.10 გამოთვალეთ ZIF-8-ს ფორიანობა 𝑅 (𝑅 არის ფორის მოცულობის თანა-
ფარდობა მასალის რეალურ მოცულობასთან) და 1 გ ZIF-8 ფორის მო-
ცულობა (𝑉𝑝, cm3-ში).

7.0 pt

ZIF-8-ს ასევე აქვს კატალიზური მოქმედება და შეუძლია CO2-ის გარდაქმნის დაჩქარება მა-
ღალი ღირებულების ქიმიურ ნივთიერებებში. ერთ-ერთი ყველაზე იმედისმომცემი გზა CO2-
ის ფიქსაციისთვის არის ციკლური კარბონატების მიღება CO2-ის ციკლომიერთების გზით. მა-
გალითი ნაჩვენებია ქვემოთ:

შემოთავაზებულია CO2-ის ციკლურ კარბონატებში კატალიზური გარდაქმნის მექანიზმი ZIF-8-
ის კატალიზატორით:
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3.11 თუ ZIF-8 წარმოადგენს მჟავა ცენტრებს ზემოთ მოცემულ კატალიზურ
პროცესში, დაასრულეთ პროცესი შესაბამისი შუალედური ნაწილაკე-
ბის შერჩევით ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან:

აარჩიეთ შუეალედური ნაწილაკი რომელიც შეესაბამება I და II-ს, შე-
საბამისად.

2.0 pt

ZIF-8 ავლენს ფარდობითად მაღალ თერმულ სტაბილურობას. თუმცა, უახლესმა კვლევამ გა-
მოვლინდარომ მისი სტრუქტურა ირღვევა თუ გამოიყენება სველ მჟავა გარემოში. CO2-ის და
H2O-ის თანაარსებობა ZIF-8-სთან ერთად, იწვევს ZnCO3-ის წარმოქმნას.

3.12 დაწერეთ ZIF-8-ის CO2-თან და H2O-თან რეაქციის გათანაბრებული ტო-
ლობა.

2.0 pt
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ნახშირორჟანგის ჩაჭერა და გარდაქმნა

ნაწილი

სულ 14 %
კითხვა 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
ქულა 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
ქულა

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

ეტაპი 1:

ეტაპი 2:

ეტაპი 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

რეაქცია 1:

რეაქცია 2:

რეაქცია 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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ანტიკური გოგირდის ახალი მოგზაურობა

სულ 16%
კითხვა: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 სულ

ქულა 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
ქულა

გოგირდს იცნობდნენ და იყენებდნენ უძველესი დროიდან. დღესდღეობით, გოგირდი ფარ-
თოდ გამოიყენება ქიმიურ წარმოებასა და ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში, როგორც იაფი ქი-
მიური ნედლეული.

პირიტი (FeS2) გამოიყენება, როგორც ნედლეული მარტივი ნივთიერება გოგირდის სამრეწ-
ველო წარმოებაში. პირიტის გაცხელებით არასაკმირისი ჰაერის მიწოდების პირობებში, გო-
გირდის თეორიული გამოსავლიანობა არის 100% და როგორც პროდუქტი, ასევე მიიღება შავი
მაგნიტური ოქსიდი (Fe3O4).

4.1 დაწერეთ ზემოთ მოცემული გარდაქმნის გათანაბრებული რეაქციის
ტოლობა.

2.0 pt

გარდა გოგირდისა, მცირე რაოდეონით მიიღება SO2, როგორც პროცესის თანაური პრო-
დუქტი. ამ რეაქციის მონიტორინგი შესაძლებელია SO2-ის რაოდენობის გაზომვით, რომ-
ლისთვისაც გამოიყენება შემდეგი მეთოდი:

ნედლი მადნის ფხვნილს ახურებენ მილოვან ღუმელში, რომელშიც კონტროლირდება ტემ-
პერატურა. გამოყოფილი SO2 შთაინთქმება 2 mol L−1 NaOH-ის ხსნარით. რეაქციის დასრულე-

GEO-2 T-4 Q-1



Theory

Q4-2
Georgia-Elizbar (Georgia)

ბის შემდგე ხსნარი გადააქვთ 500 mL -იან საზომ კოლბაში და აზავებენ გამოხდილი წყლით
ჭდემდე. მიღებული განზავებული ხსნარის 25.00 mL ამატებენ კოლბაში, რომლიც შეიცავს
50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 სტანდარტულ ხსნარს და 5 mL 20% H2SO4 ის ხსნარს. იოდიანი კოლ-
ბის 5 წუთი სიბნელეში დაყოვნების შემდეგ ტიტრავენ 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 -ის ხსნარით. რო-
დესაც ხსნარის შეფერილობა გახდება ღია ყავისფერი, ამატებენ, 3 mL 0.5% -იან სახამებლის
ინდიკატორს. გატიტვრას აგრძელებენ ლურჯი ფერის გაქრობამდე.

4.2 დაწერეთ გათანაბრებული რეაქციის ტოლობები I2-ის მონაწილეო-
ბით ზემოთ მოცემული პროცესისთვის.

4.0 pt

4.3 ასეთ საცდელ ექსპერიმენტში, პირიტიდან შეგროვდა17.6 g მარტივი
ნივთიერება გოგირდი. ზემოთ აღწერილი პროცუდერის მიხედვით თა-
ნაური აირადი პროდუქტის ანალიზს დასჭირდა 18.47 mL of Na2S2O3 -
ის სტანდარტული ხსნარი. ივარაუდეთ რომ, სხვა გოგირდშემცველი
ნერთები არ წარმოქმნილა და გამოთვალეთ პირიტში არსებული გო-
გირდის რამდენი პროცენტი დაიკარგა პირიტიდან, როგორც თანაური
პროდუქტი?

4.0 pt

ლითიუმ-გოგირდის ბატარეა არის საუკეთესო ენერგიის შესანახი სისტემა, რადგან
მისი მაღალი თეორიული ენერგიის სიმკვრივე აღემატება ჩვეულებრივ Li-იონის ბატა-
რეებს. ლითიუმ-გოგირდის ბატარეის რეაქცია შეიძლება გამარტივდეს შემდეგნაირად:
16 Li + S8 −−→ 8 Li2S . გოგირდი არის კათოდი და მეტალური ლითიუმი კი ანოდი აქტიური
მასალა განმუხტვის დროს.

 

4.4 დაწერეთ კათოდზე და ანოდზე განმუხტვის დროს მიმდინარე გათანბ-
რებული რეაქციის ტოლობები.

3.0 pt

4.5 გამოთვალეთ ბატარეაში მიმდინარე რეაქციის მიხედვით, კათოდისა
და ანოდის აქტიური მასალების თანაფარდობა.

1.0 pt

Li-იონის ბატარეა (LIB), რომელსაც აქვს საშუალო მოქმედი ძაბვა 3.8 V და მიწოდების ტევა-
დობა 3110 mAh შეუძლია სრული დატენვის შემთხვევაში უზრუნველყოს მობილური ტელეფო-
ნის მუშაობა ვიდეობის ყურების 22 საათიან უწყვეტი რეჟიმში.

4.6 თუ LIB ჩავანაცვლებთ იდეალური ლითიუმ - გოგირდის ბატარეით, რო-
მელსაც აქვს საშუალო მოქმედი ძაბვა 4.2 V და შეიცავს 23 g გოგირდს,
როგორც აქტიურ ელექტროდის მასალას, შეუძლია იმოქმედოს სტექი-
ომეტრულად განმუხტვის დროს. გამოთვალეთ ტელეფონის სრულად
დატენვის შემთხვევაში რამდენი საათით უზრუნველყოფს მის მუშაო-
ბას ვიდეობის ყურების უწყვეტი რეჟიმში.

5.0 pt

მარტივი ნივთიერება გოგირდი არსებობს S8 მოლეკულების სახით. რეალურ ლითიუმ-
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გოგირდის ბატარეებში, S8 პირდაპირ არ აღდგება Li2S -მდე განმუხტვის დროს, მაგრამ ის
გაივლის ეტაპობრივ რეაქციებს, რომლის დროსაც წარმოიქმნება ხსნადი ლითიუმის პოლი-
სულფიდები (Li2Sn, n = 3 − 8). ამ ლითიუმის პოლისულფიდებს შეუძლიათ დიფუნდირდნენ
ანოდში და გამოიწვიონ მისი კოროზია, რაც იწვევს ელექტროდის აქტიური მასალების
დაკარგვას. ამ ფენომენს „შატლის ეფექტს“(”shuttle effect”) უწოდებენ.

4.7 დაწერეთ ხსნადი ლითიუმის პოლისულფიდის (Li2Sn) მიერ ანოდის
დაჟანგვის (კოროზიის) გათანაბრებული რეაქციის ტოლობა, რომლის
დროსაც წარმოიქმნება Li2S.

2.0 pt

”შატლის ეფექტის“ჩახშობის მიზნით, ფართოდ შეისწავლიან ელექტროლიტში არსებული
პოლისულფიდის ფორმებს. Li2S6 არის ერთ-ერთი მთავარი შუალედური პროდუქტი:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

თეორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ორი კონფორმერი შედარებადი ენერგიებით, Li2S6(I) და
Li2S6(II) თანაარსებობს 1,2-დიმეთილოქსიეთანში (DME), როგორც ჩვეულებრივი ელექტრო-
ლიტური გამხსნელი ლითიუმ-გოგირდის ბატარეებში. Li2S6 -ის დისოციაცია DME-ში ნაჩვენე-
ბია ქვემოთ:
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ქიმიური წონასწორობა Li2S6, LiS−
6 , S2−

6 და LiS•
3 DME-ში

ცხრილი 4.1 დისოციაციის გიბსის ენერგიები (kJ mol−1) სხვადასხვა რეაქციისთვის DME-ში (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 ცხრილი 4.1, მონაცემების გამოყენებით გამოთვალეთ ორი კონ-
ფორმერის წონასწორული კონცენტრაციების თანაფარდობა DME-ში

(298.15 K, 1 bar),
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt
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4.9 ცხრილი 4.1, მონაცემების გამოყენებით გამოთვალეთ apparent დი-
სოციაციის კონსტანტა Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 რეაქციისთვის DME - ში
(298.15 K, 1 bar).

5.0 pt

4.10 დაალაგეთ შემდეგი წონასწორული კონცენტრაციები შემცირების მი-
ხედვით: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] DME-ში.
4.0 pt

4.11 მეტალური ლითიუმის სტანდარტული აღდგენის პოტენციალი წყალში
298.15 K ტემპერატურასა და 1 bar წნევაზე არის:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

სოლვატაციის სტანდარტული გიბსის ენერგია
აირადი Li+(g) ის გადასვლა Li+(sol) -ში სხვადასხვა გამხსენლში

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

გამოთვალეთ მეტალური ლითიუმის ელქტროდის სტადარტული აღ-
დგენის პოტენციალი DME-ში.

6.0 pt

კვლევებმა აჩვენა, რომ ლითიუმ-გოგირდის ბატარეის ელექტრომამოძრავებელი ძალა გაიზ-
რდება თუ DME-ს ჩავანაცვლებთ დიმეთილსულფოქსიდით (DMSO). ამდენად, პოლისულფიდის
ფორმები DMSO-ში ასევე იპყრობს მკვლევართა ყურადღებას.

გატესტვის დროს გარკვეული რაოდენობის Li2S და 4.81 mg გოგირდის ფხვნილი დაამატეს
10.00 mL DMSO-ს, შემდეგ გააცხელეს და მოურიეს სრულ გახსნამდე (მოცულობის ცვლილება
უგულვებელყოფილია). ივარაუდეთ რომ DMSO-ში არის მხოლოდ შემდეგი პოლისულფიდები:
S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . გოგირდშემცველი ნაერთების წონასწორული კონცენტრაციების

თანაფარდობა იყო:

[S•−
3 ] ∶ [S4

2−] ∶ [S5
2−] ∶ [S6

2−] ∶ [S7
2−] ∶ [S8

2−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 გამოთვალეთ Li2S-ის საწყისი მასა 𝑚 (in mg) რომელიც დაემატა DMSO-
ს.

5.0 pt
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ანტიკური გოგირდის ახალი მოგზაურობა

სულ 16%
კითხვა 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 სულ
ქულა 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
ქულა

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)

mass ratio:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h

GEO-2 T-4 A-2



Theory

A4-3
Georgia-Elizbar (Georgia)

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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აზოტის ოქსიდების ურთიერთგარდაქმნები

სულ 15 %
კითხვა 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 სულ
ქულა 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
ქულა

აზოტის ოქსიდები (მათ შორის N2O, NO, NO2, N2O4 და ა.შ., ჩვეულებრივ იწერება როგორც
𝑁𝑂𝑥) ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელია და შეიძლება გამოიწვიოს მთელი
რიგი პრობლემები, როგორიცაა ოზონის შრის შემცირება, მჟავა წვიმები, ფოტოქიმიური
სმოგი და სათბურის ეფექტი. ამიტომ, ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 𝑁𝑂𝑥-ის ემისია
და გარდაქმნა უნდა იყოს კონტროლირებადი. მოდით გამოვიკვლიოთ NO-ის დაჟანგვა
𝑁𝑂2-მდე 2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂2რეაქციის გზით.

ნაწილი A

ზოგადად მიღებულია, რომ ეს რეაქცია ატმოსფეროში შემდეგი მექანიზმით მიმდინარეობს:

2 NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2 NO2 (2)

რეაქცია (1) და (2) და რეაქციის (1) შექცევადი რეაქცია წარმოადგენენ ელემენტარულ რეაქ-
ციებს. რეაქცია (1) არის პრეწონასწორული რეაქცია და მისი წონასწორობის მუდმივა კონ-
ცენტრაციების მიხედვით გამოისახება როგორც 𝐾𝑐1. რეაქცია (2) არის სიჩქარის მალიმიტე-
რებელი სტადია მთელი პროცესისათვის და მისი რეაქციის სიჩქარე არის 𝑘2.

5.1 გამოიყვანეთ 2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂2 გარდაქმნის სრული რეაქციის სიჩქა-
რის გამოსახულება, როგორც [𝑁𝑂], [𝑂2],𝐾𝑐1 და 𝑘2 -ის ფუნქცია.

4.0 pt

       𝐾𝑐1-ის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება მიახლოებით შეიძლება აღიწეროს შემდეგი
ფორმულით: 𝑙𝑛𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 )(𝑀 და 𝑁 კონსტანტებია). 𝑘2-ის ცვლილება ტემპერატურით გა-
მოისახება არენიუსის ფორმულით 𝐴2-ის პრე-ექსპონენციალური ფაქტორითა და 𝐸𝑎,2 აქტივა-
ციის ენერგიით. დავუშვათ, რომ 𝐸𝑎,2 და 𝐴2 არ არის ტემპერატურაზე დამოკიდებული.
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5.2 გამოიყვანეთ გამოსახულებები პრე-ექსპონენციალური ფაქტორი-
სათვის (𝐴+) და 2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂2 რეაქციის apparent აქტივაციის
ენერგიისათვის (𝐸𝑎+ ), როგორც 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 და 𝐸𝑎,2-ის ფუნქცია.

4.0 pt

ჯამური რეაქციის apparent სიჩქარის კონსტანტა (𝑘+) არის 6.63 × 105𝐿2𝑚𝑜𝑙−2𝑚𝑖𝑛−1 600 K-ზე, და
მისი აქტივაციის ენერგია კი - 1.20𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1.

5.3 გამოთვალეთ ამ რეაქციის სიჩქარის კონსტანტა(𝐿2𝑚𝑜𝑙−2𝑚𝑖𝑛−1-ში) 700
K-ზე.

2.0 pt

წარმოქმნის სტანდარტული ენთალპიები (ΔfH−⊖−
m ) სტრანდარტული ენტროპიები (S−⊖−

m ) 298.15 K
-ზე არის შემდეგი:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJ mol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−

m (J K−1 mol−1) 210.8 205.2 240.1

2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂2 რეაქციისათვის სტანდარტული რეაქციის ენთალპიისა და ენტროპიის
ცვლილება შეიძლება მივიღოთ, რომ არ არის დამოკიდებული ტემპერატურაზე. შემდგომ
კითხვებში ყველა აირი მიჩნეულია იდეალურ აირად.

5.4 გამოთვალეთ ამ რეაქციის თერმოდინამიკური წონასწორობის კონ-
სტანტა (𝐾−⊖−

𝑝 ) 600 K-ზე.
4.0 pt

5.5 გამოთვალეთ ამ რეაქციის სტანდარტული შინაგანი ენერგიის ცვლი-
ლება Δr𝑈−⊖−

m ( 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1 -ში) 600 K-ზე.
3.0 pt

ექსპერიმენტული დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ2𝑁𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂+𝑂2 რეაქციის სიჩქარე არ არის
დამოკიდებელი NO და 𝑂2 კონცენტრაციაზე.

5.6 გამოიყვანეთ ამ რეაქციის სიჩქარის გამოსახულება (რეაქციის
apparent სიჩქარის კონსტანტა შეიძლება პირდაპირ გამოვიყენოთ
როგორც 𝑘−) და გამოთვალეთ 𝑘−-ს მნიშვნელობა 600 K-ზე. (თუ 5.4
კითხვაში 𝐾⊖

𝑝 (600 K) გამოთვლას ვერ მოახერხებთ, მაშინ გამოიყენეთ
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

𝑁𝑂2 გაზი ჩატვირთეს ფიქსირებული მოცულობის კონტეინერში, რომელიც ინახება 600 K-ზე
და შესაძლებელია მიაღწიოს წონასწორობას. რეაგენტების 20 პროცენტი გარდაიქმნება NO
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და 𝑂2-ად. ყველა აირი მიიჩნევა იდეალურად.

 

5.7 გამოთვალეთ სარეაქციო სისტემის ჯამური წნევა წონასწორობის პი-
რობებში. (თუ 5.4 კითხვაში ვერ მოახერხებთ 𝐾⊖

𝑝 (600 K)-ს გამოთვლას,
გამოიყენეთ 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

4.0 pt

ნაწილი B

𝑁𝑂𝑥-ის მთავარი წყარო არის სამრეწველო გამონაბოლქვი. NOx -ის გამოყოფის შემცირების
ერთ-ერთი მიდგომა არის NO-ის დაჟანგვა 𝑁𝑂2-მდე და შემდგომ წარმოქმნილი 𝑁𝑂2-ის
შთანთქმა აბსორბენტებზე. თუმცა, გამონაბოლქვში NO-ს დაბალი კონცენტრაციის გამო,
მისი სპონტანური დაჟანგვა ატმოსფეროში ძალიან ნელია მრეწველობის მოთხოვნილების
დასაკმაყოფილებლად. ზოგადად, ამ რეაქციის დასაჩქარებლად გამოიყენება მყარი კატა-
ლიზატორები. NO ჟანგვის პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტული კატალიზატორის (CatX)
ზედაპირზე შემდეგი მექანიზმით (ადსორბციის ადგილი აღინიშნება, როგორც „Site“):

O2(g) + 2 Site
kS+1−−⇀↽−−
kS−1

2 O-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
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დავუშვათ, რომ NO, 𝑁𝑂2და O-ის ადსორბცია (𝑂2-ის დისოციაციის შედეგად) არ შეიძლება გაგ-
რძელდეს მონოშრიანი დანაფარის მიღმა და ეს ნაწილაკები იმავე სახით ადსორბირდება
ზედაპირის უბნებზე. მათი ფრაქციული დაფარვა (𝜃, განისაზღვრება, როგორც დაკავებული
ადსორბციული ადგილების რაოდენობის თანაფარდობა ადსორბციული ადგილების საერთო
რაოდენობასთან) არის 𝜃𝑁𝑂, 𝜃𝑁𝑂2

და 𝜃𝑂 შესაბამისად. ამდენად, დაუკავებელი ადსორბციის
ადგილების ფრაქცია (𝜃𝑣) არის 𝜃𝑣 = 1 − 𝜃𝑁𝑂 − 𝜃𝑁𝑂2

–𝜃𝑂. დავუშვათ, რომ ადსორბციის და დე-
სორბციის ყველა პროცესი გაცილებით სწრაფია, ვიდრე რეაქცია (S3).

5.8 გამოიყვანეთ 𝜃𝑣-ს გამოსახულება, როგორც [NO], [𝑂2], [𝑁𝑂2]-ს და
(S1)−(S4) რეაქციების რეაქციის სიჩქარის კონსტანტების ფუნქცია.

6.0 pt

5.9 მონიშნეთ 2𝑁𝑂(𝑔)+𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂2(𝑔) რეაქციის სიჩქარის სწორი გამოსა-
ხულება რეაქციის დასაწყისისათვის. დავუშვათ, რომ 𝑁𝑂2-ის კონცენ-
ტრაცია და ადსორბცია ორივე უმნიშვნელოა.

(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

ზოგიერთი კატალიზატორისთვის ზედაპირული რეაქცია, (S3) რეაქციის ნაცვლად ალტერნა-
ტიული გზით მიმდინარეობს:

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

ეს საფეხური ასევე მთელი პროცესის სიჩქარის მალიმიტირებელია.

კატალიზატორი (CatY) გამოიყენება 2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⟶ 2𝑁𝑂2 რეაქციის წარმართვისათვის. როდე-
საც ტემპერატურა და NO კონცენტრაცია მუდმივია, საწყისი რეაქციის სიჩქარე იცვლება 𝑂2-
ის კონცენტრაციის მიხედვით შემდეგნაირად:
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5.10 აირჩიეთ მექანიზმი, რომელიც შეესაბამება ამ მრუდს.
(A) S3
(B) S5
(C) არ შეიძლება განისაზღვროს

6.0 pt
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აზოტის ოქსიდების ურთიერთგარდაქმნები

სულ 15%
კითხვა 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 სულ
ქულა 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
ქულა

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJ mol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600 K) = ______________________________
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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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ფოსფინები

სულ 7%
კითხვა 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 სულ
ქულა 3 6 8 5 6 3 5 36
ქულა

ფოსფინები არის ამინების ფოსფორ-ანალოგები. ისინი მსგავსად მოიცავენ ელექტრონე-
ბის თავისუფალ წყვილს ფოსფორის ატომზე და შესაბამისად ავლენენ ლუისის ფუძიანობას
ან ნუკლეოფილურობას. მაგრამ მესამეული ამინებისგან განსხვავებით, სამი განსხვავე-
ბული ჩამნაცვლებლის მქონე P1-ის მსგავსი ქირალური ფოსფინი შეიძლება გამოყოფილი
იყოს ენანტიომერის სახით. ქირალური ფოსფინები ხშირად გამოიყენება როგორც ქირა-
ლურილიგანდები გარდამავალი მეტალის კატალიზში.

6.1 R/S სიმბოლოების გამოყენებით აღნიშნეთ P1-ის აბსოლუტური კონფი-
გურაცია.

3.0 pt

გასული ორი ათწლეულის განმავლობაში ორგანული კატალიზი სწრაფად განვითარდა და
შემუშავებული იქნა ნუკლეოფილური ფოსფინით კატალიზირებული სინთეზის უამრავი
მეთოდი. მათ შორის ყველაზე ცნობილი ფოსფინით კატალიზირებული რეაქციაა ლიუს
(3+2) ციკლომიერთება, რომელიც პირველად ჩინელმა მეცნიერმა ქსიიან ლიუმ შეიმუშავა.
მაგალითად, ტრიფენილფოსფინის კატალიზის პირობებში ეთილის ალენოატი 1 და მეთი-
ლის აკრილატი 2 მარტივად წარმოქმნიან ციკლოპენტენის ორ წარმოებულს 3 (ძირითადი
პროდუქტი) და 4 (თანაური პროდუქტი).

ლიუს (3+2) ციკლომიერთება
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ზოგადად მიღებული მექანიზმის თანახმად ლიუს (3+2) რეაქცია არის ფორმალური ციკლო-
მიერთების რეაქცია. პირველ საფეხურზე, კატალიზატორი ტრიფენილფოსფინი ნუკლეოფი-
ლურად უტევს ეთილის ალენოატს 1 და წარმოქნის ინტერმედიატს A ცვიტერიონის სახით,
რომელიც შემდგომი ურთიერთქმედებითმეთილაკრილატთან 2 განიცდის ციკლიზაციასორი
სხვადსხვაგზით. რეაქციისმიმართულებისდროს,რომელსაცმივყავართნაერთის 3წარმოქ-
მნამდე, in situ პირობებში წარმოქმნილი ფოსფორის ილიდის ინტერმედიატი B შექცევადად
გარდაიქმნება ინტერმედიატში C პროტონის გადატანის გავლით; თავის მხრივ ნაერთი C გა-
ნიცდის ელიმინირებას და იძლევა ძირითად პროდუქტს 3 და გამოათავისუფლებს ფოსფი-
ნის კატალიზატორს. რეაქციის გზას, რომელსაც მივყავართ პროდუქტის 4 წარმოქმნამდე,
წარმოიქმნება ფოსფორის ილიდის ინტერმედიატი B’, რომელიც ასევე შექცევადად გარდა-
იქმნება ინტერმედიატში C’ პროტონის გადატანით. C’ შემდგომ საფეხურზე განიცდის ელიმი-
ნირებას და წარმოქმნის თანაურ (მინორული) პროდუქტს 4 და ხელახლა აგენერირებს ფოს-
ფინის კატალიზატორს.

მექანიზმი:
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6.2 დაწერეთ ორი ძირითადი რეზონანსული სტრუქტურა, რომლებიც
მონაწილეობენ ნაჩვენები ჰიბდირის A წარმოქმნაში (ესტერის ჯგუ-
ფის მონაწილეობისადა სტერეოქიმიის გათვალისწინება არ მოითხო-
ვება).

6.0 pt

6.3 დაწერეთ B’ და C’ ინტერმედიატების სტრუქტურული ფორმულები
(სტერეოქიმიის გათვალისწინება არ მოითხოვება).

8.0 pt

მსგავს პირობებში, ეთილის ალენოატი 1და დიეთილის ფუმარატი 5 ადვილად წარმოქმნიან
შესაბამის ციკლომიერთების პროდუქტს 6.
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6.4 დაწერეთ ნაერთის 6 სტრუქტურული ფორმულა (სტერეოქიმიის გათ-
ვალისწინება არ მოითხოვება).

5.0 pt

ასიმეტრიული ლიუს (3+2) ციკლომიერთების რეაქცია შეიძლება ადვილად განხორციელდეს
ქირალური ფოსფინის კატალიზატორების გამოყენებით. მაგალითად, ქირალური ბიციკ-
ლური ფოსფინით P2 კატალიზის დროს, ეთილის ალენოატისა 1 და მეთილის აკრილატის 2
ურთიერთქმედებით ადვილად მიიღება ენატიომერულად მდიდარი (80% ee - ენენატიომე-
რული სისუფთავე) ციკლომიერთების პროდუქტი 3.

ასიმეტრიულილიუს (3+2) ციკლომიერთება

ენანტიომერული სისუფთავის (ee) საანგარიშოფორმულა:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major =ძირითადი ენანტიომერის რაოდენობა

𝑛minor = მინორული ენანტიომერის რაოდენობა

6.5 ვარსკვლავების საშუალებით მონიშნეთ ქირალური ცენტრები ქირა-
ლურფოსფინში P2. (შენიშვნა: არასწორადდასმული ვარსკვლავისათ-
ვის მიიღებთ საჯარიმო ქულას.)

6.0 pt

6.6 დაწერეთ 𝑛major/𝑛minor ფარდობა პროდუქტისათვის 3. 3.0 pt

ლიუს (3+2) ციკლომიერთების რეაქცია ეფექტური ინსტრუმენტია ორგანულ სინთეზში.
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მაგალითად, იგი წარმატებით გამოიყენებოდა ჩინურ სამკურნალო მცენარეში Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis) შემავალი აქტიური ნივთიერების (-)-ჰინეზოლის სინთეზური
გზით მიღებაში. PPh3-ით კატალიზის პირობებში ქირალური ციკლოჰექსანონი 7 განიცდის
ციკლიზაციას მესამეულ-ბუტილ ალენოატით 8, და იძლევა ძირითად პროდუქტს 9 და სამ
მინორულ პროდუქტს 10, 11 და 12. მინორული პროდუქტი 10-12 ყველა არის 9-ის ზიომერი.
ნაერთი 9 შეიძლება ადვილადგარდაიქმნას (–)-ჰინესოლშიმრავალსაფეხურიანი პროცესით.

6.7 მოცემული ნაერთებიდან მონიშნეთ რომელი არ მიეკუთვნება მინო-
რულ პროდუქტებს 10-12.

5.0 pt
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ფოსფინები

სულ 7%
კითხვა 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 სულ
ქულა 3 6 8 5 6 3 5 36
ქულა

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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ორგანული მოლეკულები ცხოვრებაში

სულ 9%
კითხვა 7.1 7.2 7.3 სულ
ქულა 12 8 12 32
ქულა

რთული პეპტიდების და ცილების სინთეზი მარტივი ამოცანა არაა. 1965 წლის 17 სექტემბერს
ჩინელმა მეცნიერებმა პირველად მოახდინეს საქონლის კრისტალური ინსულინის ხელოვ-
ნურად სინთეზირება, რამაც გადამწყვეტი ნაბიჯი შეასრულა სიცოცხლის საიდუმლოების გა-
მოკვლევისა და ცილების სინთეზის ეპოქის გახსნის გზაზე.

მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის კრისტალური ინსულინის პირველი სინთეზის 50-ე
წლისთავზე (2015) გამოშვებული მარკა

პეპტიდების და ცილების სინთეზში ამიდური ბმის ფორმირებისათვის ყველაზე ელემენტა-
რული რეაქციაა კარბოქსილისა და ამინო ჯგუფების შეუღლება. ალენონს 2 აღმოაჩნდა კარ-
ბონ მჟავის 1 რეაქციის რბილ პირობებში აქტივაციის უნარი, რომლის დროსაც მიიღება შუა-
ლედური ნაერთი 3. რეაქციის შემდეგ საფეხურზე ინტერმედიატი 3 რეაგირებს ამინთან 4 და
იძლევა ამიდს 5 მაღალი გამოსავლიანობით თანაურ პროდუქტთან 6 ერთად.
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ანალოგიურად, N-ეთინილ-N-მეთილ-პ-ტოლუოლსულფონამიდს (MYTsA) მისი ძირითადი რე-
ზონანსული სტრუქტურის სახით 7 (Ts ჯგუფის მონაწილეობა არ მიიღება მხედველობაში) შე-
უძლია კარბონმჟავის აქტივაცია ალენონის 2 მსგავსი მოქმედებით.

7.1 დაწერეთ ნაერთის 7, ინტერმედიატის 9 და ნაერთის 12 სტრუქტუ-
რული ფორმულები. აჩვენეთ სტერეოცენტრების სტერეოქიმია.

12.0 pt

პეპტიდური ჯაჭვის სიგრძის ზრდასთან ერთად ამიდური ბმების წარმოქმნა რთულდება და
კონდენსაციის ჩვეულებრივი მეთოდების გამოიყენება ვერ ხერხდება ცილების სინთეზში.
მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის კრისტალური ინსულინის პირველ სინთეზში შემუშავდა მე-
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თოდი, რომელიც ეფუძნება აცილჰიდრაზინის 13 ქიმიურ თვისებას ამიდური ბმებით დააკავ-
შიროს ერთმანეთთან ორი პეპტიდი. ქვემოთ მოცემულ გარდაქმნაში ნაერთი 15 ადვილად
ურთიერთქმედებს ნაერთთან 16 ტრიეთილამინის თანაობისას.

Note: P1, P2 = პეპტიდები

7.2 დაწერეთ ნაერთების 15 და 16 სტრუქტურული ფორმულები. 8.0 pt

გარდა de novo სინთეზისა, მეცნიერებს შეუძლიათ არსებული ცილების შეცვლა. ცილის
ზედაპირზე მრავალი რეაქტიული ადგილია, როგორიცაა ამინო ჯგუფები, თიოლის ჯგუფები
და კარბოქსილის ჯგუფები, თუმცა ცილების ტრანსფორმაციის დროს მიქაელის დამატების
რეაქციაში N-ფენილ მალენიმიდის 18 ელექტროფილური შეტევისათვის ყველაზე ხელ-
საყრელი პოზიცია არის თიოლის ჯგუფები, ვინაიდან ისინი უფრო მეტი ნუკლეოფილობით
ხასიათდებიან.

რბილ ფუძე პირობებში (pH = 7.5) ცილის 20 თიოლის ჯგუფთან ურთიერთქმედებისათვის შე-
მოთავაზებულია რეაგენტი 19, რომლის დროსაც მიიღება ნეიტრალური ინტერმედიატი 21.
რომელიც განიცდის ჰიდროქსიდით შეტევას და იძლევა ნაერთს 22. ნაერთი 22 იმყოფება
წონასწორობაში აციკლურ ფორმასთან 23, რომელიც თავის მხრივ ურთიერთქმედებს ცილის
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20 დამატებით მოლეკულასთან. ამ გარდაქმნის შედეგად მიღებული ძირითადი პროდუქტი
შეიძლება არსებობდეს აციკლური 24 ან ციკლური 25ფორმით, მსგავსად წონასწორობისა ნა-
ერეთებს 22 და 23 შორის.

7.3 დაწერეთ ინტერმედიატის 21 და ნაერთების 24 და 25 სტრუქტურული
ფორმულები. სტერეოქიმიის აღნიშვნა არ მოითხოვება.

12.0 pt
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ორგანული მოლეკულები ცხოვრებაში

სულ 9%
კითხვა 7.1 7.2 7.3 სულ
ქულა 12 8 12 32
ქულა

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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საოცარი ქირალური სპირო კატალიზატორი

სულ 10%
კითხვა 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 სულ
ქულა 16 2 2 2 2 8 2 2 36
ქულა

ქირალური ნაერთები მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მაგალითად,
კლინიკურად გამოყენებული მედიკამენტების 50%-ზე მეტი არის ქირალური მოლეკულე-
ბის რომელიმე ერთი ენანტიომერი. თუმცა ქირალური მოლეკულების სინთეზი დიდი
გამოწვევაა. პროფესორ Qilin Zhou-ს გუნდმა ნანკაის უნივერსიტეტში (ჩინეთში), შეიმუშავა
ქირალურისპიროკატალიზატორების სერია მაღალიაქტივობით, რომელთაც ასიმეტრიული
სინთეზის ეფექტურობა ახალ სიმაღლეზე აიყვანა და ფართოდ გამოიყენება ფარმაცევტულ
ინდუსტრიაში. ამ კატალიზატორებს შეუძლიათ ენანტიომერული სისუფთავე 99,9% ee-მდე
გაზარდონ და 0,00002 მოლ%-მდე შეამციროს ჩატვირთვა. კვლევის ამ შედეგებმა მოიპოვა
ჩინეთის 2019 წლის ეროვნული ბუნებისმეტყველების ჯილდოს პირველი პრიზი.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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ნაწილი A

ქირალურილიგანდის SpiroPAP -ის სინთეზის გზა მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე.

შენიშვნა:

eq = ეკვივალენტი

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 დაწერეთ ნაერთების 1, 2, 4, 5 სტრუქტურული ფორმულები. (სტერეო-
ქიმია არ მოითხოვება).

16.0 pt

8.2 ჩამოთვლილი ნივთიერებიდანრომელი Aრეაგენტის გამოყენება არ
შეიძლება 8-დან 9-ში გარდაქმნის რეაქციაში?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt
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Q8-3
Georgia-Elizbar (Georgia)

რაცემული სპირო ნაერთი ურთიერთქმედებს (-)-მენთილქლორფორმიატთან (10) და იძლევა
ნაერთებს 11aდა 11b,რომელიც შეიძლებადაიყოს სვეტური ქრომატოგრაფიის საშუალებით
და რომელთა შემდგომი ჰიდრაზინოლიზით მიიღება ოპტიკურად სუფთა (+)-6 და (–)-6.

შენიშვნა:

eq=ეკვივალენტი

8.3 აირჩიეთ ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალიდან სწორი დებულება:
(ა) ნაერთები 11a და 11b არის ენანტიომერების წყვილი.
(ბ) ნაერთები 11a და 11b არის დიასტერეომერების წყვილი.
გ) ნაერთები 11a და 11b არის ცის-ტრანს იზომერების წყვილი.
(დ) ნაერთები 11a და 11b არის კონფორმაციული იზომერების წყვილი.

2.0 pt

ნაწილი B

Ir-SpiroPAP მიიღება SpiroPAP-ის [𝐼𝑟(𝑐𝑜𝑑)𝐶𝑙]2−თან (cod არის ციკლოოქტა-1,5-დიენი) ურთი-
ერთქმედებით MeOH-ის არეში წყალბადის გარემოში, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ:
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Theory

Q8-4
Georgia-Elizbar (Georgia)

შენიშვნა:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 დაწერეთ Ir-SpiroPAP კატალიზატორში Ir-ის ჟანგვის რიცხვი. 2.0 pt

8.5 დაწერეთ Ir-SpiroPAP კატალიზატორში მეტალური Ir-ის d-
ორბიტალებზე არსებული სავალენტო ელექტრონების რაოდენობა.

2.0 pt

ქირალური სპირო კატალიზატორი Ir-SpiroPAP გამოიყენება მულინანის-ტიპის დიტერპენის
22 ასიმეტრიულ სინთეზში, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ:
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Q8-5
Georgia-Elizbar (Georgia)

8.6 დაწერეთ ნაერთების 15 და 16 სტრუქტურული ფორმულები შესაბა-
მისი სტერეოქიმიის მითითებით.

8.0 pt

8.7 მოცემული რეაგენტებიდან შეარჩიეთ საუკეთესო B-თვის.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 მოცემული რეაგენტებიდან შეარჩიეთ საუკეთესო C-თვის.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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A8-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

საოცარი ქირალური სპირო კატალიზატორი

სულ 10%
კითხვა 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 სულ
ქულა 16 2 2 2 2 8 2 2 36
ქულა

ნაწილი 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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A8-2
Georgia-Elizbar (Georgia)

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

ნაწილი 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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Q9-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

კაპიტულაქტონის სრული სინთეზი

სულ 9%
კითხვა 9.1 9.2 9.3 9.4 სულ
ქულა 24 2 16 2 44
ქულა

მცენარე Curculigo capitulata იზრდება სამხრეთ ჩინეთში და დიდი ხანია გამოიყენება ტრადი-
ციულჩინურ მცენარეულმედიცინაში მრავალიდაავადების სამკურნალოდ. კაპიტულაქტონი
(1) გამოყოფილი იქნა მცენარის Curculigo capitulata ფესვებიდან. მისი სტრუქტურა აბსოლუ-
ტური კონფიგურაციის გათვალისწინებით ცალსახად იქნა დადგენილი სპექტროსკოპიული
მონაცემებისა და სინთეზის კომბინაციით.

ნაერთის 1 სრული სინთეზი იწყება კომერციულად ხელმისაწვდომი 4-ბრომვერატროლის 2
იოდირებითა და მიმდინარეობს საკვანძო ნაერთის 12 გავლითროგორც ნაჩვენებია ქვემოთ
მოყვანილ სქემაზე.
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Q9-2
Georgia-Elizbar (Georgia)

Note:

cat = კატალიზატორი

eq = ეკვივალენტი

9.1 დაწერეთ ნაერთების 3-5, 8, 9და 11 სტრუქტურულიფორმულებიდა აჩ-
ვენეთ სტერეოცენტრების სტერეოქიმია.

24.0 pt
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Q9-3
Georgia-Elizbar (Georgia)

(R)-ეპიქლორჰიდრინი (7) მიღებულია (+)-მანიტოლიდან (13) ქვემოთ მოყვანილი სქემის მი-
ხედვით:

შენიშვნა:

eq = ეკვივალენტი

GEO-2 T-9 Q-3
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Q9-4
Georgia-Elizbar (Georgia)

conc = კონცენტრირებული

9.2 ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან შეარჩიეთ საუკეთესო A-თვის .
(a) პირიდინი
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) უწყლო ZnCl2

2.0 pt

9.3 დაწერეთ შუალედურინაერთების 15, 16, 18და 19სტრუქტურულიფორ-
მულები და აჩვენეთ სტერეოცენტრების სტერეოქიმია.

16.0 pt

დიკეტალი 14ასევეშეიძლებამივიღოთ (+)-მანიტოლის (13) ურთიერთქმედებით2-მეთოქსიპროპენთან
(23) კატალიზური რაოდენობის 4-ტოლუოლსულფომჟავის (TsOH) თანაობისას უწყლო ტოლუ-
ოლის არეში. მოდელური რეაქცია ნაჩვენებია ქვემოთ.

9.4 მოცემული რეაქციის მექანიზმი მოიცავს ზემოთ ნაჩვენები საკვანძო
ინტერმედიატების (I-V) წარმოქმნას. აარჩიეთ რეაქციის მიმდინარე-
ობისდროსმოცემულიინტერმედიატების წარმოქმნის სწორითანმიმ-
დევრობა.
(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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A9-1
Georgia-Elizbar (Georgia)

კაპიტულაქტონის სრული სინთეზი

სულ 9%
კითხვა 9.1 9.2 9.3 9.4 სულ
Points 24 2 16 2 44
ქულა

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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A9-2
Georgia-Elizbar (Georgia)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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A9-3
Georgia-Elizbar (Georgia)

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)

GEO-2 T-9 A-3
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