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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

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

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

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

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

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

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

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

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

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

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

1
[A] = 1

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

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

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

3𝜋𝑟3

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

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

Figure 0.1
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Γενικές Οδηγίες

• Η εξέταση περιλαμβάνει 9 ερωτήματα.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο πένα και μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.

• Έχετε 5 ώρες για να συμπληρώσετε την εξέταση.

• Να αρχίσετε να γράφετε μόνο όταν σας δοθεί το σήμα έναρξης START.

• Όλες οι απαντήσεις σας θα πρέπει να αναγράφονται με πένα στα κατάλληλα κουτιά στα φύλλα
απαντήσεων. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πρόχειρο να χρησιμοποιήσετε την πίσω πλευρά των
φύλλων ερωτήσεων. Να θυμάστε ότι, θα βαθμολογηθεί μόνο ότι αναγράφεται μέσα στα κουτιά.

• Να γράφετε τους υπολογισμούς σας στα κατάλληλα κουτιά όπου είναι απαραίτητο. Για σωστές
απαντήσεις, θα δίνονται όλες οι μονάδες μόνο όταν φαίνονται οι συλλογισμοί σας.

• Ο επιτηρητής θα δώσει προειδοποιητικό σήμα 30 λεπτών πριν το σήμα λήξης STOP.

• Θα πρέπει να σταματήσετε να γράφετε μόλις ακούσετε το σήμα λήξης STOP. Αν δεν το πράξετε
τότε το γραπτό σας θα μηδενιστεί.

• Η επίσημη αγγλική έκδοση θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν ζητηθεί για σκοπούς διευκρινίσεων.

• Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε το χώρο εργασίας σας χωρίς άδεια. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε
βοήθεια (χαλασμένη υπολογιστική, μετάβαση στο αποχωρητήριο, κ.α.) θα ανασηκώσετε το χέρι
σας και θα περιμένετε μέχρι να έρθει ο επιτηρητής.

• Για τις ερωτήσεις στις οποίες καλείστε να επιλέξετε από μια σειρά επιλογών, να δηλώνετε
την απάντησή σας με ✓ στις αγκύλες [ ] μπροστά από την επιλογή σας. Πιο κάτω φαίνεται
ένα παράδειγμα:

(Υποθέστε ότι επιλέγετε το (A) από τα (A), (B), (C) και (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Ερωτήματα και Πληροφορίες για τη Βαθμολόγηση

Αρ.   Τίτλος   Μονάδες   % του συνόλου
1 Ένας Γρήγορος και Οπτικός Έλεγχος για τον COVID-19 14 9
2 Το Χρώμιο στην Αρχαία και τη Σύγχρονη Εποχή 21 11
3 Δέσμευση και Μετασχηματισμός του Διοξειδίου του Άνθρακα 42 14
4 Ένα Νέο Ταξίδι για το Αρχαίο Θείο 45 16
5 Αλληλομετατροπή μεταξύ Οξειδίων του Αζώτου 45 15
6 Αξιοποιώντας τις Φωσφίνες 36 7
7 Οργανικά Μόρια στη Ζωή 32 9
8 Εντυπωσιακός Χειρικός Σπιροκαταλύτης 36 10
9 Ολική Σύνθεση της Καπιτουλακτόνης 44 9

Σύνολο 100
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Φυσικές Σταθερές και Εξισώσεις

Αριθμός Avogadro: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Παγκόσμια σταθερά αερίων: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Κανονική πίεση: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Κανονική ατμοσφαιρική πίεση: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Μηδέν της κλίμακας Κελσίου: 273.15 K
Σταθερά του Faraday: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Σταθερά του Planck: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Μάζα του ηλεκτρονίου: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Ταχύτητα του φωτός: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

𝜋 = 3.141592653589793

Ενέργεια φωτονίου: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Εξίσωση ιδανικών αερίων: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Ενθαλπία H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Μεταβολή της εντροπίας: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Ελεύθερη ενέργεια Gibbs: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

[A]𝑎[B]𝑏Για την αντίδραση a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

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

𝑐ox

Ισοθερμική εξίσωση Langmuir: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Εξίσωση Arrhenius: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Νόμος της ταχύτητας:
Μηδενικής τάξης: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Πρώτης τάξης: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Δεύτερης τάξης:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Χρόνος ημιζωής για αντίδραση πρώτης τάξης: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Χρόνος ημιζωής για αντίδραση δεύτερης τάξης (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Εξίσωση Lambert–Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Ηλεκτρικό έργο: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Ηλεκτρικό φορτίο: 𝑄 = 𝐼𝑡
Όγκος σφαίρας: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Επιφάνεια σφαίρας: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Περιοδικός Πίνακας
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Ο χρωματικός κύκλος

a: κόκκινο b: πορτοκαλί c: κίτρινο d: πράσινο e: μπλε f: ιώδες
1: Αν μια ουσία απορροφά εδώ 2: Εμφανίζεται με αυτό το χρώμα.

Εικόνα 0.1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

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

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

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

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

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

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

1.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Ένας Γρήγορος και Οπτικός Έλεγχος για τον COVID-19

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 1 1 4 4 4 14
Βαθμός

Μια γρήγορη και απλή μέθοδος για τον εύκολο εντοπισμό του COVID-19 έπρεπε επειγόντως να
βρεθεί. Ο εντοπισμός με τη χρήση νανοσωματιδίων χρυσού ήταν η πιο υποσχόμενη μέθοδος.
Τα νανοσωματίδια χρυσού έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για να οπτικοποιήσουν το αποτέλεσμα
διαφόρων test εξαιτίας της υψηλής τιμής του συντελεστή μοριακής απορροφητικότητας. Το χρώμα
που εμφανίζουν τα νανοσωματίδια του χρυσού συσχετίζεται ισχυρά με το μέγεθός τους και τη
διασπορά του μεγέθους. Γενικά όσο πιο μεγάλα είναι τα νανοσωματίδια του χρυσού τόσο πιο κόκκινο
είναι το χρώμα τους. Όταν τα νανοσωματίδια συσσωματώνονται το χρώμα τους μετατοπίζεται από το
κόκκινο στο μπλε.

Όταν η επιφάνεια των νανοσωματιδίων του χρυσού τροποποιηθεί από δύο είδη φραγμάτων
μονόκλωνων νουκλεϊκών οξέων, τα a και b, τα τροποποιημένα νανοσωματίδια συσσωματώνονται
παρουσία του νουκλεϊκού οξέος στόχου (a'b'), με αποτέλεσμα την αλλαγή του χρώματος του διαλύματος
από κόκκινο σε μπλε, σε μερικά λεπτά, (όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα). Έτσι το νουκλεϊκό οξύ
στόχος του κορωνοϊού που υπάρχει σε ένα δείγμα μπορεί να ανιχνευτεί.

Διεσπαρμένα (Κόκκινα) Συσσωματωμένα (Μπλε）
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1.1 Να επιλέξετε την περιοχή που απορροφούν τα διεσπαρμένα νανοσωματίδια
του χρυσού διαλέγοντας το κατάλληλο γράμμα (a-f στον κύκλο χρωμάτων της
Εικόνας 0.1 στις Γενικές Οδηγίες).

1.0 pt

1.2 Να επιλέξετε τη σωστή αλλαγή στην τιμή του μήκους κύματος απορρόφησης
που συμβαίνει στο φάσμα απορρόφησης των νανοσωματιδίων χρυσού
όταν αυτά συσσωματώνονται, συγκρίνοντας τις τιμές των μηκών κύματος
απορρόφησης των διεσπαρμένων νανοσωματιδίων με τις αντίστοιχες των
συσσωματομένων νανοσωματιδίων
(a) γίνεται μεγαλύτερη
(b) γίνεται μικρότερη
(c) δεν αλλάζει

1.0 pt

Τα νανοσωματίδια χρυσού αποτελούνται από άτομα χρυσού σε πυκνότατη συσσώρευση (closely
packed) όπως στον μεταλλικό χρυσό (πυκνότητα 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Να υπολογίσετε πόσα άτομα χρυσού (𝑁 ) υπάρχουν σε ένα νανοσωματίδιο
χρυσού με διάμετρο 30.0nm.

4.0 pt

Τα νανοσωματίδια του χρυσού συντίθενται με μια οξειδοαναγωγική αντίδραση μεταξύ του
τετραχλωροχρυσικού (ΙΙΙ) οξέος [hydrogen tetrachloroaurate(III)] (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) και
μιας αναγωγικής ουσίας (όπως το κιτρικό νάτριο). Σε διάλυμα όγκου 100.0mL περιέχονται 5.2mg
HAuCl4 · 3H2O τα οποία μετατρέπονται πλήρως σε ομοιόμορφα μοναδικού μεγέθους σφαιρικά
νανοσωματίδια χρυσού με διάμετρο 30.0nm. Η απορρόφηση του κόκκινου διαλύματος που προέκυψε,
μετρήθηκε με ένα UV-Vis φασματοφωτόμετρο στα 530nm και βρέθηκε ίση με 0.800.

1.4 Να υπολογίσετε τον συντελεστή μοριακής απορροφητικότητας ανά mol
νανοσωματιδίων χρυσού τουπροκύπτοντος διαλύματος στα 530nm. Ηοπτική
διαδρομή της κυψελίδας που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1 cm. Εάν δεν έχετε
υπολογίσει τον αριθμό των ατόμων του χρυσού (𝑁 ) στην ερώτηση 1.3, να
χρησιμοποιήσετε την τιμή 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Η μέθοδος προσθήκης σταθερής ποσότητας χρησιμοποιήθηκε για τη χρωματομετρική ανίχνευση του
νουκλεϊκούοξέος στόχου. Το αρχικό δείγμα, που λήφθηκε με τη μπατονέτα από τον λαιμό, χωρίστηκε σε
δύο ίσα μέρη. Οι απορροφήσεις, στα 600 nm, των δύο διαλυμάτων, που προέκυψαν μετά την προσθήκη
του διαλύματος ανίχνευσης και νερού φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
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Αρ. Όγκος του δείγματος Όγκος του διαλύματος Όγκος προτύπου Όγκος νερού Απορρόφηση
της μπατονέτας των νανοσωματιδίων διαλύματος (mL), που

(mL) που έχουν τροποποιηθεί περιέχει 2.0 μg mL−1 (mL)
(mL) νουκλεϊκό οξύ στόχο

1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του νουκλεϊκού οξέος του ιού στο αρχικό
δείγμα.

4.0 pt
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Ένας Γρήγορος και Οπτικός Έλεγχος για τον COVID-19

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 1 1 4 4 4 14
Βαθμός

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chromium in Ancient and Modern Times
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(The photo is from the website of Palace Museum)

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

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

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

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

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

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

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

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

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

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

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

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

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

1.0 pt

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

5.0 pt

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

2.0 pt
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Το Χρώμιο στην Αρχαία και τη Σύγχρονη Εποχή
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(Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα του Palace Museum)

Η μαύρη γυαλισμένη πορσελάνη είναι μια ειδική κινεζική πορσελάνη που ήταν δημοφιλής στις
δυναστείες Τανγκ και Σονγκ (πριν από 1000 χρόνια). Τα κεραμικά σκεύη περιείχαν οξείδια σιδήρου
ως κύριο χρώμα, που αναμειγνυόταν και με άλλα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης για να σχηματίσουν
άλλους χρωματικούς τόνους, όπως καστανόξανθο, σκούρο καφέ ή μαύρο. Ακόμα και σήμερα, η μαύρη
πορσελάνη είναι δημοφιλής στην Κίνα.
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Το τυπικό μαύρο χρώμα αποτελείται από οξείδια του Fe με δομή σπινελίου. Τα οξείδια με δομή
σπινελίου έχουν τον γενικό τύπο AB2O4 και η δομή αποτελείται από μια κυβική πυκνότατη
συσσώρευση [cubic close packing] ιόντων O2−, στην οποία τα κατιόντα Α καταλαμβάνουν το ένα
όγδοο των τετραεδρικών οπών και τα κατιόντα Β καταλαμβάνουν το ήμισυ των οκταεδρικών οπών,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1(a) σε μία μοναδιαία κυψελίδα.

Εικόνα 2.1 Απεικόνιση της δομής του σπινελίου

Η κυβική μοναδιαία κυψελίδα σε μια δομή σπινελίου μπορεί να διαιρεθεί σε 8 κυβικές υπομονάδες
και οι διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν τις εσωτερικές ακμές των υπομονάδων. Οι 4 από τις
υπομονάδες χαρακτηρίζονται ως τύπος Ι και οι άλλες 4 υπομονάδες ως τύπος II (Εικόνα 2.1(b)). Οι
λεπτομέρειες για δύο γειτονικές υπομονάδες τύπου Ι και τύπου II φαίνονται στο Εικόνα 2.1(c).

2.1 Να γράψετε πόσα κατιόντα Α και πόσα Β υπάρχουν σε μία μοναδιαία
κυψελίδα.

2.0 pt

Το μαύρο κεραμικό χρώμα με δομή σπινελίου μπορεί να παραχθεί με θέρμανση μείγματος Fe2O3 και
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Cr2O3 με καθορισμένη αναλογία, υπό αναγωγικές συνθήκες (αντίδραση (I)). Όταν η αναλογία μαζών
των Fe2O3 και Cr2O3 είναι 63.6 ∶ 36.4, αυτά αντιδρούν πλήρως μεταξύ τους παράγοντας μια μόνο ένωση
μοναδικής στοιχειομετρικής αναλογίας. Το προϊόν έχει δομή σπινελίου, στην οποία οι τετραεδρικές
θέσεις των Α καταλαμβάνονται μόνο από τα κατιόντα σιδήρου.

2.2 Στην αντίδραση (Ι), να γράψετε ποιο στοιχείο ανάγεται. 1.0 pt

2.3 Να υπολογίσετε τον αριθμό των κατιόντων Fe3+ και Cr3+ που καταλαμβάνουν
τις θέσεις B σε μία μοναδιαία κυψελίδα.

6.0 pt

Εκτός από την εισαγωγή προσμίξεων (doping) στo μαύρο κεραμικό χρώμα, χρωστικές που περιέχουν
χρώμιο χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική και την εκτύπωση λόγω των πολλών χρωμάτων που
παρουσιάζουν, λόγω των διαφορετικών οξειδωτικών καταστάσεων που μπορεί να έχει το χρώμιο,
όπως +2 , +3 και +6 . Η χρωστική ουσία, με το όνομα πράσινο του χρωμίου ( Cr2O3 ) μπορεί να
μετατραπεί σε μια σειρά από άλλες ενώσεις (D-G) με τις ακόλουθες αντιδράσεις, όπου οι ενώσεις E, F,
G είναι αντίστοιχα κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη.

2.4 Να γράψετε τον χημικό τύπο της ένωσης E. 1.0 pt

2.5 Να γράψετε την χημική εξίσωση της αντίδρασης F ⟶ G. 2.0 pt
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2.6 Να επιλέξετε ποια ένωση είναι το αντιδραστήριο H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Η ποικιλία τιμών σθένους που παρουσιάζει το χρώμιο, δεν είναι σημαντική μόνο για την παραγωγή
χρωστικών, αλλά είναι χρήσιμη και για την κατάλυση. Για παράδειγμα, ένας τυπικός καταλύτης της
Phillips για τον πολυμερισμό του αιθυλενίου αποτελείται από διάφορα οξειδία του χρωμίου που είναι
εγκλωβισμένα (grafted) σε ένα πορώδες υλικό όπως το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Η ένωση του
τετρα-υποκατεστημένου Cr(VI) είναι ο βασικός πυρήνας του προκαταλύτη (1), ο οποίος προκαταλύτης,
στην αρχή, ανάγεται γρήγορα, από τα μόρια αιθυλενίου, σε μία εξα-υποκατεστημένη ένωση του Cr(II)
(2). Η ένωση 2 καταλύει τον πολυμερισμό των μορίων αιθυλενίου.

2.7 Η αντίδραση της ένωσης 1 με το αιθυλένιο μπορεί να ανιχνευθεί από
τα φάσματα UV-vis, τα οποία παρουσιάζουν, στην ορατή περιοχή, μία
απορρόφηση στους 21500 cm−1 για την ένωση 1 και μια απορρόφηση στους
16700 cm−1 για την ένωση 2, αντίστοιχα.
Να επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων για τις ενώσεις 1 και 2.
(A) πορτοκαλί και λευκό, αντίστοιχα
(B) πορτοκαλί και μπλε, αντίστοιχα
(C) μπλε και πορτοκαλί, αντίστοιχα
(D) μπλε και λευκό, αντίστοιχα

1.0 pt

2.8 Υποθέτοντας ότι το ιόν του Cr(II) στην ένωση 2 βρίσκεται σε ένα
οκταεδρικό κρυσταλλικό πεδίο με ενέργεια διάσχισης Δo ίσης με 16000 cm−1,
να σχεδιάσετε τις απεικονίσεις των ηλεκτρονίων των d τροχιακών στο ιόν
του Cr(II) στην ένωση 2 και να υπολογίσετε την ενέργεια σταθεροποίησης
κρυσταλλικού πεδίου (CFSE) για το ιόν Cr(II) στην ένωση 2. (Σημ.: Η ενέργεια
σύζευξης P για το ιόν του Cr(II) στην ένωση 2 είναι 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Οι σύμπλοκες ενώσεις και ιόντα παρουσιάζουν παραμαγνητισμό, όταν
περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια, και η αντίστοιχη μαγνητική ροπή (𝜇)
των κατιόντων των μετάλλων μετάπτωσης υπολογίζεται από τη συνάρτηση
𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B όπου 𝑛 είναι ο αριθμός των ασύζευκτων ηλεκτρονίων.
Να υπολογίσετε τη μαγνητική ροπή σε μονάδες 𝜇B για το ιόν του Cr(II) στην
ένωση 2.
 

2.0 pt
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Το Χρώμιο στην Αρχαία και τη Σύγχρονη Εποχή

11% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Βαθμός

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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Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

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

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

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

5.0 pt

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

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

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

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

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

2.0 pt

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

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

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

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

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

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

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

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

5.0 pt

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

7.0 pt

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

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:

CYP-3 T-3 Q-5



Theory

Q3-6
English (Official)

3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

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

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις στις μέρες μας. Η αύξηση της
συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αναγνωριστεί ως ο κύριος λόγος της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. Η μελέτη της δέσμευσης και του μετασχηματισμού του CO2 είναι μεγάλης σπουδαιότητας.

Η τεχνολογία άμεσης δέσμευσης αέρα (DAC) που στοχεύει στην άμεση δέσμευση του CO2 από
τον ατμοσφαιρικό αέρα είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος. Η συμβατική μέθοδος DAC είναι
η υγρή δέσμευση του CO2 με διαλύματα ισχυρών βάσεων (συνήθως NaOH), όπου το CO2 του
αέρα απορροφάται απο το διάλυμα μέχρι το pH να γίνει περίπου 10 (βήμα 1). Η ποσότητα του
καταναλωθέντος μέσου απορρόφησης αναγεννάται με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου στο
σύστημα (βήμα 2). Το λευκό ίζημα Α που παραλαμβάνεται από το βήμα 2 διασπάται στους 700 °C,
σχηματίζοντας CO2 και μια νέα λευκή ένωση Β (βήμα 3). Τέλος, το υδροξείδιο του ασβεστίου μπορεί
να αναγεννηθεί με την προσθήκη νερού στην ένωση Β. Αυτή η διαδικασία όμως καταναλώνει μεγάλα
ποσά ενέργειας. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11)

3.1 Να γράψετε τους χημικούς τύπους των ενώσεων A και B . 2.0 pt

3.2 Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις όλων των δυνατών αντιδράσεων
στα βήματα 1 έως 3. Το μέσο απορρόφησης ήταν ένα διάλυμα NaOH.

5.0 pt

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια ηλεκτροχημική διαδικασία για την αναγέννηση τουαλκαλικούδιαλύματος
της συμβατικής διαδικασία υγρής δέσμευσης DAC, με την οποία θα μπορούσε να ανακτηθεί καθαρό
το CO2 , είτε να αποθηκευτεί είτε να χρησιμοποιηθεί. Η διαδικασία βασίζεται σε ένα ηλεκτροχημικό
σύστημα ανακύκλωσης H2 (HRES), όπως φαίνεται στο Εικόνα 3.1.
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Εικόνα 3.1 Σχηματικό σχεδιάγραμμα της πειραματικής διάταξης

Το ηλεκτροχημικό στοιχείο περιέχει τρία διαμερίσματα: την περιοχή της ανόδου (Α), την περιοχή
οξίνισης (Β) και την περιοχή της καθόδου (C), οι οποίες διαχωρίζονται με τις ιοντοεκλεκτικές
διαπερατές μεμβράνες M1 και M2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα πρωτόνια που παράγονται
από την οξείδωση του H2 στην άνοδο μεταφέρονται στο διαμέρισμα οξίνισης, το οποίο τροφοδοτείται
με το εξαντλημένο διάλυμα βάσης (Na2CO3-NaHCO3) μετά την διαβίβαση μέσω αυτού του αέρα. Η
μείωση του pH του διαλύματος οδηγεί στην μετατροπή των ανθρακικών ιόντων σε όξινα ανθρακικά
(αντίδραση 1) και των όξινων ανθρακικών σε ανθρακικό οξύ (αντίδραση 2). Όταν το διάλυμα είναι
κορεσμένο με διαλυμένο CO2 (διαλυτότητα: 0.033mol L−1 ), μια περαιτέρω μείωση του pH οδηγεί στην
απελευθέρωση αερίου CO2 (αντίδραση 3). Το H2 που παράγεται στην κάθοδο εισάγεται στην άνοδο,
και το διάλυμα από την κάθοδο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως μέσο απορρόφησης στην μέθοδο
DAC.

3.3 Να γράψετε τις ημιαντιδράσεις που γίνονται στα ηλεκτρόδια της ανόδου (Α)
και της καθόδου (C) αντίστοιχα.

2.0 pt

3.4 Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις για τις αντιδράσεις 1 - 3
που πραγματοποιούνται στο οξινισμένο διαμέρισμα (B).

3.0 pt

3.5 Να επιλέξετεόλες τις προτάσεις, οι οποίες περιγράφουνορθά την κίνηση των
κατιόντων κατά την λειτουργία του συστήματος.
(a) τα ιόντα H+ κινούνται από τον χώρο Α στον χώρο Β διαμέσου της Μ1.
(b) τα ιόντα H+ κινούνται από τον χώρο Β στον χώρο C διαμέσου της Μ2.
(c) τα ιόντα Na+ κινούνται από τον χώρο B στον χώρο A διαμέσου της Μ1.
(d) τα ιόντα Na+ κινούνται από τον χώρο B στον χώρο C διαμέσου της Μ2.
(e) και τα δύο ιόντα H+ και Na+ μπορούν να μετακινηθούν διαμέσου των M1
και M2.

2.0 pt

Το στοιχείο λειτουργεί σε σταθερή κατάσταση (steady state) όταν το ρεύμα που διέρχεται από το
στοιχείο είναι 2.00 A και ο ρυθμός ροής του διαλύματος (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3)
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στην περιοχή Β είναι 10.0 mLmin−1. Το pH στο διαμέρισμα της ανόδου διατηρείται σε τιμή ίση με 1
κατά την σταθερή κατάσταση (steady state).

3.6 Να υπολογίσετε τον ρυθμό παραγωγής του αέριου CO2 (σε mmol min−1). 8.0 pt

Οι δομές των Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs), μια υποκατηγορία των μεταλλο-οργανικών δομών
(MOFs) είναι πολλά υποσχόμενα υλικά για τη δέσμευση και χρήση του CO2 . Οι δομές των ZIF μοιάζουν
με τους ζεόλιθους. Σχηματίζουν τρισδιάστατες δομές με τετραεδρικά υποκατεστημένα μεταλλικά
ιόντα (π.χ. Zn2+, Co2+) που γεφυρώνονται από ιμιδαζολικά ανιόντα (Im−) και τα παράγωγά τους. Ως
συζυγής βάση του ιμιδαζολίου (HIm), το ιμιδαζολικό ανιόν συνδέεται με τα μεταλλικά κατιόντα (Μ)
με τα δύο άτομα Ν του. Το γεγονός ότι η γωνία M-Im-M είναι παρόμοια με τη γωνία Si-O-Si (145°) που
προτιμάται στους ζεόλιθους (όπως φαίνεται παρακάτω) έχει οδηγήσει στη σύνθεση μεγάλου αριθμού
ZIF με τετραεδρικές τοπολογίες τύπου ζεόλιθων.

Το ZIF-8 είναι ένα από τα αντιπροσωπευτικά ZIF, το οποίο παρουσιάζει δομή ανάλογη με του σοδαλίτη
[sodalite] (SOD), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2. Το ZIF-8 συντέθηκε αρχικά από τους Κινέζους
επιστήμονες Xiao-Ming Chen et al. (που το ονόμασαν MAF-4) κατά την αντίδραση Zn2+ με τη 2-
μεθυλοϊμιδαζόλη (CH3(C3N2H3), HmIm). Το ZIF-8 κρυσταλλώνει στο κυβικό σύστημα με την παράμετρο
κυψέλης 𝑎 = 1.632 nm όταν η φάση δεν περιέχει μόρια διαλύτη, με την ενεργή διάμετρο πόρων (όταν
αναπαρίσταται ως εικονική σφαίρα στην Εικόνα 3.2d) ίση με 1.16 nm.
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Εικόνα 3.2 Τοπολογία των SOD και η δομή του ZIF-8
(a) Η τοπολογία του κλωβού των SOD,
(b) Ο κλωβός τύπου SOD στο ZIF-8 σχηματίζεται από τα κατιόντα Zn2+ (που βρίσκονται στα κέντρα

των τετραέδρων) και τα ημιδαζολικά ανιόντα (τα άτομα Η έχουν παραληφθεί),
(c) Η δομή τύπου SOD όπου η μοναδιαία κυψελίδα υποδεικνύεται με ένα τετράγωνο πλαίσιο,
(d) Οι πόροι του ZIF-8 έχουν γεμιστεί με εικονικές σφαίρες.

Σημείωση: Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συμβολισμούς "HmIm" και "mIm" που
αντιπροσωπεύουν την 2-μεθυλοϊμιδαζόλη και το 2-μεθυλοϊμιδαζολικό ανιόν αντίστοιχα για την
επίλυση των πιο κάτω ερωτήσεων.

3.7 Να γράψετε τον χημικό τύπο ενός κλωβού σοδαλίτη. 2.0 pt
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3.8 Να γράψετε τον χημικό τύπο μίας μοναδιαίας κυψελίδας του ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Να υπολογίσετε το εμβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας (𝑆) των πόρων (όπως
αυτή έχει μοντελοποιηθεί με τις εικονικές σφαίρες) για 1 g ZIF-8 (σε m2 ).
Εάν δεν καταφέρατε να βρείτε τον χημικό τύπο της μοναδιαίας κυψελίδας,
να χρησιμοποιήσετε ως μοριακή μάζα της μοναδιαίας κυψελίδας τον αριθμό
3500.

5.0 pt

3.10 Να υπολογίσετε το πορώδες 𝑅 του ZIF-8 ( 𝑅 είναι ο λόγος του όγκου των
πόρων προς τον πραγματικό όγκο του υλικού) και τον όγκο των πόρων για 1 g
ZIF-8 (𝑉𝑝, σε cm3).

7.0 pt

Το ZIF-8 μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετατροπή του CO2 σε χημικές ενώσεις
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μία από τις πιο πολύ υποσχόμενες πορείες χρήσης του CO2 είναι η
παρασκευή κυκλικών ανθρακικών ενώσεων μέσω μίας κυκλοπροσθήκης του CO2 . Ένα παράδειγμα της
αντίδρασης αυτής φαίνεται πιο κάτω:

Ο μηχανισμός καταλυτικής μετατροπής του CO2 σε κυκλική ανθρακική ένωση με χρήση καταλύτη ZIF-8
προτείνεται πιο κάτω:
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3.11 Εάν το ZIF-8 παρέχει όξινες θέσεις στην πιο πάνω καταλυτική διαδικασία, να
συμπληρώσετε τον μηχανισμό επιλέγοντας τα πιο κατάλληλα ενδιάμεσα από
τα ακόλουθα:

Να επιλέξετε τα ενδιάμεσα που αντιστοιχούν στα I και II.

2.0 pt

Το ZIF-8 παρουσιάζει σχετικά υψηλή θερμική σταθερότητα. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε
ότι η δομή του θα καταστραφεί εάν εκτεθεί σε υγρό και όξινο περιβάλλον. Η ταυτόχρονη έκθεση του
ZIF-8 σε CO2 και H2O έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ZnCO3 .

3.12 Να γράψετε την ισοσταθμισμένη χημική εξίσωση του ZIF-8 με το CO2 και το
H2O.

2.0 pt
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ΔέσμευσηκαιΜετασχηματισμός τουΔιοξειδίου τουΆνθρακα

14% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Βαθμός

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

βήμα 1:

βήμα 2:

βήμα 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

αντίδραση 1:

αντίδραση 2:

αντίδραση 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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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

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

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

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

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

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

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

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

4.0 pt

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

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

3.0 pt

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

1.0 pt

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

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

5.0 pt

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

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

2.0 pt

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

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

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

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

4.0 pt

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

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

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

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

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

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

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

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

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

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

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

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

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

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Ένα Νέο Ταξίδι για το Αρχαίο Θείο

16% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Βαθμός

Το θείο είναι γνωστό και χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Σήμερα, το θείο χρησιμοποιείται
ευρέως στη χημική και στη φαρμακευτική βιομηχανία ως μια φτηνή πρώτη ύλη.

Ο πυρίτης (FeS2) χρησιμοποιείται συνήθως ως πρώτη ύλη στη βιομηχανική παραγωγή του στοιχειακού
θείου. Με θέρμανση του πυρίτη κάτω από περιορισμένη παροχή αέρα, το στοιχειακό θείο παραγέται
με θεωρητική απόδοση 100%, και το άλλο προϊόν είναι ένα μαύρο μαγνητικό οξείδιο (Fe3O4).

4.1 Να γράψετε την ισοσταθμισμένη εξίσωση της αντίδρασης που περιγράφεται
στην πιο πάνω μετατροπή.

2.0 pt

Εκτός από το θείο, παράγεται και μικρή ποσότητα SO2 ως παραπροϊόν της κύριας διαδικασίας.
Η αντίδραση μπορεί να παρακολουθηθεί με τη μέτρηση της ποσότητας του SO2. Για αυτή την
παρακολούθηση ακολουθείται η πιο κάτω μέθοδος:

Σκόνη ακατέργαστου μεταλλεύματος θερμαίνεται σε σωληνοειδή κλίβανο ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
Το παραγόμενο SO2 απορροφάται από διάλυμα 2 mol L−1 NaOH . Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση το
διάλυμα μεταφέρεται σε ογκομετρική φιάλη 500 mL και αραιώνεται με αποσταγμένο νερό, μέχρι τη
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χαραγή. 25.00mL από το αραιωμένο διάλυμα προστίθενται σε φιάλη που περιέχει 50.00mL πρότυπου
διαλύματος ιωδίου 0.05122mol L−1 I2 και 5mL διαλύματος 20% H2SO4 . Η φιάληφυλάγεται σε σκοτεινό
μέρος για 5 min, και το διάλυμα ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα 0.1012 mol L−1 Na2S2O3. Όταν
το χρώμα του διαλύματος γίνει ανοικτό καφέ, προστίθενται 3 mL δείκτη αμύλου 0.5%. Συνεχίζεται η
ογκομέτρηση μέχρι να εξαφανιστεί το μπλε χρώμα.

4.2 Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις των αντίδρασεων που
περιλαμβάνουν το I2 στην πιο πάνω διαδικασία.

4.0 pt

4.3 Σε ένα τέτοιο δοκιμαστικό πείραμα με πρώτη ύλη τον πυρίτη, συλλέχθηκαν
17.6g στοιχειακού θείου. Κατά την ανάλυση των αέριων παραπροϊόντων
με την πιο πάνω διαδικασία καταναλώθηκαν 18.47mL πρότυπου διαλύματος
Na2S2O3. Θεωρώντας ότι δεν έχει παραχθεί άλλη ένωση που να περιέχει
θείο, να υπολογίσετε το ποσοστό του θείου στο πυρίτη, το οποίο χάθηκε ως
παραπροϊόν.

4.0 pt

Οι μπαταρίες λιθίου-θείου είναι ένα ελκυστικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, επειδή η υψηλή
θεωρητική πυκνότητα ενέργειας που διαθέτει ξεπερνά τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου. Η
καθαρή αντίδραση μιας μπαταρίας λιθίου-θείου μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: 16 Li+ S8 −−→ 8 Li2S .
Το θείο είναι η κάθοδος και το μεταλλικό λίθιο είναι το ενεργό υλικό της ανόδου κατά την εκφόρτιση.

4.4 Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν
χώρα στην κάθοδο (a) και στην άνοδο (b) κατά την εκφόρτιση.

3.0 pt

4.5 Να υπολογίσετε τον λόγο των μαζών των ενεργών ουσιών της καθόδου
προς τις ενεργές ουσίες της ανόδου, σύμφωνα με την καθαρή αντίδραση στη
μπαταρία.

1.0 pt

Μια μπαταρία ιόντων λιθίου (LIB), η οποία έχει τάση λειτουργίας με μέση τιμή 3.8 V και αποδίδει
χωρητικότητα 3110 mAh μπορεί να προσφέρει ενέργεια σε ένα κινητό τηλέφωνο για συνεχή
αναπαραγωγή βίντεο για 22 ώρες όταν έχει φορτιστεί πλήρως.

4.6 Εάν η LIB αντικατασταθεί από μια ιδανική μπαταρία λιθίου-θειού, η οποία
έχει τάση λειτουργίας με μέση τιμή 4.2V και περιέχει 23g θείου ως ενεργό
υλικό ηλεκτροδίου και μπορεί να αντιδράσει στοιχειομετρικά κατά την
εκφόρτιση, να υπολογίσετε πόσες ώρες η νέα μπαταρία θα παρέχει ενέργεια
στο τηλέφωνο για συνεχή αναπαραγωγή βίντεο μετά από πλήρη φόρτιση.

5.0 pt

Το στοιχειακό θείο συνήθως υπάρχει ως μόρια S8. Στις πραγματικές μπαταρίες λιθίου-θείου, το S8
δεν ανάγεται άμεσα σε Li2S κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης, αλλά υφίσταται σταδιακές αντιδράσεις
δημιουργώντας διάφορα διαλυτά πολυσουλφίδια λιθίου (Li2Sn, n = 3 − 8). Αυτά τα πολυσουλφίδια
λιθίου θα μπορούσαν να διαχυθούν στην άνοδο και να τη διαβρώσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια
ενεργών υλικών του ηλεκτροδίου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται "shuttle effect".
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4.7 Να γράψετε την ισοσταθμισμένη εξίσωση της αντίδρασης της διάβρωσης της
ανόδου από τα διαλυτά πολυσουλφίδια του λιθίου (Li2Sn), η οποία παράγει
Li2S.

2.0 pt

Για τον περιορισμό του "shuttle effect", έχουν μελετηθεί εκτετεταμένα οι μορφές των πολυσουλφιδίων
σε ένα ηλεκτρολύτη. Το Li2S6 είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά ενδιάμεσα προϊόντα:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Μια θεωρητική μελέτη δείχνει ότι δύο διαμορφομερή με συγκρίσιμες ενέργειες, Li2S6(I) και Li2S6(II)
συνυπάρχουν σε 1,2-διμεθοξυαιθάνιο (1,2-dimethoxyethane, DME), ο οποίος είναι ένας συνηθισμένος
διαλύτης ηλεκτρολυτών στις μπαταρίες λιθίου-θείου. Πιο κάτω απεικονίζεται η διάσταση του Li2S6 σε
DME:

CYP-3 T-4 Q-3
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Χημική ισορροπία των Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 και LiS•

3 σε DME

Πίνακας 4.1 Ενέργειες διάστασης Gibbs (kJmol−1) των διαφόρων αντιδράσεων σε DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Πίνακα 4.1, να υπολογίσετε τον
λόγο των συγκεντρώσεων ισορροπίας των δύο διαμορφομερών σε DME

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

4.0 pt
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4.9 Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Πίνακα 4.1, να υπολογίσετε τη
φαινομενική σταθερά διάστασης του Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 σε DME
(298.15K,1bar).

5.0 pt

4.10 Να κατατάξετε τις ακόλουθες συγκεντρώσεις ισορροπίας κατά φθίνουσα
σειρά: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] σε DME.
4.0 pt

4.11 Το κανονικό δυναμικό αναγωγής του μεταλλικού λιθίου στο νερό στους
298.15 K και 1 bar είναι:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Οι κανονικές (πρότυπες) ενέργειες επιδιαλύτωσης Gibbs του
αέριου Li+(g) σε Li+(sol) σε διάφορους διαλύτες είναι:

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

Να υπολογίσετε το κανονικό δυναμικό αναγωγής του ηλεκτροδίου
μεταλλικού λιθίου σε DME.

6.0 pt

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας μπαταρίας λιθίου-θείου θα αυξανόταν με
την αντικατάσταση του DME με το διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO). Ως εκ τούτου, οι μορφές των
πολυσουλφιδίων στο DMSO επίσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Σε ένα πείραμα, μια ορισμένη ποσότητα Li2S και 4.81mg σκόνης θείου προστέθηκαν σε 10.00mL DMSO,
στη συνέχεια θερμάνθηκαν και αναδεύτηκαν μέχρι να διαλυθούν πλήρως (αγνοώντας τη μεταβολή του
όγκου). Ας υποθέσουμε ότι στο DMSO υπήρχαν μόνο τα ακόλουθα πολυσουλφίδια: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，

S2−
7 ，S2−

8 . Ο λόγος των συγκεντρώσεων ισορροπίας των ειδών που περιέχουν θείο ήταν:

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

4.12 Να υπολογίσετε την αρχική μάζα 𝑚 (σε mg) του Li2S που προστέθηκε στο
DMSO.

5.0 pt
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Ένα Νέο Ταξίδι για το Αρχαίο Θείο

16% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Βαθμός

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)

Λόγος μαζών:______________________________

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

CYP-3 T-4 A-5
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

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

Part A

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

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

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

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

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

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

600K.
4.0 pt

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

tion at 600K.
3.0 pt

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

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

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

8.0 pt

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

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

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

4.0 pt

Part B

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

CYP-3 T-5 Q-2
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

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

4.0 pt

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

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

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

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:

CYP-3 T-5 Q-4



Theory

Q5-5
English (Official)

5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Αλληλομετατροπή μεταξύ Οξειδίων του Αζώτου

15% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Βαθμός

Τα οξείδια του αζώτου (συμπεριλαμβανομένων των N2O,NO,NO2,N2O4 κ.ά., τα οποία γράφονται
συνήθως ως NOx) είναι ένας από τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους που μπορούν να προκαλέσουν
μια σειρά προβλημάτων όπως η καταστροφή του όζοντος, η όξινη βροχή, η φωτοχημική αιθαλομίχλη
και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επομένως, η εκπομπή και η μετατροπή των NOx πρέπει να
ελέγχονται για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Εδώ θα διερευνήσουμε την οξείδωση του NO σε
NO2 μέσω της ακόλουθης αντίδρασης 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Μέρος A

Ειναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η αντίδραση, στην ατόμσφαιρα, προχωρά μέσω του ακόλουθου
μηχανισμού:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Οι αντιδράσεις (1) και (2) και η αντίστροφη αντίδραση της (1) είναι στοιχειώδεις αντιδράσεις. Η
αντίδραση (1) είναι μια αντίδραση προ-ισορροπίας και η σταθερά ισορροπίας της ως προς τις
συγκεντρώσεις συμβολίζεται ως 𝐾𝑐1. Η αντίδραση (2) είναι το καθοριστικό στάδιο για την ταχύτητα
της αντίδρασης, η σταθερά ταχύτητας της οποίας είναι 𝑘2.

5.1 Να εξαγάγετε την έκφραση της ταχύτητας της ολικής αντίδρασης 2NO+O2 ⟶
2NO2 ως συνάρτηση των [NO], [O2], 𝐾𝑐1 και 𝑘2.

4.0 pt

Η εξάρτηση της σταθεράς 𝐾𝑐1 από τη θερμοκρασία, μπορεί να περιγραφεί περίπου ως ln𝐾𝑐1 = 𝑀 −
(𝑁/𝑇 ) (𝑀 και 𝑁 είναι σταθερές). Η μεταβολή του 𝑘2 με τη θερμοκρασία ακολουθεί την εξίσωση Arrhe-
nius με προεκθετικό παράγοντα 𝐴2 και φαινομενική ενέργεια ενεργοποίησης 𝐸𝑎,2. Να υποθέσετε ότι το
𝐸a,2 και το 𝐴2 είναι ανεξάρτητα της θερμοκρασίας.

CYP-3 T-5 Q-1
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5.2 Να εξαγάγετε τις εκφράσεις για τον προεκθετικό παράγοντα (𝐴+) και τη
φαινομενική ενέργεια ενεργοποίησης (𝐸𝑎+ ) για την αντίδραση 2NO + O2 ⟶
2NO2 ως συνάρτηση των 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

Η φαινομενική σταθερά της ταχύτητας (𝑘+) της ολικής αντίδρασης είναι 6.63×105 L2mol−2min−1 στους
600K, και η φαινομενική ενέργεια ενεργοποίησης είναι 1.20 kJmol−1.

5.3 Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας (σε L2mol−2min−1) για αυτή την
αντίδραση στους 700 K.

2.0 pt

Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού (ΔfH−⊖−
m ) και οι πρότυπες εντροπίες (S−⊖−

m ) στους 298.15 K είναι οι
ακόλουθες:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

Οι αλλαγές στην πρότυπη ενθαλπία και εντροπία της αντίδρασης 2NO + O2 ⟶ 2NO2 μπορούν να
θεωρηθούν ως ανεξάρτητες της θερμοκρασίας. Για τις ακόλουθες ερωτήσεις να θεωρήσετε ότι όλα τα
αέρια είναι ιδανικά.

5.4 Να υπολογίσετε τη θερμοδυναμική σταθερά ισορροπίας (𝐾−⊖−
𝑝 ) για αυτή την

αντίδραση στους 600K.
4.0 pt

5.5 Να υπολογίσετε τη μεταβολή στην πρότυπη εσωτερική ενέργεια Δr𝑈−⊖−
m (σε

kJmol−1) για αυτή την αντίδραση στους 600K.
3.0 pt

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι η ταχύτητα της αντίδρασης 2NO2 ⟶ 2NO + O2 είναι ανεξάρτητη της
συγκέντρωσης των NO και O2.

5.6 Να εξαγάγετε την έκφραση για την ταχύτητα αυτής της αντίδρασης (ως
φαινομενική σταθερά ταχύτητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 𝑘−) και
να υπολογίσετε την τιμή της φαινομενικής 𝑘− στους 600 K. (Αν δεν
έχετε υπολογίσει το 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) στην ερώτηση 5.4, να χρησιμοποιήσετε ως
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Αέριο NO2 έχει διοχετευτεί σε δοχείο με σταθερό όγκο το οποίο διατηρείται στους 600K και αφήνεται
να φτάσει σε ισορροπία. Ποσοστό 20% του αντιδρώντος έχει μετατραπεί σε NO και O2. Όλα τα αέρια
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να θεωρηθούν ιδανικά.

5.7 Να υπολογίσετε την ολική πίεση για αυτό το σύστημα αντίδρασης σε
ισορροπία. (Αν δεν έχετε υπολογίσει το 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) στην ερώτηση 5.4, να
χρησιμοποιήσετε ως 𝐾−⊖−

𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Μέρος B

Τα βιομηχανικά καυσαέρια είναι μια κύρια πηγή NOx. Μια από τις προσεγγίσεις για τη μείωση
των εκπομπών NOx είναι μέσω της οξείδωσης των NO και NO2 και επακόλουθη απορρόφηση του
σχηματιζόμενου NO2 με απορροφητικά υλικά. Παρ' όλα αυτά, λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης του
NO στα καυσαέρια, η αυθόρμητη οξείδωσή του στην ατμόσφαιρα είναι πολύ αργή, για να καλύψει τις
ανάγκες της βιομηχανίας. Γενικά, στερεοί καταλύτες χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν αυτή την
αντίδραση. Η οξείδωση του NO λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια συγκεκριμένου καταλύτη (CatX) μέσω
του ακόλουθου μηχανισμού (η θέση προσρόφησης υποδηλώνεται ως Site):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣
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Να υποθέσετε ότι η προσρόφηση των NO, NO2 και O (από τη διάσταση του O2) δεν μπορεί να
προχωρήσει πέραν μιας μονοστρωματικής κάλυψης, και ότι προσροφούνται από το ίδιο είδος θέσεων
προσρόφησης στην επιφάνεια. Οι κλασματικές καλύψεις των NO, NO2 και O (𝜃, κλασματική κάλυψη
ορίζεται ως ο λόγος των θέσεων προσρόφησης που έχουν καλυφθεί προς τον συνολικό αριθμό θέσεων
προσρόφησης) συμβολίζονται ως 𝜃NO, 𝜃NO2

και 𝜃O, αντίστοιχα. Επομένως το κλάσμα των θέσεων
προσρόφησης που δεν έχουν καλυφθεί (𝜃v) είναι 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Να υποθέσετε ότι όλες οι
διεργασίες προσρόφησης και εκρόφησης είναι πολύ πιο γρήγορες από την αντίδραση (S3).

5.8 Να εξαγάγετε την έκφραση για το 𝜃v ως συνάρτηση των [NO], [O2], [NO2] και
των σταθερών ταχύτητας για τις αντιδράσεις (S1)−(S4).

6.0 pt

5.9 Να επιλέξετε τη σωστή έκφραση για την ταχύτητα του 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) στην αρχή της αντίδρασης. Να θεωρήσετε ότι η συγκέντρωση και η
προσρόφηση του NO2 είναι αμελητέες.

(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

Για κάποιους καταλύτες, η επιφανειακή αντίδραση προχωρά μέσω διαφορετικού τρόπου, αντί της
αντίδρασης (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Αυτό το στάδιο είναι επίσης καθοριστικό για την ταχύτητα της ολικής αντίδρασης.

Ένας καταλύτης (CatY) χρησιμοποιείται για την προώθηση της αντίδρασης 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Όταν
η θερμοκρασία και η συγκέντρωση του NO είναι σταθερά, η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης αλλάζει
με τη συγκέντρωση του O2 ως ακολούθως:
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5.10 Να επιλέξετε ποιος μηχανισμός ακολουθεί αυτή την καμπύλη.
(A) S3
(B) S5
(C) δεν μπορεί να προσδιοριστεί

6.0 pt
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Αλληλομετατροπή μεταξύ Οξειδίων του Αζώτου

15% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Βαθμός

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

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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Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

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

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

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

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

Mechanism:

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

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

8.0 pt

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

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

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

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

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

6.0 pt

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

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

5.0 pt
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Αξιοποιώντας τις Φωσφίνες

7% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Σύνολο

Μέγιστη βαθμολογία (pt) 3 6 8 5 6 3 5 36
Βαθμός

Οι φωσφίνες είναι ανάλογα των αμινών με φωσφόρο. Όπως και οι αμίνες, έχουν ένα μονήρες ζεύγος
ηλεκτρονίων στο άτομο του φωσφόρου και συνεπώς δρουν ως βασικά ή πυρηνόφιλα αντιδραστήρια
κατά Lewis. Σε αντίθεση όμως με τις τριτοταγείς αμίνες, οι χειρικές φωσφίνες, όπως η P1, με τρεις
διαφορετικούς υποκαταστάτες, μπορούν να απομονωθούν ως καθαρά εναντιομερή. Οι χειρικές
φωσφίνες χρησιμοποιούνται συχνά ως χειρόμορφοι υποκαταστάτες (ligands) σε κατάλυση με μέταλλα
μετάπτωσης.

6.1 Χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό R/S, να προσδιορίσετε την απόλυτη
απεικόνιση της P1.

3.0 pt

Η οργανοκατάλυση αυξήθηκε ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οπότε και αναπτύχθηκε ένας
μεγάλος αριθμός συνθετικών αντιδράσεων καταλυόμενων από πυρηνόφιλες φωσφίνες. Μεταξύ
αυτών, η πιο γνωστή φωσφινοκαταλυόμενη αντίδραση είναι η αντίδραση κυκλοπροσθήκης Lu (3+2),
η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Κινέζο επιστήμονα Xiyan Lu. Για παράδειγμα, με
καταλύτη την τριφαινυλοφωσφίνη, ο αλλενοϊκός αιθυλεστέρας 1 και ο ακρυλικός μεθυλεστέρας 2
παράγουν δύο παράγωγα κυκλοπεντενίου 3 (κύριο) και 4 (δευτερεύον).

Lu (3+2) κυκλοπροσθήκη:
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Theory

Q6-2
Greek (Cyprus)

Σύμφωνα με έναν γενικά αποδεκτό μηχανισμό, η αντίδραση Lu (3+2) είναι μια τυπική αντίδραση
κυκλοπροσθήκης. Αρχικά, ο καταλύτης τριφαινυλοφωσφίνη εμπλέκεται σε μια πυρηνόφιλη προσθήκη
στον αλλενοϊκό αιθυλεστέρα 1 για τη δημιουργία ενός διπολικού (zwitterion) ενδιάμεσου Α, το οποίο
στη συνέχεια κυκλοποιείται με τον ακρυλικό μεθυλεστέρα μέσω δύο πορειών. Στην πρώτη πορεία
που οδηγεί στην ένωση 3, ένα in situ παραγόμενο υλίδιο του φωσφόρου το ενδιάμεσο Β, μετατρέπεται
αντιστρεπτά στο ενδιάμεσο C μέσω μεταφοράς πρωτονίου. Το C με αντίδραση απόσπασης παράγει
το κύριο προϊόν 3 και απελευθερώνει τον καταλύτη της φωσφίνης. Στη δεύτερη πορεία που οδηγεί
στην ένωση 4, σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο υλίδιο του φωσφόρου Β', το οποίο επίσης μετατρέπεται
αντιστρεπτά στο ενδιάμεσο C' μέσω μεταφοράς πρωτονίου. Το C' με αντίδραση απόσπασης δίνει το
δευτερεύον προϊόν 4 και αναγεννάται ο καταλύτης της φωσφίνης.

Μηχανισμός:
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6.2 Να σχεδιάσετε τις δύο κύριες δομές συντονισμού, από τις οποίες προκύπτει
το υβρίδιο συντονισμού A (η συμμετοχή της εστερομάδας δεν λαμβάνεται
υπόψη και δεν απαιτείται προσδιορισμός της στερεοχημείας).

6.0 pt

6.3 Να σχεδιάσετε τις δομές των ενδιάμεσων B' και C' (δεν απαιτείται
προσδιορισμός της στερεοχημείας).

8.0 pt

Κάτω από παρόμοιες συνθήκες, ο αλλενοϊκός αιθυλεστέρας 1 και ο φουμαρικός διαιθυλεστέρας 5
εύκολα παράγουν το αντίστοιχο προϊόν κυκλοπροσθήκης 6.

CYP-3 T-6 Q-3



Theory

Q6-4
Greek (Cyprus)

6.4 Να σχεδιάσετε τη δομή της ένωσης 6 (δεν απαιτείται προσδιορισμός της
στερεοχημείας).

5.0 pt

Η ασύμμετρη αντίδραση κυκλοπροσθήκης Lu (3+2) μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με τη χρήση
χειρικών καταλυτών φωσφίνης. Για παράδειγμα, με καταλύτη τη χειρόμορφη δικυκλική φωσφίνη P2,
ο αλλενοϊκός αιθυλεστέρας 1 και ο ακρυλικός μεθυλεστέρας 2 παρήγαγαν το, εμπλουτισμένο σε ένα
εναντιομερές, προϊόν κυκλοπροσθήκης 3 σε 80% ee (εναντιομερική περίσσεια).

Ασύμμετρη κυκλοπροσθήκη Lu (3+2) :

Τύπος υπολογισμού της ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = η ποσότητα του κύριου εναντιομερούς

𝑛minor = η ποσότητα του άλλου εναντιομερούς

6.5 Να σημειώσετε με αστερίσκο τα χειρικά κέντρα στη χειρόμορφη φωσφίνη
P2 . (Σημείωση: θα αφαιρούνται μονάδες για κάθε λάθος αστερίσκο μέχρι
0 μονάδες)

6.0 pt

6.6 Να γράψετε τον λόγο του 𝑛major/𝑛minor για το προϊόν 3. 3.0 pt

Η αντίδραση κυκλοπροσθήκης Lu (3+2) είναι ένα ευέλικτο εργαλείο στην οργανική σύνθεση.
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Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για τη σύνθεση της (–)-χινεσόλης (hinesol), ενός
σημαντικού συστατικού του κινεζικού φαρμακευτικού βοτάνου Chang Zhu (Atractylodes lancea
var Chinensis). Με καταλύτη την PPh3, η χειρόμορφη κυκλοεξανόνη 7 κυκλοποιήθηκε με τον αλλενοϊκό
tert-βουτυλεστέρα 8, παράγοντας το κύριο προϊόν 9 και τρία δευτερεύοντα προϊόντα τα 10, 11 και 12.
Τα δευτερεύοντα προϊόντα 10−12 είναι όλα ισομερή του 9. Η ένωση 9 μπορεί εύκολα να μετατραπεί
στη (–)-χινεσόλη (hinesol) μέσω μιας διεργασίας πολλαπλών σταδίων.

6.7 Από τις ακόλουθες ενώσεις, να επιλέξετε αυτή, η οποία δεν ανήκει στα
δευτερεύοντα προϊόντα 10‒12.

5.0 pt
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Αξιοποιώντας τις Φωσφίνες

7% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 3 6 8 5 6 3 5 36
Βαθμός

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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Organic Molecules in Life
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Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

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

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

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

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

12.0 pt

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

Note: P1, P2 =peptides

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

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

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

12.0 pt
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Οργανικά Μόρια στη Ζωή

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 7.1 7.2 7.3 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 12 8 12 32
Βαθμός

Η σύνθεση πολύπλοκων πεπτιδίων και πρωτεϊνών αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Στις 17
Σεπτεμβρίου 1965, Κινέζοι επιστήμονες συνέθεσαν τεχνητά για πρώτη φορά κρυσταλλική ινσουλίνη
βοοειδών, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στο ταξίδι της εξερεύνησης των μυστικών της ζωής και
άνοιξε την εποχή της σύνθεσης πρωτεϊνών.

Γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε για να τιμήσει την 50η επέτειο (2015) της πρώτης σύνθεσης
τεχνητής κρυσταλλικής ινσουλίνης βοοειδών.

Η συνένωση (coupling) καρβοξυλομάδων με αμινομάδες για τη δημιουργία αμιδικού δεσμού είναι η πιο
στοιχειώδης αντίδραση στη σύνθεση πεπτιδίων και πρωτεϊνών. Η αλλενόνη 2 αναφέρθηκε ότι μπορεί
να ενεργοποιήσει το καρβοξυλικό οξύ 1 κάτω από ήπιες συνθήκες αντίδρασης, για να σχηματίσει το
ενδιάμεσο 3. Το ενδιάμεσο 3 αντιδρά στη συνέχεια με την αμίνη 4, για να δώσει το αμίδιο 5 σε υψηλή
απόδοση, μαζί με το παραπροϊόν 6.
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Παρομοίως, τοΝ-αιθυνυλ-Ν-μεθυλ-p-τολουολοσουλφοναμίδιο (MYTsA) με κύρια δομήσυντονισμού την
7 (η συμμετοχή της ομάδας Ts δεν λαμβάνεται υπόψη) μπορεί να ενεργοποιήσει το καρβοξυλικό οξύ με
τον ίδιο τρόπο όπως η αλλενόνη 2.

7.1 Να σχεδιάσετε τις δομές της 7, του ενδιάμεσου 9 και της ένωσης 12. Να
δείξετε τη στερεοχημεία τυχόν χειρόμορφων κέντρων.

12.0 pt

Καθώς το μήκος της πεπτιδικής αλυσίδας αυξάνεται, ο σχηματισμός αμιδικών δεσμών γίνεται πιο
δύσκολος και οι συμβατικές μέθοδοι συμπύκνωσης δεν εφαρμόζονται στη σύνθεση πρωτεϊνών.

CYP-3 T-7 Q-2
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Κατά την πρώτη σύνθεση κρυσταλλικής ινσουλίνης βοοειδών, αναπτύχθηκε μια μέθοδος βασισμένη
στη χημεία της ακυλυδραζίνης 13 για να καταστεί εφικτή η δύσκολη αμιδική συνένωση (coupling)
μεταξύ των δύο πεπτιδίων. Όπως φαίνεται στις ακόλουθες εξισώσεις, η ένωση 15 αντιδρά εύκολα με
την 16 παρουσία τριαιθυλαμίνης.

Σημείωση: P1, P2 =πεπτίδια

7.2 Να σχεδιάσετε τις δομές των ενώσεων 15 και 16. 8.0 pt

Εκτός από τη de novo σύνθεση, οι επιστήμονες μπορούν να τροποποιήσουν υπάρχουσες πρωτεΐνες. Αν
και υπάρχουν πολλαπλές δραστικές θέσεις στην επιφάνεια μιας πρωτεΐνης, όπως αμινομάδες, ομάδες
θειόλης και καρβοξυλομάδες, όταν η πρωτεΐνη υποβάλλεται σε επεξεργασία με ηλεκτρονιόφιλα
αντιδραστήρια όπως το Ν-φαινυλομαλεϊμίδιο 18, η προτιμώμενη θέση αντίδρασης είναι οι πιο
πυρηνόφιλες ομάδες της θειόλης, μέσω προσθήκης Michael.

Κάτω από ελαφρώς βασικές συνθήκες (pH = 7.5), το αντιδραστήριο 19 προτάθηκε να αντιδρά με την
ομάδα θειόλης της πρωτεΐνης 20, για να δώσει το ουδέτερο ενδιάμεσο 21, το οποίο προσβάλλεται από
υδροξείδιο, για να δώσει την ένωση 22. Η ένωση 22 βρίσκεται σε ισορροπία με την άκυκλη μορφή 23 η
οποία αντιδρά με ακόμα μία πρωτεΐνη την 20.
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Το προκύπτον κύριο προϊόν μπορεί να υπάρξει είτε στην άκυκλη μορφή 24 είτε στην κυκλική μορφή
25, παρόμοια με την ισορροπία που επικρατεί μεταξύ των 22 και 23.

7.3 Να σχεδιάσετε τις δομές του ενδιάμεσου 21, και των ενώσεων 24 και 25. Δεν
απαιτείται προσδιορισμός της στερεοχημείας.

12.0 pt
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Οργανικά Μόρια στη Ζωή

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 7.1 7.2 7.3 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 12 8 12 32
Βαθμός

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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Amazing Chiral Spiro Catalyst

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

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

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

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

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

eq= equivalent

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

2.0 pt

Part B

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

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

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

2.0 pt
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Εντυπωσιακός Χειρικός Σπιροκαταλύτης

10% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Βαθμός

Οι χειρικές ενώσεις είναι σημαντικές για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα, πάνω από το 50% των
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κλινικά είναι καθαρά εναντιομερή χειρικών μορίων. Παρ' όλα αυτά,
η σύνθεση χειρικών μορίων σε εναντιομερική περίσσεια είναι μεγάλη πρόκληση. Η ερευνητική ομάδα
του Καθηγητή Qilin Zhou στο Πανεπιστήμιο της Νανκάι στην Κίνα, ανέπτυξαν μια σειρά χειρικών
σπιροκαταλυτών με υψηλή δραστικότητα, το οποίο βελτίωσε δραματικά την αποτελεσματικότητα
της ασύμμετρης σύνθεσης, και πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως στη φαρμακοβιομηχανία. Αυτοί
οι καταλύτες μπορούν να δώσουν μέχρι και 99.9% ee και η ποσότητα που χρησιμοποιείται σε μια
αντίδραση μπορεί να κατέβει μέχρι και 0.00002 mol% . Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα κέρδισε το
πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών στην Κίνα το 2019.

Σημείωση:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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Μέρος A

Η συνθετική πορεία του χειρικού υποκαταστάτη (ligand) SpiroPAP απεικονίζεται στο πιο κάτω
σχεδιάγραμμα.

Σημείωση:

eq = ισοδύναμο

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Να σχεδιάσετε τις δομές των 1, 2, 4, 5. (Η στερεοχημεία δεν λαμβάνεται υπ'
όψη)

16.0 pt

8.2 Από τα ακόλουθα αντιδραστήρια, να επιλέξετε ποιο ΔΕΝ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αντιδραστήριο A για τη μετατροπή του 8 στο 9.
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt
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Το ρακεμικό μείγμα σπιροενώσεων 6 αντιδρά με το (–)-χλωροφορμικό μενθυλεστέρα (10) και
παράγονται οι ενώσεις 11a και 11b, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν με χρωματογραφία στήλης,
και οι οποίες στη συνέχεια με υδραζινόλυση δίνουν τις οπτικά καθαρές ενώσεις (+)-6 και (–)-6.

Σημείωση:

eq= ισοδύναμο

8.3 Να επιλέξετε τη σωστή δήλωση από τις πιο κάτω.
(a) Οι ενώσεις 11a και 11b είναι ζεύγος εναντιομερών.
(b) Οι ενώσεις 11a και 11b είναι ζεύγος διαστερεομερών.
(c) Οι ενώσεις 11a και 11b είναι ζεύγος cis-trans ισομερών.
(d) Οι ενώσεις 11a και 11b είναι ζεύγος διαμορφωτικών ισομερών.

2.0 pt

Μέρος B

Το Ir-SpiroPAP παρασκευάστηκε με αντίδραση του SpiroPAP με [Ir(cod)Cl]2(cod = κυκλοοκτα-1,5-διένιο)
σε μεθανόλη υπό ατμόσφαιρα υδρογόνου όπως φαίνεται πιο κάτω.
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Σημείωση:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Να γράψετε τον αριθμό οξείδωσης του Ir στον καταλύτη Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Να γράψετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους των d τροχιακών για το
μέταλλο Ir στον καταλύτη Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Ο χειρικός σπιροκαταλύτης Ir-SpiroPAP είχε χρησιμοποιηθεί για την ασύμμετρη ολική σύνθεση του
διτερπενίου 22, τύπου Mulinane, όπως φαίνεται πιο κάτω.
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8.6 Να σχεδιάσετε τις δομές των 15 και 16, χρησιμοποιώντας την απαραίτητη
στερεοχημεία.

8.0 pt

8.7 Από τα ακόλουθα αντιδραστήρια, να επιλέξετε το καταλληλότερο για το B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Από τα ακόλουθα αντιδραστήρια, να επιλέξετε το καταλληλότερο για το C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Εντυπωσιακός Χειρικός Σπιροκαταλύτης

10% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Βαθμός

Μέρος Α

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)

Μέρος 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)

CYP-3 T-8 A-2
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Total Synthesis of Capitulactone

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

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

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

cat = catalyst

eq = equivalent

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

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

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

CYP-3 T-9 Q-3
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

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

16.0 pt

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

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Ολική Σύνθεση της Καπιτουλακτόνης

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 9.1 9.2 9.3 9.4 Σύνολο

Μέγιστος Βαθμός (pt) 24 2 16 2 44
Βαθμός

Το φυτό του γένους Curculigo capitulata αναπτύσσεται στη Νότια Κίνα και χρησιμοποιείται από καιρό
στην παραδοσιακή κινέζικη βοτανοθεραπεία για τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Η καπιτουλακτόνη
(1) απομονώθηκε από τις ρίζες του Curculigo capitulata. Η δομή της, με απόλυτη διαμόρφωση,
προσδιορίστηκε με συνδυασμό φασματοσκοπικών δεδομένων και ολικής σύνθεσης.

Το πρώτο βήμα για την ολική σύνθεση της καπιτουλακτόνης 1 είναι η ιωδίωση της 4-βρωμοβερατρόλης
2 μέσω του κύριου ενδιαμέσου 12 όπως φαινεται στο ακόλουθο σχήμα.
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Σημείωση:

cat = καταλύτης

eq = ισοδύναμο

9.1 Να σχεδιάσετε τις δομές των ενώσεων 3-5, 8, 9 και 11 και να δείξετε τη
στερεοχημεία όπου υπάρχουν χειρικά κέντρα.

24.0 pt
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Η (R)-επιχλωροϋδρίνη (7) έχει παρασκευαστεί από τη (+)- μαννιτόλη (13) μέσω της ακόλουθης
συνθετικής πορείας.

Σημείωση:

eq = ισοδύναμο

CYP-3 T-9 Q-3
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conc = πυκνό

9.2 Από τις ακόλουθες συνθήκες, να επιλέξετε την καταλληλότερη για το Α.
(a) Πυριδίνη
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Άνυδρο ZnCl2

2.0 pt

9.3 Να σχεδιάσετε τις δομές των ενδιάμεσων προϊόντων 15, 16, 18 και 19 και να
δείξετε τη στερεοχημεία όπου υπάρχουν χειρικά κέντρα.

16.0 pt

Η διακετάλη (diketal) 14 μπορεί επίσης να παρασκευαστεί από τη (+)-μαννιτόλη (13) και το 2-
μεθοξυπροπένιο (23) στην παρουσία καταλυτικής ποσότητας τολουολοσουλφονικού οξέος (TsOH) σε
άνυδρο τολουόλιο. Η τυπική αντίδραση φαίνεται πιο κάτω.

9.4 Ο προτεινόμενος μηχανισμός για αυτή την αντίδραση περιλαμβάνει τα κύρια
ενδιάμεσα (I-V) όπως φαίνεται πιο πάνω. Να επιλέξετε την ορθή σειρά
σχηματισμού των κύριων ενδιαμέσων κατά την πορεία της αντίδρασης.
(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

CYP-3 T-9 Q-4



Theory

A9-1
Greek (Cyprus)

Ολική Σύνθεση της Καπιτουλακτόνης

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 9.1 9.2 9.3 9.4 Σύνολο

Μέγιστος βαθμός (pt) 24 2 16 2 44
Βαθμός

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)

CYP-3 T-9 A-3
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