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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.

• You must 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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Ümumi Təlimat

• Bu imtahanda 9 tapşırıq var.

• Yalnız qələm və proqramlaşdırılmayan kalkulyatordan istifadə edin.

• İmtahanı başa çatdırmaq üçün 5 saat vaxtınız var.

• Yalnız START əmri verildiyi zaman başlayın.

• Bütün nəticələr cavab vərəqlərində qələmlə müvafiq xanalara yazılmalıdır. Əgər qaralama kağıza
ehtiyacınız varsa, imtahan vərəqlərinin arxasından istifadə edin. Yadda saxlayın ki, yalnız cavab
qutularında yazılan cavablar qiymətləndiriləcək.

• Lazım olduqda müvafiq hesablamaları müvafiq xanalara yazın. Düzgün cavablar üçün tam
qiymətlənmə yalnız işiniz göstərildikdə veriləcək.

• Nəzarətçi STOP əmrindən 30 dəqiqə əvvəl elan edəcək.

• STOP əmri verildikdə işi dayandırmalısınız. Əmrdən sonra yazmağa davam etməyiniz imta-
hanınızın ləğv olmasına səbəb olacaq.

• Bu imtahanın rəsmi ingilis dili versiyası sorğu əsasında yalnız aydınlıq gətirmək üçün təqdimolunur.

• İş yerinizi icazəsiz tərk etmək qadağandır. Hər hansı bir köməyə ehtiyacınız varsa (sınmış kalkulya-
tor, tualetə getmək lazımdır və s.), əlinizi qaldırın və nəzarətçi gələnə qədər gözləyin.

• Bir neçə variant arasından seçim etməyinizi xahiş edən suallar üçün cavabınızı seçiminizin
qarşısında [ ]-də � işarəsi ilə qeyd edin. Aşağıda bir nümunə verilmişdir:

(Tutaq ki, (A), (B), (C) və (D)-dən (A)-nı seçmək istəyirsiniz.)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

UĞURLAR!

AZE-3 T-0 G-2



Theory

G0-3
AZE (Azerbaijan)

Tapşırıqlar və Qiymətləndirmə Məlumatı

No Başlıq Ümumi xallar Ümumi %
1 COVID-19 üçün Sürətli və Vizual Nuklein Turşusu Testi 14 9
2 Qədim və Müasir dövrdə Xrom 21 11
3 Karbon Dioksidin Tutulması və Transformasiyası 42 14
4 Qədim Kükürd üçün Yeni Səyahət 45 16
5 Azot Oksidlərinin qarşılıqlı çevrilməsi 45 15
6 Fosfinlər geniş imkanlar açır 36 7
7 Həyatımızdakı Üzvi Molekullar 32 9
8 Möhtəşəm Xiral Spiro Katalizator 36 10
9 Capitulactone-nun ümumi sintezi 44 9

Ümumi 100
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Fiziki sabitlər və tənliklər

Avoqadro sabiti: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal qaz sabiti: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standart təzyiq: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standart atmosfer təzyiqi: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Selsi şkalasının sıfırı: 273.15 K
Faradey sabiti: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Plank sabiti: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Elektronun kütləsi: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
İşıq sürəti: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Fotonun enerjisi: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
İdeal qaz tənliyi: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodinamikanın I qanunu: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpiya H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Entropiyanın dəyişməsi: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Sərbəst Gibbs enerjisi: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

Lenqmyur izotermi tənliyi: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrenius tənliyi: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

İnteqral sürət qanunu:
Sıfırıncı tərtib: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Birinci tərtib: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
İkinci tərtib:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Birinci tərtib prosesi üçün yarım parçalanma dövrü: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

İkinci tərtib prosesi üçün yarım parçalanma dövrü: (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer tənliyi: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektrik iş: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Elektrik yükünün miqdarı: 𝑄 = 𝐼𝑡
Sferanın həcmi: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Sferanın səth sahəsi: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Dövri Cədvəl
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Rəng çarxı

a: qırmızı b: narıncı c: sarı d: yaşıl e: mavi f: bənövşəyi
1: Əgər burada maddə udulursa 2: bu rəng kimi görünür.

Şəkil 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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COVID-19 üçün sürətli və vizual nuklein turşusu testi

Ümumi balın 9%-i
Sual 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Cəmi
Xallar 1 1 4 4 4 14
Ballar

COVID-19-un erkən aşkarlanması üçün sürətli və sadə üsullara böyük ehtiyac vardır. Qızıl nanohissə-
ciklərin köməyi ilə aşkarlanma metodu bu məqsəd üçün istifadə olunan perspektivli üsullardan biridir.
Qızıl nanohissəciklər yüksək molyar extinction əmsallarına (molar absorptivity) görə test zolaqları üçün
vizual marker kimi geniş istifadə olunur. Qızıl nanohissəciklərin rəngi onların ölçüləri və dispersiyası ilə
sıx bağlıdır. Ümumilikdə, qızıl nanohissəciklər nə qədər böyükdürsə, rəngləri bir o qədər də qırmızı olur.
Nanohissəciklər birləşdikdən sonra rəng qırmızıdan maviyə keçir.

Qızıl nanohissəciklərin səthi iki növ tək zəncirli (single-stranded) nuklein turşusu fraqmentləri a və b ilə
modifikasiya olunduqda qızıl nanohissəciklər nəzərdə tutulmuş nuklein turşusunun (a' b') iştirakı ilə bir-
ləşərək məhlulun rənginin bir neçə dəqiqə ərzində qırmızıdan maviyə dəyişməsinə səbəb olur (aşağıda
göstərildiyi kimi). Bu prinsipə əsasən, istənilən nümunədəki koronavirusdan toplanan nəzərdə tutulmuş
nuklein turşuları aşkar edilə bilər.

Ayrılmış (Qırmızı) Birləşmiş (Mavi）
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1.1 Ayrılmış qızıl nanohissəciklərin absorbsiya zolağı bölgəsini müvafiq hərflə
göstərin (Ümumi Təlimatlarda Şəkil 0.1-in rəng çarxındakı a-f hərfləri)

1.0 pt

1.2 Qızıl nanohissəciklər birləşdikdən sonra onların absorbsiya spektrindəki dəy-
işikliyi göstərin. Ayrılmış qızıl nanohissəciklərin absorbsiya dalğa uzunluğu (ab-
sorption wavelength) ilə müqayisədə, birləşmiş nanohissəciklərin dalğa uzun-
luğu
(a) daha uzun olur
(b) qısalır
(c) dəyişmir

1.0 pt

Qızıl nanohissəcikləri bərk qızıl kimi sıx şəkildə yığılmış qızıl atomlarından ibarətdir (sıxlıq 𝜌 =
19.3g cm−3).

1.3 Diametri 30.0nm olan sferik qızıl nanohissəcikdə neçə qızıl atomunun (N)
olduğunu hesablayın.

4.0 pt

Qızıl nanohissəciklərin sintezi hidrogen tetrakloroaurat(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) və reduksiyaedici
maddələr (məsələn, natrium sitrat) arasındakı redoks reaksiyasından asılıdır. 100.0mL reaksiya məhlu-
lunda 5.2mg HAuCl4 ·3H2O, 30.0nm diametrli vahid sferik qızıl nanohissəciklərə çevrilir. Nəticədə əmələ
gələn qırmızı məhlulun absorbsiya dəyəri (absorbance) 530nm-də UV-Vis spektrometri ilə 0.800 olaraq
ölçülür.

1.4 Nəticədə əmələ gələn qızıl nanohissəciklər məhlulunun 530nm molyar
ekstinktisya əmsalını (molar absorptivity) qızıl nanohissəciklərin bir molu
üçün hesablayın. İstifadə olunan küvetin optik uzunluğunu 1 cm qəbul edin
. 1.3-də qızıl atomlarının sayını (N) tapa bilmədinizsə, 𝑁 = 1.00 × 105 istifadə
edin.

4.0 pt

Nəzərdə tutulmuş nuklein turşusunun kolorimetrik aşkarlanması üçün standart əlavəetmə metodun-
dan istifadə edilmişdir. Boğazdan götürülmüş orijinal yaxma nümunəsi toplanmış və iki bərabər hissəyə
bölünmüşdür. Nümunə məhlulları və su əlavə edildikdən sonra (aşağıda göstərildiyi kimi) əmələ gələn
iki məhlulun absorbsiya dəyəri 600nm-də ayrı-ayrılıqda ölçülmüşdür.

№ Yaxma Nuklein turşu fraqmentləri ilə 2.0 μg mL−1 nəzərdə tutulmuş Suyun Absorbsiya
nümunəsinin modifikasiya olunmuş nuklein turşusu olan həcmi

həcmi qızıl nanohissəciklərin standard məhlulun (ml) (absorbance)
(ml) məhlulunun həcmi (ml) həcmi (ml)

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

AZE-3 T-1 Q-2



Theory

Q1-3
AZE (Azerbaijan)

1.5 Boğazdan götürülmüş orijinal yaxma nümunəsində viral nuklein turşularının
qatılığını hesablayın.

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

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

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

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(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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Qədim və Müasir dövrdə xrom

Ümuminin 11%-i
Sual 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Ümumi
Xallar 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Ballar

(Şəkil Saray Muzeyinin saytından götürülmüşdür)

Qara şirli çini qab (glazed porcelain) xüsusi Çin çini qabıdır və Tang və Song sülalələrində (təxminən 1000
il əvvəl) məşhur idi. Keramika məmulatının tərkibində əsas rəng verən maddə dəmir oksidləridir ki. bu
oksidlər digər keçidmetal oksidləri ilə qarışıb, tünd qırmızı, tünd qəhvəyi və ya qara kimi müxtəlif rənglər
nümayiş etdirir. Hazırda Çində qara şirli çini qab hələ də məşhurdur.
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Tipik qara şir (glaze), tərkibində Fe-saxlayan şpinel quruluşlu oksidlərdən ibarətdir. Şpinel oksidləri
AB2O4 ümumi formuluna malikdir və quruluşu Şəkil 2.1(a)-da göstərildiyi kimi A kationlarının tetraedral
boşluqların səkkizdə birini, B kationlarının isə oktaedral boşluqların yarısını tutduğu kub şəklində sıx
bağlanmış O2− ionlarının massivindən (a cubic close packing array) ibarətdir.

Şəkil 2.1 Şpinel strukturunun təsviri

Şpinel qurluşunun kub vahid hüceyrəsi 8 kub alt vahidə (subunit) bölünə bilər və qırıq xətlər alt vahidlərin
(subunits) daxili kənarlarını təmsil edir. Alt vahidlərin (subunits) 4-ü I tipə, digər 4 alt vahid isə II tipə aiddir
(Şəkil 2.1(b)). I və II tipli bitişik alt vahidlərin təfərrüatları Şəkil 2.1(c)-də göstərilmişdir.

2.1 Vahid hücrədə neçə A və B tipli kation var? 2.0 pt

Şpinel quruluşlu qara keramika şiri reduksiyaedici atmosferdə müəyyən nisbətdə Fe2O3 və Cr2O3 -ü
qızdırmaqla (reaksiya (I)) istehsal oluna bilər. Fe2O3 və Cr2O3 63.6 ∶ 36.4 kütlə nisbətində reaksiyaya
girdikdə, onlar tam olaraq saf stexiometrik birləşməyə çevrilirlər. Məhsul şpinel quruluşa malikdir, bu-
rada tetraedral A yerləri yalnız dəmir kationları tərəfindən tutulur.
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2.2 (I) reaksiyada hansı element reduksiya olunur? 1.0 pt

2.3 Bir vahid hücrədə B yerlərindəki Fe3+ və Cr3+ -ün sayını hesablayın. 6.0 pt

Qara şirlə yanaşı, xromun +2, +3 və +6 oksidləşmə vəziyyətlərində müxtəlif rənglərə malik olması
səbəbindən rəngləmə və çapda xrom tərkibli piqmentlərdən istifadə olunur. Yaşıl xrom piqmenti (Cr2O3)
aşağıdakı çevrilmə zəncirində bir sıra digər birləşmələrə (D-G) çevrilə bilər ki, burada E, F, G maddələri
müvafiq olaraq sarı, narıncı və qırmızı rəngdədir.

2.4 E-nin kimyəvi formulunu yazın. 1.0 pt

2.5 F ⟶ G reaksiyasının tənliyini yazın. 2.0 pt

2.6 H-ın ola biləcəyi agenti seçin.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Xromun dəyişən valentliyi təkcə piqmentlərin istehsalı üçün deyil, həm də katalizatorların istehsalı üçün
vacibdir. Məsələn, etilenin polimerləşməsi üçün tipik Filips katalizatoru - amorf silisium kimi məsaməli
materialın alt qatına çəkilmiş xrom hissəciklərindən ibarətdir. Dörd koordinasiyalı Cr(VI) hissəciyi (1)-
prokatalizatorun əsasını təşkil edir, etilen tərəfindən sürətlə altı koordinasiyalı Cr(II) hissəciyi (2) qədər
reduksiya olunduğu güman edilir. Güman edilir ki, 2 etilenin polimerləşməsini katalizə edir.

2.7 1-in etilenlə reaksiyası UB-görünən spektroskopiyadan istifadə etməklə izlənilə
bilər. Müvafiq olaraq, 1-ci hissəcik 21500 cm−1 və 2-ci hissəcik isə 16700 cm−1

görünən sahədə işıq udur. 1 və 2-yə uyğun rəng cütünü seçin.
(A) müvafiq olaraq, narıncı və ağ
(B) müvafiq olaraq, narıncı və mavi
(C) müvafiq olaraq, mavi və narıncı
(D) müvafiq olaraq, mavi və ağ

1.0 pt

2.8 Fərz etsək ki, 2-də Cr(II) ionu 16000 cm−1parçalanma enerjisi Δo olan oktaedral
kristal sahədə yerləşir, 2-də Cr(II) ionlarının d-elektronların konfiqurasiyasını
çəkin və 2-də Cr(II) ionu üçün kristal sahəsinin sabitləşmə enerjisini (CFSE)
hesablayın. (İstinad üçün: 2-də Cr(II) üçün cütləşmə enerjisi P 23500 cm−1-dir)

5.0 pt

2.9 Koordinasiya birləşmələri tərkibində cütləşməmiş elektronlar saxlayırsa para-
maqnitdir və keçid metal kationunun müvafiq maqnit momenti (𝜇) 𝜇 =
√𝑛(𝑛 + 2) 𝜇Bdüsturu ilə hesablana bilər, burada 𝑛 - cütləşməmiş elektronların
sayıdır. 2-də Cr(II) ionunun maqnit momentini 𝜇B vahidi ilə hesablayın.

2.0 pt
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

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

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

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

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

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

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

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

5.0 pt

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

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

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

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

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

2.0 pt

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

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

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

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

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

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

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

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

5.0 pt

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

7.0 pt

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

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

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

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

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

AZE-3 T-3 Q-6



Theory

Q3-1
AZE (Azerbaijan)

Karbon Dioksidin Tutulması və Transformasiyası

Ümuminin 14%-i
Sual 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Ümumi
Xallar 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Ballar

İqlim dəyişikliyi hal-hazırda ən kiritik qlobal çətinliklərdən biridir. Atmosferdə CO2 qatılığının artması
iqlim dəyişikliyi üçün başlıca səbəb kimi tanınır. CO2-in tutulması və transformasiyası özünə böyük miq-
darda diqqət cəlb edib.

CO2-ni birbaşa ətrafımızdakı havadan almağı nəzərdə tutan birbaşa hava tutma (BHT) (Direct air cap-
ture (DAC)) texnologiyası ümidvericidir. BHT (DAC)-nin ənənəvi üsulu qələvi hidroksid məhlulları (adətən
NaOH) ilə nəm yumadır ki,, burada havadakı CO2 pH ≈ 10-a qədər udulur (mərhələ 1). Sərf edilmiş
sorbent sistemə kalsium hidroksid əlavə etməklə regenerasiya edilir. Mərhələ 2-də əldə olunan ağ
çöküntü A 700 °C-də parçalanır, CO2 və digər ağ maddə B-ni əmələ gətirir (mərhələ 3). Son olaraq,
B-in hidratlaşması ilə kalsium hidroksid regenerasiya oluna bilər. Bu prosess çox miqdarda enerji tələb
edir. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11)

3.1 A və Bmaddələrinin, uyğun olaraq, formullarını yazın. 2.0 pt

3.2 1-3 mərhələlərində bütün mümkün reaksiyaların əmsallaşdırılmış tənliklərini
yazın. NaOH məhlulu sorbent kimi istifadə olunur.

5.0 pt

Yaxın zamanlarda BHT (DAC) tətbiqi üçün nəm yuma prosesindəki qələvi məhlulunu regenerasiya etmək
üçün elektrokimyəvi proses hazırlanmışdır, və saxlanma və istifadə üçün yararlı olan saf CO2 alına bilər.
Proses Şəkil 3.1-də göstərilən H2-təkrar istifadə elektrokimyəvi sisteminə (HTİES) əsaslanır.
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Şəkil 3.1 Eksperimental qurğunun sxematik təsviri

Elektrokimyəvi element üç bölmədən ibarətdir: anod bölməsi (A), turşulaşma bölməsi (B) və katod
bölməsi (C). Onlar ion-seçici keçirici membranlar M1 və M2 ilə ayrılır. Proses boyunca anodda H2
oksidləşməsindən əmələ gələn protonlar hava təmaslandırıcıdan gələn işlənmiş məhlulun (Na2CO3-
NaHCO3) verildiyi turşulaşma bölməsinə daşınır. Məhlulun azalan pH-ı karbonatın hidrokarbonata
(reaksiya 1) və hidrokarbonatın karbonat turşusuna çevrilməsinə (reaksiya 2) gətirib çıxarır. Məhlul həll
olmuş CO2 ilə doyanda (həllolma: 0.033mol L−1), pH-ın daha da azalması CO2 qazının ayrılmasına səbəb
olur (reaksiya 3). Katodda əmələ gələn edilən H2 anoda gətirilir və katoddakı məhlul BHT absorbenti
kimi yenidən istifadə edilə bilər.

3.3 Müvafiq olaraq, anod (A) və katodda (C) elektrod reaksiyalarını yazın. 2.0 pt

3.4 Turşulaşma bölməsindəki reaksiyalar 1-3 üçün əmsallaşdırılmış tənlikləri yazın. 3.0 pt

3.5 Sistemin işləməsi zamanı kationların hərəkətini düzgün şəkildə təsvir edən
bütün cavabları işarələyin.
(a) H+ ionları A-dan B-yə M1 vasitəsilə nüfuz edə bilir.
(b) H+ ionları B-dən C-yə M2 vasitəsilə nüfuz edə bilir.
(c) Na+ ionları B-dən A-ya M1 vasitəsilə nüfuz edə bilir.
(d) Na+ ionları B-dən C-yə M2 vasitəsilə nüfuz edə bilir.
(e) Həm H+, həm də Na+ ionları M1 və M2-dən keçə bilir.

2.0 pt

Elementdən keçən cərəyan şidəti 2.00 A və məhlulun (0.050 mol L−1 Na2CO3-0.10 mol L−1 NaHCO3)
B bölməsinə axım sürəti 10.0 mLmin−1olduqda, hücrə sabit vəziyyətdə (steady state) işləyir. Sabit
vəziyyətdə anod bölməsində pH 1 kimi saxlanılır.

3.6 CO2 qazının əmələgəlmə sürətini hesablayın. (mmol min−1 ilə). 8.0 pt

Metal-üzvi çərçivələrin (MÜÇ) bir alt-sinfi olan zeolit imidazolat çərçivələri (ZİF) CO2-in tutulması və isti-
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fadəsi üçün ümidverici materiallardır. ZİF-lərin quruluşu zeolitlərə oxşardır. Onlar imidazolat (Im−) və
onun törəmələri ilə əlaqələnmiş tetraedr koordinasiyalı metal ionları (məs., Zn2+, Co2+) ilə 3D çərçivə
əmələ gətirirlər. İmidazolun (HIm) konyuqə əsası kimi, imidazolat anionu metal kationlarına (M) özünün
iki azot atomu ilə bağlanır. M-Im-M bucağının zeolitlərdə üstünlük verilən Si-O-Si bucağına (145°) oxşar
olması, çox miqdarda zeolit-tipli tetraedrik topologiyaya sahib ZİF-lərin sintezinə gətirib çıxardı.

ZİF-8, Şəkil 3.2-də göstərildiyi kimi, sodalit çərçivəsinə (SOD) sahib nümunəvi ZİF-lərdən biridir. ZİF-8
ilk olaraq Çinli alimlər Xiao-Ming Çen və digərləri (onlar onu MAF-4 adlandırdılar) tərəfindən Zn2+-in 2-
metilimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm) ilə reaksiyasından sintez edilmişdir. Effektiv məsamə diametri (Şəkil
3.2d-də daxildəki virtual kürə şəklində göstərilib) 1.16 nm olan və hücrə parametri 𝑎 = 1.632 nm olan
kub sistemində həlledicisiz fazada kristallaşır.
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Şəkil 3.2 SOD topologiyası və ZİF-8 quruluşu
(a) SOD qəfəsinin topologiyası
(b) ZİF-8-də Zn2+ (tetraedrlərin mərkəzində) və imidazolat tərəfindən yaradılan SOD qəfəsi (H atomları

aydınlıq üçün göstərilməmişdir)
(c) Vahid qəfəs kvadrat qutu ilə göstərilən SOD çərçivəsi;
(d) ZİF-8-də məsamələrin bəziləri virtual kürələr vasitəsilə vurğulanmışdır.

Qeyd: İstəsəniz, aşağıdakı sualların həllində "HmIm" və "mIm" simvollarını, müvafiq olaraq, 2-
metilimidazol və 2-metilimidazolatı ifadə etmək üçün istifadə edə bilərsiniz.

3.7 Vahid sodalit qəfəsinin formulunu yazın. 2.0 pt
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3.8 ZİF-8-də vahid hücrənin tərkibini yazın. 2.0 pt

3.9 1 q ZİF-8 üçün məsamələrin (virtual kürələrlə göstərilən) daxili sahəsini (𝑆)
hesablayın (m2 ilə). Əgər vahid hücrənin tərkibini tapa bilməmisinizsə, vahid
hücrənin formul kütləsi kimi 3500 istifadə edin.

5.0 pt

3.10 ZİF-8-in məsaməliliyini 𝑅 (𝑅 məsamə həcminin materialın əsl həcminə nisbə-
tidir) və 1 g ZİF-8-in məsamə həcmini (𝑉𝑝, cm3 ilə) hesablayın.

7.0 pt

ZİF-8 həm də CO2-in qiymətli kimyəvi maddələrə çevrilməsində katalizator kimi iştirak edə bilər. CO2
fiksasiyası üçün ən ümidverici yollardan biri CO2 tsiklobirləşmə ilə tsiklik karbonatların hazırlanmasıdır.
Nümunə aşağıda göstərilmişdir:

CO2-in tsiklik karbonata ZİF-8 üzərindən katalitik çevrilməsi mexanizmi təklif edilmişdir:

AZE-3 T-3 Q-5



Theory

Q3-6
AZE (Azerbaijan)

3.11 ZİF-8 yuxarıdakı katalitik prosesdə turşu sahələri təmin edirsə, aşağıdakı bir-
ləşmələrdən uyğun intermediatları seçərək mexanizmi tamamlayın:

Müvafiq olaraq I və II-yə uyğun intermediatları seçin.

2.0 pt

ZİF-8 nisbətən yüksək termik stabillik göstərir. Lakin, yaxın zamanlarda edilən araşdırma göstərir ki, nəm
turş mühitdə tətbiq olunsa, onun quruluşu dağılar. CO2 və H2O-un ZİF-8 ilə birgə mövcudluğu ZnCO3
əmələgəlməsi ilə nəticələndi.

3.12 ZİF-8-in CO2 və H2O ilə əmsallaşdırılmış reaksiyasını yazın. 2.0 pt
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

step 1:

step 2:

step 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaction 1:

reaction 2:

reaction 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
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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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Qədim kükürd üçün yeni səyahət

Ümuminin 16%-i
Sual 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Ümumi
Xallar 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Ballar

Kükürd insanlara qədim zamanlardan məlumdur və istifadə olunur. Hal-hazırda kükürd kimya və əcza-
çılıq sənayelərində ucuz kimyəvi xammal kimi geniş istifadəyə malikdir.

Pirit (FeS2) sənayedə elementar kükürdün istehsalında xammal kimi geniş istifadə olunur. Havanın ver-
ilməsi məhdud olduğu halda piritin qızdırılması ilə nəzəri çıxımı 100% olan elementar kükürd məhsulu
alınır və digər məhsul isə qara maqnit oksidi (Fe3O4) olur.

4.1 Yuxarıdakı çevrilməni təsvir edən əmsallaşdırılmış reaksiyanın tənliyini yazın. 2.0 pt

Faktiki proses çərçivəsində kükürddən başqa əlavə məhsul kimi az miqdarda SO2yaranır. Bu reaksiyaya
SO2-nin miqdarını ölçməklə nəzarət etmək olar. Monitorinq üçün aşağıdakı resept istifadə olunur:

Xamfiliz tozu idarə olunan temperaturlu boru sobasında qızdırılır. Yaranan SO2, 2mol L−1 NaOHməhlulu
tərəfindən udulur. Reaksiya başa çatdıqdan sonra məhlulu 500 mL ölçülü kolbaya köçürülür və distillə
edilmiş su ilə işarəyə qədər duruldulur. Sonra bu duruldulmuş məhlulun 25.00 mL miqdarı, daxilində
50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standart məhlulu və 5 mL 20% H2SO4 məhlulu olan yod kolbasına əlavə
edilir. Yod kolbası 5 dəqiqə qaranlıqda saxlandıqdan sonra məhlul 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 standart
məhlulu ilə titrlənir. Məhlulun rəngi açıq qəhvəyi olduqda, 3 mL 0,5% nişasta indikatoru əlavə edilir.
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Mavi rəng yox olana qədər titrləmə davam etdirilir.

4.2 Yuxarıda göstərilən I2üçün ölçmələrin əmsallaşdırılmış reaksiya tənliyini yazın. 4.0 pt

4.3 Bu sınaq təcrübəsində, piritdən başlayaraq, 17.6 𝑞 elementar kükürd toplanıldı.
Yan qazların yuxarıda göstərilən üsula uyğun analizi nəticəsində 18.47mL
Na2S2O3standart məhlulu istifadə edilmişdir. Tərkibində kükürd olan heç bir
digər birləşmənin yaranmadığını fərz etsək, piritin tərkibindəki kükürdün neçə
faizinin yan məhsul kimi itirildiyini hesablayın.

4.0 pt

Litium-kükürd batareyası enerjinin saxlanması üçün üstünlük verilən sistemidir, çünki onun nəzəri enerji
sıxlığı adi litium-ion batareyalarından daha yüksəkdir. Litium-kükürd batareyasının təmiz reaksiyası belə
sadələşdirilə bilər: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Kükürd katoddur və metal litium elektrik boşalması zamanı
anodda olan aktiv materialdır.

4.4 Elektrik boşalması zamanı katodda (a) və anodda (b) baş verən reaksiyalar üçün
əmsallaşdırılmış tənlikləri yazın.

3.0 pt

4.5 Batareyanın ümumi reaksiyası əsasında katod aktivmaterialının, anod aktivma-
terialına olan kütlə nisbətini hesablayın.

1.0 pt

Orta işləmə gərginliyi (average operating voltage) 3.8 V və tutumu (deliverable capacity ) 3110 mAh olan
litium-ion batareyası (LIB) tam doldurulduğu zaman mobil telefonu 22 saat fasiləsiz video göstərmək
üçün lazım olan enerji ilə təmin edə bilər.

4.6 Əgər LIB orta iş gərginliyi 4.2V olan və tərkibində aktiv elektrod materialı kimi
elektrik boşalması zamanı stexiometrik reaksiya verə bilən 23g kükürd saxlayan
ideal litium-kükürd batareyası ilə əvəz edilərsə, tam doldurulduqdan sonra yeni
batareyanın kəsilmədən video göstərməsi üçün telefonunuzu neçə saat işlədə
biləcəyinizi hesablayın.

5.0 pt

Elementar kükürd adətən S8 molekulları şəklində mövcud olur. Real litium-kükürd batareyalarında S8,
elektrik boşalması zamanı birbaşa olaraq Li2S-ə bərpa olunmur, müxtəlif həll olunan litium polisulfidləri
(Li2Sn, n = 3− 8 ) əmələ gətirərək mərhələli reaksiyalara məruz qalır. Bu litium polisulfidlər anoda yayıla
(diffuse) və onun korroziyasına səbəb ola bilər ki, bu da aktiv elektrodmateriallarının itməsi ilə nəticələnir.
Bu fenomenə "shuttle effekti" deyilir.

4.7 Həll olan litium polisulfidlərinin (Li2Sn) anod korroziya reaksiyasının əmsal-
laşdırılmış tənliyi yazın. Bu reaksiya Li2S-in əmələ gəlməsi ilə baş verir.

2.0 pt

“Shuttle effekti”ni qarşısını almaq üçün elektrolitdəki polisulfid formaları geniş tədqiq edilib. Li2S6 ən
çox istifadə edilən aralıq məhsullarından biridir:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Nəzəri tədqiqat göstərir ki, müqayisə oluna bilən enerjilərə malik iki konformer - Li2S6(I) və Li2S6(II),
litium-kükürd batareyasında adi elektrolit həlledicisi olan 1,2-dimetoksietan (DME) ilə birlikdə mövcud-
durlar. Li2S6-in DME-də dissosiasiyası aşağıda göstərilmişdir:

DME-də Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 və LiS•

3 -nin kimyəvi tarazlığı

Cədvəl 4.1. DME-də (298.15 K, 1 bar) fərqli reaksiyaların Gibbs dissosasiya enerjiləri ( 𝑘𝐶 𝑚𝑜𝑙−1)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

AZE-3 T-4 Q-3



Theory

Q4-4
AZE (Azerbaijan)

4.8 Cədvəl 4.1-dəki məlumatlardan istifadə edərək, DME-də (298.15K,1bar) iki
konformerin kimyəvi tarazlıq qatılıqlarının nisbətini hesablayın, [Li2S6(II)]

[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Cədvəl 4.1-dəki məlumatlardan istifadə edərək, DME-də (298.15K,1bar) bu
reaksiyanın görünən (apparent) dissosiasiya sabitini hesablayın Li2S6 ⟶ Li+ +
LiS−

6 .

5.0 pt

4.10 DME-də aşağıdakı kimyəvi tarazlıq qatılıqlarını azalan sıra ilə sıralayın: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Metal litiumun 298.15 K və 1 bar-da suda standart reduksiya potensialı:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Fərqli həlledicilərdə qaz halında 𝐿𝑖+(𝑞)-nin 𝐿𝑖+(𝑠𝑜𝑙) çevrilməsinin
standart Gibbs həllolma enerjiləri

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

Metal litium elektrodunun DME-də standart reduksiya potensialını hesablayın.
 

6.0 pt

Tədqiqatlar göstərdi ki, litium-kükürd batareyasının elektrohərəkət qüvvəsini DME-ni dimetil sulfoksid
(DMSO) ilə əvəz etməklə artırmaq olar. Buna görə dəDMSO-da polisulfidlərin formaları da tədqiqatçıların
diqqətini cəlb edir.

Təcrübədə 10.00mL DMSO-ya müəyyən miqdarda Li2S və 4.81 𝑚𝑞kükürd tozu əlavə edildi, sonra o,
qızdırıldı və tam həll olunana qədər qarışdırıldı (həcm dəyişiklikləri nəzərə alınmadan). Fərz edək ki,
DMSO-da yalnız aşağıdakı polisulfidlər mövcud idi: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Kükürd tərkibli növlərin

kimyəvi tarazlıq qatılıqlarınım nisbəti:

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

4.12 DMSO-a əlavə edilmiş Li2S-in orijinal 𝑚 kütləsini (mg ilə) hesablayın. 5.0 pt
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A New Journey for Ancient Sulfur
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4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

mass ratio:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

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

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

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

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides
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Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

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

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

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

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

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

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

600K.
4.0 pt

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

tion at 600K.
3.0 pt

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

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

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

8.0 pt

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

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

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

4.0 pt

Part B

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

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

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

4.0 pt

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

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

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

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

6.0 pt
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Azot oksidlərinin qarşılıqlı çevrilməsi

Ümuminin 15%-i
Sual 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Ümumi
Xallar 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Ballar

Azot oksidləri (N2O,NO,NO2,N2O4 və s. daxil olmaqla, adətən NOx kimi yazılırlar) ozon təbəqəsi, turşu
yağışları, fotokimyəvi duman və istixana effekti kimi bir sıra problemlər yarada bilən əsas hava çirk-
ləndiricilərindən biridirlər. Buna görə də, NOx-in emissiya və çevrilməsi idarə edilməlidir ki, havanın
keyfiyyəti artırılsın. Gəlin, NO-nun NO2-ə çevrilməsini tədqiq edək və bunun üçün bu reaksiyaya baxaq
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

A hissəsi

Ümumi qəbulediləndir ki, bu reaksiya, atmosferdə aşağıdakı mexanizmlə gedir:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

(1) və (2) reaksiyaları və (1) -in əks reaksiyası elementar reaksiyalardır. (1) reaksiyası kvazitarazlıqdadır
və onun kimyəvi tarazlıq sabitinin qatılıqla ifadəsi 𝐾𝑐1 kimi işarələnir. Reaksiya (2) ümumi reaksiyanın
sürətini təyin edən mərhələsidir və onun sürət sabiti 𝑘2 kimidir.

5.1 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ümumi reaksiyası üçün sürət ifadəsini [NO], [O2], 𝐾𝑐1 və 𝑘2
funksiyası kimi çıxarın.
 

4.0 pt

𝐾𝑐1-in temperaturdan asılılığı təxminən ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (M və N sabitdirlər) kimi təsvir edilə bilər.
𝑘2-nin temperatur üzrə dəyişməsi pre-eksponensial 𝐴2 vuruğu və 𝐸𝑎,2 görünən (apparent) aktivləşmə
enerjili Arrenius tənliyinə uyğundur. 𝐸a,2 və𝐴2 -nin temperaturdan asılı olmadığını fərz edin.

5.2 2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyasının pre-eksponesial vuruğu (𝐴+)və görünən ak-
tivləşmə enerjisi (𝐸𝑎+ ) üçün ifadələri 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 və 𝐸𝑎,2 funksiyaları kimi çıxarın.
 

4.0 pt
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Ümumi reaksiyanın görünən sabiti (𝑘+) 600K temperaturda 6.63 × 105 L2mol−2min−1kimidir və onun
görünən aktvləşmə enerjisi 1.20 kJmol−1-dir.

5.3 Bu reaksiyanın 700 K temperaturda sürət sabitini ( L2mol−2min−1-də)
hesablayın.

2.0 pt

298.15 K temperaturda standart əmələgəlmə entalpiyaları (ΔfH−⊖−
m ) və standart entropiyalar (S−⊖−

m ) belədir:

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

2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyasının standart entalpiya və entropiya dəyişmələri temperaturdan asılı deyil.
Aşağıdakı suallarda bütün qazların ideal qaz olduğunu hesab edin.

5.4 Bu reaksiyanın 600K temperaturda termodinamik kimyəvi tarazlıq sabitini (𝐾−⊖−
𝑝 )

hesablayın.
4.0 pt

5.5 Bu reaksiyanın 600K temperaturda standart daxili enerji dəyişməsini Δr𝑈−⊖−
m

(kJmol−1 ilə) hesablayın.
 

3.0 pt

Təcrübi müşahidə göstərir ki, 2NO2 ⟶ 2NO + O2 reaksiyasının sürəti NO və O2-nin qatılığından asılı
deyil.

5.6 600 K temperaturda bu reaksiyanın sürət ifadəsini çıxarın (görünən sürət
sabiti birbaşa olaraq 𝑘− kimi istifadə edilməlidir) və 𝑘−-nın görünən qiymə-
tini hesablayın. (Əgər 5.4 nömrəli sual üçün 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) tapa bilməmisinizsə,
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0 istifadə edin).
 

8.0 pt

NO2 qazı, temperaturunun 600K-də saxlandığı və tarazlığın əldə edildiyi sabit həcmli bir qaba daxil edilir.
Reagentin 20 faizi NO və O2-yə çevrilir. Bütün qazlar ideal hesab olunur.

5.7 Bu reaksiya sistemi üçün tarazlıqda ümumi təzyiqi hesablayın. (Əgər 5.4 nöm-
rəli sual üçün 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) tapa bilməmisinizsə, 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0 istifadə

edin).

4.0 pt
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B hissəsi

Sənaye emissiyaları NOx-in əsas mənbəyidirlər. NOx emissiyasını azaltmaq üçün üsulun biri NO-ni NO2-
yə oksidləşdirmək və sonra yaranan NO2-ni absorbentlərlə udmaqdır. Lakin xaric olunan qazlarda NO
-nun aşağı qatılığına görə onun atmosferdə spontan oksidləşməsi sənayenin tələbatını ödəmək üçün
çox yavaş gedən bir prosesdir. Adətən bu reaksiyanı sürətləndirmək üçün bərk katalizatorlardan istifadə
olunur. Xüsusi katalizatorun (CatX) səthində NO oksidləşməsi aşağıdakı mexanizmə uyğun baş verir
(adsorbsiya mərkəzi Site olaraq göstərilib):

O2(q) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(q) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(q) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(q) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Fərz edək ki, NO, NO2 və O-nin adsorbsiyası (O2-in dissosiasiyasından) tək təbəqəli örtükdən kənarda baş
verə bilməz və bu hissəciklər eyni səthmərkəzləri tərəfindən adsorbsiya olunurlar. Onların fraksiya səth-
ləri (𝜃, tutulmuş adsorbsiya yerlərinin sayının adsorbsiya yerlərinin ümumi sayına nisbəti kimi müəyyən
edilir) müvafiq olaraq 𝜃NO, 𝜃NO2

və 𝜃O kimi təyin olunur. Beləliklə, boş adsorbsiya mərkəzlərinin nisbəti
(𝜃v) 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O kimidir. Tutaq ki, bütün adsorbsiya və desorbsiya prosesləri reaksiyadan (S3)
çox daha sürətli gedir.
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5.8 𝜃v üçün ifadəni [NO], [O2], [NO2] və (S1)-(S4) reaksiyalarının sürət sabitlərinin
funksiyası kimi çıxarın.

6.0 pt

5.9 Reaksiyanın başlanğıcında 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g)-in sürəti üçün düzgün
ifadəni seçin. NO2 üçün qatılıq və adsorbsiyanın nəzərə alınmadığını hesab
edin.
(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

Bəzi katalizatorlar üçün (S3) reaksiyası əvəzinə səth reaksiyası alternativ şəkildə gedir:

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Bu mərhələ həm də ümumi reaksiya üçün sürəti təyin edən mərhələdir.

(CatY) katalizatoru 2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyasını sürətləndirmək üçün istifadə edilir. Temperatur və
NO-nun qatılığı sabit olduqda, ilkin reaksiyanın sürəti O2-nin qatılığı ilə aşağıdakı kimi dəyişir:
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5.10 Bu əyriyə uyğun mexanizmi seçin.
(A) S3
(B) S5
(C) təyin edilə bilməz

6.0 pt
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

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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Fosfinlər geniş imkanlar açır

Ümuminin 7%-i
Sual 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Ümumi
Xallar 3 6 8 5 6 3 5 36
Ballar

Fosfinlər - aminlərin fosforsaxlayan analoqlarıdır. Onların tərkibindəki fosfor atomunda bölünməyən
elektron cütü vardır ki, bu da onların Lyuis əsaslığını və ya nukleofilliyini göstərir. Lakin üçlü aminlərdən
fərqli olaraq, üç fərqli əvəzləyicisi olan P1 kimi xiral fosfinlər ayrı-ayrı enantiomerlər kimi ayrıla bilərlər.
Xiral fosfinlər tez-tez keçid metalların katalizində xiral liqandlar kimi istifadə olunurlar.

6.1 R/S simvolundan istifadə edərək P1-in mütləq konfiqurasiyasını təyin edin. 3.0 pt

Son iki onillikdə üzvi-katalizin sürətli inkişafı ilə fosfinlə katalizləşdirilmiş çoxlu sayda nukleofil sintetik
reaksiyalar meydana çıxdı. Onların arasında fosfinlə kataliz olunan ən məşhur reaksiyalardan biri ilk
dəfə Çin alimi Xiang Lu tərəfindən hazırlanmış Lu(3+2) tsiklobirləşmə reaksiyasıdır. Məsələn, etil allenoat
1 və metil akrilat 2, trifenilfosfin tərəfindən kataliz edildikdə asanlıqla iki tsiklopenten törəməsi 3 (major)
və 4 (minor) əmələ gətirir.

Lu (3+2) tsiklobirləşmə:
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Ümumi qəbul edilmiş mexanizmdə Lu (3+2) reaksiyası formal tsiklobirləşmə reaksiyasıdır. Əvvəlcə trife-
nilfosfin katalizatoru etil allenoat 1 ilə nukleofil birləşmədə iştirak edərək zvitterion A intermediatını
əmələ gətirir ki, bu da sonradan metil akrilat 2 ilə iki yolla tsiklləşir. Birləşmə 3-ə aparan yolda in situ
yaranan fosfor ilid intermediatı B protonun ötürülməsi ilə dönər olaraq C intermediatına çevrilir; C isə
əsas (major) məhsulu 3-ün alınması və fosfin katalizatorunun ayrılması üçün qopma (elimination) reak-
siyasına məruz qalır. Birləşmə 4-ə aparan yolda fosfor ilid intermediatı B' əmələ gəlir ki, bu da proton
ötürülməsi yolu ilə dönər olaraq aralıq C'-yə çevrilir; C' isə əlavə (minor) məhsulu 4-ü almaq və fosfin
katalizatorunu bərpa etmək üçün qopma (elimination) reaksiyasına məruz qalır.

Mexanizm:

6.2 Rezonans hibrid A-ya gətirib çıxaran iki əsas rezonans quruluşu çəkin (efir
qrupunun iştirakı nəzərə alınmır və stereokimya tələb olunmur).

6.0 pt
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6.3 B' və C' intermediatlarının quruluşlarını çəkin (stereokimya tələb olunmur). 8.0 pt

Oxşar şəraitdə etil allenoat 1 və dietil fumarat 5 asanlıqla müvafiq tsiklobirləşmə məhsulunu 6 verir.

6.4 Birləşmə 6-nın quruluşunu çəkin (stereokimya tələb olunmur). 5.0 pt

Asimmetrik Lu(3+2) tsiklobirləşmə reaksiyası xiral fosfinlərdən katalizator kimi istifadə etməklə asanlıqla
həyata keçirilə bilər. Məsələn, xiral bitsiklik fosfin P2-nin katalizi zamanı etil allenoat 1 və metil akrilat 2
asanlıqla 80% ee (enantiomer artıqlıq) ilə enantiozənginləşmiş tsiklobirləşmə məhsulu 3 əmələ gətirir.

Asimmetrik Lu (3+2) tsiklobirləşmə:

ee-nın hesablama tənliyi:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = əsas (major) enantiomerin miqdarı

𝑛minor = əlavə (minor) enantiomerin miqdarı

6.5 Ulduz işarələrindən istifadə edərək xiral fosfin P2-də xiral mərkəzlərini
qeyd edin. (Qeyd: hər səhv ulduz üçün xallar çıxılacaq (0 xala qədər))

6.0 pt
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6.6 Məhsul 3-ün 𝑛major/𝑛minor nisbətini təyin edin. 3.0 pt

Lu (3+2) tsiklobirləşmə reaksiyası üzvi sintezdə çox yönlü vasitədir. Məsələn, bu reaksiyadan Çin dərman
bitkisi Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis) mühüm komponenti olan (–)-hinesolu sintez etmək
üçün uğurla istifadə edilmişdir. PPh3 ilə kataliz zamanı xiral tsikloheksanon 7 tret-butil allenoat 8 ilə
tsiklləşərək əsasməhsul 9 və üç əlavəməhsul 10, 11 və 12 əmələ gətirir. Əlavəməhsullar 10−12 birləşmə
9-un izomerləridir. Birləşmə 9 çox addımlı bir proseslə asanlıqla (-)-hinesola çevrilə bilər.

6.7 Aşağıda verilən birləşmələrdən hansının əlavə məhsullara 10-12-ə aid ol-
madığını seçin.

5.0 pt
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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

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

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

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

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

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

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

12.0 pt

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

Note: P1, P2 =peptides

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

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

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

12.0 pt
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Həyatımızdakı Üzvi Molekullar

Ümuminin 9%-i
Suallar 7.1 7.2 7.3 Ümumi
Xallar 12 8 12 32
Ballar

Mürəkkəb peptidlərin və zülalların sintezi çətin bir işdir. 17 sentyabr 1965-ci ildə Çin alimləri ilk dəfə
olaraq süni şəkildə kristal halında öküz insulinini sintez etdilər və bu hadisə həyatın sirrini araşdırmaq və
zülal sintezi dövrünü açmaq yolunda mühüm addım olur.

Marka kristal inək insulininin ilk sintezinin 50-ci ildönümündə (2015) buraxılmışdır.

Karboksil qruplarının amin qrupları ilə birləşməsi nəticəsində amid rabitəsinin əmələ gəlməsi peptidlərin
və zülalların sintezində ən elementar reaksiyadır. Allenon 2mülayim reaksiya şəraitində karboksilik turşu
1-i aktivləşdirə bilir və aralıq 3maddəsini əmələ gətirir. Aralıq 3maddəsi daha sonra amin 4 ilə reaksiyaya
girir və yüksək çıxımla 5 amidini, və bununla yanaşı əlavə məhsul 6-nı əmələ gətirir.
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Analoji olaraq, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA)-in əsas rezonans quruluşu olan 7 (Ts
qrupunun iştirakı nəzərə alınmır) allenon 2 kimi karboksilik turşusunu aktivləşdirə bilər.

7.1 7, intermediat 9 və birləşmə 12-nin quruluşlarını çəkin. Hər stereomərkəzin
stereokimyasını göstərin.

12.0 pt

Peptid zəncirinin uzunluğu artdıqca amid bağlarının əmələ gəlməsi çətinləşir və zülalların sintezində
ənənəvi kondensləşmə üsulları tətbiq edilmir. Kristallik öküz insulininin ilk sintezində iki peptid arasında
çətin amid birləşməsinə nail olmaq üçün asilhidrazin 13 kimyasına əsaslanan bir üsul hazırlanmışdır.
Aşağıdakı tənliklərə əsasən birləşmə 15 trietilaminin iştirakı ilə 16maddəsi ilə reaksiyaya girir.
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Qeyd: P1, P2 =peptidlər

7.2 15 və 16 birləşmələrinin quruluşlarınıçəkin. 8.0 pt

de novo sintezindən əlavə, alimlərmövcud zülallarımodifikasiya edə bilərlər. Zülalın səthində amino- qru-
pları, tiol qrupları və karboksil qrupları kimi çoxsaylı reaksiyaqabiliyyətli sahələr var. Zülallara N -phenyl
maleimide 18 kimi elektrofil reagentlərlə təsir etdikdə da, Mixael birləşmə reaksiyası daha nukleofil tiol
qrupları ilə baş verir.

Zəif qələvi mühitdə (pH = 7.5) 19 reagentinin 20 zülalın tiol qrupu ilə reaksiyaya girərək neytral 21 ar-
alıq maddəsinin alınması təklif edilmişdir ki, bu da hidroksid tərəfindən hücuma məruz qalıraq 22 bir-
ləşməsini əmələ gətirir. Birləşmə 22 atsiklik forma 23 ilə tarazlaşa bilər və sonradan digər 20 zülalı ilə
reaksiyaya girir. 22 və 23 arasındakı tarazlığa analoji olaraq, əsas məhsul ya atsiklik formada 24, ya da
tsiklik formada olan 25 kimi mövcud ola bilər.
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7.3 21 intermmediatının, 24 və 25 maddələrinin quruluşlarını çəkin. Stereokimya
tələb olunmur.

12.0 pt
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Organic Molecules in Life

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

7.1 (12.0 pt)

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

7.2 (8.0 pt)

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

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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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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Möhtəşəm Xiral Spiro Katalizator

Ümuminin 10%-i
Sual 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Ümumi
Xallar 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Ballar

Xiral birləşmələr insan sağlamlığı üçün vacibdir, məsələn, hazırda tibbi istifadədə olan dərmanların 50%-
dən çoxu xiral molekulların tək enantiomerləridir. Bununla belə, enantio ilə zənginləşdirilmiş formada
xiral molekulların sintezi böyük problemdir. Çinin Nankay Universitetində professor Qilin Zhounun ko-
mandası yüksək aktivliyə malik, asimmetrik sintezin səmərəliliyini yeni yüksəkliyə qaldıran və əczaçılıq
sənayesində geniş istifadə olunan bir sıra xiral spiro katalizatorlar inkişaf etdirib. Bu katalizatorlar 99,9%-
ə qədər ee verə bilir və 0,00002 mol% miqdarında istifadə edilə bilər. Bu tədqiqat nəticəsi 2019-cu il Çin
Milli Təbiət Elmləri Mükafatının birinci mükafatını qazanmışdır.

Qeyd:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

A hissəsi

SpiroPAP xiral liqandın sintez yolu aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir.
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Qeyd:

eq = ekvivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 1, 2, 4, 5 üçün quruluşları çəkin. (Stereokimya tələb olunmur) 16.0 pt

8.2 8 maddəsindən 9-a transformasiyanın baş verməsi üçün aşağıda verilən
reagentlərdən hansı A reagenti istifadə oluna BİLMƏZ ?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Spiro birləşmə 6-nın rasematı (-)-mentilxloroformat (10) ilə reaksiyaya girərək 11a və 11b birləşmələrini
əmələ gətirir, bu birləşmələr sütun xromatoqrafiyası ilə ayrıla bilər və sonradan hidrazin ilə reaksiyadan
sonra optik cəhətdən təmiz (+)-6-ya və (–) -6-ya çevrilir.
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Note:

eq= ekvivalent

8.3 Aşağıdakılardan doğru olan olanı seçin.
(a) 11a və 11b birləşmələri enantiomer cütlərdir.
(b) 11a və 11b birləşmələri diastomer izomer cütlərdir.
(c) 11a və 11b birləşmələri cis-trans izomer cütlərdir.
(d) 11a və 11b birləşmələri konformasiya izomerləridir.

2.0 pt

Hissə B

Ir-SpiroPAP aşağıdakı reaksiyada göstərildiyi kimi SpiroPAP-ın [Ir(cod)Cl]2(özündə cycloocta-1,5-diene
saxlayır) ilə MeOH-da hidrogen atmosferində reaksiyasından alınmışdır.
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Qeyd:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Ir-SpiroPAP katalizatorunda Ir üçün oksidləşmə dərəcəsini yazın. 2.0 pt

8.5 Ir-SpiroPAP katalizatorunda Ir metalı üçün d orbitallarında olan valent elektron-
larının sayını yazın.

2.0 pt

Aşağıda göstərildiyi kimi Mulinane tipli diterpen 22-nin asimmetrik total sintezi üçün xiral spiro kataliza-
tor Ir-SpiroPAP istifadə edilmişdir.

8.6 Uyğun stereokimyanı qeyd etməklə 15 və 16 üçün quruluşları çəkin. 8.0 pt
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8.7 Aşağıdakı reagentlərdən B üçün ən düzgün olanını seçin.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Aşağıdakı reagentlərdən C üçün ən düzgün olanını seçin.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

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

Part A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

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

Part B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)
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Total Synthesis of Capitulactone

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

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

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

AZE-3 T-9 Q-1



Theory

Q9-2
English (Official)

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

AZE-3 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
English (Official)

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

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated
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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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Capitulactone-nun ümumi sintezi

Ümuminin 9%-i
Sual 9.1 9.2 9.3 9.4 Ümumi
Xallar 24 2 16 2 44
Ballar

Curculigo capitulata bitkisi Cənubi Çində yetişir və uzun müddətdir ki, ənənəvi Çin bitki təbabətində bir
çox xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur. Capitulactone (1) Curculigo capitulata köklərindən təcrid
edilmişdir. Onunmütləq konfiqurasiyaya malik quruluşu birmənalı şəkildə spektroskopik məlumatlar və
ümumi sintez ilə birgə müəyyən edilmişdir.

1-in ümumi sintezi aşağıdakı sxemdə göstərildiyi kimi kommersiyada mövcud olan 4-bromoveratrole 2-
nin yodlaşdırılması ilə başlayır və əsas ara məhsul 12 olur.
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Qeyd:

cat = katalizator

eq = ekvivalent

9.1 3-5, 8, 9 və 11 birləşmələrinin quruluşlarını çəkin və bütün stereomərkəzlərin
stereokimyasını göstərin.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) (+)-mannitoldan (13) aşağıda göstərilən yolla hazırlanmışdır.

Qeyd:

eq = ekvivalent

conc = qatı
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9.2 Aşağıdakı şərtlərdən A üçün ən yaxşısını seçin.
(a) Piridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Susuz ZnCl2

2.0 pt

9.3 15, 16, 18 və 19-cu aralıqməhsulların quruluşlarını çəkin və bütün stereomərkə-
zlərin stereokimyasını göstərin.

16.0 pt

Diketal 14, həmçinin susuz toluolda katalitik miqdarda tolunesulfonic turşusunun (TsOH) iştirakı ilə
(+)-mannitola (13) 2-metoksipropen (23) ilə təsir etməklə hazırlana bilər. Model reaksiya aşağıda
göstərilmişdir.

9.4 Bu reaksiya üçün təklif olunan mexanizmi yuxarıda göstərildiyi kimi əsas inter-
mediatlar (I-V) saxlayır, reaksiya prosesi zamanı əsas intermediatların əmələ
gəlməsinin düzgün ardıcıllığını seçin.
(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

AZE-3 T-9 Q-4



Theory

A9-1
English (Official)

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

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)
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