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Γενικές Οδηγίες

• Η εξέταση περιλαμβάνει 9 ερωτήματα.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο στυλό 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 στυλό 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 παρά-
δειγμα:

(Υποθέτετε ότι επιλέγετε το (A) από τα (A), (B), (Γ) και (Δ).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (Γ) [ ] (Δ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Ερωτήματα και Πληροφορίες για τη Βαθμολόγηση

Αρ. Τίτλος Σύνολο μονάδων % της ολικής βαθμολογίας
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 Ενεργοποίηση Φωσφινών 36 7
7 Οργανικά Μόρια στη Ζωή 32 9
8 Εντυπωσιακοί Χειρικοί Σπιροκαταλύτες 36 10
9 Ολική Σύνθεση της Capitulactone 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

pi: 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 κατά 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 τροχός

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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Ένας γρήγορος 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 επειγόντος 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 νανο-
σωματίδια του χρυσού συσχετίζεται ισχυρά με το μέγεθός τους και την 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 μονόκλω-
νων 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 στη παρακάτω εικόνα). Έτσι το νουκλεϊκό οξύ στόχος του
κορωνοϊού που υπάρχει σε ένα δείγμα μπορεί να ανιχνευτεί.

Διεσπαρμένα (Κόκκινα) Συσσωματωμένα (Μπλε）

GRC-2 T-1 Q-1



Theory

Q1-2
GREEK (Greece)

1.1 Επιλέξτε την περιοχή που απορροφούν τα διεσπαρμένα νανοσωματίδια του
χρυσού διαλέγοντας το κατάλληλο γράμμα (a - f στον τροχό χρωμάτων της ει-
κόνας 0.1 στις Γενικές οδηγίες).

1.0 pt

1.2 Επιλέξτε την 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 στο μεταλλικό χρυσό (πυκνότητα 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Υπολογίστε 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 τετραχλωρο-
χρυσικού (ΙΙΙ) οξέος [ hydrogen tetrachloroaurate(III)] (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) και ενός αναγωγικού
παράγοντα (όπως το κιτρικό νάτριο [ sodium citrate]). Ένα διάλυμα, όγκου 100 mL, που περιέχει μονα-
δικού μεγέθους ομοιόμορφα σφαιρικά νανοσωματιδία χρυσού με διάμετρο 30.0 nm, παρασκευάζεται
από την πλήρη μετατροπή 5.2mg HAuCl4 · 3H2O σε νανοσωματίδια χρυσού. Η απορρόφηση του κόκκι-
νου αυτού διαλύματος μετρήθηκε 0.800 στα 530nm με ένα UV-Vis φασματοφωτόμετρο.

1.4 Υπολογίστε τον συντελεστή μοριακής απορροφητικότητας ανάmol νανοσωμα-
τιδίων χρυσού του προκύπτοντος διαλύματος στα 530nm. Η οπτική διαδρομή
της κυψελίδας που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1 cm. Εάν δεν έχετε υπολογίσει τον
αριθμό των ατόμων του χρυσού (𝑁 ) στην ερώτηση 1.3 , χρησιμοποίηστε την
τιμή 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Η μέθοδος προσθήκης σταθερής ποσότητας χρησιμοποιήθηκε για τον χρωματομετρικό προσδιορισμό
του νουκλεϊκού οξέος στόχου. Το αρχικό δείγμα, που λήφθηκε με την μπατονέτα από τον λαιμό, χωρί-
ζεται σε δύο ίσα μέρη. Οι απορροφήσεις, στα 600 nm, των δύο διαλυμάτων, που προέκειψαν μετά την
προσθήκη του διαλύματος ανίχνευσης και νερού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

GRC-2 T-1 Q-2



Theory

Q1-3
GREEK (Greece)

No. Όγκος του δείγματος Όγκος του διαλύματος Όγκος προτύπου Όγκος νερού Απορρόφηση
της μπατονέτας των νανοσωματιδίων διαλύματος, 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 Υπολογίστε την συγκέντρωση του νουκλεϊκού οξέος του ιού στο αρχικό δείγμα. 4.0 pt
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Ένας γρήγορος οπτικός έλεγχός για τον COVID 19

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

Μέγιστη Βαθμολογία (pt) 1 1 4 4 4 14
Βαθμολογία

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 = ______________________________

GRC-2 T-1 A-1
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

GRC-2 T-1 A-2
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Το χρώμιο στην αρχαία και την 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

(Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα του Palace Museum)

Η μαύρη γυαλισμένη πορσελάνη είναι μια ειδική κινεζική πορσελάνη που ήταν δημοφιλής στις δυνα-
στείες Τανγκ και Σονγκ (πριν από 1000 χρόνια). Τα κεραμικά σκεύη περιείχαν οξείδια σιδήρου ως κύριο
χρώμα, που αναμειγνυόταν και με άλλα οξείδια στοιχείων μετάπτωσης για να σχηματίσουν άλλους χρω-
ματικούς 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 σπι-
νελίου 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 τετραε-
δρικών 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 λε-
πτομέρειες για δύο γειτονικές υπομονάδες τύπου Ι και τύπου II φαίνονται στο Εικόνα 2.1(c).

2.1 Πόσα κατιόντα Α και πόσα Β υπάρχουν σε μία μοναδιαία κυψελιδα; 2.0 pt

Το μαύρο κεραμικό χρώμα με δομή σπινελίου μπορεί να παραχθεί με θέρμανση μείγματος Fe2O3 και
Cr2O3 με καθορισμένη αναλογία, σε αναγωγικές συνθήκες (αντίδραση (I)). Όταν η αναλογία μαζών των
Fe2O3και Cr2O3είναι 63.6 ∶ 36.4, αυτά αντιδρούν πλήρως μεταξύ τους παράγοντας μια μόνο ένωση. Το
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προϊόν έχει δομή σπινελίου, στην οποία οι τετραεδρικές θέσεις των Α καταλαμβάνονται μόνο από τα
κατιόντα του σιδήρου.

2.2 Στην αντίδραση (Ι), ποιο στοιχείο ανάγεται; 1.0 pt

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

6.0 pt

Εκτός από την εισαγωγή προσμίξεων (doping) σto μαύρο κεραμικό χρώμα, χρωστικές που περιέχουν
χρώμιο χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική και την εκτύπωση λόγω των πολλών χρωμάτων που παρου-
σιάζουν, 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 Γράψτε τον χημικό τύπο της ένωσης E. 1.0 pt

2.5 Γράψτε την αντίδραση F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Επιλέξτε 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 μόνο σημαντικό 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 πυρίνας 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 φά-
σματα UV-vis, τα οποία παρουσιάζουν, στην ορατή περιοχή, μία απορρόφηση
στους 21500 cm−1 για την ένωση 1 και μια απορρόφηση στους 16700 cm−1για
την ένωση 2, αντίστοιχα.
Επιλέξτε 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 άσπρο, 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 Δoίση με 16000 cm−1, σχεδιάστε τις
απεικονίσεις των ηλεκτρονίων των d τροχιακών στο ιόν του Cr(II) στην ένωση
2 και υπολογίστε 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 πε-
ριέχουν 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 ηλεκτρο-
νίων. Υπολογίστε τη μαγνητική ροπή σε μονάδες 𝜇B για το ιόν του Cr(II) στην
ένωση 2.
 

2.0 pt
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Theory

A2-1
GREEK (Greece)

Το χρώμιο στην αρχαία και την 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)

GRC-2 T-2 A-1
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A2-2
GREEK (Greece)

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)

GRC-2 T-2 A-2
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A2-3
GREEK (Greece)

2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B

GRC-2 T-2 A-3
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Theory

Q3-1
GREEK (Greece)

Δέσμευση και μετασχηματισμός διοξειδίου του άνθρακα

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

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 ατμο-
σφαιρικό 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 απορρό-
φυσης αναγεννάται με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου στο σύστημα (βήμα 2). Το λευκό ίζημα
Α που παραλαμβάνεται από το βήμα 2 διασπάτε 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 Γράψτε τους χημικούς τύπους των ενώσεων A και B . 2.0 pt

3.2 Γράψτε 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 τουαλκαλικού διαλύματος
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.

GRC-2 T-3 Q-1



Theory

Q3-2
GREEK (Greece)

Εικόνα 3.1 Σχηματικό σχεδιάγραμμα της πειραματικής διάταξης

Το ηλεκτροχημικό στοιχείο περιέχει τρία διαμερίσματα: την περιοχή της ανόδου (Α), την περιοχή οξί-
νισης (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 οξεί-
δωση του H2 στην άνοδο μεταφέρονται στο διαμέρισμα οξίνισης, το οποίο τροφοδοτείται με το εξα-
ντλημένο 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 Γράψτε τις ημιαντιδράσεις που συμβαίνουν στα ηλεκτρόδια της ανόδου (Α) και
της καθόδου (C) αντίστοιχα.

2.0 pt

3.4 Γράψτε τις ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις για τις αντιδράσεις 1 έως 3 που
συμβαίνουν στο οξινισμένο διαμέρισμα (B).

3.0 pt

3.5 Επιλέξτε όλες τις σωστές φράσεις που περιγράφουν την κίνηση των κατιόντων
κατά την λειτουργεία 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 στοι-
χείο είναι 2.00 A και ο ρυθμός ροής του διαλύματος (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) 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).

GRC-2 T-3 Q-2



Theory

Q3-3
GREEK (Greece)

3.6 Υπολογίστε 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 ZIFs 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 προτιμά-
ται στους ζεόλιθους (όπως φαίνεται παρακάτω) έχει οδηγήσει στη σύνθεση μεγάλου αριθμού ZIFs με
τετραεδρικές τοπολογίες τύπου ζεόλιθων.

Το ZIF-8 είναι ένα από τα αντιπροσωπευτικά ZIFs, το οποίο παρουσιάζει δομή ανάλογη με του σοδαλίτη
[sodalite] (SOD), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2. Το ZIF-8 συντέθηκε αρχικά από τους Κινέζους επιστή-
μονες Xiao-Ming Chen et al. (που το ονόμασαν MAF-4) κατά την αντίδραση Zn2+ με 2-μεθυλοϊμιδαζόλη
(CH3(C3N2H3), HmIm). Το ZIF-8 κρυσταλλώνει στο κυβικό σύστημα με την παράμετρο κυψέλης 𝑎 =
1.632 nmόταν η φάση δεν περιέχει μόρια διαλύτη, με την ενεργή διάμετρο πόρων (όταν αναπαρίσταται
σαν εικονική σφαίρα στην Εικόνα 3.2d) ίση με 1,16 nm.

GRC-2 T-3 Q-3



Theory

Q3-4
GREEK (Greece)

Εικόνα 3.2 Τοπολογία των SOD και η δομή του ZIF-8
(a) Η τοπολογία του κλωβού των SOD,
(b) Ο κλωβός τύπου SOD στην ZIF-8 σχηματίζεται από τα κατιόντα Zn2+ (που βρίσκονται στα κέντρα των τετραέδρων) at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

και ημιδαζολικά ανιόντα (τα άτομα Η έχουν παραληφθεί),
(c) Η δομή τύπου SOD με την μοναδιαία κυψελίδα να αναπαρίσταται με ένα τετράγωνο πλαίσιο,
(d) Οι πόροι του ZIF-8 έχουν γεμιστεί με τις εικονικές σφαίρες.

Σημείωση: Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συμβολισμούς ”HmIm” και ”mIm” που αντι-
προσωπεύουν το 2-μεθυλοϊμιδαζολόνη και το 2-μεθυλοϊμιδαζολικό ανιόν αντίστοιχα για την επίλυση
των παρακάτω ερωτήσεων.

3.7 Γράψτε τον χημικό τύπο ενός κλωβού σοδαλίτη. 2.0 pt

GRC-2 T-3 Q-4
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Q3-5
GREEK (Greece)

3.8 Γράψτε τον χημικό τύπο μίας μοναδιαίας κυψελίδας του ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Υπολογίστε το εμβαδόν της εσωτερική επιφάνεια (𝑆) των πόρων (όπως αυτή
έχει μοντελοποιηθεί με τις εικονικές σφαίρες) 1 g ZIF-8 (σε m2 ). Εάν δεν κατα-
φέρατε να βρείτε τον χημικό τύπο της μοναδιαίας κυψελίδας, χρησιμοποιήστε
ως μοριακή μάζα της μοναδιαίας κυψελίδας τον αριθμό 3500.

5.0 pt

3.10 Υπολογίστε το πορώδες 𝑅 του ZIF-8 ( 𝑅 είναι η αναλογία όγκου πόρων προς
τον πραγματικό όγκο του υλικού) και τον συνολικό όγκο των πόρων 1 g ZIF-8
(𝑉𝑝, σε cm3).

7.0 pt

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

Ο μηχανισμός καταλυτικής μετατροπής του CO2 σε κυκλική ανθρακική ένωση με χρήση καταλύτη ZIF-8
που προτείνεται, είναι :

GRC-2 T-3 Q-5
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Q3-6
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3.11 Εάν η ZIF-8 παρέχει όξινες θέσεις στην παραπάνω καταλυτική διαδικασία, ολο-
κληρώστε τον μηχανισμό επιλέγοντας από τα ενδιάμεσα που ακολουθούν τα
κατάλληλα:

Επιλέξτε τα ενδιάμεσα που αντιστοιχούν στα ενδιάμεσα I και II αντίστοιχα.

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 της
ZIF-8 σε CO2 και H2O έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ZnCO3 .

3.12 Γράψτε την ισοσταθμισμένη χημική εξίσωση της ZIF-8 με το CO2 και το H2O. 2.0 pt

GRC-2 T-3 Q-6
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A3-1
GREEK (Greece)

Δέσμευση και μετασχηματισμός διοξειδίου του άνθρακα

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:

GRC-2 T-3 A-1
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A3-2
GREEK (Greece)

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)

GRC-2 T-3 A-2



Theory

A3-3
GREEK (Greece)

3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)

GRC-2 T-3 A-3
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A3-4
GREEK (Greece)

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)

GRC-2 T-3 A-4
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Theory

Q4-1
GREEK (Greece)

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 στοιχεια-
κού θείου. Με θέρμανση του πυρίτη με μειωμένη παροχή αέρα, παράγει στοιχειακό θείο με θεωρητική
απόδοση 100%, ενώ το άλλο προϊόν που σχηματίζεται είναι το 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 αντί-
δραση μπορεί να παρακολουθηθεί με μέτρηση της ποσότητας του SO2. Για αυτή την παρακολούθηση
ακολουθείται η πιο κάτω μέθοδος:

Σκόνη ακατέργαστου μεταλλεύματος θερμαίνεται σε κλίβανο ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Το παραγό-
μενο SO2 απορροφάται από ένα διάλυμα NaOH 2 mol L−1 . Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση το διάλυμα
μεταφέρεται σε ογκομετρική φιάλη 500 mL και αραιώνεται με απεσταγμένο νερό, μέχρι τη χαραγή.

GRC-2 T-4 Q-1



Theory

Q4-2
GREEK (Greece)

25.00 mL από το αραιωμένο διάλυμα προστίθενται σε φιάλη που περιέχει 50.00 mL πρότυπου δια-
λύματος ιωδίου 0.05122 mol L−1 I2 και 5 mL διαλύματος 20% H2SO4 . Η φιάλη φυλάγεται 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%, και συνεχίζεται η
ογκομέτρηση μέχρι να εξαφανιστεί σχηματισθέν το μπλε χρώμα.

4.2 Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις όλων των αντιδράσεων που περιέ-
χουν 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, ακο-
λουθώντας την πιο πάνω διαδικασία, καταναλώθηκαν 18.47mL πρότυπου δια-
λύματος Na2S2O3. Θεωρώντας ότι δεν έχει παραχθεί άλλη ένωση που να περιέ-
χει 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 θεω-
ρητική πυκνότητα ενέργειας που διαθέτει ξεπερνά αυτή των συμβατικών μπαταρίων ιόντων λιθίου. Η
συνολική 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 ηλεκτρενεργό υλικό [active material] της ανόδου
κατά την εκφόρτιση.

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

3.0 pt

4.5 Να υπολογίσετε τον λόγο των μαζών του active material της καθόδου προς το
active material της ανόδου, σύμφωνα με την συνολική αντίδραση στη μπατα-
ρία.

1.0 pt

Μια μπαταρία ιόντων λιθίου (LIB), η οποία έχει τάση λειτουργίας με μέση τιμή 3.8 V και ωφέλιμη χωρη-
τικότητα 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 active material
ηλεκτροδίου και μπορεί να αντιδράσει στοιχειομετρικά κατά την εκφόρτιση,
να υπολογίσετεπόσεςώρες η νέα μπαταρία θαπαρέχει 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 διαδοχικές αντιδράσεις δη-
μιουργώντας διάφορα διαλυτά πολυσουλφίδια του λιθίου (Li2Sn, n = 3 − 8). Αυτά τα πολυσουλφίδια
του λιθίου θα μπορούσαν να διαχυθούν στην άνοδο και να τη διαβρώσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια
των 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 τα διαμορφομερή με συγκρίσιμες ενέργειες, Li2S6(I) και Li2S6(II) συ-
νυπάρχουν σε 1,2-διμεθοξυαιθάνιο (1,2-dimethoxyethane, DME), ενός συνηθισμένου διαλύτη ηλεκτρο-
λυτών στις μπαταρίες λιθίου-θείου. Πιο κάτω απεικονίζεται η διάσταση του Li2S6 σε DME:
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Χημική ισορροπία των Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 και LiS•

3 σε DME

Πίνακας 4.1 Ενέργειες διάστασης κατά 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 τα 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

4.9 Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Πίνακα 4.1, να υπολογίσετε τη φαινομε-
νική σταθερά διάστασης του Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 σε DME (298.15K,1bar).
5.0 pt
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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 πρότυπες ενέργειες επιδιαλύτωσης κατά Gibbs του
αέριου Li+(g) σε Li+(sol) σε διάφορους διαλύτες.

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 πολυσουλ-
φιδίων 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 (αγνοήστε τη μεταβολή του
όγκου). Αν υποθέσουμε ότι στο DMSO υπήρχουν μόνο τα ακόλουθα πολυσουλφίδια: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，

S2−
7 ，S2−

8 . Και ο λόγος των συγκεντρώσεων ισορροπίας των ειδών που περιέχουν θείο είναι :

[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
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Αλληλομετατροπή μεταξύ Οξειδίων του Αζώτου

15% της συνολικής 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 κλπ., και 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 ελέγ-
χονται 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 μηχα-
νισμού:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

5.1 Να εξάγετε τον νόμο 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, δίνετε κατά προσέγγιση από την σχέση ln𝐾𝑐1 =
𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 και 𝑁 είναι σταθερές). Η εξάρτηση της σταθεράς 𝑘2 από τη θερμοκρασία δίνετε από την
εξίσωση Arrhenius με προεκθετικό παράγοντα 𝐴2 και φαινομενική ενέργεια ενεργοποίησης 𝐸𝑎,2. Να
υποθέσετε ότι τα 𝐸a,2 και 𝐴2 είναι ανεξάρτητα της θερμοκρασίας.
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5.2 Να εκφράσετε τον προεκθετικό παράγοντα (𝐴+) και την 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 αντίστοιχη φαινομενική ενέργεια ενεργοποίησης είναι 1.20 kJmol−1.

5.3 Να υπολογίσετε την σταθερά ταχύτητας (σε L2mol−2min−1) για αυτή την ολική
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 πρότυπες μεταβολές της ενθαλπίας και της εντροπίας 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 συ-
γκέντρωσης των NO και O2.

5.6 Να εξάγετε την έκφραση του νόμου ταχύτητας αυτής της αντίδρασης (σαν
φαινομενική σταθερά ταχύτητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας η 𝑘−)
και να υπολογίσετε την τιμή της φαινομενικής αυτής 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

ΑέριοNO2 έχει διοχετευτεί σε δοχείο με σταθερό όγκο, το οποίο διατηρείται στους 600K και το σύστημα
αφήνεται να φτάσει σε ισορροπία. Ποσοστό 20% του αντιδρώντος έχει μετατραπεί σε NO και O2. Όλα
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τα αέρια να θεωρηθούν ιδανικά.

5.7 Να υπολογίσετε την ολική πίεση για αυτό το σύστημα αντίδρασης στην ισορ-
ροπία. (Αν δεν έχετε υπολογίσει το 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) στην ερώτηση 5.4, να χρησιμο-
ποιήσετε 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 η οξείδωση του NO σε NO2 και η απορρόφηση του σχηματιζόμενου NO2 με απορ-
ροφητικά υλικά. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης του NO στα καυσαέρια, η αυθόρμητη
οξείδωσή του στην ατμόσφαιρα είναι πολύ αργή, για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Γενικά, στερεοί κατα-
λύτες χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν αυτή την αντίδραση. Η οξείδωση του NO λαμβάνει χώρα
στην επιφάνεια ενός συγκεκριμένου καταλύτη (CatX) μέσω του ακόλουθου μηχανισμού (η θέση προσ-
ρόφησης 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 προ-
χωρήσει πέραν μιας μονοστρωματικής κάλυψης, και ότι αυτές οι ουσίες προσροφούνται από το ίδιο
είδος θέσεων προσρόφησης [Sites] στην επιφάνεια. Οι κλασματικές καλύψεις των NO, NO2 και O (η κλα-
σματική κάλυψη 𝜃 ορίζεται ως η αναλογία των θέσεων προσρόφησης που έχουν καλυφθεί ως προς τον
συνολικό αριθμό των 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 υπο-
θέσετε ότι όλες οι διεργασίες προσρόφησης και εκρόφησης είναι πολύ πιο γρήγορες από την αντίδραση
(S3).

5.8 Να εξάγετε την έκφραση για το 𝜃v ως συνάρτηση των [NO], [O2], [NO2] και των
σταθερών ταχύτητας των αντιδράσεων (S1) έως (S4).

6.0 pt

5.9 Να επιλέξετε τη σωστή έκφραση για την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης
2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g). Να θεωρήσετε ότι η συγκέντρωση και η προσ-
ρόφηση του NO2 είναι και οι δύο 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

(Γ) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(Δ) 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 ενός 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 άλλος καταλύτης (CatY) χρησιμοποιείται επίσης στην 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 είναι συμβατός με αυτή την καμπύλη.
(A) S3
(B) S5
(Γ) 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) = ______________________________

GRC-2 T-5 A-3
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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GREEK (Greece)

5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (Γ) [ ] (Δ)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (Γ)
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Q6-1
GREEK (Greece)

Ενεργοποίηση Φωσφινών

7% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτημα 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 οι ανάλογες ενώσεις, του φωσφόρου, των αμινών. Όπως και οι αμίνες, έχουν και αυ-
τές ένα μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων αλλα σε ένα άτομο φωσφόρου και δράσουνως βάσεις κατά Lewis ή
ως πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Σε αντίθεση όμως με τις τριτοταγείς αμίνες, οι χειρικές φωσφίνες, όπως
η P1, με τρεις διαφορετικούς υποκαταστάσεις, μπορούν να απομονωθούν ως καθαρά εναντιομερή. Οι
χειρικές φωσφίνες χρησιμοποιούνται συχνά ως χειρόμορφοι υποκαταστάτες (ligands) στην κατάλυση
με μέταλλα μετάπτωσης.

6.1 Χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό R/S, να προσδιορίσετε την απόλυτη απει-
κόνιση της P1.

3.0 pt

Η οργανοκατάλυση αυξήθηκε ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οπότε και αναπτύχθηκε ένας μεγά-
λος αριθμός αντιδράσεων που καταλύονταν 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 τριφαινυλοφω-
σφίνη [triphenylphosphine], ο αλλενοϊκός αιθυλεστέρας [ethyl allenoate] 1 και ο ακρυλικός μεθυλεστέ-
ρας [methyl acrylate] 2 παράγουν δύο παράγωγα κυκλοπεντενίου 3 (κύριο) και 4 (δευτερεύον).

Lu (3+2) κυκλοπροσθήκη:

GRC-2 T-6 Q-1



Theory

Q6-2
GREEK (Greece)

Σύμφωνα με έναν γενικά αποδεκτό μηχανισμό, η αντίδραση Lu (3+2) είναι μια τυπική αντίδραση κυ-
κλοπροσθήκης. Αρχικά, ο καταλύτης τριφαινυλοφωσφίνη παίρνει μέρος σε μια πυρηνόφιλη προσθήκη
στον ethyl allenoate 1 σχηματίζοντας ένα διπολικού ιόν (zwitterion), το ενδιάμεσο Α, το οποίο στη συ-
νέχεια κυκλοποιείται αντιδρώντας με το methyl acrylate μέσω δύο πορειών. Η πορεία που οδηγεί στην
ένωση 3, σχηματίζει in situ ένα υλίδιο του φωσφόρου, το ενδιάμεσο Β, το οποίο μετατρέπεται αντιστρε-
πτά στο ενδιάμεσο C με μεταφοράς πρωτονίου. Το C με αντίδραση απόσπασης παράγει το κύριο προϊόν
3 και απελευθερώνει τον καταλύτη, την φωσφίνη. Η πορεία που οδηγεί στην ένωση 4, σχηματίζει ως
ενδιάμεσο ένα υλίδιο του φωσφόρου Β’, το οποίο επίσης μετατρέπεται αντιστρεπτά στο ενδιάμεσο C’
με μεταφοράς πρωτονίου. Το C’ με αντίδραση απόσπασης παράγει το δευτερεύον προϊόν 4 και επανα-
σχηματίζεται ο καταλύτης, η φωσφίνη.

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 ο προσδιορισμός της στερεοχημείας).

6.0 pt

6.3 Να σχεδιάσετε τις δομές των ενδιάμεσων B’ και C’ (δεν απαιτείται ο προσδιο-
ρισμός της στερεοχημείας).

8.0 pt

Κάτω από παρόμοιες συνθήκες, ο ethyl allenoate 1 και ο φουμαρικός διαιθυλεστέρας [diethyl fumarate]
5 παράγουν εύκολα, το αντίστοιχο προϊόν κυκλοπροσθήκης 6.
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6.4 Να σχεδιάσετε τη δομή της ένωσης 6 (δεν απαιτείται ο προσδιορισμός της στε-
ρεοχημείας).

5.0 pt

Η ασύμμετρη αντίδραση κυκλοπροσθήκης Lu (3+2) μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ως
καταλυτών χειρικών φωσφίνων. Για παράδειγμα, με καταλύτη τη χειρόμορφη δικυκλική φωσφίνη P2,
ο ethyl allenoate 1 και ο methyl acrylate 2 παράγουν το προϊόν κυκλοπροσθήκης 3, εμπλουτισμένο σε
ένα εναντιομερές, με 80% ee (enantiomeric excess).

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 αστερίσκο που είναι λάθος 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 για την οργανική σύνθεση. Για πα-
ράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για τη σύνθεση της (–)-χινεσόλης [hinesol], ενός σημαντικού συ-
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στατικού του κινεζικού φαρμακευτικού βοτάνου Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Με κα-
ταλύτη την PPh3, η χειρόμορφη κυκλοεξανόνη [cyclohexanone] 7 κυκλοποιήτε με τον αλλενοϊκό tert-
βουτυλεστέρα [tert-butyl allenoate] 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 (–)-hinesol μέσω μιας διεργασίας πολλαπλών σταδίων.

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

5.0 pt
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Αξιοποιώντας τις φωσφίνες

7% της συνολικής 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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GRC-2 T-7 C
ATHANASIOS FEIDAKIS

Theory
Organic Molecules in Life

Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

GRC-2 T-7 C-1



Theory

Q7-1
GREEK (Greece)

Οργανικά Μόρια στη Ζωή

9% της συνολικής 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 Σε-
πτεμβρίου 1965, Κινέζοι επιστήμονες συνέθεσαν τεχνητά για πρώτη φορά κρυσταλλική ινσουλίνη βο-
οειδών, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στο ταξίδι της εξερεύνησης των μυστικών της ζωής και
άνοιξε την εποχή της σύνθεσης πρωτεϊνών.

Το γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε για να τιμήσει την 50η επέτειο (2015) της πρώτης σύν-
θεσης τεχνητής κρυσταλλικής ινσουλίνης βοοειδών.

Η σύζευξη (coupling) καρβοξυλομάδων με αμινομάδες για τη δημιουργία αμιδικού δεσμού είναι η πιο
στοιχειώδης αντίδραση στη σύνθεση πεπτιδίων και πρωτεϊνών. Η αλλενόνη [Allenone] 2 αναφέρθηκε
ότι μπορεί να ενεργοποιήσει το καρβοξυλικό οξύ 1, κάτω από ήπιες συνθήκες αντίδρασης, μέσω σχημα-
τισμού του ενδιαμέσου 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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Q7-2
GREEK (Greece)

Παρομοίως, τοΝ-αιθυνυλ-Ν-μεθυλ-p-τολουολοσουλφοναμίδιο [N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide]
(MYTsA) μέσω της κύριας δομής συντονισμού του 7 (η Ts ομάδα δεν λαμβάνεται υπόψη στον συντονι-
σμό) μπορεί να ενεργοποιήσει το καρβοξυλικό οξύ με τον ίδιο τρόπο όπως η allenone 2.

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

12.0 pt

Καθώς το μήκος της πεπτιδικής αλυσίδας αυξάνεται, ο σχηματισμός των νεων αμιδικών δεσμών γίνε-
ται πιο δύσκολος και για αυτό οι συμβατικές μέθοδοι σύζευξης δεν εφαρμόζονται στη σύνθεση των
πρωτεϊνών. Κατά την πρώτη σύνθεση κρυσταλλικής ινσουλίνης βοοειδών, αναπτύχθηκε μια μέθοδος
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βασισμένη στη χημεία της ακυλυδραζίνης [acylhydrazine] 13 για να καταστεί εφικτή η δύσκολη αμι-
δική σύζευξη (coupling) μεταξύ των δύο πεπτιδίων. Όπως φαίνεται στην ακόλουθη πορεία, 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 αντι-
δραστήρια όπως το Ν-φαινυλομαλεϊμίδιο [ N-phenyl maleimide] 18, η προτιμώμενη θέση αντίδρασης
είναι οι πιο πυρηνόφιλες ομάδες θειόλης, μέσω προσθήκης Michael.

Κάτω από ασθενώς βασικές συνθήκες (pH = 7.5), το αντιδραστήριο 19 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 της 23, η οποία αντιδρά
με ακόμα μία πρωτεΐνη 20. Το προκύπτον κύριο προϊόν μπορεί να υπάρξει είτε στην άκυκλη μορφή 24
είτε στην κυκλική μορφή 25, με παρόμοια ισορροπία με την ισορροπία που επικρατεί μεταξύ των 22
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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 συνολικής 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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Q8-1
GREEK (Greece)

Εντυπωσιακοί Χειρικοί Σπιροκαταλύτες

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

Μέγιστη βαθμολογία (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 Nankai στην Κίνα, ανέπτυξαν μια σειρά χειρικών σπι-
ροκαταλυτών με υψηλή δραστικότητα, οι οποίοι βελτίωσαν δραματικά την αποτελεσματικότητα της
ασύμμετρης σύνθεσης, και πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως στη φαρμακοβιομηχανία. Αυτοί οι κατα-
λύτες 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 σχεδιά-
γραμμα.

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 χρησιμο-
ποιηθεί σαν 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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To ρακεμικό μείγμα των σπιροενώσεων 6 αντιδρά με το (–)-χλωροφορμικό μενθυλεστέρα [menthyl
chloroformate] (10) και παράγονται οι ενώσεις 11a και 11b, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν με
χρωματογραφία στήλης, και στη συνέχεια με υδραζινόλυση [hydrazinolysis δίνουν τις οπτικά καθαρές
ενώσεις (+)-6 και (–)-6.

Σημείωση:

eq= ισοδύναμο

8.3 Να επιλέξετε από τις παρακάτω προτάσεις την σωστή.
(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 διαμορφομερών.

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 dτροχιακών για το μέ-
ταλλο Ir στον καταλύτη Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

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

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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Εντυπωσιακοί Χειρικοί Σπιροκαταλύτες

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 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)

GRC-2 T-8 A-1



Theory

A8-2
GREEK (Greece)

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)

GRC-2 T-8 A-2
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Theory

Q9-1
GREEK (Greece)

Ολική Σύνθεση της Capitulactone

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 9.1 9.2 9.3 9.4 Σύνολο

Μέγιστη Βαθμολογία (pt) 24 2 16 2 44
Βαθμός

Το φυτό Curculigo capitulata αναπτύσσεται στη Νότια Κίνα και χρησιμοποιείται από καιρό στην παρα-
δοσιακή κινέζικη βοτανοθεραπεία για τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Η capitulactone (1) απομονώ-
θηκε 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 capitulactone 1 είναι η ιωδίωση της 4-bromoveratrole 2 μέσω
του κύριου ενδιαμέσου 12 όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

GRC-2 T-9 Q-1



Theory

Q9-2
GREEK (Greece)

Σημείωση:

cat = καταλύτης

eq = ισοδύναμο

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

24.0 pt

GRC-2 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
GREEK (Greece)

Η (R)-Epichlorohydrin (7) έχει παρασκευαστεί από τη (+)- mannitol (13) μέσω της ακόλουθης συνθετικής
πορείας.

Σημείωση:

eq = ισοδύναμο

GRC-2 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
GREEK (Greece)

conc = πυκνό

9.2 Από τις ακόλουθες συνθήκες, να επιλέξετε την καταλληλότερη για το Α.
(a) Πυριδίνη [Pyridine]
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Άνυδρος 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 δικετάλη [diketal] 14 μπορεί επίσης να παρασκευαστεί από τη (+)-mannitol (13) και το 2-
2-methoxypropene (23) στη παρουσία καταλυτικής ποσότητας τολουολοσουλφονικού οξέος
[tolunesulfonic acid] (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 σχημα-
τισμού 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

GRC-2 T-9 Q-4



Theory

A9-1
GREEK (Greece)

Ολική Σύνθεση της Capitulactone

9% της ολικής βαθμολογίας
Ερώτηση 9.1 9.2 9.3 9.4 Σύνολο

Μέγιστη βαθμολογία (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)

GRC-2 T-9 A-1



Theory

A9-2
GREEK (Greece)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

GRC-2 T-9 A-2



Theory

A9-3
GREEK (Greece)

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)

GRC-2 T-9 A-3
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