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Generelle instrukser

• Prøven har 9 oppgaver.

• Bruk kun penn og ikke-programmerbar kalkulator.

• Prøven varer 5 timer.

• Begynn kun etter at START-kommand er gitt.

• Alle svarmå skrives i de respektive svarbokser på svararkenemedenpenn. Bruk baksiden av arkene
dersom du trenger kladdpapir. Husk at kun innhold i svarbokser teller.

• Skriv relevante utregninger i repektive svarbokser hvor det er nødvendig. Full poengsum for kor-
rekte svar gis bare dersom du viser hvordan du kom frem til svaret.

• Eksamensvakten til annonsere når det gjenstår 30 minutter.

• Dumå stanse alt arbeid når STOP-kommand er gitt. Hvis du ikke stanser, vil prøven ikke telle.

• Den offisielle engelske versjonen er tilgjengelig for avklaring hvis behov.

• Du kan ikke forlaate plassen din uten tillatelse. Trenger du assistanse (toalettbesøk, ødelagt kalku-
lator el.l) så rekk opp hånden og vent på eksamensvakten.

• For spørsmål hvor du er bedt om å velge mellom ulike alternativer skal du indikere ditt svar med
en hake ✓ i relevant boks [ ] . Eksempel:

(Hvis ditt svar er (A) blant alternativene (A), (B), (C) og (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

LYKKE TIL!
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Oppgaver og poengfordeling

Nr Tittel Poengsum % av total
1 Rask visuell nukleinsyretest for COVID-19 14 9
2 Krom i oldtid og moderne tid 21 11
3 Innfangning og omdannelse av karbondioksid 42 14
4 En nye reise for eldgammelt svovel 45 16
5 Omdannelse av nitrogenoksider 45 15
6 Nyttige fosfiner 36 7
7 Livets organiske molekyler 32 9
8 Merkverdig kiral spirokatalysator 36 10
9 Totalsyntese av Capitulactone 44 9

Total 100
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Fysiske konstanter og ligninger

Avogadros konstant: 𝑁𝐴 = 6, 022 × 1023 mol−1

Universell gasskonstant: 𝑅 = 8, 31446 J mol−1 K−1

Standardtrykk: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmosfæretrykk: 𝑝atm = 1 atm = 1, 01325 bar = 1, 01325 × 105 Pa
Nullpunkt for Celsius temperaturskala: 273, 15 K
Faradays konstant: 𝐹 = 9, 6485 × 104 C mol−1

Plancks konstant: ℎ = 6, 626 × 10−34 J s
Massen til elektron: 𝑚𝑒 = 9, 109 × 10−31 kg
Lysets hastighet: 𝑐 = 2, 998 × 108 m s−1

Pi: 𝜋 = 3, 141592653589793

Energi for et foton: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideelle gassligning: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodynamikkens 1. lov: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpi H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Endring i entropi: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs fri energi: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

Nernsts ligning: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

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

Integrert hastighetslov:
Nullte orden: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Første orden: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Andre orden:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Halveringstid for en første-ordens prosess: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Halveringstid for en andre-ordens prosess (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beers ligning: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektrisk arbeid: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Mengde elektrisk ladning: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volum av kule: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Overflateareal for kule: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Det periodiske system
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Fargehjulet

a: rød b: oransje c: gul d: grønn e: blå f: fiolett
1: Hvis en substans absorberer her 2: vil den fremstå med denne fargen.

Figure 0.1
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Rask visuell nukleinsyretest for COVID-19

9% av total
Deloppgave 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total

Poeng 1 1 4 4 4 14
Resultat

Raske og enkle metoder for tidlig deteksjon av COVID-19 er påkrevet. Deteksjon ved hjelp av gullnano-
partikler er en lovendemetode. Gullnanopartikler brukes ofte til visuell avlesing for testbrikker på grunn
av høy molar ekstinksjonskoeffisient. Fargen til gullnanopartikler korrelerer med deres størrelse og dis-
persitet, dvs fordeling i en løsning. Desto større nanopartiklene er, jo mer rød vil fargen være. Straks
partiklene begynner å aggregere og samle seg vil de skifte farge til blå.

Dersom overflaten av gullbaserte nanopartikler modifiseres med to typer enkelt-trådet (single-
stranded) nukleinsyrerfragmenter a og b vil partiklene begynne å aggregere i nærvær av nukleinsyren
(a’ b’),dersom sistnevnte sekvens (målmolekyl) er komplementær til de to fragmentene på partiklene.
Dette vil da gi en fargeforandring fra rød til blå i løpet av noen minutter, som indikert på figuren neden-
for. Basert på dette prinsippet kan man dermed detektere en på forhånd definert nukleinsyresekvens
(målmolekyl) av koronaviruset i en prøve.

Disperse partikler (Rød) Aggregerte partikler (Blå）
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1.1 Indikér absorbansbåndområdet for disperse gullnanopartikler med en passen-
de bokstav (a-f som vist i fargehjulet i Figur 0.1 i Generelle Instrukser)

1.0 pt

1.2 Indikér endring i absorpsjonsspektrumet til gullnanopartikler når de aggrege-
rer. Sammenlignet med bølgelengden for disperse partikler vil bølgelengden
for aggregerte partikler
(a) bli lengre
(b) bli kortere
(c) være uendret

1.0 pt

Gullnanopartikler består av rent gull med gullatomer som er tettpakket med en tetthet 𝜌 = 19, 3 𝑔 𝑐𝑚−3.

1.3 Beregn hvor mange gullatomer (𝑁 ) det er i en sfærisk gullnanopartikkel med
diameter 30, 0 𝑛𝑚.

4.0 pt

Syntesen av gullnanopartikler er avhengig av redoksreaksjonen mellom hydrogentetraklorgull(III)
(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) og en reduserende substans (som for eksempel natriumsitrat). 5, 2 𝑚𝑔 med
HAuCl4 · 3H2O ble fullstendig omdannet til uniforme sfæriske gullnanopartikler med en diameter på
30,0nm i en 100,0mL reaksjonsløsning. Absorbansen til den resulterende røde løsningen var 0,800
målt ved 530nm ved hjelp av et UV-Vis spektrofotometer.

1.4 Beregn den molare ekstinksjonskoeffisienten (molar absorbans) til den resul-
terende gullnanopartikkelløsningen ved 530nm per mol nanopartikler. Optisk
lengde for kyvetten som brukes er 1 cm. Hvis du ikke fant antall gullatomer (𝑁 )
i deloppgave 1.3 , kan du bruke 𝑁 = 1, 00 × 105.

4.0 pt

Standard addisjonsmetode ble brukt for å beregne mengde viral nukleinsyre ved hjelp av kolorimetrisk
deteksjon. Den originale innsamlede halsprøven (swab test) fra pasient ble delt opp i to like store deler.
Etter tilsetting av løsninger og vann som indikert nedenfor, ble absorbansen til de to løsningene målt
ved 600nm .

Prøve nr. Volum av Volum av løsning av Volum av standard Volum av Absorbans
gullnanopartikler løsning som inneholder vann

halsprøve (mL) modifisert med 2,0 μg mL−1 (mL)
nukleinsyrefragment (mL) målmolekyl/nukleinsyre (mL)

1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900
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1.5 Beregn konsentrasjonen av viral nukleinsyre i den originale halsprøven. 4.0 pt
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Rask visuell nukleinsyretest for COVID-19

9 % av total
Deloppgave 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total

Poeng 1 1 4 4 4 14
Resultat

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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Krom i oldtid og moderne tid

11 % av total
Deloppgave 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total

Poeng 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Resultat

(Foto er fra websiden til Palace Museum)

Sort glasert porselen er en spesiell kinesisk porselen som var populær i Tang- and Songdynastiene (for
ca. 1000 år siden). Keramikken inneholdt jernoksider som hovedfargeingrediens, og denne ble blandet
med andre innskuddsmetalloksider for å gi ulike fargeeffekter som for eksempel rød-brun, mørk brun
eller sort. Mørk glasert porselen er fremdeles populært i Kina.
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Den typiske sorte glaseringen består av Fe-inneholdende oksider med spinellstruktur. Spinelloksider
har generell formel AB2O4 og deres struktur består av et kubisk tettpakket gitter av O2− ioner hvor A
kationer okkuperer en-åttendedel av de tetraderiske vakansene/posisjonene,mensB kationer okkuperer
halvparten av de oktaedriske vakansene/posisjonene, som vist for enhetscellen i Figur 2.1(a).

Figur 2.1 Illustrasjon av spinellstruktur

Den kubiske enhetscellen til en spinellstruktur kan deles inn i 8 kubiske deler, hvor de stiplete linjene
viser de indre kantene av hver del. 4 av delene tilhører type I, mens de 4 andre delene er type II (Figur
2.1(b)). Detaljene for grenseflaten mellom deler av type I og type II er vist i Figur 2.1(c).

2.1 Hvor mange kationer av type A og B finnes i en enkelt enhetscelle? 2.0 pt

Den sorte glaserte keramikkglasurenmed spinellstruktur kan lages ved røsting av Fe2O3 og Cr2O3 i et gitt
forhold under reduserende atmosfære (reaksjon (I)). Når Fe2O3 og Cr2O3 reagerer med masseforholdet
63,6 ∶ 36,4, vil de omdannes fullstendig til en ren støkiometrisk forbindelse. Produktet har spinellstruk-
tur, hvor tetraedrisk A posisjoner er okkupert kun av kationer av jern.
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2.2 Hvilket grunnstoff blir redusert i reaksjon (I)? 1.0 pt

2.3 Beregn antall Fe3+ og Cr3+ i B-posisjoner i en enkelt enhetscelle. 6.0 pt

I tillegg til bruk i sort keramikkglasering, brukes også krom-inneholdende pigmenter i maling og trykk-
saker på grunn av de mange ulike fargene som skyldes ulike oksidasjonstrinn av krom, slik som +2, +3
and +6. Pigmentet kromgrønt (Cr2O3) kan omdannes til en rekke ulike forbindelser (D-G) ved hjelp av
følgende prosess, hvor E, F, og G er henholdsvis gul, oransje og rød.

2.4 Skriv den kjemiske formel for E. 1.0 pt

2.5 Skriv reaksjonslikning for F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Velg hvilken forbindelse som er H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Den varierende valensen til krom er ikke kun nyttig for produksjon av pigmenter, men også for katalyse.
For eksempel, en typisk Phillips katalysator for polymerisering av etylen består av kromoksidforbindelser
fordelt på et porøst bæremateriale som amorft silika. Den fire-koordinerte Cr(VI) spesien/forbindelsen
utgjør kjernen i pre-katalysatoren (1), og den er antatt å bli raskt redusert til en seks-koordinert Cr(II)
spesie/forbindelse (2) av etylenmolekylene ved starten. 2 er antatt å bidra til videre katalyse av polyme-
riseringen av etylenmolekyler.

2.7 Reaksjonen mellom 1 og etylen kan følges ved hjelp av UV–vis spektofotomet-
risk måling, siden lysabsorbansen i det synlige området av spekteret for forbin-
delse 1 er 21500 cm−1, og for forbindelse 2 er16700 cm−1 . Angi den forventede
kombinasjon av farger for henholdsvis 1 og 2.
(A) oransje og hvit
(B) oransje og blå
(C) blå og oransje
(D) blå og hvit

1.0 pt

2.8 Antatt at Cr(II) ioner i 2 er lokalisert i et regulært oktaedrisk krystallfelt med
energiforskjell (splitting energy) Δo tilsvarende 16000 cm−1, tegn en elektron-
konfigurasjon for d-elektronene til Cr(II) ioner i forbindelse 2, og beregn krys-
tallfeltstabiliseringsenergien (crystal field stabilization energy) (CFSE) for Cr(II)
ionet i 2. (Bemerk: Paringsenergien P for Cr(II) i 2 er 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Koordinasjonsforbindelser er paramagnetiske når de inneholder uparede elekt-
roner, og det tilhørendemagnetiskemomentet (𝜇) for innskuddsmetallkationer
er gitt ved funksjonen 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B hvor 𝑛 er antall uparede elektroner.
Beregn det magnetiske momentet for Cr(II) ionet i forbindelse 2 uttrykt ved
hjelp av 𝜇B.

2.0 pt
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Krom i oldtid og moderne tid

11 % av total
Deloppgave 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total

Poeng 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Resultat

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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Innfangning og omdannelse av karbondioksid

14 % av total
Deloppgave 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

Poeng 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Resultat

Klimaendringer er en av de mest kritiske globale utfordringer i dag. Økning av CO2 i atmosfæren har
blitt utpekt som den primære driver av global oppvarming. Studie av innfanging og omdannelse av CO2
har fanget stor interesse.

Direkte luftinnfanging (direct air capture; DAC) er en teknologi hvor målet er å ekstrahere CO2 direkte
fra luft, og det har vist lovende tendenser. Konvensjonell DAC kalles våt-skrubbing (wet scrubbing) hvor
man bruker alkalisk hydroksidløsning (typisk NaOH), og hvor da CO2 i luften absorberes inntil pH ≈ 10
(steg 1). Det brukte (sorbent) materialet blir regenerert ved å tilsette kalsiumhydroksid inn i systemet
(steg 2). Det hvite bunnfallet A som dannes i steg 2 dekomponerer ved 700 °C, og det dannes CO2 og en
ny hvit forbindelse B (steg 3). Til slutt kan man generere kalsiumhydroksid ved hydrering av B. Denne
prosessen er svært energikrevende. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4, 5 × 10−7, 𝐾a2 = 4, 7 × 10−11 )

3.1 Skriv kjemisk formel for A og B. 2.0 pt

3.2 Skriv balanserte reaksjonsligninger for alle mulige reaksjoner i steg 1-3. NaOH-
løsning brukes som sorbent.

5.0 pt

Nylig ble en elektrokjemisk prosess for regenerering av den alkaliske løsningen som brukes i våt-
skrubbingprosesser i DAC utviklet. Ren CO2 gass kunne samles opp for lagring eller videre bruk.
Prosessen er basert på et H2-resyklerende elektrokjemisk system (HRES), som vist i Figur 3.1.
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Figur 3.1 Skisse av eksperimentelt oppsett

Den elektrokjemiske cellen består av tre deler: en anodedel (A), en surgjørende del (B), og en katodedel
(C). De er separert av ioneselektive permeable/gjennomførendemembraner M1 ogM2. Når det er i drift,
vil protoner produsert ved oksidasjon av H2 ved anoden transporteres til den surgjørende delen, som
matesmed en løsning som inneholder Na2CO3 - NaHCO3, som igjen kommer fra en luftkompressor. Den
synkende pH i løsningen fører til omdanning av karbonat til hydrogenkarbonat (reaksjon 1) og videre
hydrogenkarbonat til karbonsyre (reaksjon 2). Når løsningen så er mettet med oppløst CO2 (løselighet:
0, 033 𝑚𝑜𝑙 𝐿−1), vil en videre senking av pH føre til frigjøring av CO2 gass (reaksjon 3). H2 dannet ved
katoden overføres til anoden og løsningen fra katoden kan gjenvinnes som DAC absorbent.

3.3 Skriv de to elektrodereaksjonene som skjer ved anoden (A) og katoden (C). 2.0 pt

3.4 Skrivbalanserte reaksjonsligninger for reaksjonene 1–3 i den surgjørendedelen
(B).

3.0 pt

3.5 Kryss av for alle korrekte utsagn som beskriver bevegelsen av kationer når sys-
temet er i drift.
(a) H+ ioner går gjennom membranen M1 fra A til B.
(b) H+ ioner går gjennom membranen M2 fra B til C.
(c) Na+ ioner går gjennom membranen M1 fra B til A.
(d) Na+ ioner går gjennom membranen M2 fra B til C.
(e) Både H+ and Na+ ioner kan gå gjennom membranene M1og M2.

2.0 pt

Cellen arbeider jevnt (steady state) når den elektriske strømstyrken gjennom cellen er 2,00 A og
strømningshastigheten for løsningen (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) inn i del B er
10,0 mLmin−1. pH i anodedelen holdes konstant lik 1.

3.6 Beregn hastighet for dannelse av CO2 gass (i mmol min−1). 8.0 pt
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Zeolittiske imidasolnettverk (Zeolitic imidazolate frameworks; ZIF), er en undergruppe av metallorganis-
ke nettverk (metal–organic frameworks; MOF), og de er lovende materialer for innfanging og utnyttelse
av CO2. Strukturen til ZIF’er ligner på zeolitter. De danner 3D-nettverkmed tetraedrisk koordinertemetal-
lioner (f.eks. Zn2+, Co2+) som knyttes sammen av imidasolat (Im−) og derivater av imidasolat. Imidasolate
er anionet til den konjugerte basen av imidasol (HIm)„ og binder til metallkationer (M) via sine to N ato-
mer. Fordi vinkelen M-Im-M er lik vinkelen Si-O-Si (145°) som man finner i zeolitter (som vist nedenfor),
har det blitt syntetisert en rekke ZIF’er med zeolitt-type tetraedrisk topologi.

ZIF-8 er en representativ ZIF som danner et nettverk (”sodalite framework”; SOD), som vist i Figur 3.2. ZIF-
8 ble syntetisert første gang av kinesiske forskere Xiao-Ming Chen m.fl. (de kalte den for MAF-4) ved å
reagere Zn2+ med2-metylimidasol (CH3(C3N2H3), HmIm). Forbindelsen krystalliserer i det kubiske system
med celleparameter 𝑎 = 1, 632 𝑛𝑚 , og har en løsemiddelfri form med effektiv porediameter på 1.16 nm
(vist som den innskrevne virtuelle kulen i Figur 3.2d) .
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Figur 3.2 Topologi for SOD og struktur av ZIF-8
(a) Topologi for SOD (sodalite) bur;
(b) SOD bur i ZIF-8 dannet av Zn2+ (i sentrum av tetraeder) og imidasolate (H atomer

vises ikke);
(c) Nettverk for SODmed enhetscelle markert som kvadratisk boks;
(d) Noen av porene i ZIF-8 er illustrert med virtuelle kuler .

Merknad: Om du ønsker det kan du bruke symbolene ”HmIm” og ”mIm” for å representere henholdsvis
2-metylimidasol and 2-metylimidasolat i de påfølgende svarene.

3.7 Skriv kjemisk formel for ett enkelt sodalite (SOD) bur. 2.0 pt

NOR-3 T-3 Q-4



Theory

Q3-5
Norwegian (Norway)

3.8 Skriv sammensetningen av en enhetscelle i ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Beregn det indre overflatearealet (𝑆) for de samlede porer (modellert ved hjelp
av virtuelle kuler) i 1 gram ZIF-8 (i m2). Hvis du ikke har funnet sammensetnin-
gen av enhetscellen kan du bruke 3500 som formelvekt (molekylmasse) for en
enkelt enhetscelle.

5.0 pt

3.10 Beregn porøsiteten𝑅 til ZIF-8 (𝑅 er forholdetmellom porevolumet og det totale
volumet til materialet), og beregn også porevolumet i 1 gram ZIF-8 (𝑉𝑝, i cm3).

7.0 pt

ZIF-8 kan også fungere som katalysator for omdanning av CO2 til høyverdikjemikalier. En av de mest
lovende ruter for fiksering av CO2 er dannelse av sykliske karbonater via CO2 sykloaddisjon. Et eksempel
på det er vist her:

En foreslått mekanisme for katalytisk omdannelse av CO2 til syklisk karbonat vha ZIF-8 som katalysator
er:
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3.11 Antatt at ZIF-8 bidrar med sure posisjoner (sites) i den nevne katalytiske proses-
sen, fullfør overstående mekanisme ved å foreslå mellomprodukter i mekanis-
men blant følgende forbindelser:

Velgmellomprodukt som tilsvarer henholdsvis I og II.

2.0 pt

ZIF-8 har høy termisk stabilitet. Men en nylig gjennomført studie viser at dens struktur blir ødelagt i et
vått og syrlig miljø. Samtidig tilstedeværelse av CO2 og H2O sammen med ZIF-8 resulterte i dannelse av
ZnCO3.

3.12 Skriv balansert reaksjonsligning for reaksjon av ZIF-8 med CO2 og H2O. 2.0 pt
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Innfangning og omdannelse av karbondioksid

14 % av total
Deloppgave 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

Poeng 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Resultat

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

steg 1:

steg 2:

steg 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaksjon 1:

reaksjon 2:

reaksjon 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)

NOR-3 T-3 A-2



Theory

A3-3
Norwegian (Norway)

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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En nye reise for eldgammelt svovel

16% av total
Deloppgave 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total

Poeng 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Resultat

Svovel har vært kjent og brukt i uminnelige tider. I dag brukes svovel mye innen kjemisk og farmasøytisk
industri som et billig råmateriale.

Pyritt (FeS2) er et vanlig brukt materiale for produksjon av svovel på industriskala. Ved å varme opp pyritt
under begrenset tilgang til luft er det teoretiske utbyttet av elementært svovel 100%, og det dannes sort
magnetisk oksid (Fe3O4) som restprodukt.

4.1 Skriv balansert reaksjonsligning som beskriver den overfor nevnte omdannel-
sen.

2.0 pt

I tillegg til svovel dannes det også småmengder SO2som et biprodukt. Denne reaksjonen kan følges ved
å måle mengden dannet SO2 ved hjelp av følgende metode:

Pulverisert malm varmes opp i en temperaturkontrollert rørovn. Det frigitte SO2 absorberes av 2mol L−1

NaOH-løsning. Etter fullendt reaksjon overføres løsningen til en 500 mL målekolbe og fortynnes med
destillert vann opp til merket. 25, 00 𝑚𝐿 av denne fortynnede løsningen adderes så til en jodkolbe som
inneholder 50, 00 𝑚𝐿 med 0, 05122 𝑚𝑜𝑙 𝐿−1 𝐼2 standardoppløsning og 5 mL 20% H2SO4-løsning. Etter at
jodkolben har fått stå mørkt i 5 min, titreres løsningenmed 0, 1012𝑚𝑜𝑙𝐿−1 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 standardløsning. Når
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fargen slår om til lysebrun, tilsettes 3 mL 0.5% stivelsesindikator. Titreringen fortsettes inntil blåfargen
forsvinner.

4.2 Skriv den balanserte reaksjonsligningen som involverer I2 i målingen over. 4.0 pt

4.3 Fra et slikt eksperiment med pyritt ble det samlet opp 17, 6 𝑔 med elementært
svovel. Analyse av biproduktgassene i henhold til prosedyren over resulterte
i forbruk av 18, 47 𝑚𝐿 med Na2S2O3 standardløsning. Under antagelse om at
ingen andre svovelholdige forbindelser ble dannet,beregnhvormangeprosent
av svovelet i pyritten som gikk tapt som biprodukt.

4.0 pt

Litium-svovel-batteriet er et lukrativt system for energilagring fordi den høye teoretiske energitettheten
til systemet overgår den for konvensjonelle Li-ion-batterier. Nettoreaksjonen for et litium-svovel-batteri
kan forenkles som: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Svovel er katoden og metallisk litium er anoden ved utlading.

4.4 Skriv de balanserte ligningene for reaksjonene som finner sted ved katoden (a)
og anoden (b) ved utlading.

3.0 pt

4.5 Beregn masseforholdet mellom aktivt katodemateriale og aktivt anodemate-
riale, slik det fremgår av batteriets nettoreaksjon.

1.0 pt

Et litium-ion-batteri (LIB) med en gjennomsnittlig driftsspenning på 3, 8 𝑉 og en kapasitet på 3110 mAh
kan ved full opplading gi tilstrekkelig energi til at en mobiltelefon kan spille av videoer kontinuerlig i 22
timer.

4.6 Hvis LIB-en erstattes med en ideell litium-svovel-batteripakke som har en gjen-
nomsnittlig driftsspenning på 4.2 𝑉 og inneholder 23g svovel som det aktive
elektrodemateriale somkan reagere støkiometrisk under utlading, beregnhvor
mange timer den nye batteripakken kan gi energi til telefonen for kontinuerlig
avspilling av videoer etter en full opplading.

5.0 pt

Elementært svovel forekommer vanligvis som S8-molekyler. I virkelige litium-svovel-batterier vil ikke S8
reduseres direkte til Li2S under utlading. I stedet foregår det trinnvise reaksjoner som genererer ulike
løselige litiumpolysulfider (Li2Sn, n = 3 − 8). Disse litiumpolysulfidene kan diffundere til anoden og kor-
rodere den, noe som resulterer i tap av aktivt elektrodemateriale. Dette fenomenet kalles ”skytteleffekt”.

4.7 Skriv den balanserte reaksjonsligningen for korrosjon av anoden gjennom lø-
selige litiumpolysulfider (Li2Sn) som produserer Li2S.

2.0 pt

For å undertrykke ”skytteleffekten” har de ulike formene av polysulfider i en elektrolytt blitt inngående
studert. Li2S6 er en av de mest representative mellomproduktene:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

En teoretisk studie viser at to konformerer med sammenlignbare energier, Li2S6(I) og Li2S6(II), forekom-
mer samtidig i 1,2-dimetoksyetan (DME), et vanlig elektrolyttløsemiddel i litium-svovel-batterier. Disso-
siasjonen av Li2S6 i DME er vist under:

Kjemiske likevekter mellom Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 og LiS•

3 i DME

Tabell 4.1 Gibbs fri energier (kJmol−1) for ulike dissosiasjonsreaksjoner i 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 Ved hjelp av dataene i Tabell 4.1, beregn likevektkonsentrasjonsforholdet mel-

lom de to konformerene i DME (298, 15 𝐾, 1 𝑏𝑎𝑟), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Ved hjelp av dataene i Tabell 4.1, beregn den tilsynelatende dissosiasjonskon-
stanten for Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 i DME (298, 15 𝐾, 1 𝑏𝑎𝑟).
5.0 pt

4.10 Sorterde påfølgende likevektskonsentrasjonene i avtagende rekkefølge: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] i DME.
4.0 pt

4.11 Standard reduksjonspotensiale for metallisk litium i vann ved 298, 15𝐾 og 1 bar
er:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Standard Gibbs fri solvasjonsenergi for
gassfase Li+(g) til Li+(sol) i ulike løsningsmidler.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116, 9 −114, 6

Beregn standard reduksjonspotensiale for metallisk litiumelektrode i DME.

6.0 pt

Studier har vist at den elektromotoriske spenningen til et litium-svovel-batteri ville økt ved erstatning
av DME med dimetylsulfoksid (DMSO). De ulike formene av polysulfider i DMSO har derfor også vært av
interesse for forskere.

I en test ble en viss mengde av Li2S og 4, 81 𝑚𝑔 svovelpulver satt til 10, 00 𝑚𝐿 DMSO og varmet og rørt
inntil helt oppløst (volumforandringer overses). Anta at kun de følgende polysulfider er tilstede i DMSO:
S•−
3 ，S2−

4 ，S2−
5 ，S2−

6 ，S2−
7 ，S2−

8 . Likevektskonsentrasjonsforholdene av de svovelholdige spesiene var:

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

4.12 Beregn den opprinnelige massen 𝑚 (i mg) av Li2S satt til DMSO. 5.0 pt
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En ny reise for eldgammelt svovel

16% av total
Deloppgave 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total

Poeng 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Resultat

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)

masseforhold:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________t
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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

NOR-3 T-4 A-5



NOR-3 T-5 C
Børge Rekstad

Theory
Interconversion among Nitrogen

Oxides
Cover sheet

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

NOR-3 T-5 C-1



Theory

Q5-1
Norwegian (Norway)

Omdannelse av nitrogenoksider

15 % av total
Deloppgave 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Poeng 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Resultat

Nitrogenoksider (inkludert N2O,NO,NO2,N2O4 med flere, normalt skrevet NOx) er en hovedkomponent i
luftforurensing som kan skape en rekke problemer som for eksempel ozonnedbryting, sur nedbør, foto-
kjemisk tåke/smog, og drivhuseffekt. Av disse grunner må derfor utslipp og omdannelse av NOx kon-
trolleres for å forbedre luftkvaliteten. Her skal vi se nærmere på oksidatsjon av NO til NO2via reaksjonen
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Del A

Det er generelt akseptert at denne reaksjonen følger denne reaksjonsmekanismen i atmosfæren:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaksjon (1) og (2) samt den reverserte av reaksjon (1) er alle elementærreaksjoner. Reaksjon (1) er en
pre-likevekts/pre-equilibrium reaksjon, og dens likevektskonstant uttrykt ved hjelp av konsentrasjoner
kalles her 𝐾𝑐1. Reaksjon (2) er det hastighetsbestemmende trinnet i totalreaksjonen, og dens hastighets-
konstant er 𝑘2.

5.1 Utled hastighetsuttrykket for totalreaksjonen 2NO+O2 ⟶ 2NO2 som funksjon
av [NO], [O2], 𝐾𝑐1 og 𝑘2.

4.0 pt

Temperaturavhengigheten til 𝐾𝑐1 kan tilnærmet beskrives ved ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (hvor 𝑀 og 𝑁 er kon-
stanter). Endring av 𝑘2 som funksjon av temperatur følger Arrhenius’ ligningmed pre-eksponensialfaktor
gitt ved 𝐴2 og en tilsynelatende aktiveringsenergi gitt ved 𝐸𝑎,2. Anta videre at 𝐸a,2 og 𝐴2 er uavhengige
av temperaturen.

5.2 Utled et uttrykk for den preeksponentielle faktoren (𝐴+) og den tilsynelatende
aktiveringsenergien (𝐸𝑎+ ) for reaksjonen 2NO + O2 ⟶ 2NO2 som funksjon av
𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 og 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Den tilsynelatende hastighetskonstanten (𝑘+) for totalreaksjonen er 6,63×105 L2mol−2min−1 ved 600K,
og dens tilsynelatende aktiveringsenergi er 1,20 kJmol−1.

5.3 Beregn hastighetskonstanten (i L2mol−2min−1) for denne reaksjonen ved
700 K.

2.0 pt

Standard dannelsesentalpi (ΔfH−⊖−
m ) og standard entropi (S−⊖−

m ) ved 298,15 K er som følger:

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

Standard reaksjonsentalpi og entropiendring for 2NO + O2 ⟶ 2NO2 kan antas å være temperaturuav-
hengig. Du kan videre anta at alle gasser oppfører seg som idelle gasser i de påfølgende spørsmålene.

5.4 Beregn likevektskonstanten (𝐾−⊖−
𝑝 ) for denne reaksjonen ved 600K. 4.0 pt

5.5 Beregn endring i standard indre energi Δr𝑈−⊖−
m (i kJmol−1) for denne reaksjonen

ved 600K.
3.0 pt

Observasjon viser at hastigheten til reaksjonen 2NO2 ⟶ 2NO + O2 er uavhengig av konsentrasjonene
til NO og O2.

5.6 Utled et uttrykk for hastigheten til denne reaksjonen (den tilsynelatende has-
tighetskonstanten kan brukes direkte som 𝑘−), og beregn verdien av 𝑘− tilsyne-
latende ved 600 K. (Hvis du ikke fant en verdi for 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) i deloppgave 5.4
kan du bruke 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0).

8.0 pt

NO2 gass tilføres til en beholdermed fast volumog temperaturenholdes ved 600Kmens likevekt instilles.
20 prosent av reaktanten omdannes til NO and O2. Alle gasser regnes som ideelle.

5.7 Beregn totaltrykket i beholderen ved likevekt. (Hvis du ikke fant en verdi for
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) i deloppgave 5.4 kan du bruke 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350,0)

4.0 pt

Del B

Industrielt utslipp er en hovedkilde til NOx. En måte å redusere utslipp av NOx er via oksidering av NO
til NO2 etterfulgt av absorpsjon av dannet NO2 ved hjelp av absorbenter. På grunn av lav konsentrasjon
av NO i utslippsgasser, er den spontane oksideringen i atmosfæren for langsom til å møte industriens
krav. Fastfase katalysatorer kan brukes til å akselerere denne reaksjonen. Oksidasjon av NO over en gitt
katalysatoroverflate (CatX) skjer via følgende mekanisme (adsorpsjons-setet betegnes her Sete):
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O2(g) + 2Sete
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Sete (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Sete
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Sete (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Sete
kS+3−−→ NO2-Sete (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Sete
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Sete (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Antatt at adsorpsjon av både NO, NO2 og O (dannet ved dissosiasjon av O2) ikke kan skje lenger ut
enn ett enkelt lag (monolayer), og at alle tre spesier adsorberes av samme type overflatesete. Deres
respektive fraksjoner (𝜃, definert som forholdet mellom antall adsorpsjonsseter som er okkupert og det
totale antall tilgjengelige adsorpsjonsseter) betegnes henholdsvis 𝜃NO, 𝜃NO2

og 𝜃O. Dermed vil fraksjonen
med uokkuperte adsorpsjonsseter (𝜃v) være gitt ved 𝜃v = 1−𝜃NO−𝜃NO2

−𝜃O. Anta også at alle adsorpsjons-
og desorpsjonsprosesser er mye raskere enn reaksjonen (S3).

5.8 Utled et uttrykk for 𝜃v som funksjon av [NO], [O2], [NO2] og hastighetskonstan-
tene som inngår i reaksjonene (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Velg korrekt uttrykk for hastigheten til reaksjonen 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g) ved starten av reaksjonen. Du kan anta at konsentrasjonen og adsorp-
sjonen av NO2 begge er neglisjerbare.

(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 noen katalysatorer kan overflatereaksjonen skje via en alternativ reaksjon i stedet for reaksjon (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Dette steget er også det hastighetsbestemmende steget for totalreaksjonen.

En katalysator (CatY) bukes for å fremskynde reaksjonen 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Når både temperatur og
konsentrasjon av NO holdes konstant, vil starthastigheten endre seg med konsentrasjonen av O2 som
vist her:
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5.10 Velg en mekanisme som er konsistent med denne kurven.
(A) S3
(B) S5
(C) Kan ikke avgjøres

6.0 pt
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Omdannelse av nitrogenoksider

15 % av total
Deloppgave 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Poeng 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Resultat

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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Theory

A5-2
Norwegian (Norway)

5.3 (2.0 pt)

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

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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Theory

A5-3
Norwegian (Norway)

5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

A5-4
Norwegian (Norway)

5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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Theory

A5-5
Norwegian (Norway)

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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Theory

Q6-1
Norwegian (Norway)

Nyttige fosfiner

7% av total
Deloppgave 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total

Poeng 3 6 8 5 6 3 5 36
Resultat

Fosfiner er fosforanaloger av aminer. De er også utstyrt med et fritt elektronpar på fosforatomet og er
derfor Lewis-basiske eller nukleofile. I motsetning til tertiære aminer kan kirale fosfiner som P1 , som har
tre ulike substituenter, isoleres som rene enantiomerer. Kirale fosfiner anvendes ofte som kirale ligander
i katalytiske reaksjoner som involverer overgangsmetaller.

6.1 Ved hjelp av R/S-nomenklatur, bestem den absolutte konfigurasjonen til P1. 3.0 pt

I løpet av de to siste tiår, samtidig med at feltet organokatalyse har vokst frem, har et stort antall nukle-
ofile fosfinkatalyserte reaksjoner blitt utviklet. Blant disse fosfinkatalyserte reaksjonene er en av demest
kjente Lu (3+2) sykloaddisjonsreaksjonen, først utviklet av den kinesiske vitenskapsmannen Xiyan Lu. For
eksempel, under katalyse av trifenylfosfin kan etylallenoat 1 og metylakrylat 2 danne de to syklopenten-
derivatene 3 (størst mengde) and 4 (minst mengde).

Lu (3+2) sykloaddisjon:

NOR-3 T-6 Q-1



Theory

Q6-2
Norwegian (Norway)

I henhold til en allment akseptert reaksjonsmekanisme er Lu (3+2)-reaksjonen en formell sykloaddisjons-
reaksjon. Først vil katalysatoren trifenylfosfin addere nukleofilt til etylallenoat 1 og generere et zwitterio-
nisk intermediat A, som deretter sykliserer med metylakrylat 2 gjennom to ruter. I reaksjonsveien som
leder frem til forbindelse 3 vil et in situ-generert fosforylidintermediat B reversibelt omgjøres til interme-
diat C via protonoverføring; C gjennomgår en eliminasjonsreaksjon for å gi hovedprodukt 3 og frigjøre
fosfinkatalysatoren. I reaksjonsveien som leder frem til forbindelse 4 dannes et fosforylidintermediat B’,
som også omgjøres reversibelt til intermediat C’ via protonoverføring; C’ gjennomgår en eliminasjonsre-
aksjon for å gi produkt 4 og regenerere fosfinkatalysatoren.

Mekanisme:

6.2 Tegn de to hovedresonansstrukturene somutgjør resonanshybridenA (involve-
ring av estergruppen vurderes ikke, og du trenger ikke å indikere stereokjemi).

6.0 pt
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Theory

Q6-3
Norwegian (Norway)

6.3 Tegn strukturene til intermediatene B’ og C’ (du trenger ikke å indikere stereo-
kjemi).

8.0 pt

Under lignende forhold vil etylallenoat 1 og dietylfumarat 5 gi det korresponderende sykloaddisjonspro-
duktet 6.

6.4 Tegn strukturen til forbindelse 6 (du trenger ikke å indikere stereokjemi). 5.0 pt

Asymmetrisk Lu (3+2) sykloaddisjonsreaksjon kan realiseres ved anvendelse av kirale fosfinkatalysatorer.
For eksempel, ved hjelp av katalyse av den kirale bisykliske fosfinen P2 vil etylallenoat 1 og metylakrylat
2 gi et enantiomert anriket sykloaddisjonsprodukt 3 i 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetrisk Lu (3+2) sykloaddisjon:

Beregning av ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = mengde av dominerende enantiomer

𝑛minor = mengde av ikke-dominerende enantiomer
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Theory

Q6-4
Norwegian (Norway)

6.5 Marker kirale sentra i den kirale fosfinen P2 ved hjelp av stjerner. (Merknad: du
vil få fratrekk for hver ikke-korrekte stjerne inntil 0 poeng)

6.0 pt

6.6 Gi forholdet 𝑛major/𝑛minor for produkt 3. 3.0 pt

Lu (3+2) sykloaddisjonsreaksjon er et nyttig verktøy i organisk syntese. Den har for eksempel blitt brukt
til å syntetisere (–)-hinesol, en viktig bestanddel i den kinesiske medisinurten Chang Zhu (Atractylodes
lancea var Chinensis). Ved hjelp av katalyse med PPh3ble det kirale sykloheksanonet 7 syklisert med
tert-butylallenoat 8, noe som gav hovedproduktet 9 og tre andre produkter 10, 11 og 12. De mindre
fremtredende produktene 10−12 er alle isomerer av 9. Forbindelse 9 kunne lett omgjøres til (–)-hinesol
gjennom en syntese over flere trinn.
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Q6-5
Norwegian (Norway)

6.7 Blant følgende forbindelser, velg den som ikke hører til blant de mindre frem-
tredende produktene 10‒12.

5.0 pt
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Theory

A6-1
Norwegian (Norway)

Nyttige fosfiner

7% av total
Deloppgave 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total

Poeng 3 6 8 5 6 3 5 36
Resultat

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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Theory

A6-2
Norwegian (Norway)

6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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A6-3
Norwegian (Norway)

6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Theory

Q7-1
Norwegian (Norway)

Livets organiske molekyler

9% av total
Deloppgave 7.1 7.2 7.3 Total

Poeng 12 8 12 32
Resultat

Syntese av komplekse peptider og proteiner er utfordrende. Den 17. september 1965 fremstilte kinesiske
vitenskapsmenn krystallinsk bovint (fra storfe) insulin i laboratoriet for første gang. Dette var en milepel
i utforskningen av livets hemmeligheter og innenfor proteinsyntese.

Frimerke utgitt i forbindelse med 50-årsjubileet (2015) for den første syntesen av krystallinsk
bovint insulin

Kobling av karboksylsyrer med amingrupper, under dannelse av en amidbinding, er den mest grunn-
leggende reaksjonen i syntese av peptider og proteiner. Allenon 2 var rapportert til å være i stand til å
aktivere karboksylsyren 1 undermilde reaksjonsbetingelser for å dannemellomproduktet 3. Mellompro-
dukt 3 reagerer deretter med amin 4 under dannelse av amid 5med høyt utbytte, i tillegg til biproduktet
6.
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Theory

Q7-2
Norwegian (Norway)

På liknendemåte kanN-etynyl-N-metyl-p-toluensulfonamid (MYTsA), med sin viktigste resonansstruktur
7 (involvering av Ts-gruppe tas ikke i betraktning), aktivere karboksylsyre på samme som allenon 2.

7.1 Tegn strukturene til 7, mellomprodukt 9 og forbindelse 12. Angi stereokjemien
til kirale sentra.

12.0 pt

Etter hvert som peptidkjeden vokser, vil dannelse av amidbindinger bli stadig vanskeligere, og vanlige
metoder brukt for kondensasjonsreaksjoner er ikke anvendbare i syntesen av proteiner. I den første
syntesen av krystallinsk bovint insulin utvikletmanderfor enmetodebasert på kjemien til acylhydrazin 13
for å få til den utfordrende amidkoblingen mellom to peptider. Som vist i reaksjonsligningene nedenfor,
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Theory

Q7-3
Norwegian (Norway)

vil forbindelse 15 reagere med 16 under tilstedeværelse av trietylamin.

Merknad: P1, P2 =peptider

7.2 Tegn strukturene til forbindelser 15 og 16. 8.0 pt

I tillegg til syntese ”fra scratch” (de novo) kan forskeremodifisere eksisterende proteiner. Selv om det fin-
nes mangfoldige reaktive grupper på overflaten av proteiner, slik som amingrupper, tiolgrupper og kar-
boksylsyregrupper, vil det være de mest nukleofile tiolgruppene som er de foretrukne funksjonalitetene
når proteinet behandles med elektrofile reagenser som N-fenylmaleimid 18 gjennom Michael-addisjon.

Under svakt basiske forhold (pH = 7.5) er det blitt foreslått at reagens 19 reagerer med tiolgruppen i
protein 20 under dannelse av et nøytralt mellomprodukt 21 som deretter angripes av hydroksid for å gi
forbindelse 22. Forbindelse 22 er i likevekt med en ikke-syklisk form 23, og denne kan reagere med nok
et protein 20. Det resulterende produktet kan eksistere i enten en ikke-syklisk form 24 eller i en syklisk
form 25, på en lignende måte som likevekten mellom 22 og 23.
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Q7-4
Norwegian (Norway)

7.3 Tegn strukturene til mellomproduktet 21 og forbindelser 24 og 25. Indikasjon
av stereokjemi er ikke nødvendig.

12.0 pt
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Theory

A7-1
Norwegian (Norway)

Livets organiske molekyler

9% av total
Deloppgave 7.1 7.2 7.3 Total

Poeng 12 8 12 32
Resultat

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pg) 9 (4.0 pg) 12 (4.0 pg)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pg) 16 (4.0 pg)
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A7-2
Norwegian (Norway)

7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pg) 24 (4.0 pg) 25 (4.0 pg)
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Theory

Q8-1
Norwegian (Norway)

Merkverdig kiral spirokatalysator

10% av total
Deloppgave 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total

Poeng 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Resultat

Kirale forbindelser er viktige for menneskelig helse. Som et eksempel kan det nevnes at mer enn 50%
av medisiner i klinisk anvendelse er enkeltenantiomerer av kirale molekyler. Syntese av kirale molekyler,
der en av enantiomerene er anriket i forhold til den andre, er imidlertid en stor utfordring. Professor
Qilin Zhous gruppe ved Nankai University i Kina har utviklet en serie med kirale spirokatalysatorer som
viser høy grad av aktivitet, noe som har hevet effektiviteten av asymmetrisk syntese til et nytt nivå og
gitt mange anvendelser i den farmasøytiske industrien. Disse katalysatorene kan gi opp til (nå opp til)
99,9% ee og har vært brukt ned i katalysatormengder på 0,00002 mol%. I 2019 vant denne forskningen
den første av prisene kalt National Natural Science Award of China.

Merknad:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Del A

Synteseruten for den kirale liganden SpiroPAP er vist i følgende skjema.

NOR-3 T-8 Q-1



Theory

Q8-2
Norwegian (Norway)

Merknad:

eq = ekvivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Tegn strukturene til 1, 2, 4, 5. (Stereokjemi vurderes ikke) 16.0 pt

8.2 Fra følgende reagenser, hvilket reagens A kan IKKE brukes for transformasjo-
nen av 8 til 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Den racemiske spiroforbindelsen 6 reagerer med (–)-mentylklorformat (10) under dannelse av forbin-
delser 11a og 11b. Disse kan separeres ved kolonnekromatografi, og gjennom videre hydrazinolyse kan
man da få optisk rent (+)-6 og (–)-6.
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Theory

Q8-3
Norwegian (Norway)

Note:

eq= ekvivalent

8.3 Velg det riktige utsagnet nedenfor.
(a) Forbindelser 11a og 11b er et par av enantiomerer.
(b) Forbindelser 11a og 11b er et par av diastereomerer.
(c) Forbindelser 11a og 11b er et par av cis-trans-isomerer.
(d) Forbindelser 11a og 11b er et par av konformasjonsisomerer.

2.0 pt

Del B

Ir-SpiroPAP ble laget ved reaksjon av SpiroPAPmed [Ir(cod)Cl]2 (cod er syklookta-1,5-dien) i MeOH under
hydrogen som vist under.
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Q8-4
Norwegian (Norway)

Merknad:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Skriv oksidasjonstallet for Ir i katalysatoren Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Skriv antallet valenselektroner i d-orbitaler for metallet Ir i katalysatoren Ir-
SpiroPAP.

2.0 pt

Den kirale spirokatalysatoren Ir-SpiroPAP ble anvendt i den asymmetriske totalsyntesen avMulinan-type
diterpen 22 som vist nedenfor.

8.6 Tegn strukturene til 15 og 16. Inkluder nødvendig stereokjemi. 8.0 pt

NOR-3 T-8 Q-4



Theory

Q8-5
Norwegian (Norway)

8.7 Fra følgende reagenser, velg det beste for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Fra følgende reagenser, velg det beste for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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A8-1
Norwegian (Norway)

Merkverdig kiral spirokatalysator

10% av total
Deloppgave 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total

Poeng 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Resultat

Del A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pg) 2(4.0 pg)

4(4.0 pg) 5(4.0 pg)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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A8-2
Norwegian (Norway)

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

Del B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pg) 16(4.0 pg)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

NOR-3 T-8 A-2
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Theory

Q9-1
Norwegian (Norway)

Totalsyntese av Capitulactone

9% av total
Deloppgave 9.1 9.2 9.3 9.4 Total

Poeng 24 2 16 2 44
Resultat

Planten Curculigo capitulata vokser i det sørlige Kina og har lenge vært brukt i tradisjonell kinesisk medi-
sin i behandlingen avmange sykdommer. Capitulactone (1) ble isolert fra røttene av Curculigo capitulata.
Dets struktur, inkludert absolutt konfigurasjon, ble etablert med full grad av sikkerhet gjennom kombi-
nasjon av spektroskopiske data og totalsyntese.

Totalsyntesen av 1 startet med jodering av kommersielt tilgjengelig 4-bromveratrol 2 gjennom et nøk-
kelintermediat 12 som vist i følgende skjema.
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Q9-2
Norwegian (Norway)

Merknad:

cat = katalysator

eq = ekvivalent

9.1 Tegn strukturene til forbindelser 3-5, 8, 9 og 11 og vis stereokjemien til mulige
stereosentere.

24.0 pt
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Theory

Q9-3
Norwegian (Norway)

(R)-Epiklorhydrin (7) ble fremstilt fra (+)-mannitol (13) gjennom en rute som vist nedenfor.

Merknad:

eq = ekvivalent

conc = konsentrert

NOR-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
Norwegian (Norway)

9.2 Fra følgende reaksjonsforhold, velg det beste for A.
(a) Pyridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Vannfritt ZnCl2

2.0 pt

9.3 Tegn strukturene til intermediatene 15, 16, 18 og 19 og vis stereokjemien til
mulige stereosentere.

16.0 pt

Diketalet 14 kan også lages ved behandling av (+)-mannitol (13) med 2-metoksypropen (23) i nærvær av
en katalytiskmengdemed toluensulfonsyre (TsOH) i vannfritt toluen. Modellreaksjonen er vist nedenfor.

9.4 Den foreslåtte reaksjonsmekanismen for denne reaksjonen involverer nøkkel-
intermediater (I-V) som vist over. Velg den korrekte rekkefølgen for dannelse av
nøkkelintermediatene i reaksjonsprosessen.
(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

NOR-3 T-9 Q-4



Theory

A9-1
Norwegian (Norway)

Totalsyntese av Capitulactone

9% av total
Deloppgave 9.1 9.2 9.3 9.4 Total

Poeng 24 2 16 2 44
Resultat

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pg) 4 (4.0 pg)

5 (4.0 pg) 8 (4.0 pg)
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A9-2
Norwegian (Norway)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pg) 11(4.0 pg)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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A9-3
Norwegian (Norway)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pg) 16 (4.0 pg)

18 (4.0 pg) 19 (4.0 pg)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

NOR-3 T-9 A-3
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