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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

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

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

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

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

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

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

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

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

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

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

1
[A] = 1

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

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

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

3𝜋𝑟3

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

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

Figure 0.1
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Ընդհանուր հրահանգներ

• Թեստը պարունակում է 9 խնդիրներ։

• Օգտագործեք միայն գրիչ և չծրագրավորվող հաշվիչ։

• Թեստի տևողությունը 5 ժամ է։

• Սկսե՛ք, երբ START հրամանը կտրվի։

• Ձեր բոլոր պատասխանները պետք է գրեք պատասխանների թերթիկի համապատասխան
տեղերում։ Տարբերակի թերթիկների հետևի մասը կարող եք օգտագործել սևագրության հա-
մար։ Գնահատվելու են միայն համապատասխան տեղերում գրված պատասխանները։

• Պատասխանների թերթիկում գրեք նաև կոնկրետ պատասխանի ստացման համար կա-
տարվող հաշվարկները։

• Հսկիչը ավարտից 30 րոպե առաջ կզգուշացնի։

• Դուք պետք է դադարեցնեք Ձեր աշխատանքը ստոպ հրահանգից հետո։

• Հսկիչի մոտ կլինի նաև պաշտոնական անգլերեն տարբերակը։

• Դուք չեք կարող լքել սենյակը առանց թույլտվության։ Եթե Դուք օգնության կարիք ունեք (փչա-
ցած հաշվիչ, զուգարանի կարիք և այլն) բարձրացրեք Ձեր ձեռքը և սպասեք մինչև մոտենա
հսկիչը։

• Այն հարցերը որտեղ Դուք պետք է ընտրություն կատարեք տարբերակների մեջ դրեք
✓նշանը։ Ներքևում տրված օրինակի նման։

 

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

Համար Վերնագիր Ընդհանուր միավորներ % ընդհանուրի
1 COVID-19-ի համար նուկլեինաթթվի արագ և տեսողական թեստավորում 14 9
2 Քրոմը անտիկ և նորագույն ժամանակներում 21 11
3 Ածխածնի երկօքսիդի կորզում և փոխակերպում 42 14
4 Հնագույն ծծմբի նոր ճանապարհորդությունը 45 16
5 Փոխակերպում ազոտի օքսիդների միջև 45 15
6 Ֆոսֆինների ակտիվացում 36 7
7 Օրգանական մոլեկուլները կյանքում 32 9
8 Զարմանալի քիրալ սպիրո կատալիզատոր 36 10
9 Կապիտուլակտոնի տոտալ սինթեզ 44 9

10 Ընդհանուր 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

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

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

Planck’s constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Էլեկտրոնի զանգված: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Լույսի արագություն: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Ֆոտոնի էներգիան: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը։: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Էնթրոպիայի փոփոխություն: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

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

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

1
[A] = 1

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

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

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

3𝜋𝑟3

Գնդի մակերեսը: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: կարմիր b: նարնջագույն c: դեղին d: կանաչ e: կապույտ f: մանուշակագույն
1: եթե նյութը կլանում է այստեղ 2: Այն հայտնվում է այս գույնով։

Նկար 0.1

ARM-2 T-0 G-7



ARM-2 T-1 C
Tigran Harutyunyan

Theory
Rapid and Visual Nucleic Acid

Testing for COVID-19
Cover sheet

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

ARM-2 T-1 C-1



Theory

Q1-1
English (Official)

Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

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

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

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

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

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

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

1.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

4.0 pt
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COVID-19-ի համար նուկլեինաթթվի արագ և տեսողական
թեստավորում

Ընդհանուրից 9%
Հարցեր 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Ընդամենը

Միավորներ 1 1 4 4 4 14
վաստակածմիավորներ

COVID-19-ի շուտ հայտնաբերման համար արագ և պարզ մեթոդները անհրաժեշտություն են։
Ոսկու նանոմասնիկների օգնությամբ հայտնաբերումը խոստումնալից մեթոդներից է։ Ոսկու նա-
նոմասնիկները լայնորեն օգտագործվում են COVID-19-ի տեսողական թեստերում՝ շնորհիվ իրենց
բարձր մոլային էքստինկցիայի գործակիցների (մոլյար աբսորբցիա): Ոսկու նանոմասնիկների
գույնը կախված է դրանց չափերից և դիսպերսվածությունից։ Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ
են ոսկու նանոմասնիկների չափերը, այնքան ավելի կարմրավուն է գույնը: Երբ տեղի է ունենում
նանոմասնիկների ագրեգացիա, գույնը կարմիրից անցնում է կապույտի:

Երբ ոսկու նանոմասնիկների մակերեսը մոդիֆիկացնում են երկու տիպի միաշղթա նուկլեի-
նաթթուների բեկորներով՝ a և b։ Լուծույթում թիրախային նուկլեինաթթվի (a’b’) առկայության
դեպքում ոսկու նանոմասնիկները մի քանի րոպեի ընթացքում կագրեգացվեն առաջացնելով
լուծույթի գույնի փոփոխություն՝ կարմիրից կապույտ (ինչպես պատկերված է նկարում): Այս
սկզբունքի հիման վրա կարելի է հայտնաբերել նմուշում առկա կորոնավիրուսից ստացված
թիրախային նուկլեինաթթուները։

դիսպերսված (կարմիր) ագրեգացված (կապույտ）
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1.1 Համապատասխան տառով նշե՛ք, դիսպերսված ոսկու նանոմասնիկների
կլանման գոտին։ (a-f ,Գունային անիվի նկարը նայել «ընդհանուր հրա-
հանգներ, Նկար 0.1»)

1.0 pt

1.2 Նշե՛ք, ոսկու նանոմասնիկների կլանման սպեկտրի փոփոխությունը,
երբ դրանք ագրեգացված են: Դիսպերսված ոսկու նանոմասնիկների
կլանմանալիքի երկարության համեմատ՝ագրեգացված նանոմասնիկնե-
րի ալիքի երկարությունը.
(a) դառնում է ավելի երկար
(b) դառնում է ավելի կարճ
(c) չի փոխվում

1.0 pt

Ոսկու նանոմասնիկները կազմված են ոսկու ատոմներից, որոնք սերտորեն դասավորված են
միմյանց նկատմամբ պինդ վիճակում գտնվող ոսկու նման (խտություն 𝜌 = 19.3g cm−3 )։

1.3 Հաշվե՛ք, քանի ոսկուատոմ (N) կա 30.0 նմտրամագծով գնդաձև ոսկու նա-
նոմասնիկիմեջ։

4.0 pt

Ոսկու նանոմասնիկների սինթեզը կախված է ջրածնիտետրաքլորաուրատի (III) և վերականգնող
նյութերի (օրինակ՝ նատրիումի ցիտրատի) միջև ընթացող օքսիդավերականգման ռեակցիայից։
5.2 մգ HAuCl4 · 3H2O-ը ամբողջությամբ վերածվել է 30.0 նմ տրամագծով միատեսակ գնդաձև
ոսկու նանոմասնիկների։ Լուծույթի վերջնական ծավալը կազմել է 100 մլ։ Ստացված լուծույթի
աբսորբցիան 530 նմ երկարության լույսի ալիքի տակ 0,800 է։

1.4 Հաշվե՛ք ստացված ոսկու նանոմասնիկների լուծույթի մոլային
էքստինկցիայի գործակիցը (մոլյար աբսորբցիա) 530 նմ ալիքի երկա-
րության տակ՝ ոսկու նանոմասնիկների մեկ մոլի համար: Օգտագործվող
կյուվետի երկարությունը 1 սմ է։ Եթե չեք կարողացել հաշվել ոսկու
ատոմների թիվը (N) 1.3-ում, օգտագործեք 𝑁 = 1.00× 105.

4.0 pt

Թիրախային նուկլեինաթթվի գունաչափական հայտնաբերման համարկիրառվել է ստանդարտի
ավելացման մեթոդը: Կոկորդից վերցված քերուկի նմուշը բաժանվել է երկու հավասար մասե-
րի։ Նմուշներին ջուր և այլ լուծույթներ (ինչպես նշված է ներքևում) ավելացնելուց հետո, չափվել են
ստացված երկու լուծույթների աբսորբցիաները 600 նմալիքի երկարության տակ։

No. Կոկորդի Նուկլեինաթթուների բեկոր- Ստանդարտ լ-թի ծավալը, Ջրի Աբսորբցիա
քերուկի նմուշի ներով մոդիֆիկացված ոսկու որը պարունակում է ծավալը
ծավալը(մլ) նանոմասնիկների 2.0 μg mL−1 թիրախային (մլ)

լ-թի ծավալը(մլ) նուկլեինաթթու(մլ)
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 Հաշվե՛ք, կոկորդի քերուկի նմուշում վիրուսային նուկլեինաթթվի
կոնցենտրացիան։

4.0 pt
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COVID-19-ի համար նուկլեինաթթվի արագ և տեսողական
թեստավորում

Ընդհանուրից 9%
Հարցեր 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Ընդամենը

Միավորներ 1 1 4 4 4 14
Վաստակածմիավորներ

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chromium in Ancient and Modern Times

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

(The photo is from the website of Palace Museum)

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

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

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

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

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

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

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

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

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

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

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

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

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

1.0 pt

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

5.0 pt

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

2.0 pt
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Քրոմը անտիկ և նորագույն ժամանակներում

Ընդհանուրից 11%
Հարցեր 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Ընդամենը

Միավորներ 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Վաստակածմիավորներ

(The photo is from the website of Palace Museum)

Սև ճենապակին հատուկ չինական ճենապակի է և շատ տարածված է եղել Թանգ և Սոնգ դի-
նաստիաների ժամանակներում (մոտ 1000 տարի առաջ): Կերամիկական արտադրանքը պա-
րունակում էր երկաթիօքսիդներ՝ որոնք ճենապակուգույնը որոշող հիմնականմիջոցներն էին, որը
խառնվում էր այլ անցումային մետաղների օքսիդների հետ՝ տարբեր գույներ ստանալու համար,
ինչպիսիք են՝ մուգ շագանակագույնը, կարմրաշագանակագույնը կամ սևը: Ներկայումս սև ճենա-
պակին դեռմեծ պահանջարկ ունի Չինաստանում:
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Տիպիկ սև գունանյութը կազմված է շպինելի կառուցվածքով երկաթ պարունակող օքսիդներից։
Շպինել օքսիդները ունեն AB2O4 ընդհանուր բանաձևը, որում O2− անիոնները առաջացնում են
խորանարդային խիտ փաթեթ (բյուրեղացանց)։ Այդ փաթեթում A կատիոնները զբաղեցնում
են տետրաէդրիկ դատարկությունների մեկ ութերորդը իսկ B կատիոնները՝ օկտաէդրիկ դա-
տարկությունների կեսը, ինչպես ներկայացված է նկար 2,1(a)-ումմիավոր բջջի համար։

Նկար 2.1 Շպինելի կառուցվածքը

Շպինելի խորանարդային տարրական բջիջը կարելի է բաժանել 8 խորանարդային ենթամիա-
վորների։ Կետ–գծերով ներկայացված են ենթամիավորների ներքին կողերը։ Ենթամիավորներից
4–ը պատկանում են I տիպին, իսկ մյուս 4 ենթամիավորները՝ II տիպին (Նկար 2.1b)։ Հարևան I և II
տիպի ենթամիավորների մանարամասները պատկերված են նկար 2.1(c)-ում։

2.1 Քանի՞ հատ A և Bտիպերի կատիոններ կանմիավոր բջջում: 2.0 pt

Շպինելի կառուցվածքով սև կերամիկական գունանյութ կարող է ստացվել որոշակի համա-
մասնությամբ Fe2O3-ը և Cr2O3-ը վերականգնող մթնոլորտում բովելով (ռեակցիա (I)): Երբ Fe2O3-ը և
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Cr2O3-ըփոխազդում են 63.6 � 36.4 զանգվածային հարաբերակցությամբ, ամբողջովին վերածվում
են մաքուր ստեխիոմետրիկ միացության։ Ստացված միացությունն ունի շպինելի կառուցվածք,
որում տետրաէդրիկ A դատարկությունները զբաղեցնում ենմիայն երկաթի կատիոնները:

2.2 Ո՞ր տարրն է վերականգնվում ռեակցիա (I)-ում : 1.0 pt

2.3 Հաշվե՛ք, քանի հատ Fe3+ և Cr3+ իոններ կան մեկ միավոր բջջի B դա-
տարկություններում:

6.0 pt

Բացի կերամիկական սև գունանյութից, քրոմ պարունակող գունանյութերն օգտագործվում են
նկարչության և տպագրությանմեջ՝ շնորհիվ տարբեր օքսիդացման վիճակներում գտնվող քրոմի
միացությունների՝+2, +3 և +6: Քրոմային կանաչը (Cr2O3) կարող է փոխակերպվել մի շարք այլ
միացությունների (D-G) համաձայն ներքևում նշված ուրվագրի, որտեղ E, F, G միացությունների
գույներն են համապատասխանաբար դեղին, նարնջագույն և կարմիր:

2.4 Գրե’ք, Eմիացության քիմիական բանաձևը։ 1.0 pt

2.5 Գրե’ք, F⟶G ռեակցիայի հավասարումը։ 2.0 pt

2.6 Ընտրե’ք թե որ նյութը կարող է լինել H-ը։
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Քրոմի փոփոխական վալենտականությունը ոչ միայն կարևոր է գունանյութերի արտադրության
համար, այլև օգտակար է կատալիզի համար։ Օրինակ, էթիլենի պոլիմերացման համար կի-
րառվողՖիլիպսիտիպիկկատալիզատորըբաղկացածէքրոմիօքսիդներից, որոնքպատվաստված
են ծակոտկեն օժանդակ նյութի վրա, ինչպիսին է ամորֆ սիլիցիումը: Տետրակորդինացված
Cr(VI)-ը նախնական կատալիզատորի միջուկն է (1), որն սկզբում էթիլենի մոլեկուլների միջոցով
արագորեն վերականգնվում է վերածվելով հեքսակորդինացված Cr(II)-ի (2): (2)-ը կատալիզում է
էթիլենի մոլեկուլների հետագապոլիմերացումը:

2.7 1-ի և էթիլենի ռեակցիայի ընթացքին կարելի է հետևելուլտրամանուշակա-
գույն և տեսողական սպեկտրերի միջոցով, որոնք ցույց են տալիս համա-
պատասխանաբար 1-ի լույսի կլանումը 21500 cm−1 և 2-ի լույսի կլանումը
16700 cm−1 տեսանելի մարզում։ 1-ի և 2-ի գույներն են�
Ընտրե՛ք, 1-ին և 2-ին համապատասխանող գույները.
(A) նարնջագույն և սպիտակ
(B) նարնջագույն և կապույտ
(C) կապույտ և նարնջագույն
(D) կապույտ և սպիտակ

1.0 pt

2.8 Ընդունելով, որ 2-ում Cr(II) իոնը գտնվում է կանոնավոր օկտաէդրիկ բյուրե-
ղային դաշտում, որի ճեղքման էներգիան Δo 16000 cm−1 է, գծե՛ք, Cr(II) իո-
նի d էլեկտրոնների կոնֆիգուրացիաները 2-ում և 2-ում հաշվե՛ք, բյուրեղա-
կան դաշտի կայունացման էներգիան (CFSE) Cr(II) իոնի համար: (Ծանո-
թագրություն. 2-ում Cr(II)-ի համար զույգման էներգիան‘ P-ն, 23500 cm−1

է)։

5.0 pt

2.9 Կոորդինացիոն միացությունները/իոնները ցույցաբերում են պարա-
մագնիսականություն՝ երբ պարունակում են չզույգված էլեկտրոններ, իսկ
անցումային մետաղների կատիոնների համապատասխան մագնիսա-
կան մոմենտը (𝜇) հաշվարկվում է 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B բանաձևով։ Calculate the
magnetic moment in term of 𝜇B for the Cr(II) ion in 2. Որտեղ �-ը չզույգված
էլեկտրոնների թիվն է։
Հաշվե՛ք 2-ում Cr(II) իոնի մագնիսական մոմենտը՝ 𝜇B,

2.0 pt
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Քրոմը անտիկ և նորագույն ժամանակներում

Ընդանուրից 11%
Հարցեր 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Ընդամենը

Միավորներ 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Վաստակածմիավորներ

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

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

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

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

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

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

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

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

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

5.0 pt

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

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

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

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

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

2.0 pt

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

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

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

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

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

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

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

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

5.0 pt

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

7.0 pt

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

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

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

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

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Ածխածնի երկօքսիդի կորզում և փոխակերպում

Ընդհանուրից 14%
Հարցեր 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Ընդամենը

Միավորներ 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Վաստակծմիավորներ

Կլիմայի փոփոխությունը մեր օրերում ամենակարևոր գլոբալ մարտահրավերներից մեկն է:
Մթնոլորտում CO2-ի կոնցենտրացիայի ավելացումը ընդունվում է որպես գլոբալ տաքացման
առաջնային ցուցանիշ: Մեծ ուշադրություն է գրավել CO2-ի կորզման և փոխակերպմանուսումնա-
սիրությունը:

Շատխոստումնալից է օդիուղիղ կորզման (ՕՈՒԿ) տեխնոլոգիան, որի նպատակն է շրջակա օդից
CO2 կորզել: ՕՈՒԿ-ի սովորական մեթոդը իրենից ներկայացնում է օդի թաց մաքրում ալկալու
լուծույթներով (սովորաբար NaOH-ով), որտեղ օդում CO2-ը կլանվում է մինչև pH ≈ 10 (փուլ 1):
Ծախսված սորբենտը վերականգնվում է կալցիումի հիդրօքսիդի համապատասխան չափա-
բաժին համակարգ ներմուծելով (փուլ 2): A սպիտակ նստվածքը, որը ստացվել է 2-րդ փուլում,
քայքայվում է 700 °C ջերմաստիճանում՝ առաջացնելով CO2 և B սպիտակ միացությունը (փուլ 3):
Վերջին փուլում կալցիումի հիդրօքսիդը կարող է վերականգնվել B-ի հիդրատացիայի միջոցով:
Այս գործընթացը պահանջում է շատ էներգիա: ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Գրե՛ք A-ի և B-ի քիմիական բանաձևերը: 2.0 pt

3.2 Գրե՛ք, 1-3 փուլերում ընթացող ռեակցիաների հավասարակշռված հավա-
սարումները: NaOH-ի լուծույթն օգտագործվում է որպես սորբենտ։

5.0 pt

Վերջերս մշակվել է էլեկտրաքիմիական պրոցես, որը հնարավորություն է տալիս ՕՈՒԿտեխնոլո-
գիայում խոնավ մաքրման գործընթացում վերականգնել ալկալու լուծույթը։ Պրոցեսի ընթացքում
կարող է ստացվել մաքուր CO2 գազ, որը հարմար է պահեստավորման և օգտագործման համար։
Պրոցեսը հիմնված է H2-վերամշակման էլեկտրաքիմիական համակարգի (ՋՎԷՀ) վրա, ինչպես
ցույց է տրված Նկար 3.1-ում:
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Նկար 3.1 Փորձարարական մասի ուրվագիր

Էլեկտրաքիմիական բջիջը բաղկացած է երեք բաժիններից՝ անոդային բաժին (A), թթվայնացնող
բաժին (B) և կաթոդային բաժին (C): Դրանք իրարից բաժանված են իոն ընտրողական կիսաթա-
փանց M1 և M2 թաղանթներով։ Պրոցեսի ընթացքում անոդում H2-ի օքսիդացումից առաջացած
պրոտոնները տեղափոխվում են թթվայնացնող բաժին։ Օդային կոնտակտորից թթվայնացնող
բաժին է մղվում նաև ալկալու ծախսված լուծույթը (Na2CO3-NaHCO3): Լուծույթի pH-ի նվազումը
հանգեցնում է կարբոնատի փոխակերպմանը հիդրոկարբոնատի (ռեակցիա 1) և հիդրոկարբո-
նատի փոխակերպմանը ածխաթթվի (ռեակցիա 2): Երբ լուծույթը հագենում է լուծված CO2-ով
(լուծելիություն՝ 0.033mol L−1), լուծույթի pH-ի հետագա նվազումը հանգեցնում է CO2 գազի արտա-
զատմանը (ռեակցիա 3): Կաթոդում առաջացած H2-ը անցնում է անոդ, իսկ կաթոդից ստացված
լուծույթը կարող է կրկին օգտագործվել որպես ՕՈՒԿ սորբենտ:

3.3 Գրե՛ք, անոդում (A) և կաթոդում (C) ընթացող ռեակցիաների հավասա-
րումները:

2.0 pt

3.4 Գրե՛ք, թթվայնացնող բաժնում ընթացող (B) 1–3 ռեակցիաների հավասա-
րակշռված հավասարումները։

3.0 pt

3.5 Ընտրե՛ք,այն պատասխանները, որոնք ճիշտ են նկարագրում կատիոննե-
րի շարժումը համակարգի աշխատանքի ընթացքում:
(a) H+ իոնները թափանցում են M1-իմիջով A բաժնից B բաժին:
(b) H+ իոնները թափանցում են M2-իմիջով B բաժնից C բաժին։
(c) Na+ իոնները թափանցում են M1միջով B բաժնից A բաժին:
(d) Na+ իոնները թափանցում են M2-իմիջով B բաժնից C բաժին:
(e) և H+ և Na+ իոնները կարող են թափանցել M1 և M2միջով:

2.0 pt

Էլեկտրաքիմիական բջիջը գտնվում է նորմալ աշխատանքային վիճակում, երբ բջիջով անցնող
հոսանքը 2.00 Ա է, իսկ լուծույթի հոսքի արագությունը (0.050 mol L−1 Na2CO30.10 mol L−1 NaHCO3)
դեպի B շրջան 10.0 mLmin−1 է, իսկ անոդային բաժնում pH-ը պահպանվում է 1:
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3.6 Հաշվե՛ք, CO2-ի առաջացման արագությունը (mmol min−1 )։ 8.0 pt

Զեոլիտիկ իմիդազոլատային շրջանակները (ԶԻՇ) մետաղ-օրգանական շրջանակների (ՄՕՇ)
ենթադաս են, որոնք խոստումնալից նյութեր են CO2-ի կորզման և օգտագործման համար:
ԶԻՇ-ների կառուցվածքները նման են ցեոլիտների կառուցվածքներին։ Նրանք ձևավորում են
3D շրջանակներ տետրաէդրիկ կոորդինացված մետաղների իոնների (օրինակ՝ Zn2+, Co2+)
հետ, որոնք իրար միացված են իմիդազոլատով (Im−) և դրա ածանցյալներով։ Իմիդազոլի
(HIm) զուգորդված հիմք՝ իմիդազոլատ անիոնը միանում է մետաղի կատիոններին (M) երկու
N-ի ատոմներով։ Այն փաստը, որ M-Im-M կապի անկյունը նման է Si-O-Si անկյունին (145°), որը
նախընտրելի է ցեոլիտներում (ինչպես ցույց է տրված ստորև), հանգեցրել է մեծ թվով ԶԻՇ-ների
սինթեզին՝ ցեոլիտի տիպի տետրաէդրիկ տոպոլոգիաներով:

ԶԻՇ-8-ը ներկայացուցչական ԶԻՇ-երից մեկն է, որն ընդունում է սոդալիտային շրջանակի (ՍՈՇ)
տեսք, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3.2-ում: ZIF-8-ն առաջին անգամ սինթեզել է չինացի գիտնա-
կան Սյաո-Մինգ Չենը, (նաայն անվանել է MAF-4) Zn2+-ի և 2-մեթիլիմիդազոլի (CH3(C3N2H3)), HmIm)
փոխազդեցության միջոցով։ Այն բյուրեղանում է խորանարդային համակարգում, որը ունի բջջի
պարամետր՝ 𝑎 = 1.632 nm, լուծիչից զերծ ֆազի համար, և որի արդյունավետ ծակոտիների տրա-
մագիծը ( Նկար 3.2-d-ում ցույց է տրված ներքին վիրտուալ գնդով) 1,16 նմ է:
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Նկար 3.2 ՍՈՇ-ի տոպոլոգիան և ZIF-8-ի կառուցվածքը։
(a) ՍՈՇ-ի վանդակի տոպոլոգիան։
(b) ZIF-8-ում Zn2+-ից (տետրահեդրի կնտրոնում) և իմիդազոլյատից առաջացած ՍՈՇ-ի վանդակ (H ատոմները

բաց են թողնված ավելի պարզ լինելու համար);
(c) ՍՈՇ-ի շրջանակըմիավոր բջջի հետ ցուցադրված է քառակուսումեջ։
(d) ZIF-8-ի որոշ ծակոտիներ ընդգծված են վիրտուալ գնդերով:

Ուշադրություն� Հարցերինպատասխանելուց, եթե ցանկանում եք կարող եք օգտագործել ”HmIm”
և ”mIm” սիմվոլները 2-մեթիլիմիդազոլը և 2-մեթիլիմիդազոլյատը ներկայացնելու համար։

3.7 Գրե՛ք,մեկ սոդալիտային վանդակի քիմիական բանաձևը։ 2.0 pt
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3.8 Գրե՛ք, ZIF-8-իմիավոր բջջի քիմիական կազմը։ 2.0 pt

3.9 Հաշվե՛ք, 1 գ ZIF-8-ի ծակոտիների ներքին մակերեսը (𝑆m2) (մոդելավորված
վիրտուալ գնդերով): Եթե չեք կարողացել գտնել միավորի բջիջի քիմիա-
կան կազմը, օգտագործեք 3500-ը որպեսմիավորի բջջի կշիռ:

5.0 pt

3.10 Հաշվե՛ք, ZIF-8-ի ծակոտկենությունը՝ 𝑅, (𝑅-ը դա ծակոտիների ծավալի հա-
րաբերակցությունն է նյութի իրական ծավալին) և ծակոտիների ծավալը 1
գ ZIF-8-ում (𝑉𝑝cm3):

7.0 pt

ZIF-8-ը կարող է նաև հանդես գալ որպես կատալիզատոր՝ նպաստելով CO2-ի փոխակերպմանը
բարձր արժեք ունեցող քիմիական նյութերի։ CO2-ի ֆիքսման ամենախոստումնալից ուղիներից
մեկը ցիկլիկ կարբոնատների առաջացումն է՝ CO2-ի ցիկլոմիացման միջոցով: Օրինակը ցույց է
տրված ստորև.

ZIF-8 կատալիզատորիմիջոցով՝ CO2-ի փոխակերպումը ցիկլիկ կարբոնատի, ռեակցիայի համար
առաջարկվում է հետևյալ մեխանիզմը։
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3.11 Իմանալով որ վերը նշված կատալիտիկ գործընթացում ZIF-8-ը ապահո-
վում էթթվայինտեղամասեր,ավարտեքմեխանիզմը՝ ընտրելով ինտերմե-
դիատներ ներքևում նշված նյութերից.

Ընտրե՛ք, I և II համապատասխան ինտերմեդիատները։

2.0 pt

ZIF-8-ը ցուցաբերում է համեմատաբար բարձր ջերմային կայունություն: Այնուամենայնիվ,
վերջերս կատարված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դրա կառուցվածքը քանդվում է թթվա-
յին միջավայրում։ ZIF-8-ի, CO2-ի և H2O-ի նույն տեղում համատեղ լինելու դեպքում առաջանում է
ZnCO3։

3.12 Գրե՛ք, ZIF-8-ի, CO2-ի և H2O-ի միջև ընթացող ռեակցիայի հավասա-
րակշռված հավասարումը։

2.0 pt
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Ածխածնի երկօքսիդի կորզում և փոխակերպում

Ընդհանուրից 14%
Հարցեր 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Ընդհամենը

Միավորներ 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Վաստակածմիավորներ

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

Փուլ 1:

Փուլ 2:

Փուլ 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

Ռեակցիա 1:

Ռեակցիա 2:

Ռեակցիա 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur

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

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

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

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

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

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

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

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

4.0 pt

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

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

3.0 pt

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

1.0 pt

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

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

5.0 pt

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

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

2.0 pt

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

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

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

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

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

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

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

4.0 pt

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

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

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

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

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

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

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

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

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

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

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

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

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

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Հնագույն ծծմբի նոր Ճանապարհորդությունը

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total

Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Ծծումբը հայտնի է եղել և օգտագործվել դեռևս հնագույն ժամանակներից։ Մեր օրերում ծծումբը
լայնորեն օգտագործվում է քիմիական արտադրության և դեղագործական արդյունաբերության
մեջ՝ որպես էժան քիմիական հումք։

Պիրիտը (FeS2) սովորաբար օգտագործվում է որպես հումք ծծմբի արդյունաբերական արտադրության
համար։ Պիրիտը օդի սահմանափակ մատակարարման պայմաններում տաքացնելուց՝ ծծմբի
տեսական ելքը 100% է, իսկ սև մագնիսական օքսիդը (Fe3O4)-ը ռեակցիայի մյուս արգասիքն է:

4.1 Գրե՛ք, վերը նկարագրված ռեակցիայի հավասարակշռված հավասա-
րումը։

2.0 pt

Բացի ծծումբից, բուն գործընթացի ընթացքում որպես կողմնակի նյութ առաջանում է փոքր քա-
նակությամբ SO2: Այս ռեակցիան կարելի է վերահսկել՝ չափելով SO2-ի քանակը: Մոնիտորինգի
համար օգտագործվում է հետևյալ մեթոդը.

Հանքանյութի փոշին տաքացնում են ջերմաստիճանը կառավարվող խողովակային վառարա-
նում: Առաջացած SO2-ը կլանում են 2 mol L−1 NaOH-ի լուծույթով։ Ռեակցիայի ավարտից հետո,
լուծույթը տեղափոխում են 500 mL չափիչ կոլբայի մեջ և թորած ջրով բերում նիշի: Այս նոսրացված
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լուծույթից վերցնում են 25.00 mL նմուշ և ավելացնում են է յոդի կոլբայի մեջ, որը պարունակում
է 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2-ի ստանդարտ լուծույթ և 5 mL 20% H2SO4-ի լուծույթ։ Յոդի կոլբը 5
րոպե մթության մեջ պահելուց հետո լուծույթը տիտրել են 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 -ի ստանդարտ
լուծույթով։ Երբ լուծույթի գույնը դարձել է բաց շագանակագույն, ավելացվել է 3 mL 0,5% օսլայի
լուծույթ, որպես ինդիկատոր։ Տիտրումը շարունակում են մինչև կապույտ գույնի անհետացումը:

4.2 Գրե՛ք, վերը նկարագրված մեթոդում I2-ի մասնակցությամբ ռեակցիաների
հավասարակշռված հավասարումները։

4.0 pt

4.3 Վերը նկարագրված փորձարկման արդյունքում պիրիտից ստացվել է
17.6 g ծծումբ։ Այս պրոցեսի ընթացքում առաջացած կողմնակի գազի
քանակը պարզելու համար կիրառվել է վերը նշված մեթոդը։ Ծախսվել
է 18.47 mLNa2S2O3-ի ստանդարտ լուծույթ։ Ընդունելով, որ պրոցեսի
ընթացքում այլ ծծումբ պարունակող միացություններ չեն առաջացել,
հաշվե՛ք, թե պիրիտում առկա ծծմբի քանի՞ տոկոսն է կորել որպես
կողմնակի նյութ:
 

4.0 pt

Լիթիում-ծծմբային մարտկոցը էներգիայի պահպանման ազդեցիկ համակարգ է, քանի որ դրա
տեսական էներգիայի բարձր խտությունը գերազանցում է սովորական Li իոնային մարտկոցնե-
րին: Լիթիում-ծծմբային մարտկոցում ընթացող գումարային ռեակցիան պարզեցված ձևով կարելի
է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S։ Ծծումբը կաթոդն է, իսկ մետաղական լիթիումը
լիցքաթափման ժամանակ հանդիսանում է անոդային ակտիվ նյութ։

4.4 Գրե՛ք, լիցքաթափման ժամանակ կաթոդում և անոդում տեղի ունեցող
ռեակցիաների հավասարակշռված հավասարումները։

3.0 pt

4.5 Հաշվե՛ք, կաթոդի ակտիվ նյութի և անոդի ակտիվ նյութի զանգվածային
հարաբերակցությունը՝ ըստ մարտկոցում տեղի ունեցող ռեակցիայի։

1.0 pt

Լիթիում-իոնային մարտկոցը (LIB), որն ունի 3.8 V միջին աշխատանքային լարում և 3110 mAh թո-
ղունակ հզորություն, կարող է էներգիա ապահովել բջջային հեռախոսի համար՝ 22 ժամ շարունակ
տեսանյութեր նվագարկելու համար՝ լրիվ լիցքավորման դեպքում:

4.6 Եթե LIB-ը փոխարինվում է լիթիում-ծծմբային մարտկոցով, որն ունի մի-
ջին աշխատանքային լարում 4.2 V և պարունակում է 23 g ծծումբ, որպես
ակտիվ էլեկտրոդի նյութ, որը կարող է ստոյխիոմետրիկորեն փոխա-
կերպվել լիցքաթափման ժամանակ։ Հաշվե՛ք, թե նոր մարտկոցը քանի
ժամ էներգիա կապահովի որպեսզի հեռախոսը ամբողջությամբ լիցքա-
վորվելուց հետո անընդհատ տեսանյութեր նվագարկի:

5.0 pt

Ծծումբը սովորաբար գոյություն ունի որպես S8 մոլեկուլներ: Իրական լիթիում-ծծմբային
մարտկոցներում S8-ը լիցքաթափման ժամանակ ուղղակիորեն չի վերածվում Li2S-ի, այլ ենթարկվում
է փուլային ռեակցիաների՝ առաջացնելով տարբեր լուծվող լիթիումի պոլիսուլֆիդներ (Li2Sn,n =
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3 − 8): Այս լիթիումի պոլիսուլֆիդները կարող են դիֆուզվել դեպի անոդ և կոռոզիայի ենթարկել
այն, ինչը հանգեցնում է ակտիվ էլեկտրոդի նյութերի կորստի: Այս երեւույթը կոչվում է «մաքոքային
էֆեկտ»։

4.7 Գրե՛ք, լիթիումի լուծելի պոլիսուլֆիդների (Li2Sn) միջոցով, անոդի կոռոզիա-
յի ռեակցիայի հավասարման հավասարեցված հավասարումը որի ժամա-
նակ առաջանում է Li2S։

2.0 pt

«Մաքոքային էֆեկտը» ճնշելու համար, էլեկտրոլիտում ուսումնասիրվել են պոլիսուլֆիդների ձևե-
րը։ Li2S6-ը ամենաներկայացուցչական միջանկյալ նյութերից մեկն է.

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Տեսական ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ համադրելի էներգիաներով երկու տարբեր
կոֆորմներ՝ Li2S6(I)-ը և Li2S6(II)-ը գոյություն ունեն են 1,2-դիմեթօքսիեթանում (DME), որը լիթիում-
ծծմբային մարտկոցներում կիրառվում է որպես էլեկտրոլիտային լուծիչ: Li2S6-ի դիսոցումը
DME-ում ներկայացված է ստորև.
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Li2S6-ի LiS−
6 -ի S2−

6 և LiS•
3-ի քիմիական հավասարկշռությունը DME-ում։

Աղյուսակ 4.1 DME-ում ընթացող դիսոցման պրոցեսների Գիբբսի էներգիաները (kJ mol−1)(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  
Օգտվելով Աղյուսակ 4.1-ի տվյալներից, հաշվե՛ք, DME-ում կոնֆորմերնե-
րի հավասարակշռային կոնցենտրացիաների հարաբերությունը

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

4.0 pt
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4.9 Օգտվելով Աղյուսակ 4.1-ի տվյալներից, հաշվե՛ք, Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−
6

ռեակցիայի թվացյալ դիսոցման հաստատունը DME-ում (298.15 K, 1 bar):
5.0 pt

4.10 DME-ում առաջացող հետևյալ հավասարակշռային կոնցենտրացիաները
դասավորե՛ք, նվազման կարգով: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] ։
4.0 pt

4.11 Մետաղական լիթիումի ստանդարտ վերականգման պոտենցիալը ջրում
298.15 K և 1 bar պայմաններում՝

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Տարբեր լուծիչներում գազային Li+(g)-ից Li+(sol)
սոլվատացման ստանդարտ Գիբբսի էներգիաները

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

Հաշվե՛ք, DME-ում մետաղական լիթիումի էլեկտրոդի ստանդարտ վերա-
կանգման պոտենցիալը։

6.0 pt

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ լիթիում-ծծմբային մարտկոցի էլեկտրաշարժիչ ուժը
կավելանա, եթե DME-ն փոխարինվի դիմեթիլսուլֆօքսիդով (DMSO): Հետևաբար, DMSO-ում
պոլիսուլֆիդների ձևերը նույնպես գրավում են հետազոտողների ուշադրությունը։

Փորձարկման ժամանակ, որոշակի քանակությամբ Li2S և 4.81 mg ծծմբի փոշին ավելացվել է
10.00 mL DMSO-ի մեջ, այնուհետև տաքացվել և խառնվել է մինչև ամբողջովին լուծվելը (ծավալի
փոփոխությունը անտեսել): Ընդունեք, որ DMSO-ում առկա են միայն հետևյալ պոլիսուլֆիդները՝S•−

3
S2−

4 ,S2−
5 S2−

6 S2−
7 S2−

8 : Ծծումբ պարունակող մասնիկների հավասարակշռության կոնցենտրացիայի
հարաբերակցությունը եղել է հետևյալը�

[S•−
3 ] ∶ [S4

2−] ∶ [S5
2−] ∶ [S6

2−] ∶ [S7
2−] ∶ [S8

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

4.12 Հաշվե՛ք, DMSO-ին ավելացված Li2S-ի զանգվածը 𝑚(մգ)։ 5.0 pt
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Հնագույն ծծմբի նոր Ճանապարհորդությունը

Ընդհանուրից 16%
Հարցեր 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Ընդամենը

Միավորներ 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Վաստակածմիավորներ

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)

Զանգվածների հարաբերությսուն:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

= ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

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

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

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

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

Part A

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

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

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

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

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

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

600K.
4.0 pt

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

tion at 600K.
3.0 pt

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

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

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

8.0 pt

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

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

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

4.0 pt

Part B

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

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

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

4.0 pt

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

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

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

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

6.0 pt
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Ազոտի օքսիդների փոխադարձ անցումներ

Ընդհանուրից 15%
Հարցեր 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Ընդամենը

Միավորներ 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Վաստակածմիավորներ

Ազոտի օքսիդները (ներառյալ N2O,NO,NO2,N2O4ևայլն, որոնք սովորաբար գրվում են որպես NOx)
օդի հիմնականաղտոտիչներիցեն, որոնքկարողենառաջացնելմիշարքխնդիրներ, ինչպիսիքեն
օզոնի քայքայումը, թթվայինանձրևը, ֆոտոքիմիականսմոգը և ջերմոցային էֆեկտը: Հետևաբար,
NOx-ի արտանետումը և փոխակերպումը պետք է վերահսկվեն՝ օդի որակը բարելավելու համար:
ԱյստեղեկեքուսումնասիրենքNO-ի օքսիդացումըNO2-ի 2NO+O2 ⟶ 2NO2-ի ռեակցիայիմիջոցով:

Մաս Ա

Ընդունված է, որ տրված ռեակցիան մթնոլորտում ընթանում է տրվածմեխանիզմով։

2NO −−⇀↽−− N2O2 (Ա)

N2O2 +O2 −−→ 2NO2 (Բ)

Ռեակցիա (1)-ը, (2)-ը և (1) ռեակցիայի դարձելին տարրական ռեակցիաներ են։ Ռեակցիա (1)-ը
նախահավասարակշռային ռեակցիա է, և նրա հավասարակշռության հաստատունը արտա-
հայտած կոնցենտրացիաներով, նշանակվում է որպես 𝐾𝑐1։ (2) ռեակցիան ամբողջ ռեակցիայի
արագությունը որոշող փուլն է և նրա արագության հաստատունը 𝑘2 է։

5.1 Դուրս բերե՛ք, 2NO + O2 ⟶ 2NO2 գումարային ռեակցիայի համար արա-
գության արտահայտություն՝ արտահայտած[NO], [O2], 𝐾𝑐1 և 𝑘2 պարա-
մետրերով։

4.0 pt

𝐾𝑐1-ի ջերմաստիճանային կախվածությունը կարելի է մոտավոր բնութագրել այսպես՝ ln𝐾𝑐1 =
𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 -ը և 𝑁 -ը հաստատուններ են)։ 𝑘2-ի փոփոխությունը ջերմաստիճանից կախված
բնութագրվում է Արենիուսի հավասարումով՝ 𝐴2 նախաէքսպոնենցիալ հաստատունով և 𝐸𝑎,2
ակտիվացման էներգիայով։ Ենթադրենք, որ 𝐴2-ը և 𝐸a,2-ը կախված չեն ջերմաստիճանից։
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5.2 Դուրս բերե՛ք, 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ռեակցիայի նախաէքսպոնենցիալ հա-
սատատունի (𝐴+) և ակտիվացման էներգիայի (𝐸𝑎+ ) համար արտա-
հայտություններ՝ կախված 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 և 𝐸𝑎,2-ից։

4.0 pt

Ընդհանուր ռեակցիայի արագության հաստատունը (𝑘+) 6.63 × 105 L2mol−2min−1 600K-ում և նրա
ակտիվացման էներգիան 1.20 kJmol−1 է։

5.3 Հաշվե՛ք, այս ռեակցիայի արագության հաստատունը (L2mol−2min−1)
700 K-ում։

2.0 pt

Աղյուսակում տրված են գոյացման ստանդարտ էնթալպիաները (ΔfH−⊖−
m ) և ստանդարտ էնթրո-

պիաները (S−⊖−
m ) 298.15 K-ում։

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

Կարելի է ընդունել, որ 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ռեակցիայի ստանդարտ էնթալպիան և ստանդարտ
էնթրոպիան կախված չեն ջերմաստիճանից։ Ընդունել, որ հաջորդ հարցերում գազերը իդեալա-
կան են։

5.4 Հաշվե’ք, տրված ռեակցիայի թերմոդինամիկ հավասարակշռության
հաստատունը (𝐾−⊖−

𝑝 ) 600K-ում։
4.0 pt

5.5 Հաշվե’ք,տրված ռեակցիայի ստանդարտ ներքին էներգիայի փոփո-
խությունը Δr𝑈−⊖−

m (kJmol−1) 600K-ում։
3.0 pt

Փորձնական դիտարկումները ցույց են տվել, որ 2NO2 ⟶ 2NO + O2 ռեակցիայի արագությունը
կախված չի NO-ի և O2-ի կոնցենտրացիաներից։

5.6 Դուրս բերե’ք, տրված ռեակցիայի համար արագության արտա-
հայտություն (արագության հասատունը կարելի է օգտագործել որպես
𝑘−) և հաշվե’ք, 𝑘−-ի արժեքը 600 K-ում։ (եթե 5�4 հարցում չեք կարողացել
հաշվել 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K)), ապա օգտագործեք 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0 ):

8.0 pt

NO2 գազը մտցրել են ֆիքսված ծավալով կոնտեյներ, որի ջերմաստիճանը պահվում է 600K-ում, և
հաստատվում է հավասարակշռություն։ 20 տոկոսը ելանյութի վեր է ածվում NO և O2։ Ընդունել, որ
բոլոր գազերը իդեալական են։
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5.7 Հաշվե’ք, հավասարակշռությանպահինռեակցիոնհամակարգումընդհա-
նուր ճնշումը։ (եթե 5�4 հարցում չեք կարողացել հաշվել 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K)), ապա
օգտագործեք 𝐾−⊖−

𝑝 (600K) = 350.0 ):

4.0 pt

Մաս Բ

NOx գազի հիմնական աղբյուրը արդյունաբերական թափոններն են։ NOx գազի արտանե-
տումները նվազելցնելու մոտեցումներից է, NO-ի օքսիդացումը մինչև NO2 և առաջացած
NO2-ի աբսորբցիան աբսորբենտներով։ Այնուամենայնիվ, արտանետումների մեջ NO-ի ցածր
կոնցենտրացիայի պատճառով մթնոլորտում դրա ինքնաբուխ օքսիդացումը չափազանց
դանդաղ է ընթանում՝ արդյունաբերության պահանջարկը բավարարելու համար: Հիմնակա-
նում այդ ռեակցիան արագացնելու համար օգտագործում են պինդ կատալիզատորներ։ NO-ի
օքսիդացումը ընթանում է սպեցիֆիկ կատալիզատորի (CatX) մակերեսին՝ հետևյալմեխանիզմով�
(ադսորբցիոն սայթը գրվում է որպես 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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Ընդունենք, որ NO-ի, NO2-ի և O-ի (առաջանում է O2-ի դիսոցումից) ադսորցիան չի կարող միա-
շերտծածկիցավել ընթանալ ևայս մասնիկներըմակերեսի վրաադսորբվումենմիևնույնտեսակի
սայթերով։ Նրանց զբաղեցրած սայթերի բաժինները (𝜃-ն՝ զբաղեցրած սայթերի քանակի հարաբե-
րությունն է ընդհանուր սայթերի քանակին ) նշանակվում ենայսպես՝ 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O։ Հետևաբար,
ազատսայթերի բաժինը (𝜃v)՝ 𝜃v = 1−𝜃NO−𝜃NO2

−𝜃O է։ Ընդունեք, որ բոլորադսորբցիաևդեսորբցիա
ռեակցիաները ընթանում են ավելի արագ քան (S3) ռեակցիան։

5.8 Դուրս բերե՛ք, 𝜃v-ի համար արտահայտություն, կախված [NO]-ից, [O2]-ից,
[NO2]-ից և (S1)−(S4) ռեակցիաներում մասնակցող արագության հաստա-
տուններից։

6.0 pt

5.9 Ընտրե՛ք, 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) ռեակցիայի համար արագության
ճիշտ արտահայտությունը ռեակցիայի սկզբին։ Ընդունենք, որ NO2-ի
կոնցենտրացիան և ադսորբցիան չափազանց փոքր են։

(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

Որոշ կատալիզատորների դեպքում՝ (S3) ռեակցիայի փոխարեն, մակերեսային ռեակցիան ընթա-
նում է ալտերնատիվ ճանապարհով�

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Ռեակցիայի այս փուլը նույնպես ամբողջ ռեակցիայի արագությունը որոշող է։

Կատալիզատորը (CatY) օգտագործվում է 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ռեակցիան արագացնելու հա-
մար։ Երբ ջերմաստիճանը և NO-ի կոնցենտրացիան հասատուն են, ռեակցիայի սկզբնական
արագությունը փոխվում է O2-ի կոնցենտրացիայից հետևյալ կերպ։
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5.10 Ընտրե՛ք,մեխանիզմը, որը համապատասխանում է կորին
(A) S3
(B) S5
(C) չի կարող որոշվել

6.0 pt
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Ազոտի օքսիդների փոխադարձ անցումներ

Ընդհանուրից 15%
Հարցեր 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Ընդամենը

Միավորներ 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Վաստակած միավորներ

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJ mol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Enabling Phosphines

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

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

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

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

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

Mechanism:

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

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

8.0 pt

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

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

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

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

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

6.0 pt

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

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

5.0 pt
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Ֆոսֆինները տալիս են լայն հնարավորություններ

Ընդհանուրից 7%
Հարցեր 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Ընդամենը

Միավորներ 3 6 8 5 6 3 5 36
Վաստակած միավորներ

Ֆոսֆինները ամինների ֆոսֆորօրգանական անալոգներն են։ Դրանք ֆոսֆորի ատոմի վրա
ունեն չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգ և հանդիսանում են Լյուիսի հիմքեր, ցուցաբերելով
նուկլեոֆիլություն։ Ի տարբերություն երրորդային ամինների, երեք տարբեր տեղակալիչներով
(օրինակ, P1) քիրալային ֆոսֆինները կարող են առանձնացվել որպես անհատական էնանտիո-
մերներ։ Հաճախ քիրալային ֆոսֆինները օգտագործվում են որպես քիրալային լիգանդներ
անցումային մետաղների կատալիզում։

6.1 Օգտագործելով R/S նշանակումը, գրել P1-ի բացարձակ կոնֆիգուրացիան։ 3.0 pt

Վերջին տասնամյակում դիտվում է օրգանոկատալիզի բուռն զարգացումը, որի հետևանքով ի
հայտ են գալիս մեծ թվով ռեակցիաներ, որոնք կատալիզվում են նուկլեոֆիլ ֆոսֆիններով։ Lu
(3+2) ցիկլոմիացումը, որը բացահայտել է Չինացի հետազոտող Xiyan Lu, հանդիսանում է առավել
հայտնի ռեակցիաներից մեկը, որը կատալիզվում է ֆոսֆիններով։ Այսպիսով, տրիֆենիլֆոսֆինով
կատալիզելու արդյունքում 1 էթիլ ալենոատը և 2 մեթիլ ակրիլատը մեղմ պայմաններում տալիս
են ցիկլոպենտենի երկու ածանցյալներ՝ 3 հիմնական արգասիքը և 4 մինորային արգասիքը։

Lu (3+2) ցիկլոմիացում:
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Համաձայն համընդհանուր ընդունված մեխանիզմի, (3+2) ռեակցիան ֆորմալ վերագրում են
ցիկլոմիացման ռեակցիաներին։ Ելային տրիֆենիլֆոսֆինային կատալիզորդը նուկլեոֆիլ միա-
նում է 1 էթիլ ալենոատին A ցվիտեր-իոնային միջանկյալ միացության առաջացմամբ, որը
այնուհետև երկու տարբերակով ցիկլացվում է 2 մեթիլակրիլատով։ 3 միացության առաջացման
ճանապարհին, in situ առաջացող ֆոսֆորպարունակող B իլիդային միջանկյալ միացությունը
պրոտոնի տեղափոխման հետևանքով դարձելի վերափոխվում է C միջանկյալ միացության։ C
ենթարկվում է էլիմինացման 3 հիմնական արգասիքի առաջացմաբ և ֆոսֆինային կատալիզորդի
ազատմամբ։ 4 միացության առաջացման ճանապարհին, առաջացող ֆոսֆորպարունակող B՛
իլիդային միջանկյալ միացությունը, որը նույնպես պրոտոնի տեղափոխման հետևանքով դարձե-
լի վերափոխվում է C՛ միջանկյալ միացության։ C՛ ենթարկվում է էլիմինացման 4 մինորային
արգասիքի առաջացմաբ և ֆոսֆինային կատալիզորդի վերականգնմաբ։

Մեխանիզմ:
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6.2 Պատկերել երկու հիմնական ռեզոնանսային կառուցվածքները, որոնք բե-
րում ենAռեզոնսային հիբրիդին (էսթերային խմբի ընդգրկումը չդիտարկել,
ստերեոքիմիան անհրաժեշտ չէ)

6.0 pt

6.3 Պատկերել B’ և C’ միջանկյալ վիճակների կառուցվածքները (ստերեոքի-
միան անհրաժեշտ չէ).
 

8.0 pt

Միևնույն պայմաններում 1 էթիլալենոատը և 5 դիէթիլֆումարատը տալիս են 6 ցիկլոմիացման
արգասիքը։
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6.4 Պատկերել 6միացության կառուցվածքը (ստերեոքիմիան անհրաժեշտ չէ). 5.0 pt

Lu (3+2) ասիմետրիկ ցիկլոմիացման ռեակցիան կարելի է հեշտ իրականացնել, օգտագործելով
որպես կատալիզորդ քիրալային ֆոսֆին։ Օրինակ, մեղմ պայմաններում P2 քիրալային բիցիկլիկ
ֆոսֆինով կատալիզելիս 1 էթիլալենոատը և 2 մթեիլակրիլատը տալիս են էնանտիոմերապես
հարստացված ցիկլոմիացման արգասիք 3-ը 80% ee-ով (էնանտիոմերային ավելցուկ)։

Lu (3+2) ասիմետրիկ ցիկլոմիացում

ee-ի հաշվարկի բանաձև:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = հիմնական էնանտիոմերի քանակ

𝑛minor = մինորային էնանտիոմերի քանակ

6.5 Նշել աստղնիշով P2 քիրալային ֆոսֆինի բոլոր ասիմետրիկ կենտրոնները։
(Ուշադրություն, Դուք տուգանվելու եք յուրաքանչյու սխալ դրված աստղա-
նիշի համար)։

6.0 pt

6.6 Հաշվարկել 3-րդ միացության համար 𝑛major/𝑛minor հարաբերությունը 3.0 pt

Lu (3+2) ցիկլոմիացման ռեակցիան հանդիսանում է համըդհանուր մեթոդ օրգանական սինթե-
զում։ Օրինակ, այն հաջողությամբ օգտագործվել է (–)-hinesol սինթեզի համար, որը հանդիսանում
է Չինաստանում կիրառվող դեղաբույսի բաղադրիչ Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis)։
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PPh3 որպես կատալիզորդի կիրառմամբ քիրալային 7 ցիկլոհեսանոնը ցիկլացվում է 8 tert-
բուտիլալենոակտով, տալով որպես հիմնական արգասիք 9 և երեք մինորային արգասիք 10, 11
և 12։ Բոլոր մինորային 10−12 միացությունները հանդիսանում են 9-ի իզոմերներ։ 9 միացությունը
կարող է փոխակերպվել (–)-hinesol-ի բազմափուլ սինթեզի արդյունքում։

6.7 Ընտրել ստորև բերված միացություններից մեկը, որը չի հանդիսանում
10‒12 մինորայի միացություններից։

5.0 pt
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Ֆոսֆինները տալիս են լայն հնարավորություններ

Ընդհանուրից 7%
Հարցեր 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Ընդամենը

Միավորներ 3 6 8 5 6 3 5 36
վաստակածմիավորներ

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Organic Molecules in Life

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

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

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

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

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

12.0 pt

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

Note: P1, P2 =peptides

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

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

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

12.0 pt
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Օրգանական Մոլեկուլները կյանքիմեջ

Ընդհանուրից 9%
Հարցեր 7.1 7.2 7.3 Ընդամենը

Միավորներ 12 8 12 32
Վաստակածմիավորներ

Բարդ պեպտիդների և սպիտակուցների սինթեզը հանդիսանում է դժվար խնդիր: 1965 թ.
սեպտեմբերի 17-ին Չինացի գիտնականները առաջին անգամ սինթեզեցին ցլի բյուրեղային
ինսուլինը, որը հրչակեց կյանքի գաղտնիքների բացահայտման վճռորոշ քայլը և բացեց սպիտա-
կուցի սինթեզի դարաշրջանը։

Ցլի բյուրեղային ինսուլինի առաջին սինթեզի 50-ամյակին (2015) թողարկված նամակա-
նիշ

Կարբօքսիլային խմբերի համակցումը ամինային խբերի հետ ամիդային կապի առաջացմամբ
հանդիսանում է պեպտիդների և սպիտակուցների սինթեզի հիմնարար ռեակցիաներից մեկը։
2 ալենոնը ունակ է մեղմ պայմաններում ակտիվացնել 1 կարբոնաթթվին՝ առաջացնելով 3
միջանկյալ միացությունը։ Այնուհետև 3 միջանկյալ միացությունը փոխազդում է 4 ամինի հետ՝
բարձր ելքերով առաջացնելով 5ամիդը և 6 կողմնակի արգասիքը։
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Նմանատիպ, N-էթինիլ-N-մեթիլ-p-տոլուոլսուլֆամիդը (MYTsA) իր հիմնական 7 ռեզոնանսային
կառուցվածքով (Ts խմբի մասնակցությունը չդիտարկել) կարող է ակտիվացնել կարբոնաթթվին
ինչպես 2ալենոնը։

7.1 Պատկերել 7-ի, 9միջանկյալմիացության և 12միացության կառուցվածքը.
Ցույց տալ բոլոր ստերեոկենտրոնների ստերեոքիմիան։

12.0 pt

Պեպտիդային շղթայի աճին զուգընթաց դժվարանում է ամիդային կապի առաջացումը և սպի-
տակուցների սինթեզում կիրառելի չեն կոնդեսման դասական եղանակները։ Առաջին անգամ ցլի
բյուրեղային ինսուլինի սինթեզի ժամանակ մշակվել է մեթոդ, որը հիմնված է 13ացիլ հիդրազիդի
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քիմիայի վրա, որպեսի հասանելի լինի բարդ ամիդային կապի առաջացումը երկու պեպտիդնե-
րի համակցման ժամանակ։ Ինչպես երևում է սխեմայից 15միացությունը հարթ փոխազդում է 16
միացության հետ տրիէթիլամինի ներկայությամբ

Note: P1, P2 =պեպտիդներ

7.2 Պատկերել 15 և 16միացությունների կառուցվածքները։ 8.0 pt

de novo սինթեզից բացի, գիտնականները կարող են մոդիֆիկացնել գոյություն ունեցող սպիտա-
կուցները։ Չնայած սպիտակուցի մակերեսին կանմիքանի ռեակցիոնունակ կենտրոններ, այնպի-
սիք ինչպիսիք են ամինո, թիոլային և կարբօքսիլային խմբերը, սպիտակուցը էլեկտրոֆիլներով
մշակելիս, ինչպիսին է, օրինակ, 18 N-ֆենիլմալեյնիմիդը, Միքայելի միացման ժամանակ, ավելի
նուկլեոֆիլ թիոլային խմբերը հանդիսանում են ավելի գերադասելի հատվածներ։

19 ռեագենտը մեղմ հիմնային պայմաններում (pH = 7.5) փոխազդում է 20 սպիտակուցի թիոլա-
յին խմբի հետ առաջացնելով չեզոք 21 միջանկյալ միացությունը, որը ենթարկվում է հիդրօքսիդ
իոնի կողմից գրոհման՝ առաջացնելով 22 միացությունը։ 22 միացությունը գտնվում է 23 ձևի հետ
հավասարակշռային վիճակում, որի հետևանքով այն փոխազդում է ևսմեկ 20 սպիտակուցի հետ։
22 և 23միջև հավասարակշռության նման, առաջացող հիմնականարգասիքը կարող է գոյություն
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ունենալ ինչպես 24ացիկլիկ ձևով, այնպես էլ 25 ցիկլիկ ձևով։

7.3 Պատկերել 21 միջանկյալ միացության, 24 և 25 միացությունների կա-
ռուցվածքները։ Ստերեոքիմիան անհրաժեշտ չէ։

12.0 pt
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Օրգանական Մոլեկուլները կյանքիմեջ

Ընդհանուրից 9%
Հարցեր 7.1 7.2 7.3 Ընդամենը

Մեիավորներ 12 8 12 32
Վաստակածմիավորներ

7.1 (12.0 pt)

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

7.2 (8.0 pt)

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

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

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

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

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

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

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

eq= equivalent

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

2.0 pt

Part B

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

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

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

2.0 pt

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

2.0 pt
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Զարմանալի քիրալ սպիրո կատալիզորդ

Ընդհանուրից 10%
Հարցեր 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Ընդամենը

Միավորներ 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Վաստակածմիավորներ

Քիրալային միացությունները կարևոր են մարդու առողջության համար, օրինակ, դեղանյութերի
50 %-ից ավելին, որոնք օգտագործվում են կլինիկական պրակտիկայում, իրենցից ներկա-
յացնում են քիրալային մոլեկուլների առանձին էնանտիոմերներ։ Սակայն էնանտիոմերապես
հարստացվածքիրալային մոլեկուլների սինթեզը հանդիսանում էմեծխնդիր։ ՉինաստանիNankai
Համալսարանի պրոֆ. Qilin Zhou-ի թիմը մշակել է մի շարք քիրալային սպիրո կատալիզորդներ
բարձրակտիվությամբ, որոնքասիմետրիկ սինթեզը բերում են նար բարձր մակարդակի և դրանք
լայնորեն օգտագործվում են դեղագործական արտադրություններում։ Այս կատալիզորդները
կարող են տալ ee 99.9% -ից ավելին և օգտագործվել սկսած 0.00002 mol%-ից։ Այս հետազոտական
աշխատանքները 2019 թվականինարժանացել են National Natural Science Award of Chinaառաջին
մրցանակին։

Նշում.

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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Մաս A

SpiroPAP քիրալային լիգանդի սինթեզի ճանապարհը պատկերված է հետևյալ սխեմայում։

Նշում.

eq = համարժեք/ էկվիվալենտ

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Պատկերել 1, 2, 4, 5 միացությունների կառուցվածքները (ստերեոքիմիան
չի դիտարկվում)

16.0 pt

8.2 Հետևյալ ռեագենտներից, որ A ռեագենտը չի կարող օգտագործվել 8-ից
9-ի փոխարկման համար։
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

ARM-2 T-8 Q-2
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Ռացեմիկ 6 սպիրո միացությունը փոխազդելով (–)-մենթիլ քլորֆորմիատի (10) հետ առաջացնում
է 11a և 11b միացությունները, որոնք հնարավոր է բաժանել աշտարակային քրոմատագրմամբ,
դրանցհաջորդիվ հիդրազինոլիզիարդյունքումստացվումենօպտիկապեմաքուր (+)-6և (–)-6միա-
ցությունները։

Նշում.

eq = համարժեք/ էկվիվալենտ

8.3 Ընտրել ճիշտ պնդումը
(a) 11a և 11bմիացությունները հանդիսանում են էնանտիոմերների զույգ։
(b) 11a և 11b միացությունները հանդիսանում են դիաստերեոմերների
զույգ։
(c) 11a և 11b միացությունները հանդիսանում են ցիս-տրանս իզոմերների
զույգ.
(d)11a և 11bմիացությունները հանդիսանում են կոնֆորմացիոն իզոմերնե-
րի զույգ

2.0 pt

Մաս B

Ir-SpiroPAP սինթեզում են փոխազդեցության մեջ դնելով SpiroPAP [Ir(cod)Cl]2 հետ (cod դա
ցիկլոօկտա-1,5-դիեն է) MeOH-ում ջրածնի առկայությամբ, ինչպես պատկերված է ստորև
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Նշում.

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Գրել Ir-SpiroPAP կատալիզորդում Ir օքսիդացման աստիճանը 2.0 pt

8.5 Գրել Ir-SpiroPAP կատալիզորդում Ir-ի d-օրբիտալներում առկա վալենտա-
յին էլեկտրոնների թիվը

2.0 pt

Քիրալային սպիրո կատալիզորդ Ir-SpiroPAP օգտագործվում է Mulinane-տիպի 22 դիտերպենի
ամբողջական սինթեզում, որը բերված է ստորև։
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8.6 Պատկերել 15 և 16միացությունները՝ ներառելով համապատասխան ստե-
րեոքիմիան։

8.0 pt

8.7 Հետևյալ ռեագենտներից, ընտրել լավագույնը B-ի համար։
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Հետևյալ ռեագենտներից, ընտրել լավագույնը C-ի համար։
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Զարմանալի քիրալ սպիրո կատալիզորդ

Ընդհանուրից 10%
Հարցեր 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Ընդամենը

Միավորներ 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Վաստակածմիավոր

Մաս A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

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

Մաս B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

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

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

Q9-1
English (Official)

Total Synthesis of Capitulactone

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

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

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

cat = catalyst

eq = equivalent

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

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

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

ARM-2 T-9 Q-3
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

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

16.0 pt

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

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

2.0 pt
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Կապիտուլակտոնի (Capitulactone) ամբողջական սինթեզ

ընդհանուրի 9%
Հարցեր 9.1 9.2 9.3 9.4 ընդամեն

Միավորնե 24 2 16 2 44
Վաստակած միավո

Curculigo capitulata բույսը աճում է Հարավային Չինաստանում և երկար ժամանակ օգտագործվել
է ավանդական չինական բուսաբժության մեջ՝ բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար:
Capitulactone (1) կորզվել է Curculigo capitulata-ի արմատներից: Դրա բացարձակ կոնֆիգուրացիա-
յով կառուցվածքը միանշանակորեն հաստատվել է սպեկտրաչափական տվյալների և ամբողջա-
կան սինթեզի համադրությամբ:

1 միացության ամբողջական սինթեզը սկսվում է կոմերցիոն հասանելի 4-բրոմվերատրոլի (2) յո-
դացմաբ, այնուհետև առանցքային միջանկյալ 12 միացության վրայով, ինչպես պատկերված է
սխեմայում
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Նշում.

cat = կատալիզորդ

eq = համարժեք/ էկվիվալենտ

9.1 Պատկերել 3-5, 8, 9 և 11 միացությունների կառուցվածքները և ցույց տալ
բոլոր ստերեոկենտրոնների ստերեոքիմիան

24.0 pt
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(R)-էպիքլորհիդրինը (7) ստացել են (+)-մանիտոլից (13) ինչպես ցուցադրված է ստորև։

Նշում.

eq = համարժեք/ էկվիվալենտ

conc = խիտ

ARM-2 T-9 Q-3
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9.2 Ստորև բերված պայմաններից ընտրեք A համար լավագույնը
 
(a) Պիրիդին
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) անջուր ZnCl2

2.0 pt

9.3 Պատկերել 15, 16, 18 և 19 միացությունների կառուցվածքները և ցույց տալ
բոլոր ստերեոկենտրոնների ստերեոքիմիան

16.0 pt

14 դիկետալը կարելի է ստանալ 2-մեթօքսիպրոպենով (23) (+)-մանիտոլը (13) մշակելիս կատա-
լիզատորի՝ տոլուոլսուլֆոթթվի (TsOH), ներկայությամբ անջուր տոլուոլի միջավայրում։ Ստորև
պատկերված է մոդելային ռեակցիայի հավասարումը։

9.4 Այս ռեակցիայի առաջարկվող մեխանիզմը ընդգրկում է առանցքա-
յին միջանկյալ միացություններ (I-V), որոնք պատկերված են վերևում։
Ընտրել ռեակցիայի ընթացքում առաջացող առանցքային միջանկյալ
միացությունների ճիշտ հաջորդականությունը։
 
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Կապիտուլակտոնի (Capitulactone) ամբողջական սինթեզ

ընդհանուրից 9%
Հարցեր 9.1 9.2 9.3 9.4 Ընդամենը

Միավորներ 24 2 16 2 44
Վաստակածմիավոր

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

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