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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

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

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

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

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

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

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

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

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

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

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

1
[A] = 1

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

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

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

3𝜋𝑟3

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

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

Figure 0.1
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Instrucțiuni generale

• Această probă conține 9 probleme.

• Folosește doar stilou/pix și un calculator neprogramabil.

• Ai la dispoziție 5 ore pentru a rezolva toate problemele.

• Începe să lucrezi doar după ce se dă comanda START .

• Toate răspunsurile trebuie scrise cu stiloul/pixul în casetele destinate din foile de răspunsuri. Ca
ciorne, folosește paginile verso ale foilor cu subiecte. Amintește-ți că ceea ce scrii în casetele de
răspuns va fi evaluat.

• Scrie calculele relevante în casetele de răspuns atunci când este necesar. Punctajul maxim va fi
acordat pentru răspuns corect doar dacă ai indicat cum ai ajuns la rezultat.

• Supraveghetorul anunță cu 30 de minute înainte de a da comanda STOP.

• Trebuie să te oprești din lucru imediat ce se dă comanda STOP. În caz contrar, proba se anulează.

• Versiunea oficială în limba engeză este disponiliă la cerere doar pentru clarificări.

• Nu ai voie să părăsești locul de lucru fără permisiune. Dacă ai nevoie de ajutor (calculator defect,
necesitate la toaletă etc.), ridică mâna și așteaptă profesorul supraveghetor.

• Pentru întrebările la care ți se cere să alegi din mai multe variante, indică răspunsul cu sem-
nul ✓ în [ ] înaintea variantei alese. Mai jos este prezentat un exemplu:

(Presupune că dorești să alegi (A) dintre (A), (B), (C) și (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

SUCCES!
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Informații despre probleme și punctaj

Nr. Titlu Punctaj total % din Total
1 Testare vizuală rapidă a acizilor nucleici pentru COVID-19 14 9
2 Cromul în timpuri antice și moderne 21 11
3 Captarea și transformarea dioxidului de carbon 42 14
4 O nouă călătorie a sulfului antic 45 16
5 Interconversia oxizilor de azot 45 15
6 Activarea fosfinelor 36 7
7 Molecule organice în viața noastră 32 9
8 Catalizator uimitor chiral de tip spiro 36 10
9 Sinteza totală a capitulactonei 44 9

Total 100
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Constante fizice și ecuații

Constanta lui Avogadro 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Constanta universală a gazelor 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Presiunea standard 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Presiunea atmosferică 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero grade Celsius 273.15 K
Constanta Faraday 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Constanta lui Planck ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Masa electronului 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Viteza luminii 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energia unui foton 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ecuația gazului ideal 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Principiul întâi al termodinamicii Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Varianția de entropie Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Energia liberă Gibbs 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Quotient de reacție 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Pentru reacția a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Ecuația lui Nernst 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Ecuația izotermei lui Langmuir 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Ecuația Arrhenius 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Legile vitezei
de ordinul zero: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
de ordinul întâi: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
de ordinul doi:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Timpul de înjumătățire pentru un proces de ordinul întâi: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Timpul de înjumătățire pentru un proces de ordinul doi (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Ecuația Lambert–Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Lucru electric: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Cantitatea de sarcină electrică: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volumul unei sfere 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Aria unei sfere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabelul periodic
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Roata de culori

a: roșu b: oranj (portocaliu) c: galben d: verde e: albastru f: violet
1: dacă o substanță absoarbe aici 2: apare ca această culoare

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

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

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

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

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

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

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

1.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

4.0 pt
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Testare vizuală rapidă a acizilor nucleici pentru COVID-19

9% din total
Intrebarea 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Puncte 1 1 4 4 4 14
Punctaj

Metode rapide și simple pentru detectarea la timp a COVID-19 sunt urgent necesare. Detectarea cu aju-
torul nanoparticulelor de aur este una din metodele promițătoare. Nanoparticulele de aur sunt utilizate
pe larg ca citire vizibilă pentru benzi de testare, datorită coeficienților molari de extincție mari (absorb-
tivitate molară). Culoarea nanoparticulelor de aur este strâns legată de dimensiunea si gradul lor de
dispersie. La modul general, cu cât particulele sunt mai mari, cu atât culoarea lor este mai roșie. De
îndată ce particulele sunt agregate, culoarea se deplasează de la roșu la albastru.

Atunci când suprafața nanoparticulelor este modificată cu două tipuri de fragmente de acizi nucleici
monocatenari, a și b, nanoparticulele de aur se vor agrega în prezența acidului nucleic țintă (a’b’)
provocând schimbarea culorii soluției de la rosu la albastru in câteva minute (așa cum este ilustrat mai
jos). Pe baza acestui principiu, acizii nucleici țintă colectați din coronavirusul dintr-o probă pot fi detectați.

Dispersat (Roșu) Agregat (Albastru）

1.1 Indică regiunea benzii de absorbție, a particulelor de aur dispersate, cu litera
potrivită (a-f in roata de culori din Figura 0.1 în Instrucțiuni Generale)

1.0 pt
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1.2 Indică schimbarea spectrului de absorbție al nanoparticulelor de aur de indată
ce sunt agregate. Comparată cu lungimea de undă de absorbție a nanoparticu-
lelor de aur dispersate, lungimea de undă de absorbție pentru nanoparticulele
agregate:
(a) devine mai mare
(b) devine mai mică
(c) nu se schimbă

1.0 pt

Nanoparticulele de aur sunt compuse din atomi de aur împachetați ca în aurul solid (densitatea 𝜌 =
19.3g cm−3).

1.3 Calculează câți atomi de aur (N) se găsesc intr-o nanoparticulă sferică de aur
cu diametrul de 30.0nm.

4.0 pt

Sinteza nanoparticulelor de aur depinde de reacția redox dintre hidrogen tetracloro aurat(III) (HAuCl4 ·
3H2O,MW = 394) și substanțele reducătoare (cum ar fi citratul de sodiu). 5.2mg de HAuCl4 · 3H2O au
fost complet transformate in nanoparticule sferice uniforme de aur cu diametrul de 30.0nm in 100.0mL
soluție. Absorbanta soluției roșii rezultate a fost 0.800 măsurată la 530nm cu un spectrofotometru UV-
Vis.

1.4 Calculează coeficientul molar de extincție (absorbtivitatea molară) a soluției
rezultate de nanoparticule de aur la 530 nm per mol de nanoparticule de aur.
Drumul optic pentru cuva utilizată este de 1 cm. Dacă nu ai reusit să calculezi
numărul de atomi de aur (𝑁 ) in 1.3 , utilizează 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Metoda adițiilor standard a fost utilizată pentru detectarea colorimetrică a acidului nucleic țintă. Proba
din gât din eșantionul original colectat cu bețigase cu tampon este divizată în două porțiuni. Dupa adiția
soluțiilor probă si apă (cum se indică mai jos), absorbanța celor două soluții rezultate a fost masurată,
separat, la 600nm .

Nr. Volumul Volumul soluției de Volumul soluției Volum de Absorbanță
probei prelevate nanoparticule de aur standard conținând apa
din gât (mL) modificate cu fragmente de 2.0 μg mL−1 (mL)

acid nucleic (mL) acid nucleic țintă (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 Calculează concentrația acizilor nucleici virali în proba originală luată din gât
cu bețigasul cu tampon.

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

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

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chromium in Ancient and Modern Times

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

(The photo is from the website of Palace Museum)

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

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

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

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

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

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

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

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

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

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

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

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

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

1.0 pt

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

5.0 pt

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

2.0 pt
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Cromul in timpuri antice si moderne

11% din total
Intrebare 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Puncte 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Punctaj total

(Poza este preluată de pe site-ul Muzeului Palatului)

Porțelanul glazurat negru este un porțelan chinezesc special, care a fost popular în timpul dinastiilor
Tang și Song (in urmă cu circa 1000 de ani). Articolele ceramice conțineau oxizi de fier ca agent principal
de redare a culorii, care erau amestecați cu alți oxizi de metale tranziționale pentru a genera diferite
culori, cum ar fi castaniu, maro închis sau negru. Și în prezent, porțelanul negru glazurat este popular
in China.
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Glazura neagră tipică este compusă din oxizi continând fier și având o structură de spinel. Oxizii de tip
spinel au formula generală AB2O4 și au o structură care constă într-o împachetare cubică compactă a
anionilor, O2−,in care cationii A ocupă o optime din golurile tetraedrice, iar cationii B ocupă jumătate din
golurile octaedrice, așa cum se arată în Figura 2.1(a) pentru celula elementara.

Figura 2.1 Ilustrarea structurii spinelilor

Celula cubică elementară a structurii spinelilor poate fi divizată în 8 subunități cubice și liniile punctate
reprezintă muchiile interne ale subunităților. 4 subunități aparțin tipului I, și celelalte 4 subunități sunt
de tipul II (Figura 2.1(b)). Detalii ale subunităților de tip I și II adiacente sunt arătate în Figura 2.1(c).

2.1 Câti cationi de tip A si B sunt in celula elementaral? 2.0 pt

Glazura ceramică neagră cu structură de spinel poate fi produsă prin calcinarea Fe2O3 și Cr2O3 într-o
anumită proporție și în atmosferă reducătoare (reacția (I)). Atunci când Fe2O3 si Cr2O3reacționează în
raportul demasă 63.6 ∶ 36.4, ei sunt complet transformați într-un compus pur stoechiometric. Compusul
are o structură de spinel, în care situsurile tetraedrice A sunt ocupate doar de ioni de fier.
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2.2 În reacția (I), care element este redus? 1.0 pt

2.3 Calculează numărul de ioni Fe3+ si Cr3+ în situsurile B ale celulei elementare 6.0 pt

Pe lângă doparea glazurii ceramice negre, pigmenții care conțin crom sunt utilizați în pictură și tipărire
datorită culorii abundente provenite din crom cu diferite stări de oxidare, cum ar fi +2, +3 și+6. Pigmen-
tul verde de crom (Cr2O3) poate fi transformat într-o serie de alți compusi (D-G) în procesele următoare
, unde E, F, G au culorile, respectiv, galben, portocaliu și, respectiv, roșu.

2.4 Scrie formula chimică a lui E. 1.0 pt

2.5 Scrie ecuația reacției F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Alege reactivul care ar putea fi H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Valența variabilă a cromului nu este importantă doar pentru producerea pigmenților, ci și utilă pentru
cataliză. De exemplu, un catalizator Phillips tipic pentru polimerizarea etenei constă în specii de oxid de
crom grefate pe un material suport poros, cum ar fi silicea amorfă. Specia tetracoordinată de Cr(VI)este
componenta esențială în pre-catalizatorul (1), care este redusă rapid la o specie hexacoordinată de Cr(II)
(2) de către moleculele de etenă la începutul procesului. Se presupune că 2 catalizează mai departe
polimerizarea moleculelor de etenă.

2.7 Reacția lui 1 cu etena poate fi urmarită prin spectroscopie UV–vis , care ara-
tă absorbția luminii de către 1 la 21500 cm−1și absorbția luminii de către 2 la
16700 cm−1 în domeniul vizibil. Alege combinația potrivită de culori pentru 1
și 2.
(A) portocaliu și, respectiv, alb
(B) portocaliu și, respectiv, albastru
(C) albastru și, respectiv, portocaliu
(D) albastru și respectiv, alb

1.0 pt

2.8 Presupunând ca ionul Cr(II) în 2 este plasat într-un câmp cristalin cu simetrie de
octaedru regulat si parametrul de scindareΔo de 16000 cm−1, desenează confi-
gurația electronilor d pentru ionul Cr(II) in 2, și calculează energia de stabilizare
în câmp cristalin (CFSE) pentru ionul Cr(II) in 2. (Notă: energia de împerechere
a electronilor, P, pentru Cr(II) în 2 este 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Compușii coordinativi prezintă paramagnetism atunci când conțin electroni ne-
imperecheati, momentul magnetic corespunzător (𝜇) al cationului metalului
tranzițional calculându-se cu formula 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B, unde 𝑛 este numărul
de electroni neîmperecheați. Calculează momentul magnetic exprimat în 𝜇B
pentru ionul de Cr(II)in 2.

2.0 pt
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Chromium in Ancient and Modern Times

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

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

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

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

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide
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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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Captarea și transformarea dioxidului de carbon

14% din total
Intrebarea 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
Puncte 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Punctaj

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai critice provocări globale în zilele noastre. Creșterea
concentrației de CO2 în atmosferă a fost recunoscută ca principalul motor al încălzirii globale. Studiul
captării și transformării CO2a atras o atenție considerabilă.

 

 

Tehnologia de captare directa din aer (direct air capture, DAC) este una din celemai promițătoare. Metoda
convențională din DAC constă în spălarea umedă cu soluții de hidroxid alcalin (frecvent NaOH), unde CO2
din aer este absorbit până la pH ≈ 10 (step 1). Sorbentul consumat este regenerat prin introducerea de
hidroxid de calciu în sistem (step 2). Precipitatul A obținut în step 2 se descompune la 700 °C, formând
CO2 si un alt compus alb B (step 3). În sfarsit, hidroxidul de calciu poate fi generat prin reacția cu apa a
lui B. Acest proces necesită multă energie. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Scrie formulele lui A și, respectiv, B. 2.0 pt

3.2 Scrie ecuațiile reacțiilor posibile, egalate, pentru etapele (steps) 1-3. Soluția
de NaOH este utilizată ca sorbent

5.0 pt

Recent, a fost dezvoltat un proces electrochimic pentru regenerarea soluțiilor alcaline în procesul umed
de spălare pentru aplicație DAC și gazul pur CO2 poate fi recuperat, fiind potrivit pentru stocare și utiliza-
re. Procesul este bazat pe un sistem electrochimic de recirculare a H2 (recycling electrochemical system
- HRES), după cum este prezentat în Figura 3.1.
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Figura 3.1 Reprezentarea schematică a instalației experimentale

Celula electrochimică conține trei compartimente: o regiune anodică (A), o regiune de acidulare (acidfying
region) (B), și o regiune catodică (C). Ele sunt separate prinmembrane selective de ioniM1 șiM2. În timpul
operației protonii produși prin oxidarea H2 la anod sunt transportați în compartimentul de acidulare
unde intră soluția consumată (Na2CO3-NaHCO3) provenind de la contactorul de aer. Scăderea pH-ului
soluției duce la transformările carbonatului în hidrogencarbonat (reacția 1) si a hidrogencarbonatului
în acid carbonic (reacția 2). Când soluția este saturată de CO2 dizolvat (solubilitate: 0.033mol L−1), o
scădere ulterioară de pH conduce la eliberarea CO2 gazos (reacția 3). H2 generat la catod este introdus
la anod și soluția de la catod poate fi reutilizată ca absorbant DAC.

3.3 Scrie ecuațiie reacțiilor la anod (A) și, respectiv, catod (C). 2.0 pt

3.4 Scrie ecuațiile reacțiilor egalate 1- 3 în regiunea de acidulare (B). 3.0 pt

3.5 Verifică tot ce descrie în mod corect mișcarea cationilor în timpul operării sis-
temului.
(a) Ionii H+ trec prin membrana M1de la A la B.
(b) Ionii H+ trec prin membrana M2 de la B la C.
(c) Ionii Na+ trec prin membrana M1 de la B la A.
(d) Ionii Na+ trec prin membrana M2 de la B la C.
(e) Ambii ioni, H+ si Na+ pot trece prin membranele M1și M2.

2.0 pt

Celula functionează în stare staționară când curentul care trece prin celula este de 2.00 A și viteza de
curgere a soluției (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) în regiunea B este10.0 mLmin−1. pH-ul
în compartimentul anodic este menținut la 1 în starea staționară.

3.6 Calculeaza viteza de generare a CO2 gazos (in mmol min−1). 8.0 pt

Rețelele zinc-imidazolat (ZIFs), o sub-clasă de rețele metal-organice (MOFs), sunt materiale foarte promi-
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țătoare pentru captarea și utilizarea CO2. Structurile ZIFs sunt asemănătoare cu ale zeoliților. Ele constau
în rețele tridimensionale cu ioni metalici tetracoordinați (e.g. Zn2+, Co2+) conectați prin punți imidazolat
(Im−) sau derivați ai imidazolului. Ca o bază conjugată a imidazolului (HIm), anionul imidazolat conec-
tează cationi (M) prin cei doi atomi de N ai săi. Faptul că unghiul M-Im-M este asemănător cu unghiul
Si-O-Si (145°), preferat în zeoliți (așa cum se arată mai jos), a condus la sinteza unui număr mare de ZIFs
cu topologii tetraedrice de tip zeolit.

ZIF-8 este un ZIF reprezentativ , care adoptă structura rețelei sodalit (SOD), așa cum se arată în Figura 3.2.
ZIF-8 a fost sintetizat pentru prima dată de către oamenii de știință chinezi Xiao-Ming Chen et al. (autorii
dându-i denumirea de MAF-4) prin reacția Zn2+ cu 2-metillimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm). Compusul
cristalizează în sistemul cubic cu parametrul celulei elementare 𝑎 = 1.632 nm , pentru o fază lipsită de
molecule de solvent și cu un diametru efectiv al porilor (arătat ca o sferă interioară virtuală în Figura
3.2d) de 1.16 nm.
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Figura 3.2 Topologia SOD și structura ZIF-8
(a) Topologia unei cuști SOD ;
(b) Cușca SOD în ZIF-8 formată de ioni Zn2+ (în centrele tetraedrelor) și punți imidazolat (atomii de H

sunt omiși pentru claritate);
(c) Rețeaua SOD cu celula elementară aratată de cutia patrată ;
(d) Unii pori in ZIF-8 sunt scoși în evidență prin sfere virtuale.

Notă: Daca doresti, pentru rezolvarea intrebărilor, poți utiliza simbolurile ”HmIm” și ”mIm” reprezentând
2-metilimidazol și, respectiv, 2-metilimidazolat.

3.7 Scrie formula unei singure cuști sodalit. 2.0 pt
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3.8 Scrie compoziția celulei elementare a ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculează suprafața internă (𝑆) a porilor (modelată prin sferele virtuale) din 1
g ZIF-8 (in m2). Daca nu ai reușit sa obții compoziția celulei elementare, utilizea-
ză 3500 ca masă moleculară a celulei elementare.

5.0 pt

3.10 Calculează porozitatea 𝑅 a ZIF-8 (𝑅 este raportul dintre volumul porilor și vo-
lumul actual al materialului) și calculează volumul porilor din 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in
cm3).

7.0 pt

ZIF-8 poate, de asemenea, funcționa drept catalizator pentru transformarea CO2 în substanțe foarte
utile. Una din cele mai promițătoare căi de fixare chimică a CO2 este prepararea carbonaților ciclici via
ciclizarea CO2. Un exemplu este prezentat mai jos:

A fost propus un mecanism al conversiei catalitice a CO2 la carbonat ciclic utilizând catalizatorul ZIF-8:
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3.11 Daca ZIF-8 pune la dispoziție situsuri acide în procesul catalitic demai sus, com-
pletează mecanismul prin alegerea intermediarilor rezonabili dintre următoa-
rele specii

Alege intermediarii corespunzători lui I și, respectiv, II.

2.0 pt

ZIF-8 prezintă o stabilitate termică relativ mare. Cu toate acestea, un studiu recent arată că structura sa
poate fi distrusă intr-un mediu umed acid. Coexistența CO2 si H2O cu ZIF-8 duce la formarea de ZnCO3.

3.12 Scrie ecuația reactiei egalate a ZIF-8 a CO2 și H2O. 2.0 pt
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
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Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

step 1:

step 2:

step 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaction 1:

reaction 2:

reaction 3:

3.5 (2.0 pt)

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

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

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

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur
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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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O nouă călătorie a sulfului antic

16% din total
Întrebarea 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
Puncte 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Punctaj

Sulful a fost cunoscut și utilizat încă din cele mai vechi timpuri. În zilele noastre, sulful este utilizat pe
scară largă în producția chimică și în industria farmaceutică ca materie primă chimică ieftină.

Pirita (FeS2) este folosită înmod obișnuit camaterie primă în producția industrială de sulf elemental. Prin
încălzirea piritei în prezența unei cantități limitate de aer, randamentul teoretic de sulf elemental este de
100%, iar celălalt produs este un oxid magnetic negru (Fe3O4).

4.1 Scrie ecuația reacției egalate care descrie procesul de mai sus. 2.0 pt

Pe lângă sulf, este generată o cantitate mică de SO2 ca produs secundar în timpul procesului propriu-zis.
Această reacție poate fi monitorizată prin măsurarea cantității de SO2 . Pentru monitorizare se folosește
următoarea rețetă:

Pulberea de minereu brut este încălzită la temperatură controlată într-un cuptor cu tuburi. SO2 format
este absorbit de o soluție de NaOH 2 mol L−1 . Când reacția este completă, soluția este transferată într-
un balon cotat de 500 mL și diluată cu apă distilată până la semn. 25.00 mL din această soluție diluată
este apoi adăugată într-un balon care conține 50.00mL soluție standardizată de iod 0.05122mol L−1 I2 și
5mL soluție H2SO4 20%. Dupămenținerea balonului cu iod la întuneric timp de 5min , soluția este titrată
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cu soluție standard0.1012mol L−1 Na2S2O3. Când culoarea soluției devinemaro deschis, se adaugă 3mL
indicator de amidon 0,5%. Se continuă titrarea până când culoarea albastră dispare.

4.2 Scrie ecuațiile reacțiilor egalate în care este implicat I2 în determinarea de mai
sus.

4.0 pt

4.3 Într-un astfel de experiment-test, pornind de la pirită, au fost colectate 17.6g
de sulf elemental. Analiza gazelor produse conform procedurii demai sus a dus
la consumul a 18.47mL de soluție de Na2S2O3 standardizată. Presupunând că
nu s-au produs alte specii care conțin sulf, calculează ce procentaj din sulful
din pirită a fost pierdut ca produs secundar?

4.0 pt

Bateria cu litiu-sulf este un sistem sustenabil de stocare a energiei, deoarece densitatea samare de ener-
gie teoretică depășește bateriile Li-ion convenționale. Reacția globală a unei baterii cu litiu-sulf poate fi
scrisă simplificat astfel: 16 Li+S8 −−→ 8 Li2S. În timpul descărcării sulful este catodul și litiul metalic este
anodul activ

4.4 Scrie ecuațiile egalate ale reacțiilor care au loc la catod (a) și anod (b) în timpul
descărcării.

3.0 pt

4.5 Calculează raportul de masă dintre materialul activ catodic și materialul activ
anodic, în reacția globală a bateriei.

1.0 pt

O baterie litiu-ion (LIB) care are o tensiune medie de funcționare de 3.8 V și o capacitate de 3110 mAh
poate genera energie pentru videoclipuri rulate pe un telefon mobil timp de 22 de ore continuu, la o
încărcare completă.

4.6 Dacă acumulatorul LIB este înlocuit cu un acumulator ideal litiu-sulf, care are
o tensiune medie de funcționare de 4.2V și conține 23g de sulf ca material
activ al electrodului care poate reacționa stoechiometric în timpul descărcării,
calculează câte ore va furniza energie continuu noul acumulator al telefonului
pentru a reda videoclipuri, după o încărcare completă.

5.0 pt

Sulful elemental există în mod obișnuit sub formă de molecule S8. În bateriile reale cu litiu-sulf, S8nu
se reduce direct la Li2S în timpul descărcării, dar suferă reacții în trepte generând diferite polisulfuri de
litiu solubile (Li2Sn, n = 3 − 8). Aceste polisulfuri de litiu pot difuza la anod și îl pot coroda, ceea ce duce
la pierderea materialelor active ale electrozilor. Acest fenomen se numește „efect de navetă”(”shuttle
effect”).

4.7 Scrie ecuația egalată a reacției de corodare a anodului la polisulfuri de litiu
(Li2Sn) care produc Li2S.

2.0 pt

Pentru a suprima „efectul de navetă”, au fost studiate pe larg formele de polisulfuri dintr-un electrolit.
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Li2S6 este unul dintre produșii intermediari importanți:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Un studiu teoretic a arătat că există simultan doi conformeri cu energii comparabile, Li2S6(I) și Li2S6(II),
în 1,2-dimetoxietan (DME), un solvent electrolit comun din bateriile cu litiu-sulf. Disocierea Li2S6 în DME
este dată mai jos:

Echilibrul chimic al Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 și LiS•

3 în DME
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Tabel 4.1 Energiile Gibbs de disociere (kJmol−1) pentru diferite reacții în DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Utilizând datele din Tabelul 4.1, calculează raportul concentrațiilor la echilibru

al celor doi conformeri
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] în DME (298.15K,1bar) .

4.0 pt

4.9 Utlizând datele din Tabelul 4.1, calculează constanta de disociere aparentă a
reacției Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 în DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Aranjează următoarele concentații la echilibru în ordinea descrescătoare :
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] în DME.
4.0 pt

4.11 Potențialul de reducere standard al litiului metalic în apă la 298.15 K și 1 bar
este:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Energia liberă Gibbs de solvatare a
Li+(g) gazos la Li+(sol) în diferiți solvenți.

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

Calculează potențialul de reducere standard al electodului de litiu metalic în
DME.

6.0 pt

Studiile au arătat că forța electromotoare a unei baterii cu litiu-sulf ar putea fimărită prin înlocuirea DME
cu dimetil sulfoxid (DMSO). Prin urmare, formele de polisulfuri din DMSO atrag, de asemenea, atenția
cercetătorilor.

Într-un test, s-a adăugat o anumită cantitate de Li2S și 4.81mg de pulbere de sulf în 10.00mL de DMSO,
apoi s-a încălzit și s-a agitat până la dizolvarea completă (ignoră modificarea volumului). Presupune că
sunt prezente doar următoarele polisulfuri în DMSO : S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Raportul concentrațiilor

de echilibru al speciilor care conțin sulf a fost:

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

4.12 Calculeazămasa inițială 𝑚 (în mg) de Li2S adăugat în DMSO. 5.0 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

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

mass ratio:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________

ROU-4 T-4 A-3



Theory

A4-4
English (Official)

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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Interconversia oxizilor de azot

15% din total
Întrebarea 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Puncte 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Punctaj

Oxizii de azot (incluzând N2O,NO,NO2,N2O4 etc., uzual scriși ca NOx) sunt unii dintre principalii poluanți
ai aerului care pot cauza o serie de probleme precum epuizarea stratului de ozon, ploile acide, smogul
fotochimic și efectul de seră. Prin urmare, emisia și conversia NOx trebuie controlate pentru a îmbunătăți
calitatea aerului. Aici vom investiga oxidarea NO la NO2 conform reacției 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Partea A

Este în general acceptat că această reacție are loc în atmosferă prin următorul mecanism:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reacțiile (1) și (2) și inversul reacției (1) sunt reacții elementare. Reacția (1) este o reacție de pre-echilibru,
iar constanta sa de echilibru în funcție de concentrații se notează 𝐾𝑐1. Reacția (2) este etapa care deter-
mină viteza reacției globale, iar constanta sa de viteză este 𝑘2.

5.1 Dedu expresia vitezei de reacție pentru reacția globală 2NO + O2 ⟶ 2NO2 , în
funcție de [NO], [O2], 𝐾𝑐1 și 𝑘2.

4.0 pt

Dependența de temperatură a lui 𝐾𝑐1 ar putea fi descrisă aproximativ ca ln𝐾𝑐1 = 𝑀 −(𝑁/𝑇 ) (𝑀 și 𝑁 sunt
constante). Modificarea lui 𝑘2 în funcție de temperatură este în conformitate cu ecuația lui Arrhenius, cu
factorul pre-exponențial 𝐴2 și energia de activare aparentă 𝐸𝑎,2. Consideră că 𝐸a,2 și 𝐴2 nu depind de
temperatură.

5.2 Dedu expresia pentru factorul pre-exponential (𝐴+) și energia aparentă de ac-
tivare (𝐸𝑎+ ) a reacției 2NO + O2 ⟶ 2NO2 în funcție de 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 și 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

Constanta aparentă de viteză (𝑘+) pentru reacția globală este 6.63×105 L2mol−2min−1 la 600K și energia
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aparentă de activare este 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculează constanta de viteză (în L2mol−2min−1) a acestei reacții la 700 K. 2.0 pt

Entalpiile standard de formare (ΔfH−⊖−
m ) și entropiile standard (S−⊖−

m ) la 298.15 K sunt următoarele:

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

Modificările entalpiei și entropiei de reacție standard pentru 2NO + O2 ⟶ 2NO2 pot fi considerate ca
independente de temperatură. Toate gazele sunt considerate ideale în următoarele întrebări.

5.4 Calculează constanta termodinamică de echilibru (𝐾−⊖−
𝑝 ) a acestei reacții la

600K.
4.0 pt

5.5 Calculează variația de energie internă standard Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) a acestei

reacții la 600K.
3.0 pt

Observațiile experimentale au arătat că viteza de reacție a 2NO2 ⟶ 2NO + O2 nu depinde de concen-
trațiile NO și O2.

5.6 Dedu expresia vitezei pentru această reacție (constanta directă aparentă a vite-
zei ar putea fi utilizată ca 𝑘−) și calculează valoarea lui 𝑘− la 600 K. (Dacă nu ai
aflat valoarea lui 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) la întrebarea 5.4, utilizează 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gazos este introdus într-un recipient care are un volum cunoscut care este ținut la 600K și lăsat
să ajungă la echilibru. 20 de procente din reactant este transformat în NO și O2. Toate gazele sunt
considerate ideale.

5.7 Calculează presiunea totală a acestei reacții la echilibru . (Dacă nu ai calculat
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) la întrebarea 5.4, utilizază 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Partea B

Emanațiile industriale sunt principala sursă de NOx. O abordare de reducere a emisiilor de NOx este oxi-
darea NO la NO2 și absorpția ulterioară a NO2 de absorbanți. Cu toate acestea, din cauza comcentrației
mici de NO în emanații, oxidarea spontană în atmosferă este prea înceată pentru a face față cerințelor
industriale. În general. se folosesc catalizatori solizi pentru a accelera această reacție. Oxidarea NO are
loc la suprafața unui catalizator specific (CatX) prin următorul mecanism (situsul de adsorbție este notat
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

Consideră că adsorbția NO, NO2 și O (din disocierea O2) nu poate să decurgă dincolo de o acoperire
monostrat, iar aceste specii sunt adsorbite de același tip de situri pe suprafață.

Acoperirile lor fracționate (𝜃, definite ca raportul dintre numărul de locuri de adsorbție ocupate și nu-
mărul de locuri de adsorbție totale) sunt notate ca 𝜃NO, 𝜃NO2

și respectiv 𝜃O. Astfel, fracția locurilor de
adsorbție neocupate (𝜃v) este 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Consideră că toate procesele de adsorbție și
desorbție sunt mult mai rapide decât reacția (S3).

5.8 Dedu expresia lui 𝜃v în funcție de [NO], [O2], [NO2] și de constanta de viteză a
reacției (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Alege expresia corectă pentru viteza reacției 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) la
începutul reacției. Consideră ca fiind neglijabile atât concentrația, cât și adsorb-
ția NO2.

(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

Pentru unii catalizatori, reacția de suprafață are loc printr-o modalitate alternativă în locul reacției (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Această etapă este, de asemenea, determinantă de viteză pentru reacția globală.

Un catalizator (CatY) este utilizat pentru a iniția reacția 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Când temperatura și con-
centrația sunt constante, viteza de reacție inițială se modifică odată cu concentrația de O2 după cum
urmează:
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5.10 Alege un mecanism care este în concordanță cu această curbă.
(A) S3
(B) S5
(C) nu poate fi determinată

6.0 pt
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

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

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

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

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

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

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

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

Mechanism:

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

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

8.0 pt

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

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

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

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

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

6.0 pt

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

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

5.0 pt
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Activarea fosfinelor

7% din total
Întrebarea 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Puncte 3 6 8 5 6 3 5 36
Punctaj

Fosfinele sunt analogii cu fosfor ai aminelor. Ele au o pereche de electroni neparticipanți la atomul
de fosfor și, prin urmare, au bazicitate Lewis sau nucleofilicitate. Spre deosebire de aminele terțiare,
fosfinele chirale precum P1 cu trei substituenți diferiți pot fi izolate ca enantiomeri puri. Fosfinele chirale
sunt adesea folosite ca liganzi chirali în cataliza de metale tranziționale.

6.1 Folosind simbolul R/S, atribuie configurația absolută a lui P1. 3.0 pt

În ultimele două decade, pe măsură ce organocataliza s-a dezvoltat rapid, a apărut un număr mare de
reacții catalizate de fosfine nucleofile. Dintre acestea, una dintre cele mai faimoase reacții catalizate de
fosfine este reacția de cicloadiție (3+2) Lu, care a fost dezvoltată de cercetătorul chinez Xiyan Lu. De
exemplu, în cataliză de trifenilfosfină, alenoatul de etil 1 și acrilatul de metil 2 conduc ușor la formarea a
doi derivați ciclopentenici 3 (majoritar) și 4 (minoritar).

Reacția de cicloadiție (3+2) Lu:
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Într-un mecanism general acceptat, reacția (3+2) Lu este o reacție de cicloadiție formală. Initial, catali-
zatorul trifenilfosfină este implicat într-o adiție nucleofilă la alenoatul de etil 1 pentru a genera interme-
diarul amfion A, care ulterior ciclizează cu acrilatul de metil 2 prin două căi. În calea care conduce la
compusul 3, un intermediar B ilidă de fosfor generat in situ se transformă reversibil în intermediarul C
via transfer de proton; C suferă o eliminare pentru a forma produsul majoritar 3 și pentru a elibera cata-
lizatorul fosfină. În calea care conduce la compusul 4, se formează un intermediar B’ ilidă de fosfor, care,
de asemenea, se transformă reversibil în intermediarul C’ via transfer de proton; C’ suferă o eliminare
pentru a forma produsul minoritar 4 și pentru a regenera catalizatorul fosfină.

Mecanism:

6.2 Desenează cele două structuri de rezonanțămajoritare care compun hibridul
de rezonanță A (implicarea grupei ester nu este considerată, iar stereochimia
nu este necesară).

6.0 pt
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6.3 Desenează structurile intermediarilor B’ și C’ (stereochimia nu este necesară). 8.0 pt

În condiții similare, alenoatul de etil 1 și dietil fumaratul 5 reacționează ușor și formează produsul de
cicloadiție corespunzător 6.

6.4 Desenează structura compusului 6 (stereochimia nu este necesară). 5.0 pt

Reacția de cicloadiție (3+2) asimetrică Lu poate fi realizată utilizând catalizatori de fosfine chirale. De
exemplu, în cataliza fosfinei biciclice chirale P2, alenoatul de etil 1 și acrilatul de metil 2 formează cu
ușurință un produs de cicloadiție enantio-îmbogățit 3 cu 80% ee (exces enantiomeric).

Cicloadiția asimetrică (3+2) Lu:

Ecuația de calcul pentru ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = cantitatea de enantiomer majoritar

𝑛minor = cantitatea de enantiomer minoritar

6.5 Marchează centrele chirale din fosfina chirală P2 utilizând asterix. (Notă: se
vor scădea puncte pentru fiecare asterix greșit până la 0 puncte).

6.0 pt

ROU-4 T-6 Q-3



Theory

Q6-4
Romanian (Romania)

6.6 Calculează raportul 𝑛major/𝑛minor al produsului 3. 3.0 pt

Reacția de cicloadiție (3+2) Lu este un instrument versatil în sinteza organică. De exemplu, a fost folosi-
tă pentru sinteza cu succes a (–)-hinesolului, o componentă importantă a plantei medicinale chinezesti
Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). În cataliză de PPh3, ciclohexanona chirală 7 ciclizează cu
alenoatul de tert-butil 8, conducând la produsul majoritar 9 și trei produși minoritari 10, 11 și 12. Pro-
dușii minoritari 10−12 sunt toți izomeri ai lui 9. Compusul 9 poate fi transformat în (–)-hinesol printr-o
strategie multietapă.

6.7 Dintre următorii compuși, alege pe cel care nu aparține produșilor minoritari
10‒12.

5.0 pt
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Enabling Phosphines

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

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B' (4.0 pt) C' (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

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

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

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

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

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

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

12.0 pt

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

Note: P1, P2 =peptides

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

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

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

12.0 pt
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Molecule organice în viața noastră

9% din total
Întrebarea 7.1 7.2 7.3 Total
Puncte 12 8 12 32
Punctaj

Sinteza peptidelor complexe și a proteinelor este o sarcină provocatoare. La data de 17 septembrie 1965,
cercetătorii chinezi au sintetizat insulină bovină cristalină artificială pentru prima dată, marcând un pas
crucial în călătoria exploratorie a secretelor vieții și deschiderea erei sintezei proteinelor.

Timbru emis cu ocazia celei de a 50-a aniversări (2015) de la prima sinteză a insulinei bovine
cristaline.

Cuplarea grupelor acid carboxilic cu grupele amino pentru a crea legăturile amidă este o reacție elemen-
tară în sinteza peptidelor și proteinelor. Alenona 2 a fost raportată pentru activarea acidului carboxilic
1, în condiții bânde de reacție, formând intermediarul 3. Intermediarul 3 reacționează apoi cu amina 4
pentru a forma amida 5 cu randament mare, concomitent cu formarea produsului secundar 6.
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Similar, N-etinil-N-metil-p-toluensulfonamida (MYTsA) cu structura de rezonanțămajoritară 7 (implicarea
grupei Ts nu se consideră) poate activa acidul carboxilic în același mod ca alenona 2.

7.1 Desenează structurile compusului 7, intermediarului 9 și compusului 12. Indică
stereochimia fiecărui stereocentru.

12.0 pt

Pe măsură ce lungimea peptidei crește, formarea legăturilor amidice devine din ce în ce mai dificilă,
iar metodele convenționale de condensare nu sunt aplicabile în sinteza proteinelor. În prima sinteză a
insulinei bovine cristaline, o metodă bazată pe chimia acilhidrazinei 13 a fost dezvoltată pentru a realiza
cuplarea amidică între două peptide. Conform următoarelor ecuații, compusul 15 reacționează cu 16 în
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condiții blânde, în prezență de trietilamină.

Notă: P1, P2 =peptide

7.2 Desenează structurile compușilor 15 și 16. 8.0 pt

În plus față de sinteza de novo, cercetătorii pot modifica proteinele existente. Deși sunt multiple situsuri
reactive pe suprafața proteinelor, precumgrupe amino, tiol sau carboxil, grupele tiol, celemai nucleofile,
reprezintă situsul preferat când proteina este tratată cu reactivi electrofili precum N-fenil maleimida 18
via reacția de adiție Michael.

În condiții de reacție bânde (pH = 7.5), reactivul 19 a fost propus pentru a reacționa cu grupa tiol a protei-
nei 20 pentru a forma intermediarul neutru 21 care este atacat de hidroxid pentru a forma compusul 22.
Compusul 22 poate fi în echilibru cu forma aciclică 23, și, în consecință, reacționează cu încă o proteină
20. Produsul majoritar rezultat poate exista fie în forma aciclică 24 sau în forma ciclică 25 într-un mod
similar ca echilibrarea între 22 și 23.
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7.3 Desenează structurile intermediariului 21, compușilor 24 și 25. Stereochimia
nu este necesară.

12.0 pt

ROU-4 T-7 Q-4



Theory

A7-1
English (Official)

Organic Molecules in Life

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

7.1 (12.0 pt)

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

7.2 (8.0 pt)

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

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

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

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

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

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

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

eq= equivalent

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

2.0 pt

Part B

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

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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Theory

Q8-5
English (Official)

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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Catalizator uimitor chiral de tip spiro

10% din total
Întrebarea 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Puncte 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Punctaj

Compușii chirali sunt importanți pentru sănătatea umană, de exemplu, mai mult de 50% dintre medica-
mentele de pe piață sunt enantiomeri puri ai moleculelor chirale. Sinteza moleculelor chirale în formă
enantio pură este însă o mare provocare. Echipa profesorului Qilin Zhou de la Universitatea din Nankai
în China a dezvoltat o serie de catalizatori chirali de tip spiro cu activitate mare, ridicând eficiența sinte-
zei asimetrice la o nouă înălțime și fiind adesea folosiți în industria farmaceutică. Acești catalizatori pot
produce (până la) 99.9% ee și pot fi folosiți în cantități mici de până la 0.00002 mol%. Aceste rezultate
din cercetare au câștigat premiul întâi în anul 2019 acordat de Premiile naționale în științe naturale din
China.

Notă:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Partea A

Secvența sintetică a ligandului chiral SpiroPAP este descrisă în schema de mai jos.
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Notă:

eq = echivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Desenează structurile compușilor 1, 2, 4, 5. (Stereochimia nu este necesară). 16.0 pt

8.2 Dintre următorii reactivi, care reactivANUpoate fi folosit pentru transformarea
lui 8 în 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Compusul racemic spiro 6 reacționează cu (–)-cloroformiatul dementil (10) pentru a genera compușii 11a
și 11b, care pot fi separați prin cromatografie pe coloană, iar hidrazinoliza ulterioară conduce la compușii
optici puri (+)-6 și (–)-6.
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Notă:

eq= echivalent

8.3 Alege afirmația corectă de mai jos.
(a) Compușii 11a și 11b sunt o pereche de enantiomeri.
(b) Compușii 11a și 11b sunt o pereche de diastereomeri.
(c) Compușii 11a și 11b sunt o pereche de izomeri cis-trans.
(d) Compușii 11a și 11b sunt o pereche de izomeri de conformație.

2.0 pt

Partea B

Compusul Ir-SpiroPAP a fost obținut prin reacția SpiroPAP cu[Ir(cod)Cl]2 (cod este cicloocta-1,5-diena) în
MeOH în atmosferă de hidrogen după cum este prezentat mai jos.
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Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Scrie numărul de oxidare a Ir în catalizatorul Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Scrie numărul electronilor de valență în orbitalii d pentru metalul Ir în cataliza-
torult Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Catalizatorul chiral spiro Ir-SpiroPAP a fost folosit în sinteza asimetrică totală a diterpenei de tipMulinane
22 după cum este prezentat mai jos.

8.6 Desenează structurile compușilor 15 și 16, inclusiv stereochimia potrivită. 8.0 pt
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8.7 Dintre următorii reactivi, alege pe cel mai bun pentru B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Dintre următorii reactivi, alege pe cel mai bun pentru C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

ROU-4 T-8 Q-5
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

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

Part A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

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

Part B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

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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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
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English (Official)

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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Sinteza totală a capitulactonei

9% din total
Întrebarea 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Puncte 24 2 16 2 44
Punctaj

Planta Curculigo capitulata crește în sudul Chinei și a fost îndelung folosită în medicina tradițională chine-
zească pentru tratarea a numeroase afecțiuni. Capitulactona (1) a fost izolată din rădăcina de Curculigo
capitulata. Structura sa, cu configurația absolută, a fost determinată fără dubii utilizând o combinație de
metode spectroscopice și sinteză totală.

Sinteza totală a lui 1 a început cu iodurarea 4-bromoveratrolului 2, disponibil comercial, prin intermedi-
arul cheie 12, după cum este prezentat în schema de mai jos.
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Note:

cat = catalizator

eq = echivalent

9.1 Desenează structurile compușilor 3-5, 8, 9 și 11 și indică stereochimia fiecărui
stereocentru.

24.0 pt
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(R)-Epiclorhidrina (7) a fost obținută din (+)-manitol (13) prin secvența descrisă mai jos.

Note:

eq = echivalent

conc = concentrat
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9.2 Dintre următoarele condiții, alege pe cea mai bună pentru A.
(a) Piridina
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2anhidră

2.0 pt

9.3 Desenează structurile produșilor intermediari 15, 16, 18 și 19 și indică stereo-
chimia fiecărui stereocentru.

16.0 pt

Dicetalul 14 poate fi, de asemenea, obținut prin tratarea (+)-manitolului (13) cu 2-metoxipropena (23)
în prezența unei cantități catalitice de acid toluensulfonic (TsOH) în toluen anhidru. Reacția model este
prezentată mai jos.

9.4 Mecanismul propus pentru această reacție implică intermediarii cheie (I-V) du-
pă cumeste prezentatmai sus. Alegeordinea corectă a formării intermediarilor
cheie în timpul reacției.
(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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Total Synthesis of Capitulactone

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

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

ROU-4 T-9 A-1



Theory

A9-2
English (Official)

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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