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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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Обща инструкция

• Това изпитно задание има 9 задачи.

• Използвайте само химикалка и непрограмируем калкулатор.

• Разполагате с 5 часа, за да завършите изпита.

• Започнете работа, само когато е дадена командата START.

• Всички резултати трябва да бъдат написани с химикалка в съответните очертани полета на
answer sheets. Използвайте гърба на изпитните листове за чернова. Не забравяйте, че само
написаното в очертаните полета за отговори ще бъде оценявано.

• Когато е необходимо, запишете направените изчисления в съответните очертани полета.
Пълен брой точки ще бъде даден за верен отговор, само когато е показан Вашият начин на
работа.

• Квесторът ще Ви уведоми, когато остават 30-минути преди командата STOP.

• Трябва да спрете работа, когато бъде дадена командата STOP. Ако не спрете да пишете, Ва-
шият изпит ще бъде анулиран.

• Официалната версия на английски език ще Ви бъде предоставена при поискване само за
доизясняване.

• Нямате право да напускате работното си място без разрешение. Ако имате нужда от помощ
(повреден калкулатор, необходимост да посетите тоалетна и т.н.), вдигнете ръка и изчакайте
квестора.

• За въпроси, при които се изисква да изберете от няколко варианта, означете Вашия отговор
с ✓ в [ ] преди избора си. По-долу е даден пример:

(Да предположим, че искате да изберете (A) от (A), (B), (C) и (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

УСПЕХ!
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Задачи и информация за оценяване

No Заглавие Общ брой точки % от общия брой т.
1 Бърз и визуален тест на нуклеинови киселини за COVID-19 14 9
2 Хром в древността и днес 21 11
3 Улавяне и преобразуване на въглероден диоксид 42 14
4 Ново пътешествие за древната сяра 45 16
5 Взаимни превръщания между азотни оксиди 45 15
6 Активиране на Phosphines 36 7
7 Органични молекули в живота 32 9
8 Удивителен хирален спиро-катализатор 36 10
9 Тотален синтез на Capitulactone 44 9

Общо 100
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Физични константи и зависимости

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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Кръг на цветовете

a: червен b: оранжев c: жълт d: зелен e: син f: виолетов
1: Ако веществото абсорбира тук 2: изглежда като този цвят.

Фигура 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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Бърз и визуален тест на нуклеинови киселини за COVID-19

9% от общия брой точки
Въпрос 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Общо
Точки 1 1 4 4 4 14

Резултат

Спешно са необходими бързи и лесни методи за ранно откриване на COVID-19. Един от обещава-
щите методи е откриване с помощта на златни наночастици. Златните наночастици се използват
широко за изработване на тест ленти за визуално отчитане, поради техните високи молни коефи-
циенти на екстинкция (молна абсорбируемост). Цветът на дисперсията на златните наночастици е
тясно свързан с техните размери и дисперзитет. Обикновено колкото по-големи са златните нано-
частици, толкова по-червеникав е цветът. След като наночастиците агрегират, цветът се променя
от червен към син.

Когато повърхността на златните наночастици се модифицира с два вида фрагменти на еднове-
рижна нуклеинова киселина a и b, златните наночастицище агрегират в присъствието на целева-
та нуклеинова киселина (a’ b’), причинявайки промяна на цвета на разтвора от червен към син за
няколко минути (както е показано по-долу). Въз основа на този принцип могат да бъдат открити
целевите нуклеинови киселини, събрани от коронавируса в проба .

Диспергирани (Червен) Агрегирани (Син）

BGR-3 T-1 Q-1
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1.1 Посочете спектралната област на абсорбционната ивица на диспергира-
ните златни наночастици с подходяща буква (a-f в цветния кръг наФигура
0.1 в Общите инструкции)
 

1.0 pt

1.2 Посочете промяната в абсорбционния спектър на златните наночастици
след агрегиране. В сравнение с дължината на вълната на абсорбционния
максимум на диспергираните златни наночастици, дължината на вълната
на абсорбционния максимум на агрегираните наночастици
(а) става по-голяма
(б) става по-малка
в) не се променя

1.0 pt

Златнитенаночастици са съставениот златни атоми, които са плътноопаковани като злато в твър-
до състояние (плътност 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Изчислете колко златни атома (𝑁 ) има в сферична златна наночастица с
диаметър 30.0nm.

4.0 pt

Синтезът на златни наночастици зависи от редокс реакцията между hydrogen tetrachloroaurate(III)
(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) и редуциращите вещества (такива като sodium citrate). 5.2mg HAuCl4 ·
3H2O в 100.0mL реакционен разтвор са напълно превърнати в еднакви златни наночастици със
сферична форма и диаметър 30.0nm . Абсорбцията на получения червен разтвор, измерена при
530nm с UV-Vis спекрофотометър, е 0.800 .

1.4 Изчислетемолния екстинкционен коефициент (молна абсорбируемост) на
получения разтвор на златни наночастици при 530nm за mol златни на-
ночастици. Оптичният път на използваната кювета е 1 cm. Ако не сте успе-
ли да изчислите броя на златните атоми (𝑁 ) във въпрос 1.3 , използвайте
𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

За колориметрично откриване на целевата нуклеинова киселина е използван методът на стан-
дартната добавка. Оригиналната проба от гърлен секрет е разделена на две равни части. След
добавяне на разтворите на сондата и вода (както е показано по-долу), абсорбцията на двата полу-
чени разтвора е измерена поотделно при 600nm .

№ Обем на Обем на разтвор на Обем на стандартен Обем на Абсорбция
проба от гърлен златни наночастици, разтвор, съдържащ вода

секрет (mL) модифицирани с 2.0 μg mL−1 целева (mL)
киселинни фрагменти (mL) нуклеинова к-на (mL)

1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900
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1.5 Изчислете концентрацията на вирусните нуклеинови киселини в ориги-
налната проба от гърлен секрет.

4.0 pt
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Бърз и визуален тест на нуклеинови киселини за COVID-19

9% от общия брой точки
Въпрос 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Общо
Точки 1 1 4 4 4 14

Резултат

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

BGR-3 T-1 A-2
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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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Хром в древността и днес

11% от общия брой точки
Въпрос 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Общо
Точки 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Резултат

(The photo is from the website of Palace Museum)

Черният глазиран порцелан е специален китайски порцелан и е бил популярен при династии-
те Tang и Song (преди около 1000 години). Керамичните изделия съдържат железни оксиди като
основен цветен компонент, който е смесен с оксиди на други преходни метали, за да се придаде
различен цвят, като кестеняво, тъмнокафяво или черно. В момента черният глазиран порцелан
все още е популярен в Китай.
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Типичната черна глазура се състои от Fe-съдържащи оксиди с шпинелна структура. Шпинелни-
те оксиди имат обща формула AB2O4 и структурата се състои от кубична плътна опаковка от O2−

йони, в която А катионите заемат една осма от тетраедричните празнини, а В катионите заемат
половината от октаедричните празнини, както е показано наФигура 2.1(a) за елементарна клетка.

Фигура 2.1 Илюстрация на шпинелна структура

Кубичната елементарна клетка на шпинелната структура може да бъде разделена на 8 кубични
подклетки, а пунктирните линии представляват вътрешните ръбове на подклетките. 4 от подклет-
ките принадлежат към тип I, а останалите 4 подклетки са тип II (Фигура 2.1(b)). Подробностите за
съседните подклетки от тип I и тип II са показани на Фигура 2.1(c).

2.1 Колко катиони от типовете А и В има в елементарната клетка? 2.0 pt

Черната керамична глазура сшпинелна структура може да бъде получена чрез изпичане на Fe2O3
и Cr2O3 в определено съотношение в редуцираща атмосфера (реакция (I)). Когато Fe2O3 и Cr2O3
реагират вмасово съотношение 63.6 ∶ 36.4, те напълно се трансформират в чисто стехиометрично
съединение. Продуктът има шпинелна структура, в която тетраедричните А места са заети само
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от железни катиони.

2.2 В реакция (I), кой елемент е редуциран? 1.0 pt

2.3 Изчислете броя на Fe3+ и Cr3+ в B местата на една елементарна клетка. 6.0 pt

Освен като дотиращи в черната керамична глазура, хром-съдържащите пигменти се използват
в боядисването и печатането, поради наситения цвят, произхождащ от различните степени на
окисление на хром, като +2 , +3 и +6. Пигментът хромово зелено (Cr2O3) може да се превърне в
серия други съединения (D-G) в следния процес, където E, F, G са съответно жълто, оранжево и
червено съединение.

2.4 Напишете химичната формула на E. 1.0 pt

2.5 Напишете уравнението на реакцията F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Изберете агента H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Променливата валентност на хрома е важна не само за производството на пигменти, но и полез-
на за катализата. Например, типичният катализатор на Phillips за полимеризация на етилен се
състои от различни химични видове хромен оксид, нанесени върху порест носител като аморфен
силициев диоксид. Тетра-координираният химичен вид на Cr(VI) е сърцевината в предкатализа-
тора (1), който е предложено да бъде бързо редуциран от етиленовите молекули в началото до
шест-координиран химичен вид на Cr(II) (2) . 2 е предложено по-нататък да катализира полиме-
ризацията на етиленовите молекули.

2.7 Реакцията на 1 с етиленможе да бъде проследена чрез UV-vis спектри, кои-
то показват светлинната абсорбция на 1 при 21500 cm−1 и светлинната аб-
сорбция на 2 при 16700 cm−1 във видимата област на спектъра. Изберете
подходящата комбинация от цветове на 1 и 2.
(A) съответно оранжево и бяло
(B) съответно оранжево и синьо
(C) съответно синьо и оранжево
(D) съответно синьо и бяло
 

1.0 pt

2.8 Ако приемем, че Cr(II) йонът в 2 е разположен в октаедрично кристално
поле с енергия на разцепване Δo, равна на 16000 cm−1, начертайте кон-
фигурациите на d електроните на Cr(II) йона в 2 и изчислете енергията
на стабилизация на кристалното поле (CFSE) за Cr(II) йона в 2. (Забележка:
Енергията на сдвояване P за Cr(II) в 2 е 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Координационните съединения/йони проявяват парамагнетизъм, когато
съдържат несдвоени електрони и съответният магнитен момент (𝜇) на ка-
тиони на преходни метали се изчислява чрез функцията 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B ,
където 𝑛 е броят на несдвоените електрони.Изчислете магнитния момент
на Cr(II) йона в 2 като функция на 𝜇B.

2.0 pt
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Хром в древността и днес

11% от общия брой точки
Въпрос 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Общо
Точки 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Резултат

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

BGR-3 T-2 A-3
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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

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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Улавяне и преобразуване на въглероден диоксид

14% от общия брой точки
Въпрос 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Общо
Точки 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Резултат

Изменението на климата е едно от най-критичните глобални предизвикателства в наши дни. Уве-
личаване на концентрацията на CO2 в атмосферата е основен двигател на глобалното затопляне.
Изследванията относно улавяне и трансформиране на CO2 привличат значително внимание.

Обещаваща е технологията за директно улавяне на въздух (DAC), която има за цел да извлича CO2
директно от околния въздух. Конвенционалният метод на DAC е мокро пречистване с разтвори на
алкален хидроксид (обикновено NaOH), където CO2 във въздуха се абсорбира до pH ≈10 (стъпка
1). Отработеният сорбент се регенерира чрез дозиране на калциев хидроксид в системата (стъпка
2). Бялата утайка A, получена в стъпка 2, се разлага при 700 °C, което води до отделяне на CO2 и
получаване на друго бяло съединение B (стъпка 3). И накрая, калциевият хидроксид може да се
генерира чрез хидратиране на B. Този процес изисква много енергия. (H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7,
𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Напишете формулите на A и B. 2.0 pt

3.2 Напишете изравнените уравнения на всички възможни реакции в стъпки
1-3. Като сорбент се използва разтвор на NaOH.

5.0 pt

Наскоро е разработен електрохимичен процес за регенериране на алкалния разтвор от процеса
на мокро пречистване за приложение на DAC и CO2 може да се възстанови като чист газ, подхо-
дящ за съхранение или използване. Процесът се основава на H2-рециклираща електрохимична
система (HRES), както е показано на Фигура 3.1.
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Figure 3.1 Схема на експерименталната установка

Електрохимичната клетка съдържа три отделения: анодна област (A), област на подкисляване (B) и
катодна област (C). Те са разделени от йон-селективни пропускливи мембрани М1 и М2. По време
на работа, протоните, получени от окисление на H2 на анода, се транспортират до отделението
за подкисляване, където постъпва отработеният разтвор (Na2CO3 - NaHCO3), идващ от въздушния
контактор. Намаляването на pH на разтвора води до превръщането на карбоната в хидрогенкар-
бонат (реакция 1) и на хидрогенкарбоната във въглеродна киселина (реакция 2). Когато разтворът
е наситен с разтворен CO2 (разтворимост: 0.033mol L−1), по-нататъшно намаляване на pH води до
отделяне на газ CO2 (реакция 3). H2, генериран на катода, се въвежда в анодната област и разтво-
рът от катода може да се използва повторно като DAC абсорбент.

 

3.3 Напишете електродните реакции на анода (A) и катода (C). 2.0 pt

3.4 Напишете изравнените уравнения за реакциите 1–3 в областта на подкис-
ляване (B).

3.0 pt

3.5 Отбележете всичко, което правилно описва движението на катиони по
време на работа на системата.
(a) H+ йони проникват през M1 от A към B.
(b) H+ йони проникват през M2 от B към C.
(c) Na+ йони проникват през M1 от B към A.
(d) Na+ йони проникват през M2 от B към C.
(д) И двата вида йони H+ и Na+ могат да проникнат през M1 и M2.

2.0 pt

Клетката работи в стационарно състояние, когато токът, преминаващ през клетката, е 2.00 A
и скоростта на потока на разтвора ( 0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) в областта B е
10.0 mLmin−1. pH в анодната област се поддържа на стойност 1 в стационарното състояние.
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3.6 Изчислете скоростта на генериране на газа CO2 (в mmol min−1). 8.0 pt

Зеолитните имидазолатни рамки(frameworks) (ZIFs), подклас на метал-органични рамки (MOFs) са
обещаващи материали за улавяне и използване на CO2. Структурите на ZIFs приличат на зеолити.
Те образуват 3D рамки с тетраедрично координирани метални йони (напр. Zn2+, Co2+), свързани
с имидазолат (Im−) и негови производни. Като спрегната основа на имидазол (HIm), имидазолат-
ният анион се свързва с метални катиони (М) чрез своите два N атома. Фактът, че ъгълът M-Im-M
е подобен на ъгъла Si-O-Si (145°), предпочитан в зеолитите (както е показано по-долу), е довел до
синтез на голям брой ZIFs с тетраедрични топологии от зеолитен тип.

ZIF-8 е един от представителните ZIFs, който приема содалитна рамка (SOD), както е показано на
Фигура 3.2. ZIF-8 е синтезиран за първи път от китайски учени Xiao-Ming Chen et al. (те го означават
като MAF-4) чрез реакцията на Zn2+ с 2-methylimidazole ( CH3(C3N2H3), HmIm). Той кристализира в
кубична система с параметър на клетката 𝑎 = 1.632 nm за свободна от разтворител фаза с ефекти-
вен диаметър на порите 1,16 nm (показан с вътрешната виртуална сфера на Фигура 3.2d).
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Фигура 3.2 Топология на SOD и структура на ZIF-8
(a) Топология на SOD клетка;
(b) SOD клетка в ZIF-8, образувана от Zn2+ (в центровете на тетраедрите) и имидазолат (Н атоми

са пропуснати за яснота);
(c) SOD рамка с елементарка клетка, показана с очертания квадрат;
(d) Някои от порите са отбелязани с виртуални сфери в ZIF-8.

Забележка: Ако желаете, можете да използвате символите ”HmIm” и ”mIm”, представляващи съот-
ветно 2-methylimidazole и 2-methylimidazolate, при решаването на следващите въпроси.

3.7 Напишете формулата на единичната содалитна клетка. 2.0 pt
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3.8 Напишете състава на елементарната клетка на ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Изчислете вътрешната повърхност (𝑆) на порите (моделирани от виртуал-
ните сфери) на 1 g ZIF-8 (в m2). Ако не сте успели да получите състава на
елементарната клетка, използвайте 3500 като формулна маса на елемен-
тарната клетка.

5.0 pt

3.10 Изчислетепорьозността𝑅 на ZIF-8 (𝑅 е съотношениетонаобеманапорите
към действителния обем на материала) и обема на порите на 1 g ZIF-8 ( 𝑉𝑝,
в cm3 ).

7.0 pt

ZIF-8 може също да действа като катализатор за превръщане на CO2 в ценни химикали. Един от
най-обещаващите пътища за фиксиране на CO2 е получаването на циклични карбонати чрез цик-
лоприсъединяване на CO2. По-долу е показан пример:

Предложен е механизъм за каталитично превръщане на CO2в цикличен карбонат върху катали-
затор ZIF-8:
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3.11 Ако ZIF-8 осигурява киселинни центрове в горния каталитичен процес,
завършете механизма, като изберете разумните междинни продукти от
следните химични видове:

Изберете междинните продукти, съответстващи на I и II.

2.0 pt

ZIF-8 показва относително висока термична стабилност. Скорошно проучване обаче разкри, че
структурата му може да бъде разрушена, ако се използва във влажна кисела среда. Съвместното
съществуване на CO2 и H2O със ZIF-8 води до образуване на ZnCO3.

3.12 Напишете изравнено уравнение на взаимодействието на ZIF-8 с CO2 и H2O
.

2.0 pt

BGR-3 T-3 Q-6



Theory

A3-1
Bulgarian (Bulgaria)

Улавяне и преобразуване на въглероден диоксид

14% от общия брой точки
Въпрос 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Общо
Точки 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Резултат

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

стъпка 1:

стъпка 2:

стъпка 3:

BGR-3 T-3 A-1



Theory

A3-2
Bulgarian (Bulgaria)

3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

реакция 1:

реакция 2:

реакция 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)

BGR-3 T-3 A-4
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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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Ново пътешествие за древната сяра

16% от общия брой точки
Въпрос 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Общо
Точки 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Резултат

Сярата е позната и използвана от древността. Днес сярата се използва широко в химическото
производство и фармацевтичната промишленост като евтина химическа суровина.

Пиритът (FeS2) обикновено се използва като суровина в промишленото производство на елемен-
тна сяра. Чрез нагряване на пирит при ограничено подаване на въздух, теоретичният добив на
елементна сяра е 100%, а другият продукт е черен магнитен оксид (Fe3O4).

4.1 Напишете изравнено уравнение на описаната по-горе реакция. 2.0 pt

По време на действителния процес, в допълнение към сярата се образува и малко количество SO2
като страничен продукт. Тази реакция може да се наблюдава чрез измерване на количеството SO2.
За наблюдението се използва следната методика:

Суровият руден прах се нагрява в тръбна пещ с контролирана температура. Генерираният SO2 се
абсорбира от 2 mol L−1 NaOH. Когато реакцията приключи, разтворът се прехвърля в мерителна
колба от 500 mL и се разрежда с дестилирана вода до марката. 25.00 mL от този разреден разтвор се
поставят в йодна колба, съдържаща 50.00 mL стандартен разтвор с концентрация 0.05122 mol L−1 I2
и 5 mL 20% H2SO4. След съхранение на колбата с йод на тъмно в продължение на 5 min, разтворът
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се титрува със стандартен разтвор 0.1012 mol L−1 Na2S2O3. Когато цветът на разтвора стане свет-
локафяв, се добавят 3 mL 0,5% разтвор на индикатор скорбяла. Титруването продължава, докато
синият цвят изчезне.

4.2 Напишетеизравнени уравнения на реакциите, включващи I2 в горното из-
мерване.

4.0 pt

4.3 В такъв тестов експеримент, започвайки от пирит, са получени 17.6 g еле-
ментна сяра. Анализът на страничните газове съгласно горната процеду-
ра е свързан с използването на 18.47 mL стандартен разтвор на Na2S2O3 .
Ако приемем, че не се получават други химични видове, съдържащи ся-
ра, изчислете какъв процент от сярата в пирита е загубен като страничен
продукт?

4.0 pt

Литиево-сярната батерия е мощна система за съхранение на енергия, тъй като нейната висока те-
оретична енергийна плътност надвишава конвенционалните Li-йонни батерии. Нетната реакция
на литиево-сярна батерия може да бъде опростена като: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Сярата е катодът, а
металният литий е активният аноден материал по време на разреждане.

4.4 Напишете изравнените уравнения на реакциите, протичащи на катода (a)
и анода (b) по време на разреждане.

3.0 pt

4.5 Изчислете отношението на масата на катодния активен материал към ма-
сата на анодния активен материал в съответствие с нетната реакция на
батерията.

1.0 pt

Литиево-йонна батерия (LIB), която притежава средно работно напрежение 3.8 V и капацитет
3110 mAh, може да осигури енергия за мобилен телефон, който да възпроизвежда видеоклипове
непрекъснато в продължение на 22 часа при пълно зареждане.

4.6 Ако LIB се замени с идеална литиево-сярна батерия, която има средно ра-
ботно напрежение 4.2 V и съдържа 23 g сяра като активен електроден ма-
териал, който може да реагира стехиометрично по време на разреждане ,
изчислете колко часа новата батерия ще осигурява енергия за непрекъс-
нато възпроизвеждане на видеоклипове на телефона след пълно зареж-
дане.

5.0 pt

 Елементната сяра обикновено съществува като молекули S8. В истинските литиево-серни батерии
S8 не се редуцира директно до Li2S по време на разреждане, но претърпява поетапни реакции, ге-
нериращи различни разтворими литиеви полисулфиди (Li2Sn, n = 3 − 8). Тези литиеви полисулфи-
ди могат да дифундират към анода и да го корозират, което води до загуба на активни електродни
материали. Това явление се нарича ”ефект на совалката”.
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4.7 Напишете изравнено уравнение на реакцията на корозия на анода от раз-
творими литиеви полисулфиди (Li2Sn), която произвежда Li2S.

2.0 pt

За да се потисне ”ефектът на совалката”, формите на полисулфидите в електролита са широко
изследвани. Li2S6 е един от най-представителните междинни продукти:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

 Теоретично изследване показва, че два конформера със сравними енергии, Li2S6(I) и Li2S6(II),
съществуват съвместно в 1,2-dimethoxyethane (DME), често срещан електролитен разтворител в
литиево-серни батерии. Дисоциацията на Li2S6 в DME е показана по-долу:
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Химични равновесия на Li2S6, LiS−
6 , S2−

6 и LiS•
3 в DME

Таблица 4.1 Дисоциационни Гибсови енергии (kJ mol−1) на различни реакции в 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 Като използвате данните от Таблица 4.1, изчислете отношението на рав-
новесните концентрации на двата конформера в DME (298.15 K, 1 bar),
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Като използвате данните от Таблица 4.1, изчислете привидната дисоциа-
ционна константа на Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 в DME (298.15 K, 1 bar).
5.0 pt
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4.10 Подредете следните равновесни концентрации в низходящ ред: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] в DME.
4.0 pt

4.11 Стандартният редукционен потенциал на метален литий във вода при
298.15 K и 1 bar е:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

 Стандартна солватационна енергия на Гибс на
газообразен Li+(g) до Li+(sol) в различни разтворители.

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

 Изчислете стандартния редукционен потенциал на метален литиев елект-
род в DME.

6.0 pt

Изследванията показват, че електродвижещата сила на литиево-сярна батерия ще се увеличи
чрез замяна на DME с dimethyl sulfoxide (DMSO). Следователно формите на полисулфидите в DMSO
също ангажират вниманието на изследователите.

В тест, определено количество Li2S и 4.81 mg сяра на прах са добавени в 10.00 mL DMSO, след което
са нагрявани и разбърквани, докато се разтворят напълно (пренебрегвайки промяната в обема).
Да предположим, че само следните полисулфиди присъстват в DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8

. Отношението на равновесните концентрации на химичните видове, съдържащи сяра, е:

[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 Изчислете изходната маса 𝑚 (в mg) на Li2S, добавен към DMSO. 5.0 pt
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Ново пътешествие за древната сяра

16% от общия брой точки
Въпрос 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Общо
Точки 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Резултат

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%

BGR-3 T-4 A-1



Theory

A4-2
Bulgarian (Bulgaria)

4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

отношение на масите:______________________________

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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BGR-3 T-5 C
Pavel Atanasov Nikolov

Theory
Interconversion among Nitrogen

Oxides
Cover sheet

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

BGR-3 T-5 C-1



Theory

Q5-1
English (Official)

Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
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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:

BGR-3 T-5 Q-4
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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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Взаимни превръщания между азотни оксиди

15% от общия брой точки
Въпрос 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Общо
Точки 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Резултат

 Азотните оксиди (включително N2O, NO, NO2, N2O4 и т.н., обикновено записвани като NOx) са едни
от основните замърсители на въздуха, които могат да причинят редица проблеми като изтънява-
не на озоновия слой, киселинен дъжд, фотохимичен смог и парников ефект. Следователно емиси-
ите и преобразуването на NOx трябва да се контролират, за да се подобри качеството на въздуха.
Тук ще изследваме окислението на NO до NO2по реакцията 2NO + O2 ⟶ 2NO2

Част A

Общоприето е, че тази реакция протича по следния механизъм в атмосферата:

2 NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2 NO2 (2)

 Реакции (1) и (2) и обратната реакция (1) са елементарни реакции. Реакция (1) е равновесна реак-
ция и нейната концентрационна равновесна константа е означена като 𝐾𝑐1. Реакция (2) е скорос-
тоопределящ етап на общата реакция и нейната скоростна константа е 𝑘2.

5.1  Изведете израз за скоростта на общата реакция 2NO + O2 ⟶ 2NO2 като
функция от [NO], [O2], 𝐾𝑐1 и 𝑘2.

4.0 pt

Температурната зависимост на 𝐾𝑐1 може да бъде приблизително описана като ln 𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 )
(𝑀 и 𝑁 са константи). Промяната на 𝑘2 с температурата следва уравнението на Арениус с предек-
споненциален коефициент 𝐴2 и привидна активираща енергия 𝐸𝑎,2 . Да приемем, че 𝐸a,2 и 𝐴2 са
независими от температурата.

5.2  Изведете изрази за предекспоненциалния фактор (𝐴+) и привидната акти-
вираща енергия ( 𝐸𝑎+ ) на реакцията 2NO + O2 ⟶ 2NO2 като функции на 𝑀 ,
𝑁 , 𝐴2 и 𝐸𝑎,2 .

4.0 pt
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Привидната скоростна константа (𝑘+) на общата реакция е 6.63 × 105 L2 mol−2 min−1 при 600 K, и
нейната привидна активираща енергия е 1.20 kJ mol−1.

5.3 Изчислете скоростната константа (в L2 mol−2 min−1) на тази реакция при
700 K.

2.0 pt

Стандартните енталпии на образуване (ΔfH−⊖−
m ) и стандартните ентропии (S−⊖−

m ) при 298.15 K са след-
ните:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJ mol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−

m (J K−1 mol−1) 210.8 205.2 240.1

Измененията на стандартната реакционна енталпия и ентропия на рекцията 2NO + O2 ⟶ 2NO2
могат да се разглеждат като температурно независими.  Всички газове се приемат като идеални в
следващите въпроси.

5.4 Изчислете термодинамичната равновесна константа (𝐾−⊖−
𝑝 ) на тази реакция

при 600 K.
4.0 pt

5.5 Изчислете изменението на стандартната вътрешна енергия Δr𝑈−⊖−
m (в

kJ mol−1) на тази реакция при 600 K.
3.0 pt

  Експерименталното наблюдение показва, че скоростта на реакцията 2NO2 ⟶ 2NO + O2 не зависи
от концентрациите на NO и O2.

5.6   Изведете израз за скоростта на тази реакция (привидната скоростна кон-
станта може да се използва директно като 𝑘− )   и изчислете стойността на
𝑘− при 600 K. (Ако не сте успели да намерите 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) във въпрос 5.4,
използвайте𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Газообразен NO2 се въвежда в контейнер с фиксиран обем, в който се поддържа температура
600 K, и се оставя да се достигне равновесие. 20 процента от реагента се преобразуват в NO и
O2. Всички газове се приемат за идеални.

5.7 Изчислете общото налягане на тази реакционна система при равнове-
сие. (Ако не сте успели да намерите 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) във въпрос 5.4, използвай-
те𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

4.0 pt

BGR-3 T-5 Q-2



Theory

Q5-3
Bulgarian (Bulgaria)

Част B

Промишлените отработени газове са основен източник на NOx. Един от подходите за намаляване
на емисиите на NOx е чрез окисление на NO до NO2 и следваща абсорбция на образувания NO2 от
абсорбенти. Въпреки това, поради ниската концентрация на NO в отработените газове, спонтан-
ното му окисление в атмосферата е твърде бавно, за да отговори на потребностите на индустри-
ята. Обикновено за ускоряване на тази реакция се използват твърди катализатори. Окислението
на NO протича на повърхността на специфичен катализатор (CatX) по следния механизъм (място
на адсорбция се обозначава като Site):

O2(g) + 2 Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2 O-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

Да приемем, че адсорбцията на NO, NO2 и O (от дисоциацията на O2) създава еднослойно покри-
тие и тези химични видове се адсорбират от един и същ вид повърхностни места (sites). Техните
фракционни покрития (𝜃, дефинирани като отношението на броя на заетите адсорбционни места
към общия брой адсорбционни места) се обозначават съответно като 𝜃NO , 𝜃NO2

и 𝜃O. По този на-
чин частта от незаетите адсорбционни места (𝜃v) е 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O . Да приемем, че всички
процеси на адсорбция и десорбция са много по-бързи от реакция (S3).
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5.8 Изведете израз за 𝜃v като функция на [NO], [O2], [NO2] и скоростните конс-
танти, участващи в реакциите (S1)−(S4).

6.0 pt

5.9 Изберете правилния израз за скоростта на реакцията 2 NO(g) + O2(g) −−→
2 NO2(g) в началото на реакцията. Приемете, че концентрацията и адсорб-
цията на NO2 са незначителни.

(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

За някои катализатори повърхностната реакция протича по алтернативен начин, различен от ре-
акция (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Този стадий е също скоростоопределящ за общата реакция.

Катализатор (CatY) е използван за ускоряване на реакцията 2NO + O2 ⟶ 2NO2. При постоянна
температура и постоянна концентрация на NO , изменението на началната скорост на реакцията
като функция от концентрацията на O2 е както следва:

BGR-3 T-5 Q-4
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5.10 Изберете механизъм, който е в съответствие с тази крива.
(A) S3
(B) S5
(C) не може да се определи

6.0 pt
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Взаимни превръщания между азотни оксиди

15% от общия брой точки
Въпрос 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Общо
Точки 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Резултат

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________

BGR-3 T-5 A-1
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5.3 (2.0 pt)

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

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________

BGR-3 T-5 A-2
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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)

BGR-3 T-5 A-5
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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:

BGR-3 T-6 Q-1
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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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Активиране на Phosphines

7% от общия брой точки
Въпрос 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Общо
точки 3 6 8 5 6 3 5 36

Резултат

Phosphines са фосфорни аналози на амините. Те имат неподелена електронна двойка при фос-
форния атом и по тази причина се проявяват като Люисови основи или като нуклеофили. Но за
разлика от третичните амини, хиралните phosphines като P1 с три различни заместителя могат
да бъдат изолирани като индивидуални енантиомери. Хиралните phosphines често се използват
като хирални лиганди в катализа с преходни метали.

6.1 Като използвате символите R/S , означете абсолютната конфигурация на
P1.

3.0 pt

През последните две десетилетия, тъй като органичният катализ се развива бързо, са разработени
голям брой нуклеофилни phosphine-катализирани синтетични реакции. Една от най-известните
phosphine-катализирани реакции е реакцията на (3+2) циклоприсъединяване на Lu, която е разра-
ботена за първи път от китайския учен Xiyan Lu. Например, при използване на triphenylphosphine
като катализатор, от ethyl allenoate 1 и methyl acrylate 2 се получават две циклопентенови произ-
водни - 3 (главен) и 4 (второстепенен) продукт.

(3+2) циклоприсъединяване на Lu :
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В общоприетия механизъм, (3+2) реакцията на Lu се явява формална реакция на циклоприсъе-
диняване. Първоначално, катализаторът triphenylphosphine участва в нуклеофилно присъединя-
ване към ethyl allenoate 1, като се образува цвитерионният интермедиат A, който впоследствие
циклизира с methyl acrylate 2 по два реакционни пътя. По пътя, водещ до съединение 3, гене-
рираният in situ интермедиат - фосфорен илид B, обратимо се превръща в интермедиата C чрез
трансфер на протон; C претърпява елиминиране до получаване на на главния продукт 3 и се осво-
бождава phosphine катализатор. По пътя, водещ до съединения 4, се образува фосфорнен илид -
интеррмедиатB’, който същообратимо се превръщав винтермедиатаC’ чрез трансферна протон.
C’ претърпява елиминиране, за да даде второстепенния продукт 4 и да се регенерира phosphine
катализатор.

Механизъм:
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6.2 Напишете две главни резонансни структури на показания резонансен хиб-
рид A (участието на естерните групи не се отчита и стереохимия не се изис-
ква).

6.0 pt

6.3 Напишете структурите на интермедиатите B’ и C’ (стереохимия не се изис-
ква).

8.0 pt

В подобни условия, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 лесно дават съответния продукт на цик-
лоприсъединяване 6.
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6.4 Напишете структурата на съединение 6 (не се изисква стереохимия). 5.0 pt

Асиметрична реакция на (3+2) циклоприсъединяване на Lu може лесно да се осъществи чрез из-
ползване на хирални phosphine катализатори. Например, при катализа с хирален бицикличен
phosphine P2, от ethyl allenoate 1 и methyl acrylate 2, се образува обогатеният на единия енантио-
мер продукт на циклоприсъединяване 3 с 80% ee (енантиомерн излишък).

Асиметрично (3+2) циклоприсъединяване на Lu:

Уравнение за изчисляване на ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = количество вещество на главния енантиомер

𝑛minor = количество вещество на второстепенния енантиомер

6.5 Означете със звездичка хиралните центрове в хиралния phosphine P2. (За-
бележка: за всяка грешно поставена звездичка ще се отнемат точки, до 0
точки)

6.0 pt

6.6 Напишете съотношението 𝑛major/𝑛minor на продукта 3. 3.0 pt

Реакциятана (3+2) циклоприсъединяванена Lu е универсаленинструмент в органичния синтез. Тя
е успешно използвана за синтеза на (–)-hinesol, важен компонент на китайското лечебно растение
herb Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). При използване на катализатор PPh3, хиралният
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cyclohexanone 7 циклизира с tert-butyl allenoate 8, давайки главен продукт 9 и три второстепенни
продукта 10, 11 и 12. Всички второстепенни продукти 10−12 са изомери на 9. Съединението 9може
лесно да се трансформира в (–)-hinesol чрез многоетапен процес.

6.7 От следните съединения, изберете кое не принадлежи към второстепен-
ните продукти 10‒12.

5.0 pt
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Активиране на Phosphines

7% от общия брой точки
Въпрос 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Общо
Точки 3 6 8 5 6 3 5 36

Резултат

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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Органични молекули в живота

9% от общия брой точки
въпрос 7.1 7.2 7.3 Общо
Точки 12 8 12 32

Резултат

Синтезът на сложни пептиди и белтъци е предизвикателство. На 17 септември 1965 китайски уче-
ни за първи път синтезират кристален говежди инсулин, което е решаваща стъпка в изучаването
на тайната на живота и започва ерата за синтез на белтъци.

Пощенска марка, посветена на 50 годишнина (2015) от първия синтез на кристален го-
вежди инсулин

Свързването на карбоксилните групи на киселините с аминогрупите с образуването на амидна
връзка е най-простата реакция в синтеза на пептиди и белтъци. В литературата е описано, че
аllenone 2 може да активира карбоксилната киселина 1 в меки реакционни условия, образувайки
интермедиата 3. След товаинтермедиатът 3реагира с amine 4идава с висок добив amide 5 , заедно
със страничния продукт 6.
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По подобен начин,N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA), с неговата главна резонансна
структура 7 (участието на Ts групата не се разглежда) може да активира карбоксилна киселина по
същия начин като allenone 2.

7.1 Напишете структурите на 7, интермедиата 9 съединение 12. Покажете сте-
реохимията на всеки стереоцентър.

12.0 pt

С увеличаване на дължината на пептидната верига, образуването на амидни връзки става по-
трудно и конвенционалните методи за кондензация не са приложими за синтеза на белтъци.
При първия синтез на кристален говежди инсулин е разработен метод, базиран на химията на
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acylhydrazine 13, за осъществяване на амидно свързване между два пептида. Както се вижда от
следващите уравнения, съединение 15 реагира гладко с 16 в присъствие на triethylamine.

Забележка: P1, P2 =пептиди

7.2 Напишете структурите на съединения 15 и 16. 8.0 pt

В допълнение към de novo синтез, учените могат да модифицират съществуващи белтъци. Въпре-
ки че има множество реактивоспособни групи на повърхността на белтъка, такива като аминог-
рупи, тиолни групи и карбоксилни групи, най-нуклеофилните тиолни групи са предпочетени като
нуклеофили за присъединяване поMichael, когато белтъкът се обработи с електрофилни реагенти
като N-phenyl maleimide 18 .

Предложено е в слабо базични условия (pH = 7.5), реагентът 19 да реагира с тиолната група на
белтъка 20, за да се получи неутрален интермедиат 21, който се атакува от хидроксиден йон, за
да се получи съединение 22. Съединение 22 може да е в равновесие с ациклична форма 23, и
впоследствие да реагира с друг белтък 20. Полученият основен продукт може да съществува както
в ациклична форма 24 така и в циклична форма 25 аналогично на равновесието между 22 и 23.
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7.3 Напишете структурите на интермедиата 21, съединенията 24 и 25. Стерео-
химия не се изисква.

12.0 pt
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Органични молекули в живота

9% от общия брой точки
Въпрос 7.1 7.2 7.3 Общо
Точки 12 8 12 32

Резултат

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.

BGR-3 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
English (Official)

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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Удивителен хирален спиро-катализатор

10% от общия брой точки
Въпрос 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Общо
Точки 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Резултат

Хиралните съединения са важни за човешкото здраве. Повече от 50% от лекарствата, използвани
в клиничната практика, са индивидуални енантиомери на хирални молекули. Синтезът на хирал-
ни молекули, обогатени с единия енантиомер, е предизвикателство. Групата на професор Qilin
Zhou в Nankai University в Китай е разработил серия от хирални спиро-катализатори с висока ак-
тивност, повишаващи ефективността на асиметричния синтез и широко използвани във фарма-
цевтичната индустрия. Тези катализатори могат да дадат (да достигнат до) 99.9% ee и могат да
се използват до 0.00002 mol% натоварване. Това изследване е получило първа награда на 2019
National Natural Science Award of China.

Забележка:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Част A

Синтетичният път за хиралния лиганд SpiroPAP е показан на следващата схема.
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Забележка:

eq = еквивалент

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Напишете структурите 1, 2, 4, 5. (Стереохмията не се взема предвид) 16.0 pt

8.2 От следните реагенти кой реагент A не може да се използва за превръща-
нето на 8 в 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Рацемичното спиро-съединение 6 реагира с (–)-menthyl chloroformate (10), за да се генерират съ-
единенията 11a и 11b, които могат дабъдат разделени с колонна хроматография, последвана от
хидразинолиза, за да се получат оптически чистите (+)-6 и (–)-6.
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Забележка:

eq= еквивалент

8.3 Изберете правилното твърдение от дадените по-долу:
(a) Съединения 11a и 11b са двойка енантиомери.
(b) Съединения 11a иd 11b са двойка диастереомери.
(c) Съединения 11a and 11b са двойка cis-trans изомери.
(d) Съединения 11a и 11b са двойка конформационни изомери.

2.0 pt

Част B

Ir-SpiroPAP е получен чрез реакция на SpiroPAPс [Ir(cod)Cl]2 (cod е cycloocta-1,5-diene) в MeOH в
атмосфера на водород, както е показано по-долу.
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Bulgarian (Bulgaria)

Забележка:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Напишете степента на окисление на Ir в катализатора Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Напишете броя на валентните електрони на d орбиталите за метала Ir в
катализатора Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Хиралният спиро-катализатор Ir-SpiroPAP е използван за асиметричния тотален синтез на
Mulinane-тип diterpene 22 , както е показано по-долу.

8.6 Напишете структурите на 15 и 16, включително и подходящата стереохи-
мия.

8.0 pt

BGR-3 T-8 Q-4



Theory

Q8-5
Bulgarian (Bulgaria)

8.7 От следните реагенти изберете най-добрия за B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 От следните реагенти изберете най-добрия за C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Theory

A8-1
Bulgarian (Bulgaria)

Удивителен хирален спиро-катализатор

10% от общия брой точки
Въпрос 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Общо
Точки 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Резултат

Част 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)

BGR-3 T-8 A-1



Theory

A8-2
Bulgarian (Bulgaria)

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

Част 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)

BGR-3 T-8 A-2
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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.

BGR-3 T-9 Q-1



Theory

Q9-2
English (Official)

Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

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

24.0 pt

BGR-3 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
English (Official)

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

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

BGR-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
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

BGR-3 T-9 Q-4



Theory

Q9-1
Bulgarian (Bulgaria)

Тотален синтез на Capitulactone

9% от общия брой точки
Въпрос 9.1 9.2 9.3 9.4 Общо
Точки 24 2 16 2 44

Резултат

Растението Curculigo capitulata се среща в южен Китай и отдавна се използва в традиционната
Китайска медицина за лечение на много заболявания. Capitulactone (1) е изолиран от корените на
Curculigo capitulata. Неговата структура и абсолютната конфигурация са еднозначно установени
чрез съчетаване на спектроскопски данни и тотален синтез.

Тоталният синтез на 1 започва с йодиране на достъпния в търговската мрежа 4-bromoveratrole 2
през ключовия интермедиат 12 , както е показано на следващата схема.

BGR-3 T-9 Q-1



Theory

Q9-2
Bulgarian (Bulgaria)

Забележка:

cat = катализатор

eq = еквивалент

9.1 Напишете структурите на съединенията 3-5, 8, 9 и 11 и покажете стереохи-
мията на всички стереоцентрове.

24.0 pt

BGR-3 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
Bulgarian (Bulgaria)

(R)-Epichlorohydrin (7) е получен от (+)-mannitol (13) по начин, който е показан по-долу.

Забеежка:

eq = еквивалент

conc = концентрирана

BGR-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
Bulgarian (Bulgaria)

9.2 От следните условия, изберете най-подходящите за A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Безводен ZnCl2

2.0 pt

9.3 Напишете структурите на междинните продукти 15, 16, 18 and 19 и пока-
жете стереохимията на всеки стереоцентър.

16.0 pt

Дикеталът 14 може също да бъде получен чрез обработка на (+)-mannitol (13) с 2-methoxypropene
(23) в присъствие на каталитични количества tolunesulfonic acid (TsOH) в безводен toluene. Модел-
ната реакция е показана по-долу.

9.4 Предложеният механизъм за тази реакция включва ключови интермеди-
ати (I-V), както е показано по-горе.Изберете правилния ред на образуване
на ключовите интермедиати по време на реакцията.
(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

BGR-3 T-9 Q-4



Theory

A9-1
Bulgarian (Bulgaria)

Тотален синтез на Capitulactone

9% от общия брой точки
Въпрос 9.1 9.2 9.3 9.4 Общо
Точки 24 2 16 2 44

Резултат

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

BGR-3 T-9 A-1



Theory

A9-2
Bulgarian (Bulgaria)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

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

BGR-3 T-9 A-2



Theory

A9-3
Bulgarian (Bulgaria)

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)

BGR-3 T-9 A-3
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