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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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Genel Kurallar

• Sınav 9 sorudan oluşmaktadır.

• Yalnız tükenmez kalem ve programlanabilir özellikle olmayan hesap makinası kullanınız.

• Soruları çözmek için 5 saat süreniz vardır.

• Başla komutu verildiğinde çözmeye BAŞLAYABİLİRSİNİZ

• Tüm çözümler, cevap kağıtlarında belirtilen alanlara tükenmez kalemle yazılmalıdır. Karalama ka-
ğıdına ihtiyacınız varsa sınav sorusu sayfalarının arkasını kullanın. Sadece cevap kağıdındaki kutu-
cukların içine yazılan çözümlerin puanlandırtılacağını unutmayınız

• Gerekli hesaplamalarınızı ilgili kutucukların içerisine yazınız. Çözüm adımları gösterildiğinde doğru
cevaplar için tam puan verilecektir.

• Sınav görevlisi, sınav bitimine 30 dakika kala hatırlatma yapacaktır.

• SINAV SÜRESİ DOLDU komutu verildiğinde YAZMAYI BIKAKMALISINIZ. Bu andan itibaren yazmaya
devam edilmesi sınavınızın iptaline yol açacaktır.

• Talep etmeniz halinde bu sınav evrakının İngilizce versiyonu sadece orijinal kaynağı görmeniz ama-
cıyla verilecektir.

• Sınav yerinizi izinsiz terk edemezsiniz. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa (arızalı hesapmakinesi,
lavabo ihtiyacı vb.), elinizi kaldırın ve sınav görevlisini bekleyin.

• Çoklu seçenekler arasından seçim yapmanızın istendiği sorular için cevabınızı seçim alanının önün-
deki boşluğa [ ], ✓ sembolunu kullanarak işaretleyiniz. Bir örnek aşağıda verilmiştir.

((A), (B), (C) ve (D) seçenekleri arasından (A)’yı seçmek istediğinizi varsayalım.)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

BAŞARILAR!
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Problemler ve Puanlama Cetveli

NO Başlık Toplam Puan % Toplama % katkısı
1 COVID-19 için Hızlı ve Görsel Nükleik Asit Testi 14 9
2 Antik ve Modern Zamanlarda Krom 21 11
3 Karbon Dioksitin Yakalanması ve Dönüşümü 42 14
4 Antik Kükürt İçin Yeni Bir Yolculuk 45 16
5 Azot Oksitler Arası Dönüşüm 45 15
6 Fosfinlerin Etkinleştirilmesi 36 7
7 Yaşamımızdaki Organik Moleküller 32 9
8 Harika Kiral Spiro Katalizörler 36 10
9 Capitulacton’ın Total Sentezi 44 9

Toplam 100
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Fiziksel Sabitler ve Eşitlikler

Avogadro sabiti: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Gaz sabiti: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standart basınç: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standart atmosferik basınç: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Mutlak sıcaklık: 273.15 K
Faraday sabiti: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck sabiti: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Elektronun kütlesi 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Işık hızı: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Fotonun enerjisi: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
İdeal gaz denklemi: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodinamiğin birinci yasası: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpi H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Entropi değişimi: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs serbest enerjisi: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Tepkimelerde denge kesri: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Böyle bir tepkime için a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

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

𝑐ox

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

Hız eşitlikleri:
0. Dereceden [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
1. Dereceden ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
2. Dereceden

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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1. Dereceden tepkimelerde yarılanma süresi 𝑡1/2 = ln2
𝑘

2 Dereceden tepkimelerde yarılanma süresi (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer eşitliğ: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektriksel iş: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Elektrik yükü miktarı: 𝑄 = 𝐼𝑡
Kürenin hacmi: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Kürenin yüzey alanı: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodik Tablo
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Renk skalası (çarkı)

a: kırmızı b: turuncu c: sarı d: yeşil e: mavi f: viyole (menekşe)
1: Eğer madde burada absorbe ederse 2: renk bu şekilde görülür.

Figure 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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COVID-19 için Hızlı ve Görsel Nükleik Asit Testi

Toplam Puanın %9’u
Soru 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Toplam
Puan 1 1 4 4 4 14

Alınan puan

COVID-19’un erken tespiti için hızlı ve basit yöntemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Altın nanoparça-
cık destekli algılama, umut verici yöntemlerden biridir. Altın nanoparçacıklar, yüksek molar sönümleme
katsayıları (molar absorptivity) nedeniyle test şeritleri için görünür bir okuma olarak yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Altın nanoparçacıkların renk görünümü, boyutları ve dağılımlarıyla yakından ilişkilidir. Genel
olarak, altın nanoparçacıklar ne kadar büyük olursa, renk o kadar kırmızımsı olur. Nanoparçacıklar kü-
meleştiğinde (agrege olduğunda), renk kırmızıdan maviye kayar.

Altın nanoparçacıkların yüzeyi iki tür tek sarmallı nükleik asit fragmanı a ve b ilemodifiye edildiğinde, altın
nanoparçacıklar hedef nükleik asidin (a’b’) mevcudiyetinde kümeleşerek birkaç dakika içinde çözeltinin
renginin kırmızıdanmaviye değişimine neden olur (aşağıda gösterildiği gibi). Bu prensibe dayanarak, bir
numunede koronavirüsten toplanan hedef nükleik asitler tespit edilebilir.

Dağılmış (Kırmızı) Kümelenmiş (Mavi）

1.1 Dağılmış (dispers) altın nanoparçacıklarının absorpsiyon bandı bölgesini uygun
bir harfle belirtiniz (Genel Talimatlarda Şekil 0.1’deki renk çarkındaki a-f)

1.0 pt
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1.2 Altın nanoparçacıklar kümelendikten sonra absorpsiyon spektrumundaki deği-
şikliği belirtiniz. Dağılmış altın nanoparçacıklarının absorpsiyon dalga boyu ile
kümelenmiş nanoparçacıkların dalga boyunu karşılaştırıldığında
(a) uzar
(b) kısalır
(c) değişmez

1.0 pt

Altın nanoparçacıkları, katı altın (yoğunluk 𝜌 = 19.3g cm−3) olarak sıkı bir şekilde paketlenmiş (istiflenmiş)
altın atomlarından oluşur.

1.3 30.0 nm çapında küresel bir altın nanoparçacıkta kaç tane altın atomu (𝑁 ) oldu-
ğunu hesaplayınız.

4.0 pt

Altın nanoparçacıkların sentezi, hidrojen tetrakloroaurat(III)

(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) ile indirgeyici maddeler (sodyum sitrat gibi) arasındaki redoks reaksiyonuna
bağlıdır. 5.2 mg HAuCl4 · 3H2O, 100.0 mL’lik bir reaksiyon çözeltisi içinde tamamen 30.0 nm çapında tek
biçimli (uniform) küresel altın nanoparçacıklarına dönüştürüldü. Oluşan kırmızı çözeltinin absorbansı bir
UV-Vis spektrometresi ile 530 nm’de 0.800 olarak ölçülmüştür.

1.4 Altın nanoparçacıkların molü başına 530 nm’de elde edilen altın nanoparçacık
çözeltisinin molar sönümleme katsayısını (molar absorptivity) hesaplayınız. Kul-
lanılan küvetin optik yolu 1 cm’dir. Eğer 1.3’te altın atomlarının sayısını (𝑁 ) bu-
lamadıysanız, 𝑁 = 1.00 × 105’i kullanın.

4.0 pt

Hedef nükleik asidin kolorimetrik tespiti için standart ekleme yöntemi kullanıldı. Orijinal boğaz sürüntü-
sü örneği toplandı ve eşit olarak iki parçaya bölündü. Prob solüsyonları ve suyun eklenmesinden sonra
(aşağıda belirtildiği gibi), elde edilen iki solüsyonun absorbansı ayrı ayrı 600 nm’de ölçülmüştür.

No. Boğaz sürüntüsü Nükleik asit fragmanları 2.0 μg mL−1 Su hacmi Absorbans
örneğinin ile modifiye edilmiş hedef nükleik asit
hacmi (mL) altın nanoparçacıkların içeren standart (mL)

çözelti hacmi (mL) çözelti hacmi (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 Orijinal boğaz sürüntü örneğindeki viral nükleik asitlerin konsantrasyonunu
hesaplayınız.

4.0 pt
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COVID-19 için Hızlı ve Görsel Nükleik Asit Testi

Toplam Puanın %9’u
Soru 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Toplam
Puan 1 1 4 4 4 14

Alınan puan

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

TUR-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.

TUR-3 T-2 Q-1
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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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Antik ve Modern Zamanlarda Krom

Toplam Puanın %11’i
Soru 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Toplam
Puan 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
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(Fotoğraf Saray Müzesi’nin web sitesinden alınmıştır)

Siyah sırlı porselen özel bir Çin porselenidir ve Tang ve Song hanedanlıklarında (yaklaşık 1000 yıl önce)
popülerdi. Seramik eşya, ana renk veren madde olarak, kumral, koyu kahverengi veya siyah gibi farklı
renk görünümleri sergilemek için diğer geçiş metal oksitleriyle karıştırılan demir oksitleri içeriyordu. Şu
anda, siyah sırlı porselen Çin’de hala popüler.
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Tipik siyah sır, spinel yapılı Fe içeren oksitlerden oluşur. Spinel oksitler AB2O4 genel formülüne sahiptir ve
yapı, Şekil 2.1(a)’da bir birim hücre için gösterildiği gibi, A katyonlarının tetrahedral boşlukların sekizde
birini işgal ettiği ve B katyonlarının oktahedral boşlukların yarısını işgal ettiği, O2− iyonlarının kübik bir
sık istiflenme dizisinden oluşur.

Şekil 2.1 Spinel yapısının gösterimi

Bir spinel yapısının kübik birim hücresi 8 kübik alt birime bölünebilir ve kesikli çizgiler alt birimlerin iç
kenarlarını temsil eder. Alt birimlerin 4’ü tip I, diğer 4 alt birimi ise tip II’dir (Şekil 2.1(b)). Tip I ve tip II’nin
bitişik alt birimlerinin detayları Şekil 2.1(c)’de gösterilmektedir.

2.1 Bir birim hücrede kaç tane A ve B tipi katyon vardır? 2.0 pt

Spinel yapılı siyah seramik sır, Fe2O3 ve Cr2O3’ün indirgeyici atmosferde belirli oranda kavrulmasıyla (re-
aksiyon (I)) üretilebilir. Fe2O3 ve Cr2O3, 63.6 : 36.4 kütle oranı ile reaksiyona girdiklerinde tamamen saf
stokiyometrik bileşiğe dönüşürler. Ürün, tetrahedral A bölgelerinin yalnızca demir katyonları tarafından
işgal edildiği bir spinel yapıya sahiptir.
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2.2 Reaksiyon (I)’de hangi element indirgenir? 1.0 pt

2.3 Bir birim hücrenin B bölgelerindeki Fe3+ ve Cr3+ sayılarını hesaplayınız. 6.0 pt

Siyah seramik sırda katkılamanın (dopping) yanı sıra, +2, +3 ve +6 gibi farklı oksidasyon basamaklarına
sahip krom kaynaklı renk bolluğu nedeniyle, krom içeren pigmentler boyama ve baskıda kullanılmakta-
dır. Pigment, krom yeşili (Cr2O3), aşağıdaki işlemde bir dizi başka bileşiğe (D-G) dönüştürülebilir; burada
E, F, G sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızıdır.

2.4 E’nin kimyasal formülünü yazınız. 1.0 pt

2.5 F ⟶ G’nin reaksiyon denklemini yazınız. 2.0 pt

2.6 H olabilecek ajanı seçiniz.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Kromun değişken değerliliği sadece pigment üretimi için önemli değil, aynı zamanda kataliz için de fay-
dalıdır. Örneğin, etilenin polimerizasyonu için tipik bir Phillips katalizörü, amorf silika gibi gözenekli bir
destek malzemesi üzerine aşılanmış krom oksit türlerinden oluşur. Tetra-koordine Cr(VI)türü, başlangıç-
ta etilen molekülleri tarafından hızla altı-koordineli bir Cr(II) türüne (2) indirgenmesi önerilen ön katali-
zörün (1) çekirdeğidir. 2’nin etilen moleküllerinin polimerizasyonunu daha da katalizlemesi önerilmiştir.

2.7 1’in etilen ile reaksiyonu, görünür bölgede sırasıyla 21500 cm−1’de 1’in ışık
absorpsiyonunu ve 16700 cm−1’de 2’nin ışık absorpsiyonunu gösteren UV-
vis spektrumları ile izlenebilir. 1 ve 2’nin renklerinin uygun kombinasyonunu
seçiniz.
(A) sırasıyla turuncu ve beyaz
(B) sırasıyla turuncu ve mavi
(C) sırasıyla mavi ve turuncu
(D) sırasıyla mavi ve beyaz

1.0 pt

2.8 2’deki Cr(II) iyonunun, yarılma enerjisiΔo 16000 cm−1 olan, düzgün bir oktahed-
ral kristal alanında yer aldığını varsayarak d elektronlarının konfigürasyonunu
çiziniz ve 2’deki Cr(II) iyonu için kristal alan kararlılık enerjisini (CFSE) hesaplayı-
nız. (Not: 2’deki Cr(II) için çiftlenme enerjisi P 23500 cm−1’dir)

5.0 pt

2.9 Koordinasyon bileşikleri/iyonları, eşleşmemiş elektronlar içerdiklerinde para-
manyetizma sergilerler ve geçiş metali katyonlarının karşılık gelen manyetik
momenti (𝜇), 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B fonksiyonu ile hesaplanır, burada 𝑛 eşleşme-
miş elektronların sayıdır. 2’deki Cr(II) iyonu için manyetik momenti 𝜇Bcinsinden
hesaplayınız.

2.0 pt
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Antik ve Modern Zamanlarda Krom
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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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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

TUR-3 T-3 Q-4



Theory

Q3-5
English (Official)

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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Karbon Dioksitin Yakalanması ve Dönüşümü

Toplam Puanın %14’ü
Soru 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Toplam
Puan 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Alınan puan

İklim değişikliği, günümüzün en kritik küresel sorunlarından biridir. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu-
nun artması, küresel ısınmanın birincil itici gücü olarak kabul edilmiştir. CO2’nin yakalanması ve dönüş-
türülmesi çalışması büyük ilgi gördü.

CO2’yi doğrudan ortam havasından çıkarmayı amaçlayan doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisi
umut vericidir. Geleneksel DAC yöntemi, havadaki CO2’nin pH ≈ 10’a kadar absorbe edildiği alkali hid-
roksit çözeltileri (tipik olarak NaOH) ile ıslak temizlemedir (adım 1). Harcanan sorbent, sisteme kalsiyum
hidroksit dozlanarak (dosing) yenilenir (adım 2). Adım 2’de alınan beyaz çökelti A, 700 °C’de bozunur ve
CO2 ile başka bir beyaz bileşik B’ye yol açar (adım 3). Son olarak, B’nin hidrasyonu ile kalsiyum hidroksit
üretilebilir. Bu işlem oldukça enerji gerektirir. (H2CO3: : 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 A ve B’nin formüllerini sırasıyla yazınız. 2.0 pt

3.2 1-3 adımlarındaki tüm olası reaksiyonların denkleşmiş denklemlerini yazınız.
NaOH çözeltisi sorbent olarak kullanılır.

5.0 pt

Son zamanlarda, DAC uygulaması için ıslak temizleme işleminde alkali çözeltinin yeniden üretilmesi için
bir elektrokimyasal işlem geliştirildi ve depolama veya kullanım için uygun olan saf CO2 gazı geri kazanı-
labildi. İşlem, Şekil 3.1’de gösterildiği gibi bir H2-geri dönüşüm elektrokimyasal sistemine (HRES) dayan-
maktadır.
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Şekil 3.1 Deney düzeneğinin şematik çizimi

Elektrokimyasal hücre üç bölme içerir: bir anot bölgesi (A), bir asitleştirici bölge (B) ve bir katot bölgesi
(C). Bunlar, iyon seçici geçirgen membranlar M1 ve M2 ile ayrılırlar. Çalışma sırasında anotta H2 oksidas-
yonundan üretilen protonlar, hava kontaktöründen gelen harcanan çözeltinin (Na2CO3-NaHCO3) beslen-
diği asitlendirme bölmesine taşınır. Çözeltinin azalan pH’ı, karbonatın hidrokarbonata (reaksiyon 1) ve
hidrokarbonatın karbonik aside (reaksiyon 2) dönüşmesine yol açar. Çözelti çözünmüş CO2 ile doyurul-
duğunda (çözünürlük: 0.033 mol L−1), daha fazla pH düşüşü CO2 gazının salınmasına yol açar (reaksiyon
3). Katotta üretilen H2 anoda verilir ve katottan gelen çözelti bir DAC emici olarak yeniden kullanılabilir

3.3 Sırasıyla anotta (A) ve katotta (C) elektrot reaksiyonlarını yazınız. 2.0 pt

3.4 Asitleme bölgesindeki (B) 1–3 reaksiyonları için denkleştirilmiş denklemleri
yazınız.

3.0 pt

3.5 Sistem çalışması sırasında katyonların hareketini doğru bir şekilde tanımlayan
her şeyi kontrol ediniz.
(a) H+ iyonları A’dan B’ye M1’den geçer.
(b) H+ iyonları, B’den C’ye M2’den geçer.
(c)Na+ iyonları, B’den A’ya M1’den geçer.
(d) Na+ iyonları B’den C’ye M2’den geçer.
(e) Hem H+ hem de Na+ iyonları M1 ve M2’den geçebilir.

2.0 pt

Hücreden geçen akım 2.00 A olduğunda ve çözeltinin (0.050 mol L−1 Na2CO3- 0.10 mol L−1 NaHCO3) B
bölgesine akış hızı 10.0 mL min−1 olduğunda hücre kararlı durumda çalışır. Anot bölmesindeki pH, kararlı
durumda 1’de tutulur.

3.6 CO2 gazının üretim hızını hesaplayınız (mmol min−1 cinsinden). 8.0 pt

Metal-organik çerçevelerin (framework) (MOF’ler) bir alt sınıfı olan zeolitik imidazolat çerçeveler (ZIF’ler),
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CO2’nin yakalanması ve kullanılması için umut verici malzemelerdir. ZIF’lerin yapıları zeolitlere benzer.
İmidazolat (Im−) ve türevleri ile köprülenmiş tetrahedral olarak koordineli metal iyonları (örneğin Zn2+,
Co2+) ile 3D çerçeveler oluştururlar. İmidazolün (HIm) konjuge bazı olarak, imidazolat anyonu, iki N ato-
muyla metal katyonlarına (M) bağlanır. M-Im-M açısının zeolitlerde tercih edilen Si-O-Si açısına (145°)
benzer olması (aşağıda gösterildiği gibi) zeolit   tipi tetrahedral topolojilere sahip çok sayıda ZIF sentezine
yol açmıştır.

ZIF-8, Şekil 3.2’de gösterildiği gibi sodalit çerçevesini (SOD) benimseyen temsili ZIF’lerden biridir. ZIF-8 ilk
olarak Çinli bilim adamları Xiao-Ming Chen ve diğerleri tarafından (MAF-4 olarak adlanırıldı) Zn2+nın 2-
metilimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm) ile reaksiyonundan elde edilmiştir . 1.16 nm’lik etkin gözenek çapına
(Şekil 3.2d’de iç sanal küre ile gösterilmiştir) sahip solventsiz bir faz için kübik sistemde 𝑎 = 1.632 nm
hücre parametresiyle kristalleşir.
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Şekil 3.2 SOD topolojisi ve ZIF-8’in yapısı
(a) SOD kafesinin topolojisi;
(b) Zn2+ (dört yüzlülerin merkezlerinde) ve imidazolat (H atomları netlik için atlanmıştır)

tarafından oluşturulan ZIF-8’deki SOD kafesi;
(c) Kare kutu ile gösterilen birim hücre ile SOD çerçevesi;
(d) Gözeneklerin bazıları ZIF-8’de sanal küreler tarafından vurgulanmıştır.

Not: Dilerseniz aşağıdaki soruların çözümünde sırasıyla 2-metilimidazol ve 2-metilimidazolatı temsil eden
”HmIm” ve ”mIm” sembollerini kullanabilirsiniz.

3.7 Tek sodalit kafesinin formülünü yazınız. 2.0 pt
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3.8 ZIF-8’in birim hücresinin bileşimini yazınız. 2.0 pt

3.9 1 g ZIF-8’in (m2 cinsinden) gözeneklerinin (sanal küreler tarafından modellenen)
iç yüzey alanını (S) hesaplayınız. Birim hücrenin bileşimini bulamadıysanız, birim
hücrenin formül ağırlığı olarak 3500’ü kullanın.

5.0 pt

3.10 ZIF-8’in gözenekliliğini 𝑅 (𝑅, gözenek hacminin malzemenin gerçek hacmine
oranıdır) ve 1 g ZIF-8’in gözenek hacmini (𝑉𝑝, cm3olarak) hesaplayınız.

7.0 pt

ZIF-8 ayrıca CO2’nin yüksek katma değerli kimyasallara dönüşümünü teşvik eden bir katalizör görevi gö-
rebilir. CO2 fiksasyonu (fixation) için en umut verici yollardan biri, CO2 siklokatılması yoluyla siklik karbo-
natların hazırlanmasıdır. Aşağıda bir örnek gösterilmektedir:

CO2’nin ZIF-8 katalizörü üzerinden siklik karbonata katalitik dönüşüm mekanizması önerilmiştir:
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3.11 Eğer ZIF-8, yukarıdaki katalitik süreçte asit bölgeleri sağlıyorsa, aşağıdaki tür-
lerden makul ara ürünleri seçerek mekanizmayı tamamlayın:

Sırasıyla I ve II’ye karşılık gelen ara ürünleri seçiniz.

2.0 pt

ZIF-8, nispeten yüksek bir termal stabilite gösterir. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, ıslak asidik
bir ortamda uygulanması durumunda yapısının bozulacağını ortaya koydu. CO2 ve H2O’nun ZIF-8 ile bir
arada bulunması ZnCO3 oluşumu ile sonuçlanmıştır.

3.12 ZIF-8’in CO2ve H2O ile denkleştirilmiş denklemini yazınız. 2.0 pt
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Karbon Dioksitin Yakalanması ve Dönüşümü

Toplam Puanın %14’ü
Soru 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Toplam
Puan 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Alınan puan

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

adım 1:

adım 2:

adım 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaksiyon 1:

reaksiyon 2:

reaksiyon 3:

3.5 (2.0 pt)

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

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

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

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur

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

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

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

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

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

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

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

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

4.0 pt

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

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

3.0 pt

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

1.0 pt

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

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

5.0 pt

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

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

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:

TUR-3 T-4 Q-2
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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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Antik kükürt için yeni bir yolculuk

Toplamın %16’sı
Soru 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Toplam
Puan 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Skor

Kükürt antik çağlardan bu yana bilinen ve kullanılan bir elementtir. Günümüzde kükürt, ucuz bir kimyasal
hammadde olarak kimyasal üretimi ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pirit (FeS2) elemental kükürtün endüstriyel üretiminde genellikle hammadde olarak kullanılmaktadır. Pi-
ritin sınırlı hava kaynağı varlığında ısıtılmasıyla, elemental kükürt %100 teorik verim ile oluşmaktadır ve
diğer bir ürün olarak siyah bir manyetik oksit (Fe3O4) oluşmaktadır.

4.1 Yukarıdaki dönüşümü açıklayan denkleştirilmiş reaksiyon denklemini yazın. 2.0 pt

Sülfürün yanı sıra, asıl işlem sırasında yan ürün olarak az miktarda SO2 üretilir. Bu reaksiyon, SO2miktarı
ölçülerek izlenebilir. Reaksiyonu izlemek için aşağıdaki prosedür kullanılır:

Ham cevher tozu, sıcaklık kontrollü bir boru fırınında ısıtılır. Üretilen SO2 , 2 mol L−1 NaOH çözeltisi tara-
fından emilir. Reaksiyon tamamlandığında çözelti 500mL ’lik ölçülü balona (balon joje) aktarılır ve işarete
kadar distile su ile seyreltilir. Bu seyreltilmiş çözeltinin 25.00mL ’si daha sonra 50.00mL 0.05122mol L−1 I2
standart çözeltisi ve 5mL 20%H2SO4 çözeltisi içeren bir iyot şişesine ilave edilir. İyot şişesi 5dakika karan-
lıkta tutulduktan sonra çözelti 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 standart çözeltisi ile titre edilir. Çözeltinin rengi
açık kahverengiye döndüğünde 3 mL 0.5% nişasta indikatörü eklenir. Mavi renk kaybolana kadar titras-
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yona devam edilir.

4.2 Yukarıda anlatılan ölçüm işleminde I2 ’yi içeren denkleştirilmiş
reaksiyon denklemlerini yazın.

4.0 pt

4.3 Piritten başlayarak yapılan bir test deneyinde 17.6g elemental kükürt top-
lanmıştır. Yukarıdaki prosedüre göre yapılan yan ürün gazlarının analizi için
18.47mL of Na2S2O3 standart solüsyonu harcanmıştır. Kükürt içeren başka tür-
lerin üretilmediğini varsayarak, piritteki kükürtün yüzde kaçının yan ürün olarak
kaybolduğunu hesaplayın?

4.0 pt

Lityum-kükürt pil, yüksek teorik enerji yoğunluğu geleneksel Li-iyon pilleri aşması sebebiyle, dikkatleri
üzerine çeken bir enerji depolama sistemidir. Bir lityum-kükürt pilin net reaksiyonu şu şekilde basitleşti-
rilebilir: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Kükürt, katottur ve metalik lityum, deşarj sırasında anot aktif malzemedir.

4.4 Deşarj sırasında (a) katot ve (b) anotta gerçekleşen reaksiyonların denkleştiril-
miş denklemlerini yazınız.

3.0 pt

4.5 Net pil reaksiyonuna göre, katot aktifmalzemesinin anot aktifmalzemesine küt-
le oranını hesaplayın.

1.0 pt

Ortalama 3.8 V çalışma voltajına ve 3110 mAh kapasiteye sahip bir lityum-iyon pil (LIB), bir cep telefonu-
nun tam şarjla 22 saat boyunca kesintisiz video oynatması için enerji sağlayabilir.

4.6 Eğer LIB, ortalama çalışma voltajı 4.2V olan ve aktif elektrot malzemesi olarak
deşarj sırasında stokiyometrik olarak reaksiyona girebilen ve 23g kükürt içeren
ideal bir lityum-kükürt pil takımı ile değiştirilirse, yeni pil takımının telefonun
tam şarjından sonra sürekli video oynatması için kaç saat enerji sağlayacağını
hesaplayın.

5.0 pt

Elemental kükürt genellikle S8 molekülleri olarak bulunur.Gerçek lityum-kükürt pillerde, S8 deşarj sırasın-
da doğrudan Li2S ’ye indirgenmez, ancak farklı çözünür lityumpolisülfidler üreten kademeli reaksiyonlara
girer (Li2Sn, n = 3 − 8). Bu lityum polisülfidler anoda difüze olabilir (yayılabilir) ve anodu aşındırabilir, bu
da aktif elektrot malzemelerinin kaybına neden olur. Bu fenomene ”mekik etkisi (shuttle effect)” denir.

4.7 Li2S üretiminde anotun çözünür lityum polisülfidler (Li2Sn) tarafından aşındırıl-
ması için denkleştirilmiş reaksiyon denklemini yazın.

2.0 pt

”Shuttle etkisini” bastırmak için, bir elektrolit içindeki polisülfid formları (türevleri) kapsamlı bir şekilde
incelenmiştir. Li2S6 , en tipik ara ürünlerden biridir:
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Theory

Q4-3
TUR (Turkey)

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Teorik bir çalışma, karşılaştırılabilir enerjilere sahip iki konformerin, Li2S6(I) ve Li2S6(II), lityum-kükürt
pillerde yaygın bir elektrolit çözücü olan 1,2-dimetoksietanda (DME) bir arada bulunduğunu göstermek-
tedir. DME’de Li2S6 ’nın ayrışması aşağıda gösterilmiştir:

Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 ve LiS•

3 DME içerisinde kimyasal dengesi

Tablo 4.1 DME içerisinde farklı reaksiyonların ayrışma Gibbs enerjileri (kJmol−1) . (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Tablo 4.1’deki verileri kullanarak, İki konformerin DME içerisinde denge halin-

deki derişim (konsantrasyon) oranını hesaplayınız (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Tablo 4.1’deki verileri kullanarak, DME içerisinde gerçekleşen Li2S6 ⟶ Li+ +
LiS−

6 için görünür ayrışma sabitini (apparent dissociation constant) hesaplayınız
(298.15K,1bar).

5.0 pt

4.10 Aşağıdaki denge konsantrasyonlarını azalan sırayla sıralayın:
DME içerisinde [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 298.15 K ve 1 bar koşullarında su içerisinde metalik lityumun standart indirgen-
me potansiyeli:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Standart solvasyon (solvation, sıvı sarınım) Gibbs enerjileri
gaz halindeki Li+(g) ’dan farklı çözgenlerin içerisinde Li+(sol) ’a.

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

Metalik Lityum elektrodun DME içerisinde standart indirgenme potansiyeli-
ni hesaplayın.

6.0 pt

Çalışmalar, bir lityum-kükürt pilin elektromotor kuvvetinin, DME’nin dimetil sülfoksit (DMSO) ile değiştiril-
mesiyle artırılacağını göstermiştir. Bu sebeple, DMSO’daki polisülfid formları da araştırmacıların dikkatini
çekmektedir.

Bir testte, 10.00mL DMSO’ya belirli bir miktarda Li2S ve 4.81mg kükürt tozu ilave edildi, daha sonra ısı-
tılarak tamamen çözünene kadar karıştırıldı (hacimdeki değişiklik göz ardı edilerek). DMSO’da yalnızca
aşağıdaki polisülfidlerin bulunduğunu varsayalım.: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Kükürt içeren türevlerin

denge derişim (konsantrasyon) oranı:

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

4.12 DMSO’ya eklenen Li2S ’nin orijinal kütlesini 𝑚 (mg olarak) hesaplayın. 5.0 pt
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Antik kükürt için yeni bir yolculuk

Toplam puanın %16’sı
Soru 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Toplam
Puan 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Skor

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)

Kütle Oranı:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

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

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

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

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

Part A

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

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

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

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

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

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

600K.
4.0 pt

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

tion at 600K.
3.0 pt

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

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

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

8.0 pt

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

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

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

4.0 pt

Part B

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

TUR-3 T-5 Q-2
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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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Azot Oksitler Arası Dönüşüm

Tolamın 15%’i
Soru 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Toplam
Puan 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Alınan Puan

Azot oksitler ( N2O,NO,NO2,N2O4 vb. dahil, genellikleNOx olarak yazılır) , ozon tabakasının incelmesi, asit
yağmuru, fotokimyasal duman ve sera etkisi gibi bir dizi soruna neden olabilen başlıca hava kirleticilerin-
den biridir. Bu nedenle, hava kalitesini iyileştirmek için NOx emisyonu ve dönüşümü kontrol edilmelidir.
Burada 2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyonu yoluyla NO ’nun NO2 ’ye oksidasyonunu inceleyelim.

Kısım A

Genel olarak bu reaksiyonun atmosferde aşağıdaki mekanizma ile gerçekleştiği kabul edilmektedir:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaksiyon (1) ve (2) ve reaksiyon (1)’in tersi temel reaksiyonlardır. Reaksiyon (1) bir denge öncesi reaksi-
yondur ve konsantrasyonlar cinsinden denge sabiti 𝐾𝑐1 olarak gösterilir . Reaksiyon (2), toplam reaksi-
yonun hız belirleyici adımıdır ve hız sabiti 𝑘2’dir.

5.1 2NO+O2 ⟶ 2NO2 toplam reaksiyonun hız ifadesini (rate expression) [NO], [O2],
𝐾𝑐1 ve 𝑘2’ye bağlı bir fonksiyon olarak çıkarınız (türetiniz).

4.0 pt

𝐾𝑐1’nin sıcaklığa bağımlılığı yaklaşık olarak ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) olarak tanımlanabilir (𝑀 and 𝑁 sabit-
lerdir). 𝑘2 ’nin sıcaklıkla değişimi, 𝐴2 üstel faktörü (Arrhenius sabiti) ve 𝐸𝑎,2 görünen aktivasyon enerjisi
(apperant activation energy) ile Arrhenius denklemine uyar. 𝐸a,2 ve 𝐴2 nin sıcaklıktan bağımsız olduğunu
varsayın.

5.2 2NO + O2 ⟶ 2NO2tepkimesinin üstel faktörünü (𝐴+) ve görünen aktivasyon
enerjisini (𝐸𝑎+ ) 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 ve 𝐸𝑎,2’ye bağlı ifadeler olarak çıkarınız (türetiniz).

4.0 pt

Toplam reaksiyonun görünen (apparent) hız sabiti (𝑘+) 600K’de 6.63×105 L2mol−2min−1 ’dir ve görünen
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aktivasyon enerjisi 1.20 kJmol−1’dir.

5.3 700 K’de bu reaksiyonun hız sabitini ( L2mol−2min−1 cinsinden) hesaplayın. 2.0 pt

298.15 K’de Standart oluşum entalpileri (ΔfH−⊖−
m ) ve standart entropiler (S−⊖−

m ) aşağıdaki gibidir:

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

2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyonunun standart reaksiyon entalpisi ve entropi değişiklikleri sıcaklıktan ba-
ğımsız olarak kabul edilebilir. Aşağıdaki sorular için tüm gazlar ideal kabul edilmiştir.

5.4 600K ’de bu reaksiyonun termodinamik denge sabitini (𝐾−⊖−
𝑝 ) hesaplayın. 4.0 pt

5.5 600K’de bu reaksiyonun standart iç enerji değişimini Δr𝑈−⊖−
m (kJmol−1 cinsinden)

hesaplayınız.
3.0 pt

Deneysel gözlem, 2NO2 ⟶ 2NO + O2 reaksiyonunun reaksiyon hızının NO ve O2konsantrasyonundan
bağımsız olduğunu göstermektedir.

5.6 Bu reaksiyon için hız ifadesini (expression of rate) çıkarın (türetin) (görünen
(apparent) hız sabiti 𝑘− olarak kullanılabilir) ve 600 K için görünen 𝑘− değeri-
ni hesaplayın. (Soru 5.4’te 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) değerini bulamadıysanız, 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) =

350.0 değerini kullanın)

8.0 pt

600K’de tutulan ve dengeye ulaşmasına izin verilen sabit hacimli bir kaba NO2 gazı verilir. Reaktantın
yüzde 20’si NO and O2’ye dönüştürülür. Tüm gazlar ideal kabul edilir.

5.7 Dengedeki sistemin toplam basıncını hesaplayın. (Soru 5.4’te 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) değe-

rini bulamadıysanız, 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0 değerini kullanın)

4.0 pt

Kısım B

Endüstriyel egzoz, ana NOxkaynağıdır. NOx emisyonunu azaltmaya yönelik yaklaşımlardan biri, NO ’nun
NO2 ye oksidasyonu ve ardından oluşan NO2 ’nin emiciler tarafından emilmesidir. Bununla birlikte, eg-
zozdaki düşük NO konsantrasyonu nedeniyle, atmosferdeki kendiliğinden oksidasyonu endüstrinin tale-
bini karşılamak için çok yavaştır. Genellikle bu reaksiyonu hızlandırmak için katı katalizörler kullanılır. NO
oksidasyonu, spesifik bir katalizörün (CatX) yüzeyinde aşağıdaki mekanizma yoluyla ilerler (adsorpsiyon
bölgesi ”Site” olarak gösterilmiştir):
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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

NO, NO2 ve O (O2nin ayrışmasından kaynaklı) adsorpsiyonlarının tek katmanlı bir kaplamanın ötesine
geçemeyeceğini ve bu türlerin aynı tür yüzey bölgeleri tarafından adsorbe edildiğini varsayalım. Kesirli
kaplamaları (fractional coverage, 𝜃, dolu adsorpsiyon alanlarının sayısının mevcut adsorpsiyon alanları-
nın sayısına oranı olarak tanımlanır) sırasıyla 𝜃NO, 𝜃NO2

ve 𝜃O, olarak gösterilir. Böylece, boş adsorpsiyon
bölgelerinin oranı (𝜃v) . ’𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O’dur. Tüm adsorpsiyon ve desorpsiyon işlemlerinin reak-
siyondan (S3) çok daha hızlı olduğunu varsayın.

5.8 𝜃v ifadesini [NO], [O2], [NO2] ve (S1)−(S4) tepkimelerinde yer alan hız sabitlerine
bağlı bir fonksiyon olarak çıkarın (türetin).

6.0 pt
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5.9 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) reaksiyonu için başlangıç durumundaki hızı be-
lirten doğru ifadeyi seçin. NO2 konsantrasyonunun ve adsorpsiyonunun ihmal
edilebilir olduğunu varsayın.

(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

Bazı katalizörler için yüzey reaksiyonu, reaksiyon (S3) yerine alternatif bir yolla ilerler:

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Bu adım aynı zamanda toplam (overall) reaksiyon için hız belirleyicidir.

2NO + O2 ⟶ 2NO2 reaksiyonunu desteklemek için bir katalizör (CatY) kullanılır. Sıcaklık ve NO derişi-
mi (konsantrasyonu) sabit olduğu zaman, O2 konsantrasyonu ile reaksiyon başlangıç hızı aşağıdaki gibi
değişir:
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5.10 Bu eğriyle uyumlu bir mekanizma seçin.
(A) S3
(B) S5
(C) Belirlenemez

6.0 pt
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Azot Oksitler Arası Dönüşüm

Toplam puanın %15’i
Soru 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Toplam
Puan 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Skor

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

Toplamın %7’si
Soru 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Toplam
Puan 3 6 8 5 6 3 5 36

Alınan Puan

Fosfinler aminlerin fosfor içeren analoglarıdır. Ayrıca, fosfor atomunda bağ yapmamış bir elektron çifti
içerirler ve böylece Lewis bazik veya nükleofilik özellik gösterirler. Ama tersiyer aminlerin aksine, P1 gibi
üç farklı sübstitüente sahip kiral fosfinler tek enantiyomerler olarak izole edilebilir. Kiral fosfinler, geçiş
metal katalizinde sıklıkla kiral ligand olarak kullanılırlar.

6.1 R/S sembollerini kullanarak, P1’in mutlak konfigürasyonunu belirleyiniz. 3.0 pt

Son yirmi yılda, organokataliz alanının gelişmesiyle çok sayıda nükleofilik fosfin katalizi içeren sentetik
tepkimeler bulunmuştur. Bunların arasında, fosfin katalizi içeren tepkimelerden en ünlü olanlardan biri
de Çinli bilim insanı Xiyan Lu tarafından geliştirilen Lu (3+2) siklokatılma tepkimesidir. Örneğin, trifenil-
fosfin katalizörlüğü altında, etil allenoat 1 ve metil akrilat 2 sorunsuz bir şekilde iki siklopenten türevi
olan 3 (major) ve 4’ü (minor) vermektedir.

Lu (3+2) siklokatılması:
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Genel olarak kabul gören mekanizmada, Lu (3+2) tepkimesi formal bir siklokatılma tepkimesidir. İlk ola-
rak, trifenilfosfin katalizörü, etil allenoat 1’e nükleofilik katılma yaparak dipolar (zwitterionic) ara ürün A’yı
oluşturur. A ise sonrasında iki farklı yoldanmetil akrilat 2 ile halkalaşmaktadır. Bileşik 3’e giden yolda, tep-
kime sırasında oluşan fosfor ilür ara ürünü B proton transferi aracılığıyla tersinir bir şekilde ara ürün C’ye
dönüşmektedir. C ise eliminasyon tepkimesine girerek major ürün 3’ü verirken fosfin katalizörünü de
serbest bırakmaktadır. Bileşik 4’e giden yolda, sonradan tersinir proton transferi ile C’ ara ürününe dö-
nüşen fosfor ilür ara ürünü B’ oluşmaktadır. C’ eliminasyon tepkimesine girerek minor ürün 4’ü verirken
fosfin katalizörünü de yeniden oluşturmaktadır.

Mekanizma:

6.2 Gösterilen rezonans hibriti A’yı oluşturan ikimajor rezonans yapısını çiziniz (es-
ter grubunun katılımı dikkate alınmayacaktır ve stereokimyayı göstermeniz ge-
rekmiyor).

6.0 pt
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6.3 B’ ve C’ ara ürünlerinin yapısını çiziniz (stereokimyayı göstermeniz gerekmiyor). 8.0 pt

Benzer koşullar altında, etil allenoat 1 ve dietil fumarat 5 kolayca siklokatılma ürünü 6’yı vermektedir.

6.4 Bileşik 6’nın yapısını çiziniz (stereokimyayı göstermeniz gerekmiyor). 5.0 pt

Asimetrik Lu (3+2) siklokatılma tepkimesi kiral fosfin katalizörleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Örne-
ğin, kiral bisiklik fosfin P2 katalizörlüğü altında, etil allenoat 1 ile metil akrilat 2 sorunsuz bir şekilde,
enantiyomerce zenginleştirilmiş siklokatılma ürünü 3’ü %80 ee (enantiyomerik fazlalık) ile vermektedir.

Asimetrik Lu (3+2) siklokatılması:

ee hesaplama denklemi:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = major enantiyomerin miktarı

𝑛minor = minor enantiyomerin miktarı

6.5 Yıldız işareti kullanarak, kiral fosfin P2’deki kiralite merkezlerini işaretleyiniz.
(Not: 0 puana düşene kadar her bir yanlış yıldız işareti için puan kırılacaktır)

6.0 pt
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6.6 3 ürününe ait 𝑛major/𝑛minor oranını veriniz. 3.0 pt

Lu (3+2) siklokatılma tepkimesi organik sentezde kullanışlı bir tepkimedir. Örneğin, Çin tıbbi bitkisi Chang
Zhu’nun (Atractylodes lancea var Chinensis) önemli bir bileşeni olan (–)-hinesol’ün sentezinde başarıyla
kullanılmıştır. PPh3katalizörlüğünde, kiral siklohekzanon 7, tert-bütil allenoat 8 ile halkalaşma tepkime-
sine girerek major ürün 9 ile üç adet minor ürün 10, 11 ve 12’yi oluşturmaktadır. Minor ürünlerin 10−12
hepsi 9’un izomerleridir. Bileşik 9, birden çok basamaklı bir proses ile kolayca (–)-hinesol’e dönüştürüle-
bilmektedir.

6.7 Aşağıdaki bileşikler arasında, minor ürünler 10‒12’ye ait olmayan bileşiği
seçiniz.

5.0 pt
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Fosfinleri Etkinleştirmek

Toplamın %7’si
Soru 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Toplam
Puan 3 6 8 5 6 3 5 36

Alınan Puan

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 puan) C’ (4.0 puan)

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

TUR-3 T-7 Q-2
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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

TUR-3 T-7 Q-4



Theory

Q7-1
TUR (Turkey)

Yaşamdaki Organik Moleküller

Toplamın %9’u
Soru 7.1 7.2 7.3 Toplam
Puan 12 8 12 32

Alınan Puan

Kompleks peptitlerin ve proteinlerin sentezi zorlu bir görevdir. 17 Eylül 1965’te, Çinli bilim insanları kristal
sığır insülinini ilke defa yapay olarak sentezlemiştir ki bu buluş protein sentezinde çağ açmış ve yaşamın
gizemini arama macerasında çok önemli bir basamak olmuştur.

Kristal sığır insülininin ilk sentezinin 50. yıldönümünde (2015) yayımlanan pul

Karboksilik asit gruplarının aminlerle amit bağı oluşturacak şekilde kenetlenmesi, peptit ve protein sen-
tezinde en temel tepkimedir. Allenon 2 ılımlı koşullar altında karboksilik asit 1’i aktive ederek ara ürün 3’ü
oluşturmaktadır. Ara ürün 3 sonrasında amin 4 ile tepkimeye girerek yüksek verimle amit 5 ile yan ürün
6’yı vermektedir.
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Benzer şekilde, N-etinil-N-metil-p-tolüensülfonamit (MYTsA) bileşiği 7 numaralı major rezonans yapısı ile
birlikte (Ts grubunun katılımı dikkate alınmayacaktır) karboksilik asidi, aynı allenon 2 gibi aktive edebil-
mektedir.

7.1 7, ara ürün 9 ve bileşik 12’nin yapılarını çiziniz. Gerekli yerlerde stereomerkez-
lerin stereokimyasını gösteriniz.

12.0 pt

Peptit zincirinin uzunluğu arttıkça, amit bağlarının oluşumu zorlaşmaktadır ve protein sentezinde gele-
neksel kondenzasyon yöntemleri uygulanamamaktadır. Kristal sığır insülininin ilk sentezinde, iki peptit
arasındaki zorlu amit kenetlenmesini başarmak üzere açilhidrazin 13 kimyasına dayanan bir yöntem ge-
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liştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bileşik 15 trietilamin varlığında sorunsuz bir şekilde 16 ile
tepkimeye girmektedir.

Not: P1, P2 = peptitler

7.2 15 ve 16 bileşiklerinin yapılarını çiziniz. 8.0 pt

Proteinlerin en baştan (de novo) sentezine ek olarak, bilim insanları var olan proteinleri modifiye de ede-
bilirler. Proteinin yüzeyinde amin, tiyol ve karboksil grupları gibi birçok reaktif merkez bulunmasına rağ-
men, proteinN-fenil maleimit 18 gibi elektrofilik bileşikler ile Michael katılması tepkimesine sokulduğun-
da, en nükleofilik grup olan tiyol grupları tepkimeye girmektedir.

Ilımlı bazik koşullar altında (pH = 7.5), bileşik 19 nötral bir ara ürün olan 21’i vermek üzere protein 20’nin
tiyol grubu ile tepkimeye girmektedir. Ara ürün 21 sonrasında hidroksit tarafından saldırıya uğrayarak
bileşik 22’yi vermektedir. Bileşik 22, halkasal olmayan 23 ile dengeye gelebilir ve sonrasında başka bir
protein 20 ile tepkimeye girebilir. Oluşan major ürün, 22 ve 23 arasındaki dengeye benzer şekilde, hal-
kasal olmayan form olan 24 veya halkasal form olan 25 halinde bulunabilir.
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7.3 Ara ürün 21 ile bileşikler 24 ve 25’in yapılarını çiziniz. Stereokimyayı göstermeniz
gerekmiyor.

12.0 pt
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Yaşamdaki Organik Moleküller

Toplamın %9’u
Soru 7.1 7.2 7.3 Toplam
Puan 12 8 12 32

Alınan Puan

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 puan) 9 (4.0 puan) 12 (4.0 puan)

7.2 (8.0 pt)

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

21 (4.0 puan) 24 (4.0 puan) 25 (4.0 puan)
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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.

TUR-3 T-8 Q-1



Theory

Q8-2
English (Official)

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

eq= equivalent

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

2.0 pt

Part B

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

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

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

2.0 pt

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

2.0 pt
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Harika Kiral Spiro Katalizör

Toplamın %10’u
Soru 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Toplam
Puan 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Alınan Puan

Kiral bileşikler insan sağlığı için önemlidir. Örneğin, şu an klinikte kullanılan ilaçların %50’sinden fazlası
kiral moleküllerin tek enantiyomerleridir. Bununla birlikte, kiral moleküllerin enantiyomerce zenginleşti-
rilmiş halde sentezi çok zorludur. Çin’de Nankai Üniversitesi’nden Profesör Qilin Zhou’nun takımı yüksek
aktiviteye sahip ve ilaç sanayinde yaygın olarak kullanılan bir seri kiral spiro katalizör geliştirerek asimet-
rik sentezin verimliliğini yeni bir boyuta taşıdı. Bu katalizörler %99.9’a varan ee değerleri verebilmektedir
ve mol olarak %0.00002’a kadar düşen miktarlarda kullanılabilmektedir. Bu araştırma sonuçları 2019 Çin
Ulusal Doğal Bilimler Ödülü’nü kazanmıştır.

Not:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Bölüm A

Kiral ligand SpiroPAP’ın sentez şeması aşağıda gösterilmektedir.
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Not:

eq = ekivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 1, 2, 4, 5’in yapılarını çiziniz. (Stereokimyayı göz önüne almayınız) 16.0 pt

8.2 Aşağıdaki bileşikler arasında, hangi A bileşiği, 8’in 9’a dönüşümünde
kullanılamaz?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Rasemik spiro bileşik 6, (-)-mentil kloroformat (10) ile tepkimeye girerek bileşikler 11a ve 11b’yi oluştur-
maktadır. Bu ürünler kolon kromatografisi ile birbirinden ayrıldıktan sonra hidrazinolisis ile optikçe saf
(+)-6 ve (–)-6 elde edilmiştir.
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Not:

eq= ekivalent

8.3 Aşağıda doğru olan önermeyi seçiniz.
(a) Bileşikler 11a ve 11b bir enantiyomer çiftidir.
(b) Bileşikler 11a ve 11b bir diastereyomer çiftidir.
(c) Bileşikler 11a ve 11b bir cis-trans izomer çiftidir.
(d) Bileşikler 11a ve 11b bir konformasyonel izomer çiftidir.

2.0 pt

Bölüm B

Ir-SpiroPAP, SpiroPAP’ınMeOH içinde ve hidrojen altında [Ir(cod)Cl]2 (cod: siklookta-1,5-dien) ile tepkime-
si aracılığıyla hazırlanmıştır.

TUR-3 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
TUR (Turkey)

Not:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Ir-SpiroPAP katalizöründe, Ir’un yükseltgenme basamağını yazınız. 2.0 pt

8.5 Ir-SpiroPAP katalizöründe Ir metalindeki d orbitallerinin valans elektronlarının
sayısını yazınız.

2.0 pt

Kiral spiro katalizörü Ir-SpiroPAP, aşağıda gösterildiği üzere Mulinan-tipi diterpen 22’nin asimetrik total
sentezinde kullanılmıştır.

8.6 15 ve 16’nın yapılarını, uygun stereokimyayı da göstererek, çiziniz. 8.0 pt
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8.7 Aşağıdaki bileşiklerden, B için en iyi olanı seçiniz.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Aşağıdaki bileşiklerden, C için en iyi olanı seçiniz.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Harika Kiral Spiro Katalizör

Toplamın %10’u
Soru 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Toplam
Puan 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Alınan Puan

Bölüm A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 puan) 2(4.0 puan)

4(4.0 puan) 5(4.0 puan)

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

Bölüm B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 puan) 16(4.0 puan)

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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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
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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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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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Capitulacton’un Total Sentezi

Toplam Puanın %9’u
Soru 9.1 9.2 9.3 9.4 Toplam
Puan 24 2 16 2 44
Skor

Curculigo capitulata bitkisi Güney Çin’de yetişir ve geleneksel Çin bitkisel tıbbında birçok hastalığın te-
davisi için uzun süredir kullanılmaktadır. Capitulakton (1), Curculigo capitulata’nın köklerinden izole edil-
miştir. Mutlak konfigürasyonlu yapısı, spektroskopik verileri ile birlikte, total sentezlerin kombinasyonu
ile açık bir şekilde elde edilmiştir

Doğal ürün 1’in total sentezi, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, anahtar ara bileşik olan 12 üzerinden,
ticari olarak temin edilebilen 4-bromoveratrol 2’nin iyodinasyonu ile başlamıştır.
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Note:

cat = katalizör

eq = ekivalent

9.1 Tepkime şemasındaki 3-5, 8, 9 ve 11 bileşiklerinin yapılarını çiziniz ve ilgili yer-
lerde stereomerkezin stereokimyasını gösterin.

24.0 pt
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(R)-Epiklorhidrin (7) aşağıda gösterildiği gibi (+)-mannitol (13)’ten başlanarak aşağıdaki yol ile sentezlen-
mektedir.

Note:

cat = katalizör

eq = ekivalent
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9.2 A için aşağıda verilen koşullardan en iyi olanı seçiniz.
(a) Piridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Susuz ZnCl2

2.0 pt

9.3 Şemada boş bırakılan 15, 16, 18 ve 19 ara ürünlerinin yapılarını çiziniz ve varsa
stereomerkezin stereokimyasını gösteriniz.

16.0 pt

Diketal 14, (+)-mannitol (13)’ün susuz toluen içinde katalitik miktarda tolunesülfonik asit (TsOH) varlığın-
da 2-metoksipropen (23) ilemuamele edilmesi ile de hazırlanabilir. Model tepkime aşağıda gösterilmiştir.

9.4 Bu reaksiyon için önerilen mekanizma, yukarıda gösterildiği gibi anahtar ara
maddeleri (I-V) içerir, tepkime aşamalarında anahtar ara maddelerin oluşumu-
nun doğru sıralamasını seçiniz.
(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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Capitulacton’ın Total Sentezi

Toplamın % 9’u
Soru 9.1 9.2 9.3 9.4 Toplam
Puan 24 2 16 2 44
Skor

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 puan) 4 (4.0 puan)

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

9 (4.0 puan) 11 (4.0 puan)

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

15 (4.0 puan) 16 (4.0 puan)

18 (4.0 puan) 19 (4.0 puan)

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

TUR-3 T-9 A-3
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