
THA-4 T-0 C
NATHANI THERDPRAISAN

Theory
General Instructions

Cover sheet

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

THA-4 T-0 C-1



Theory

G0-1
Thai (Thailand)

International Chemistry Olympiad 2022 Tianjin, China

54th IChO 2022 Tianjin, China

10th July –18th July, 2022

https://icho2022.cn/

THA-4 T-0 G-1



Theory

G0-2
Thai (Thailand)

General Instruction

• ขอ้สอบมีทัง้หมด 9 ขอ้

• ใหใ้ชป้ากกาและเครือ่งคดิเลขทีไ่ม่สามารถลงโปรแกรมไดเ้ทา่นัน้

• มีเวลา 5 ชัว่โมง ในการทาํขอ้สอบ

• เริม่ทาํขอ้สอบทนัทเีมื่อมีการใหส้ญัญาณ เริม่ทาํขอ้สอบ (START)

• เขยีนคาํตอบดว้ยปากกาลงในกลอ่งคาํตอบของแตล่ะขอ้ในกระดาษคาํตอบ ใหใ้ชด้า้นหลงัของกระดาษขอ้สอบใน-
การทด โปรดจาํไวว้า่คาํตอบทีอ่ยูน่อกเหนือกลอ่งคาํตอบจะไม่ไดร้บัการพิจารณาคะแนน

• จงแสดงวธิทีาํในกลอ่งคาํตอบตามทีร่ะบใุนแตล่ะขอ้ จะใหค้ะแนนเต็มกบัคาํตอบทีถ่กูตอ้งซึง่มาพรอ้มกบัวธิทีาํ

• ผูค้มุสอบจะประกาศเตอืนเมื่อเหลอืเวลาอกี 30 นาที กอ่นหมดเวลาสอบ

• นักเรยีนตอ้งหยดุทาํขอ้สอบทนัที เมื่อผูค้มุสอบแจง้หมดเวลาสอบ หากนักเรยีนไมห่ยดุทาํขอ้สอบจะถอืวา่การสอบ-
ครัง้นีเ้ป็นโมฆะ

• สามารถขอตน้ฉบบัขอ้สอบภาษาองักฤษทางการได ้ เพื่อพิจารณาขอ้มลูเทา่นัน้

• หา้มออกจากหอ้งสอบกอ่นไดร้บัอนุญาต หากตอ้งการความชว่ยเหลอื (เครือ่งคดิเลขเสยี เขา้หอ้งน้ํา ฯลฯ) ใหย้กมือ-
และรอผูค้มุสอบเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื

• สาํหรบัคาํถามทีข่อใหนั้กเรยีนเลอืกจากตวัเลอืกตา่ง ๆ ใหนั้กเรยีนระบคุาํตอบดว้ยเครือ่งหมาย ✓ ในวงเล็บ [ ] ดงั-
ตวัอยา่งแสดงดา้นลา่ง

(สมมตวิา่นักเรยีนตอ้งการเลอืก (A) จาก (A), (B), (C) และ (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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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 only 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 your hand and wait until an invigilator ar-
rives.

• 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

THA-4 T-0 G-4



Theory

G0-5
English-THA (Thailand)

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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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
คะแนน

การตรวจวดัทีง่า่ยและเร็วสาํหรบัโรค COVID-19 เป็นประเด็นเรง่ดว่นทีต่อ้งศกึษา การตรวจวดัดว้ยอนุภาคนาโนทองคาํ(
Gold nanoparticles) เป็นอกีวธิกีารหน่ึงทีน่่าสนใจ เน่ืองจากอนุภาคนาโนทองคาํมีคา่สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืแสง-
ทีส่งู (high molar absorptivity) จงึถกูนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายสาํหรบัการตรวจวดัดว้ยแถบทดสอบ (test strips)
โดยทีล่กัษณะสขีองอนุภาคนาโนทองคาํมีความสมัพนัธก์บัขนาดและการกระจายตวัของอนุภาค กลา่วคอืยิง่อนุภาคนา-
โนทองคาํมีขนาดใหญเ่ทา่ใดก็จะยิง่มีสแีดงมากขึน้เทา่นัน้ และเมื่ออนุภาคนาโนทองคาํรวมกนั(aggregate) จะเกดิการ-
เปลีย่นสจีากแดงเป็นน้ําเงนิ

ถา้พืน้ผิวของอนุภาคนาโนทองคาํถกูปรงุแตง่ดว้ยกรดนิวคลอีกิสายเดีย่ว ( single-stranded nucleic acid) สองชนิดคอื
a และ b จะเกดิการรวมตวักนัของอนุภาคขึน้เมื่อเจอกรดนิวคลอีกิเป้าหมาย (a’ b’) การรวมตวัของอนุภาคดงักลา่วจะทาํ-
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสขีองสารละลายจากแดงเป็นน้ําเงนิในหลายนาทตีอ่มา (ตามทีร่ะบดุา้นลา่ง) ดว้ยหลกัการนีก้าร-
ตรวจวดั coronavirus ดว้ยการตรวจวดักรดนิวคลอีกิเป้าหมายจงึสามารถทาํได ้

กระจายตวั (แดง) รวมกนั(ฟ้า）
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1.1 ระบุ แถบดดูกลนื (absorption band) ของอนุภาคนาโนทองคาํทีก่ระจายตวัดว้ยตวัอกัษร-
ทีเ่หมาะสม (a-f ในวงลอ้สขีองรปู 0.1 ใน General Instructions)

1.0 pt

1.2 ระบุ ถงึการเปลีย่นแปลงของสเปกตรมัการดดูกลนืของอนุภาคนาโนทองคาํเมื่อรวมตวักนั
เมื่อเปรยีบเทยีบความยาวคลืน่ของการดดูกลนืของอนุภาคนาโนทองคาํทีก่ระจายตวั ความ-
ยาวคลืน่ของอนุภาคนาโนทีร่วมกนัจะ:
(a) มีความยาวคลืน่ทีย่าวขึน้
(b) มีความยาวคลืน่ทีส่ัน้ลง
(c) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ

1.0 pt

อนุภาคนาโนทองคาํประกอบดว้ยอะตอมของทองคาํทีเ่รยีงชดิตวักนัเหมือนในของแข็ง (ความหนาแน่น, 𝜌 = 19.3g cm−3)

1.3 คาํนวณ จาํนวนอะตอมของทองคาํ (𝑁 ) ในหน่ึงอนุภาคนาโนทองคาํทีม่ีลกัษณะเป็นทรงกลม-
ขนาด เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 30.0 นาโนเมตร

4.0 pt

อนุภาคนาโนทองคาํสงัเคราะหจ์ากปฏกิริยิารดีอกซร์ะหวา่ง hydrogen tetrachloroaurate(III) ( HAuCl4·3H2O,MW =
394) และตวัรดีวิซ ์(เชน่ sodium citrate) ถา้ 5.2mgของ HAuCl4 ·3H2Oถกูเปลีย่นใหเ้ป็นอนุภาคนาโนทองคาํลกัษณะ-
ทรงกลม ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 30.0 nm เทา่กนัทัง้หมด ในสารละลายปรมิาตร 100.0mL เมื่อวดัการดดูกลนืแสงของ-
สารละลายสแีดงทีไ่ดด้ว้ยเครือ่ง UV-Vis spectrometer ทีค่วามยาวคลืน่ 530 nm มีคา่เป็น 0.800

1.4 คาํนวณ คา่สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืแสง (molar absorptivity) ของสารละลายทีไ่ดต้อ่-
โมลของอนุภาคทองนาโน ณ ความยาวคลืน่ 530nm โดยกาํหนดใหค้วามกวา้งของชัน้สาร-
ละลาย optical pathlength) เป็น 1 cm ถา้นักเรยีนไมส่ามารถหาจาํนวนอะตอมของทอง-
คาํขอ้ 1.3 ไดใ้หใ้ช ้𝑁 = 1.00 × 105

4.0 pt

วธิเีตมิสารมาตรฐาน (standard addition) ถกูใชใ้นการตรวจวดัปรมิาณของกรดนิวคลอีกิเป้าหมายโดยการเทยีบสี
เมื่อเริม่โดยการเก็บตวัอยา่งจากการลว้งคอ (throat swab) แลว้จงึแบง่ตวัอยา่งออกเป็นสองสว่นเทา่ๆ กนั หลงัจาก-
นัน้เตมิสารละลายทีใ่ชใ้นการตรวจวดัและน้ํา (ตามทีแ่สดงดา้นลา่ง) วดัการดดูกลนืแสงของสารละลายทัง้สองที่ 600
nm

No. ปรมิาตรของ ปรมิาตรสารละลาย ปรมิาตรสารละลายมาตรฐานที่ ปรมิาตร Absorbance
throat swab อนุภาคทองนาโน ประกอบดว้ย น้ํา
ตวัอยา่ง (mL) ปรงุแตง่ดว้ยกรดนิวคลอิคิ 2.0 μg mL−1 ของนิวคลอิกิเป้าหมาย (mL)

(mL) (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 จงคาํนวณ ความเขม้ขน้ของกรดนิวคลอีกิจากตวัอยา่งการลว้งคอ (throat swab) เริม่ตน้ 4.0 pt
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

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

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are needed. Gold nanoparticle-aided detection
is a promisingmethod. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for test strips due to their
high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The colour appearance of gold nanoparticles is
closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold nanoparticles are, the
more red the colour is. When nanoparticles aggregate, the colour 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 aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’), causing
the colour of the solution to change from red to blue (as indicated below). Based on this principle, the
target nucleic acids from the coronavirus can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Choose the absorption band region of the dispersed gold nanoparticles
with an appropriate letter (a-f in the colour wheel of Figure 0.1 in the
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Choose which option describes the change in the absorption spectrum of the
gold nanoparticles after aggregation.
 
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 ) there are 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).

In a 100.0mL reaction solution, 5.2mg of HAuCl4 ·3H2Owas completely converted into uniform spherical
gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm. Using a UV-Vis spectrometer, the absorbance of the
resulting red solution at 530nm was 0.800.

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

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

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

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________

THA-4 T-1 A-1



Theory

A1-2
Thai (Thailand)

1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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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

(ภาพนีม้าจากเว็บไซตข์องพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั)

กระเบือ้งดาํเคลอืบเป็นกระเบือ้งจนีทีม่ีความพิเศษและเป็นทีนิ่ยมในสมยัราชวงศถ์งั และราชวงศซ์ง่ (ประมาณ 1000
ปีทีแ่ลว้) เนือ้เซรามิกมีสว่นผสมของเหล็กออกไซด ์ (iron oxides) ทีใ่ชเ้ป็นสารใหส้หีลกั และยงัมีสว่นผสมของสาร
ออกไซดข์องโลหะแทรนซชินัอืน่ ๆ ทาํใหเ้กดิสเีฉดตา่ง ๆ เชน่ น้ําตาลแดง น้ําตาลเขม้ หรอื ดาํ ในปัจจบุนั กระเบือ้งดาํ-
เคลอืบยงัไดร้บัความนิยมในประเทศจนี
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สารเคลอืบดาํเงาสว่นใหญป่ระกอบดว้ยออกไซดท์ีม่ีเหล็ก (Fe-containing oxides) ทีม่ีโครงสรา้งแบบ spinel โดย
spinel oxides มีสตูรเคมีทัว่ไปคอื AB2O4 และโครงสรา้งมีการจดัเรยีงของไอออน O2− แบบชดิทีส่ดุชนิดรปูลกูบาศก ์
(cubic close packing) โดยทีไ่อออนบวก A อยูใ่น 1/8 ของชอ่งวา่ง tetrahedral (tetrahedral vacancies) และไอ-
ออนบวก B อยูใ่น 1/2 ของชอ่งวา่ง octahedral (octahedral vacancies) ดงัแสดงใน รปู 2.1(a) สาํหรบั 1 หน่วยเซลล ์
(unit cell)

รปู 2.1 ภาพแสดงโครงสรา้ง spinel

หน่วยเซลลร์ปูลกูบาศก ์ (cubic unit cell) ของโครงสรา้ง spinel แบง่เป็นหน่วยยอ่ยได้ 8 หน่วยลกูบาศก ์ โดยมีเสน้ประ
แสดงถงึขอบภายในของหน่วยยอ่ย รปู 2.1(b) แสดงใหเ้ห็นวา่ 4 หน่วยยอ่ยเป็นชนิด I และ 4 หน่วยยอ่ยทีเ่หลอืเป็นชนิด II
รปู 2.1(c) แสดงรายละเอยีดของหน่วยยอ่ยชนิด I และ II ทีอ่ยูต่ดิกนั

2.1 ใน 1 unit cell มี จาํนวน ไอออนบวก A และ ไอออนบวก B เทา่ไหร?่ 2.0 pt

สารเคลอืบดาํทีม่ีโครงสรา้ง spinel ไดจ้ากการเผา Fe2O3 และ Cr2O3ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมภายใตบ้รรยากาศรดีวิซิง่
(reaction (I)) ทีอ่ตัราสว่นโดยมวลของ Fe2O3 : Cr2O3 เทา่กบั 63.6 ∶ 36.4 Fe2O3ทาํปฏกิริยิาพอดกีบั Cr2O3 เกดิ-
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สารประกอบแบบ stoichiometric บรสิทุธิ ์ (pure stoichiometric compound) ทีม่ีโครงสรา้ง spinel และตาํแหน่ง
tetrahedral A (tetrahedral A sites) มีไอออนบวกของเหล็กอาศยัอยูเ่ทา่นัน้

2.2 ใน reaction (I) ธาตชุนิดใด ถกูรดีวิซ?์ 1.0 pt

2.3 คาํนวณจาํนวนของ Fe3+ และ Cr3+ ทีต่าํแหน่ง B (B sites) ใน 1 unit cell 6.0 pt

นอกจากการโดป๊สารลงในสารเคลอืบดาํเซรามิก เม็ดสทีีม่ีโครเมียมเป็นสว่นประกอบถกูใชใ้นอตุสาหกรรมสแีละงานพิมพ ์
เพราะสทีีเ่กดิจากโครเมียมมีหลากหลาย และขึน้กบัเลขออกซเิดชนัของโครเมียมทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ +2 +3 และ +6
ตวัอยา่งเชน่ เม็ดสี chrome green (Cr2O3) สามารถเปลีย่นใหซ้รีีส่ข์องสารประกอบชนิดอืน่ (D-G) ดว้ยปฏกิริยิาดา้นลา่ง
โดยสขีองสาร E, F, G คอื เหลอืง, สม้, แดง ตามลาํดบั

2.4 เขยีนสตูรเคมีของ E 1.0 pt

2.5 เขยีนปฏกิริยิาเคมีของ F ⟶ G 2.0 pt

2.6 เลอืกสารประกอบทีน่่าจะเป็น H
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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อเิล็กตรอนวงนอกสดุทีเ่ปลีย่นแปลงไดข้องโครเมียมนัน้ นอกจากจะมีความสาํคญัตอ่การผลติเม็ดสี ยงัมีประโยชนใ์นการ
เรง่ปฏกิริยิา ยกตวัอยา่งเชน่ ตวัเรง่ปฏกิริยิา Phillips สาํหรบัปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัของ ethylene นัน้ ประกอบดว้ย
สปีชสี ์โครเมียมออกไซด ์ทีต่ดิบนวสัดรุองรบัมีรพูรนุ เชน่ ซลิกิารปูทรงอสณัฐาน (amorphous silica)

โดยสปีชสี ์ Cr(VI) ทีม่ีพนัธะลอ้มรอบสีพ่นัธะ (tetra-coordinated) เป็นสารตวัหลกัใน pre-catalyst (1) ซึง่ในชว่งตน้-
ของปฏกิริยิา จะถกูรดีวิซด์ว้ยโมเลกลุ ethylene อยา่งรวดเร็วเกดิเป็น สปีชสี ์ Cr(II) (2) ทีม่ีพนัธะลอ้มรอบหกพนัธะ
(six-coordinated) มีการเสนอวา่ สาร 2 ทีเ่กดิขึน้เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัของ ethylene

2.7 เราสามารถนําสเปกตรมั UV-vis มาใชต้ดิตามปฏกิริยิาระหวา่ง 1 และ ethylene โดยในชว่ง
แสงขาว สาร 1 ดดูซบัแสงที่ 21500 cm−1 และ สาร 2 ดดูซบัแสงที่ 16700 cm−1

เลอืกกลุม่สทีีเ่หมาะสมของ 1 และ 2
(A) สม้ และ ขาว ตามลาํดบั
(B) สม้ และ น้ําเงนิ ตามลาํดบั
(C) น้ําเงนิ และ สม้ ตามลาํดบั
(D) น้ําเงนิ และ ขาว ตามลาํดบั

1.0 pt

2.8 กาํหนดใหไ้อออนCr(II) ในสาร 2อยูใ่นสนามผลกึ octahedral ปรกติ (regular octahedral
crystal field) และมีพลงังานการแตกแยกสนามผลกึ (splitting energy, Δo) เทา่กบั
16000 cm−1

วาด การจดัเรยีงตวัของ d อเิล็กตรอนของไอออน Cr(II) ใน 2 และ คาํนวณ พลงังานเสถยีร-
สนามผลกึ (crystal field stabilization energy, CFSE) ของไอออน Cr(II) ใน 2
(หมายเหต:ุ พลงังานการจบัคู่ (pairing energy, P) ของไอออน Cr(II) ใน 2 เทา่กบั
23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 สารประกอบ/ไอออน โคออรด์เินชนั แสดงคณุสมบตัิ paramagnetism เมื่อมีอเิล็กตรอน
เดีย่ว (unpaired electrons) โดย magnetic moment (𝜇) ทีเ่กีย่วขอ้งของไอออนโลหะ
แทรนซชิน้ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B เมื่อ 𝑛 คอืจาํนวน unpaired
electrons คาํนวณmagnetic moment ของไอออน Cr(II) ใน 2 ในรปูหน่วย 𝜇B

2.0 pt
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(Photo credit: Palace Museum)

Chinese black glazed porcelain was popular in the Tang and Song dynasties (ca. 1000 years ago). The
porcelain contains iron oxides as the main colouring agent, which was mixed with other transition metal
oxides to give different colours such as auburn, dark brown, and black. Black glazed porcelain is still
popular in China.

THA-4 T-2 Q-1



Theory

Q2-2
English-THA (Thailand)

The black glaze is typically composed of Fe-containing oxides with a spinel structure. Spinel oxides have
the general formula AB2O4. The structure consists of a cubic close packed array of O2− ions. The A
cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies, and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies. The unit cell is shown in Figure 2.1(a).

Figure 2.1 Diagram of the 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 are 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 State how many A cations and B cations there are in a unit cell. 2.0 pt
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The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by heating Fe2O3 and Cr2O3 in a specific
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 react with a mass ratio of
63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a spinel
structure, in which the occupied tetrahedral sites (A) have only iron cations.

2.2 State which element is reduced in reaction (I). 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 variety of colours originating from chromium in 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. E is yellow; F is orange; and G is red.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt
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2.6 Choose the reagent 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 important not only in the production of pigments, but also in cataly-
sis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerisation of ethene consists of a chromium oxide
species on a porous support material such as amorphous silica. The tetra-coordinated Cr(VI) species is
the core of the pre-catalyst (1). It is proposed that initially ethenemolecules quickly reduce pre-catalyst (1)
into a six-coordinated Cr(II) species (2). Compound 2 then catalyses polymerisation of ethenemolecules.

2.7 The reaction of 1 with ethene can be followed by UV–vis spectroscopy. In the
visible region, 1 absorbs at 21500 cm−1, and 2 absorbs at 16700 cm−1 .
 
Choose the appropriate colours for 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 Assume that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energy Δo 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 and ions exhibit paramagnetism when they contain
unpaired electrons. The corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations can be calculated:
𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B,
where 𝑛 is the number of unpaired electrons.
 
Calculate the magnetic moment in terms of 𝜇B for the Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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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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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นหน่ึงในความทา้ทายทีส่าํคญัทีส่ดุของโลกในปัจจบุนั เป็นทีย่อมรบักนัวา่การเพิ่มขึน้-
ของความเขม้ขน้ของ CO2 ในชัน้บรรยากาศเป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัของภาวะโลกรอ้น การศกึษาการดกัจบัและการเปลีย่น-
แปลงของ CO2 กาํลงัไดร้บัความสนใจในปัจจบุนั

Direct air capture (DAC) เป็นเทคโนโลยทีีใ่ชส้าํหรบัดกัจบั CO2 จากอากาศโดยตรง โดยทัว่ไปการดกัจบั CO2 ผา่นการ
wet scrubbing ดว้ยสารละลายเบส เชน่ NaOH โดยที่ CO2 ในอากาศจะถกูดกัจบัไวจ้นกระทัง่สารละลายมี pH ≈ 10
(step 1) ตวัดดูซบัทถีกูใชไ้ปจะถกูสรา้งกลบัมาใหม่ได ้ โดยการเตมิ calcium hydroxide เขา้ไปในระบบ (step 2)
ตะกอนสขีาว A ทีเ่กดิขึน้ใน step 2 สลายตวัที่ 700 °C และมีการปลดปลอ่ย CO2 และสารสขีาว B (step 3) ทา้ยที-่
สดุแลว้ calcium hydroxide จะสามารถถกูสรา้งโดยการ hydration ของ B ซึง่กระบวนการนีม้ีการใชพ้ลงังานทีส่งู (
H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 เขยีน สตูรเคมีของ สาร A และ B ตามลาํดบั 2.0 pt

3.2 เขยีน สมการทีด่ลุเรยีบรอ้ยแลว้ของทกุ ๆ ปฏกิริยิาทีเ่ป็นไปไดใ้น steps 1-3 โดยทีส่ารละ-
ลาย NaOH ถกูใชเ้ป็นตวัดดูซบั

5.0 pt

ไมน่านมานีม้ีการพฒันากระบวนการทางไฟฟ้าเคมีเพื่อทาํใหส้ารละลายเป็นเบสอกีครัง้ในกระบวนการ wet scrubbing
สาํหรบัการประยกุตใ์ชใ้น DAC แถมยงัไดแ้กส๊ CO2 บรสิทุธิค์นืมาซึง่เหมาะกบัการเก็บและนําไปใชป้ระโยชน ์ กระบวน-
การนีค้อื H2-recycling electrochemical system (HRES) ดงัแสดงใน รปู 3.1
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รปู 3.1 แผนภาพแสดงการจดัเตรยีมอปุกรณส์าํหรบัการทดลอง

เซลลไ์ฟฟ้าเคมีประกอบดว้ยสามสว่น: ขัว้แอโนด (A) สว่นทีเ่พิ่มความเป็นกรด (B) และขัว้แคโทด (C) ทัง้สามสว่นแยกกนั-
ดว้ยเยือ่เลอืกผา่นทีส่ามารถใหไ้อออน M1 และ M2 เคลือ่นไปมาได้ ในระหวา่งการทาํงาน โปรตอนทีเ่กดิจากการออก-
ซเิดชนัของ H2 ทีข่ัว้แอโนดจะถกูสง่ไปยงัสว่นทเีพิ่มความเป็นกรด โดยสารละลายทีถ่กูใชแ้ลว้ (Na2CO3 -NaHCO3)
ซึง่สมัผสักบัอากาศ (air contactor)จะถกูใสเ่ขา้ไปยงัสว่นทีเ่พิ่มความเป็นกรด เมื่อคา่ pH ของสารละลายลดลง
carbonate จะถกูเปลีย่นไปเป็น hydrogencarbonate (reaction 1) และ hydrogencarbonate ถกูเปลีย่นเป็น
carbonic acid (reaction 2) เมื่อสารละลายถงึจดุอิม่ตวัจากการละลายของ CO2(solubility : 0.033mol L−1 ) pH
ทีล่ดลงหลงัจดุอิม่ตวัจะนําไปสูก่ารปลดปลอ่ยกา๊ซ CO2 (reaction 3) กา๊ซ H2ทีส่รา้งขึน้ในแคโทดจะถกูสง่ไปยงัแอโนด
และสารละลายจากแคโทดสามารถนํากลบัมาใชเ้ป็นตวัดดูซบั DAC ใหม่ได ้

3.3 เขยีน ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ทีข่ัว้ anode (A) และขัว้ cathode (C) ตามลาํดบั 2.0 pt

3.4 เขยีน สมการทีด่ลุเรยีบรอ้ยแลว้ของปฏกิริยิา 1-3 ในสว่นทีเ่พิ่มความเป็นกรด(B) 3.0 pt

3.5 ทาํเครือ่งหมายถกู หนา้ตวัเลอืกทกุขอ้ทีอ่ธบิายการเคลือ่นทีข่องไอออนบวกไดถ้กู-
ตอ้งในขณะทีร่ะบบกาํลงัทาํงาน
(a) H+ เคลือ่นผ่าน M1 จาก A ไป B
(b) H+ เคลือ่นผ่าน M2 จาก B ไป C
(c) Na+ เคลือ่นผ่าน M1 จาก B ไป A
(d) Na+ เคลือ่นผา่น M2 จาก B ไป C
(e) ทัง้ H+ and Na+ สามารถเคลือ่นผา่น M1 และ M2

2.0 pt

เซลลไ์ฟฟ้าทาํงานในสภาวะคงตวั (steady state) โดยทีม่ีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเซลลจ์าํนวน 2.00 A และอตัราการไหล
ของสารละลาย(0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) เขา้สูส่ว่น B เป็น 10.0 mLmin−1 โดยที่ pH ใน-
ชอ่งแอโนดถกูรกัษาไวใ้หเ้ป็น 1( pH =1) ในสภาวะคงตวั (steady state) นี้
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3.6 คาํนวณ อตัราการเกดิกา๊ซ CO2 (ในหน่วยmmol min−1) 8.0 pt

โครงสรา้งประเภทซโีอไลตท์ีม่ีหมู่ imidazolate (zeolitic imidazolate frameworks, ZIFs) จดัเป็นวสัดปุระเภทโครง-
ขา่ยโลหะ–สารอนิทรยี ์ (metal–organic frameworks, MOFs) และมีศกัยภาพในการจบัและนํา CO2ไปใชป้ระโยชน ์
โครงสรา้งของ ZIFs ซึง่คลา้ยคลงึกบั zeolites เป็นโครงขา่ย 3 มิติ มีไอออนโลหะ (เชน่ Zn2+, Co2+) เชือ่มกบัหมู่
imidazolate (Im−) หรอือนุพนัธข์องมนั เป็นรปูทรง tetrahedron ไอออนลบ imidazolate ซีง่เป็นคอนจเูกตเบสของ
imidazole (HIm) สามารถจบักบัไอออนโลหะ (M) ดว้ยอะตอม N ทัง้สอง การทีม่มุพนัธะ M-Im-M มีคา่เทา่กบัมมุพนั-
ธะของ Si-O-Si (145°) ทีพ่บใน zeolites (ดงัแสดงดา้นลา่ง) นําไปสูก่ารสงัเคราะห ์ ZIFs หลายประเภท ทีม่ีรปูทรางแบบ
tetrahedral คลา้ย zeolite (zeolite-type tetrahedral topologies)

ZIF-8 เป็น ZIFs ประเภทหน่ึงทีม่ีโครงขา่ยแบบ sodalite (sodalite framework, SOD) ดงัแสดงใน รปู 3.2 ZIF-8
ถกูสงัเคราะหเ์ป็นครัง้แรกโดยนักวทิยาศาสตรจ์นี Xiao-Ming Chen และพรรคพวก (กลุม่วจิยันีเ้รยีกชือ่วสัดนีุว้า่ MAF-4)
ผา่นปฏกิริยิาระหวา่ง Zn2+และ 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm) สารโครงขา่ยนีต้กผลกึในระบบลกู-
บาศก ์ (cubic system) สาํหรบัเฟส (phase) ทีไ่ม่มีตวัทาํละลาย ผลกึมีความยาวของหน่วยเซลล ์ 𝑎 = 1.632 nm
และเสน้ผา่นศนูยก์ลางของรพูรนุ (แสดงเป็นรปูทรงกลมภายในกรง ดงั รปู 3.2d) เทา่กบั 1.16 nm
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รปู 3.2 รปูรา่งของ SOD และโครงสรา้งของ ZIF-8
(a) รปูรา่งของกรง SOD;
(b) กรง SOD ใน ZIF-8 ประกอบดว้ย Zn2+ (ตรงกลางของทรงสีห่นา้) และ หมู่ imidazolate (อะตอม H

ถกูละไวเ้พื่อความชดัเจน);
(c) โครงขา่ยของ SOD ทีต่าํแหน่งของ unit cell ถกูแสดงดว้ยกลอ่งจตัรุสั;
(d) รพูรนุถกูแสดงใหเ้ห็นโดยใชร้ปูทรงกลมภายใน ZIF-8

หมายเหต:ุ ในการตอบโจทยปั์ญหาตา่ง ๆ ดา้นลา่ง นักเรยีนสามารถใชส้ญัลกัษณ ์ ”HmIm” และ ”mIm” แทน 2-
methylimidazole และ 2-methylimidazolate ตามลาํดบั

3.7 เขยีนสตูรเคมีของกรง sodalite 1 กรง 2.0 pt
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3.8 เขยีนองคป์ระกอบภายใน 1 unit cell ของ ZIF-8 2.0 pt

3.9 คาํนวณพืน้ทีผ่ิว (𝑆) ภายในรพูรนุ (รปูทรงกลมในภาพ) สาํหรบั 1 g ของ ZIF-8 (ตอบเป็น-
หน่วย m2)
ถา้นักเรยีนไม่สามารถหาสว่นประกอบของ unit cell ได ้ ใหใ้ชน้ํ้าหนักสตูรเคมี (formula
weight) ของ unit cell เทา่กบั 3500

5.0 pt

3.10 คาํนวณความเป็นรพูรนุ (porosity, 𝑅) ของ ZIF-8 (𝑅 คอื อตัราสว่นของปรมิาตรรพูรนุ ตอ่
ปรมิาตรจรงิของวสัด)ุ และ ปรมิาตรรพูรนุ (pore volume, 𝑉𝑝, ตอบเป็นหน่วย cm3) สาํหรบั
1 g ของ ZIF-8

7.0 pt

ZIF-8 สามารถทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาเพื่อชว่ยเปลีย่น CO2 ใหเ้ป็นสารเคมีมลูคา่เพิ่มได ้ หน่ึงในวธิทีีน่่าสนใจคอืการ-
จบั CO2 และใหเ้ปลีย่นเป็นไซคลกิคารบ์อเนต (cyclic carbonates) ดว้ยปฏกิริยิาไซโคลแอดดชินัของ CO2 ดงัแสดงดา้น-
ลา่ง:

กลไกการเรง่ปฏกิริยิาเปลีย่น CO2เป็น cyclic carbonate ดว้ยตวัเรง่ ZIF-8 เป็นดงัแสดงดา้นลา่ง:
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3.11 ถา้ ZIF-8 มีตาํแหน่งทีเ่ป็นกรดสาํหรบัการเรง่ปฏกิริยิาดา้นบน เลอืก intermediates ทีเ่ป็น-
ไปไดจ้ากตวัเลอืกตอ่ไปนี้ เพื่อเตมิเต็มกลไกการเรง่ปฏกิริยิา

จบัคู่ intermediates ตอ่ไปนีก้บัสาร I และ II ตามลาํดบั

2.0 pt

ZIF-8 คอ่นขา้งทนความรอ้นไดด้ี อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัทีผ่่านมาพบวา่โครงสรา้งของ ZIF-8 ถกูทาํลายไดใ้นสภาวะที-่
เปียกและเป็นกรด โดยสภาวะทีม่ีทัง้สามสารไดแ้ก่ ZIF-8 CO2 และ H2O อยูด่ว้ยกนัจะเกดิผลติภณัฑ ์ZnCO3

3.12 เขยีนสมการคมีทีด่ลุแลว้ของปฏกิริยิาระหวา่ง ZIF-8 กบั CO2 และ H2O 2.0 pt
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

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

 

 

Climate change is one of the most critical global challenges. The increase of the atmospheric CO2 con-
centration has been recognised 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 aims to extract CO2 directly from ambient air. The conventional
method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where CO2 in air is
absorbed until the pH reaches approximately 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing
calcium hydroxide into the system (step 2) producing white precipitate, A. Precipitate A decomposes
at 700 °C (step 3), producing CO2 and another white compound B. Finally, calcium hydroxide can be
generated by the hydration of B. This process is highly energy-demanding.

(For H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, and 𝐾a2 = 4.7 × 10−11.)

 

 

3.1 Write the formulae of A and B. 2.0 pt

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

5.0 pt
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Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution for DAC ap-
plication. Pure CO2 gas is recovered, suitable for storage or use. This process (Figure 3.1) is based on a
H2-recycling electrochemical system (HRES).

Figure 3.1

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.

During the process, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment containing the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) from the air contactor.

The decreasing pH of the solution leads to the conversion of carbonate to hydrogen carbonate (reaction
1) and of hydrogen carbonate 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 at the cathode is introduced to the anode. The solution from the cathode can be reused
as a DAC absorbent.

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

3.4 Write the balanced equations for reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt
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3.5 Choose all the statements that correctly describe themovement of cations dur-
ing the process.
(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 operates at a steady state when the current is 2.00 A and the flow rate of the solution
(0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into region B is 10.0 mLmin−1.

The pH in the anode compartment is maintained at 1.

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

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs), are promising
materials for the capture and utilisation of CO2.

The structures of ZIFs resemble zeolites. They form 3D frameworks with tetrahedrally coordinatedmetal
ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−) and its derivatives.

The imidazolate anion is the conjugate base of imidazole (HIm). The imidazolate anion binds to metal
cations (M) via its two N atoms.

The M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in zeolites (as shown below). This has
led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral topologies.

ZIF-8, first synthesized by Chinese scientist Xiao-Ming Chen and colleagues adopts a sodalite framework
(SOD), as shown in Figure 3.2.

ZIF-8 is produced by the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm).
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ZIF-8 crystallises in the cubic system with the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm. This solvent-free phase has
a pore (shown by the inside virtual sphere in Figure 3.2d) with an effective pore diameter of 1.16 nm.

Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of a SOD cage;
(b) The SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centres 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.
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3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt

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 (modelled 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 The porosity, 𝑅, is the ratio of pore volume to the actual volume of thematerial.
Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 and the pore volume 𝑉𝑝 of 1 g of ZIF-8 (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 Assume that ZIF-8 provides acidic sites in the above catalytic process and com-
plete the mechanism by choosing the reasonable intermediates from the fol-
lowing 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 for the reaction of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide
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Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

step 1:

step 2:

step 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaction 1:

reaction 2:

reaction 3:

3.5 (2.0 pt)

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

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

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

3.12 (2.0 pt)
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ซลัเฟอร ์ (sulfur) เป็นทีรู่จ้กัและถกูนํามาใชต้ัง้แตส่มยัโบราณ ในปัจจบุนั ซลัเฟอรเ์ป็นสารตัง้ตน้ราคาไม่แพงทีถ่กูนํามา-
ใชอ้ยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมสารเคมีและยา

Pyrite (FeS2) ถกูใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมผลติธาตุ sulfur เมื่อใหค้วามรอ้นกบั pyrite ภายใตส้ภาวะทีม่ีอากาศ-
จาํกดั จะไดผ้ลผลติทางทฤษฏี (theoretical yield) เป็นธาตซุลัเฟอร ์ 100% และเกดิผลติภณัฑอ์กีหน่ึงชนิดคอื
Fe3O4ทีม่ีสมบตัเิป็นแม่เหล็ก

4.1 เขยีน สมการเคมีทีด่ลุแลว้ เพื่ออธบิายการเปลีย่นแปลงทางเคมีดา้นบน 2.0 pt

จากกระบวนการดา้นบน นอกจาก sulfur แลว้ ยงัเกดิแกส๊ SO2ปรมิาณเล็กนอ้ย เป็นผลติภณัฑข์า้งเคยีง (by-product)
เราสามารถตดิตามปฏกิริยิานีไ้ดโ้ดยวดัปรมิาณของ SO2ทีเ่กดิขึน้ กระบวนการตอ่ไปนีถ้กูใชใ้นการตดิตามการเกดิปฏกิ-ิ
รยิา:

ผงแรด่บิถกูนํามาใหค้วามรอ้นในเตาเผาควบคมุอณุหภมูิ แกส๊ SO2 ทีเ่กดิขึน้ถกูดดูซบัโดยสารละลาย NaOH ความเขม้-
ขน้ 2 mol L−1 เมื่อปฏกิริยิาเกดิอยา่งสมบรูณ ์สารละลายนีถ้กูนําไปใสใ่นขวดกาํหนดปรมิาตร (volumetric flask) ขนาด
500 mL และทาํใหเ้จอืจางดว้ยน้ํากลัน่และปรบัปรมิาตรใหต้รงกบัขดีกาํหนดปรมิาตร ตวงสารละลายเจอืจางนีป้รมิาตร
25.00 mL ใสใ่นขวด iodine ทีม่ีของผสมระหวา่งสารละลายมาตรฐาน I2 ความเขม้ขน้ 0.05122 mol L−1 ปรมิาตร
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50.00 mL และสารละลาย 20% H2SO4 ปรมิาตร 5 mL หลงัจากเก็บขวด iodine ดงักลา่วไวใ้นทีม่ืด 5 นาที สารละ-
ลายนีถ้กูนํามาไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐาน 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 เมื่อสขีองสารละลายเปลีย่นเป็นสน้ํีาตาลออ่น
เตมิ 3 mL ของ 0.5% น้ําแป้งสกุแลว้นําไปไทเทรตตอ่ จนกระทัง่สน้ํีาเงนิหายไป

4.2 เขยีน สมการเคมีทีด่ลุแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั I2จากกระบวนการดา้นบน 4.0 pt

4.3 ในการทดลองหน่ึงเมื่อเริม่จาก pyrite จะได ้ ธาตุ sulfur ปรมิาณ 17.6g จากการวเิคราะห-์
ผลติภณัฑข์า้งเคยีง (by-product) ชนิดแกส๊ดว้ยวธิกีารตามทีอ่ธบิายดา้นบน พบวา่จะตอ้ง-
ใชส้ารละลายมาตรฐาน Na2S2O3ปรมิาณ 18.47 mL โดยสมมตใิหไ้มม่ีสารทีม่ี sulfur
ชนิดอืน่ถกูผลติขึน้อกี คาํนวณ เปอรเ์ซนต ์ sulfur ใน pyrite ทีส่ญูเสยีไปในรปูผลติ-
ภณัฑข์า้งเคยีง

4.0 pt

แบตเตอรีช่นิด lithium-sulfur เป็นระบบกกัเก็บพลงังานทีน่่าสนใจเน่ืองจากความหนาแน่นของพลงังานตามทฤษฎทีีส่งูกวา่
แบตเตอรีช่นิด Li-ion แบบเดมิ ปฏกิริยิาสทุธขิองแบตเตอรีช่นิด lithium-sulfur สามารถเขยีนไดอ้ยา่งงา่ยดงันี้
16 Li + S8 −−→ 8 Li2S โดยที่ sulfur เป็นขัว้ cathode และโลหะ lithium เป็นขัว้ anode ระหวา่งการปลอ่ยประจุ
(discharge)

4.4 เขยีน ปฏกิริยิาทีด่ลุเรยีบรอ้ยแลว้ทีเ่กดิทีข่ัว้แคโทด (a) และขัว้แอโนด (b) ระหวา่งการ-
ปลอ่ยประจุ (discharge)

3.0 pt

4.5 คาํนวณ อตัราสว่นโดยมวล (mass ratio) ระหวา่งวสัดทุีใ่ชเ้ป็นขัว้แคโทดและวสัดทุีใ่ชเ้ป็น-
ขัว้แอโนด จากปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ในแบตเตอรี่

1.0 pt

เมื่อมีการชารจ์อยา่งเต็มที่ Lithium-ion battery (LIB) ทีม่ีคา่ศกัยไ์ฟฟ้าใชง้านเทา่กบั 3.8 V และความจกุระแสไฟฟ้าจาํ-
นวน 3110 mAh สามารถจา่ยพลงังานใหก้บัโทรศพัทเ์พื่อเลน่วดิโีอไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองนาน 22 ชัว่โมง

4.6 ถา้ LIB ถกูเปลีย่นเป็นแบตเตอรีใ่นอดุมคตชินิด lithium-sulfur ทีม่ีคา่ศกัยไ์ฟฟ้าใชง้าน-
เฉลีย่ 4.2V และมีธาตซุลัเฟอร ์ 23g เป็นขัว้ไฟฟ้าซึง่สามารถทาํปฏกิริยิาแบบโมลสารสมั-
พนัธ ์(stoichiometrically) ในระหวา่งการปลอ่ยประจุ (discharge) คาํนวณ จาํนวนชัว่โมง-
ทีโ่ทรศพัทส์ามารถเลน่วดิโีอไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง เมื่อใชแ้บตเตอรีช่นิด lithium-sulfur แพค-
ใหม่ทีถ่กูชารจ์จนเต็ม

5.0 pt

โดยทัว่ไป ธาตุ sulfur จะปรากฏในรปูโมเลกลุ S8 ในแบตเตอรีช่นิด lithium-sulfur ทีใ่ชอ้ยูจ่รงิ โมเลกลุ S8 ไมส่ามารถ-
ถกูรดีวิซโ์ดยตรงใหเ้ป็น Li2S ในระหวา่งการปลอ่ยประจุ (discharge) ได ้ แตจ่ะเกดิปฏกิริยิาเป็นขัน้ๆ ทีส่ามารถเกดิเป็น
lithium polysulfides (Li2Sn, n = 3 − 8) ทีล่ะลายได้ สารประกอบ lithium polysulfides นีส้ามารถแพรผ่า่นไป-
ยงั แอโนดและเกดิการกดักรอ่นทีข่ัว้ (corrode) ซึง่ทาํใหเ้กดิการสญูเสยีมวลของวสัดทุีข่ัว้ไฟฟ้า ปรากฎการณนี์เ้รยีกวา่
”shuttle effect”

4.7 เขยีนสมการทีด่ลุแลว้ของการกดักรอ่นทีข่ัว้แอโนดดว้ย lithiumpolysulfides (Li2Sn) เพื่อ-
สรา้ง Li2S

2.0 pt
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เพื่อทีจ่ะลด shuttle effect นี้ จงึมีการศกึษา polysulfides รปูตา่ง ๆ ในสารอเิล็กโทรไลตอ์ยา่งละเอยีด โดยสามารถใช ้
Li2S6 เป็นตวัแทนของสารมธัยนัตท์ีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดี

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

การศกึษาทางทฤษฎแีสดงใหเ้ห็นถงึ conformers สองรปูคอื Li2S6(I) และ Li2S6(II) มีพลงังานใกลเ้คยีงกนั โดย
conformer ทัง้สองอยูด่ว้ยกนั (coexist) ใน 1,2-dimethoxyethane (DME) ซึง่เป็นตวัทาํละลายอเิล็กโทรไลตท์ีใ่ช-้
ทัว่ไป ในแบตเตอรีล่เิทยีม-ซลัเฟอร ์การแตกตวัของ Li2S6 ใน DME แสดงไดด้งัรปู

สมดลุเคมีระหวา่ง Li2S6, LiS−
6 , S2−

6 และ LiS•
3 ใน DME
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ตาราง 4.1 พลงังานเสรี Gibbs (kJmol−1) สาํหรบัการแตกตวัขัน้ตอนตา่งๆ ใน 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 ใชข้อ้มลูจาก ตาราง 4.1, คาํนวณ อตัราสว่น [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

ทีส่มดลุ สาํหรบัความเขม้ขน้ของ

conformer ทัง้สองใน DME (298.15K,1bar)

4.0 pt

4.9 ใชข้อ้มลูจาก ตาราง 4.1, คาํนวณ คา่คงทีส่มดลุปรากฏ (apparent dissociation
constant) สาํหรบัปฏกิริยิา Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 ใน DME (298.15K,1bar)
5.0 pt

4.10 เรยีงลาํดบั จากมากไปนอ้ย ของความเขม้ขน้สารทีส่มดลุ [Li2S6], [LiS−
6 ], [S2−

6 ], [LiS•
3] ใน

DME
4.0 pt

4.11 คา่ศกัยร์ดีกัชนัมาตรฐาน (standard reduction potential) สาํหรบัโลหะลเิทยีมในน้ําที่
298.15 K และ 1 bar มีคา่

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

พลงังาน Gibbs มาตรฐานสาํหรบัการละลาย
Li+(g) กลายไปเป็น Li+(sol) ในตวัทาํละลายชนิดตา่งๆ

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

คาํนวณ คา่ศกัยร์ดีกัชนัมาตรฐานของขัว้โลหะลเิทยีมใน DME

6.0 pt

จากการศกึษาพบวา่แรงเคลือ่นไฟฟ้า (electromotive force) ของแบตเตอรีล่เิทยีม-ซลัเฟอรเ์พิ่มขึน้ไดห้ากเปลีย่น DME
ใหเ้ป็น dimethyl sulfoxide (DMSO) ดงันัน้ polysulfides รปูแบบตา่งๆ ใน DMSO จงึเป็นทีส่นใจของนักวจิยั

ในการทดลอง Li2S ปรมิาณหน่ึงกบัผงกาํมะถนั 4.81mg ถกูเตมิลงไปใน 10.00mL DMSO ใหค้วามรอ้นและคนจนกระ-
ทัง่ละลายหมด (ไมต่อ้งสนใจปรมิาตรทีเ่ปลีย่นแปลง) สมมตใิห ้polysulfides ทีอ่ยูใ่น DMSO มีเพียง S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，

S2−
7 ，S2−

8 เทา่นัน้ และมีอตัราสว่นของความเขม้ขน้ทีส่มดลุเป็นดงันี้

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

4.12 คาํนวณ มวล 𝑚 (ในหน่วย mg) ของ Li2S ทีต่อ้งเตมิลงไปใน DMSO ตอนเริม่ตน้ 5.0 pt
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Sulfur has been known and used since ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in the chemical
and pharmaceutical industries as an inexpensive raw material.

Pyrite (FeS2) is used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur.

Heating pyrite in a limited air supply produces elemental sulfur and a black magnetic oxide (Fe3O4). The
theoretical yield of elemental sulfur is 100%.

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

During the actual process, a small amount of SO2 is generated in addition to sulfur. The process can
therefore be monitored by measuring the amount of SO2. The following procedure is used for the mon-
itoring:

Ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The SO2 generated is absorbed by a
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 the mark. 25.00 mL of this diluted solution is then added
into a flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution. Af-
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ter keeping the flask in the dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 standard
solution. When the colour of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added. The
titration is continued until the blue colour disappears.

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

4.3 Carrying out the above procedure starting from pyrite, 17.6g of elemental sul-
fur was collected. The analysis of the by-product gases according to the above
procedure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solu-
tion.
Assume that no other sulfur containing species were produced.
Calculate the percentage of the sulfur in pyrite that 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 at 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 fully charged lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a de-
liverable capacity of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22
hours.

4.6 The LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an aver-
age operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active electrode
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. Instead, it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium
polysulfides (Li2Sn, n = 3−8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
would result in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called the "shuttle effect".

 

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

2.0 pt
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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:

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:

The chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME
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Table 4.1 The 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

4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the concentration ratio of the two

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

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 Place the equilibrium concentrations of the following species in DME in order,
from highest to lowest: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
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 of the metallic lithium electrode in
DME.

6.0 pt

Studies have shown that the 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 have also been
studied.

A certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then heated and
stirred until completely dissolved. Any change in volume may be ignored.

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 concentration 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
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4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

mass ratio:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

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

THA-4 T-4 A-5



THA-4 T-5 C
NATHANI THERDPRAISAN

Theory
Interconversion among Nitrogen

Oxides
Cover sheet

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

THA-4 T-5 C-1



Theory

Q5-1
Thai (Thailand)

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

ออกไซดข์องไนโตรเจนจาํพวก N2O, NO, NO2, N2O4 (มกัเขยีนแทนดว้ย NOx) เป็นมลพิษทางอากาศสาํคญัทีก่อ่ให ้
เกดิปัญหาตา่ง ๆ เชน่ การลดลงของโอโซน ฝนกรด หมอกควนัแบบโฟโตเคมี และปรากฏการณเ์รอืนกระจก ดงันัน้จาํเป็น
ตอ้งควบคมุการปลอ่ยและการแปลง NOx เพื่อปรบัปรงุคณุภาพของอากาศ ในโจทยข์อ้นี้ เราจะศกึษาการออกซไิดซ ์NO
ใหก้ลายเป็น NO2 ดว้ยปฏกิริยิา 2NO + O2 ⟶ 2NO2

Part A

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา่ ปฏกิริยิานีจ้ะเกดิผา่นกลไก (mechanism) ดงัแสดง

2 NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2 NO2 (2)

ปฏกิริยิา (1) กบั (2) และปฏกิริยิายอ้นกลบัของ (1) เป็นขัน้มลูฐาน (elementary step) โดยที่ (1) เป็นแบบสมดลุกอ่น
(pre-equilibrium) มีคา่คงทีส่มดลุในรปูของความเขม้ขน้ (concentration) เป็น 𝐾𝑐1 ปฏกิริยิา (2) ซึง่มีคา่คงทีอ่ตัราเป็น
𝑘2 เป็นขัน้กาํหนดอตัรา (rate-determining step) ของปฏกิริยิารวม

5.1 แสดงการหา กฎอตัรา (rate expression) ของปฏกิริยิารวม 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ในรปู
ฟังกช์นัของ [NO], [O2], 𝐾𝑐1 และ 𝑘2

4.0 pt

ประมาณวา่ 𝐾𝑐1 ขึน้กบัอณุหภมูิตามสมการ ln 𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) โดยที่ 𝑀 และ 𝑁 เป็นคา่คงที่ สว่น 𝑘2 ขึน้-
กบัอณุหภมูิตามสมการของ Arrhenius ทีม่ี pre-exponential 𝐴2 และพลงังานกอ่กมัมนัต ์ (activation energy) 𝐸𝑎,2
สมมตใิหท้ัง้ 𝐸a,2 และ 𝐴2 ไม่ขึน้กบัอณุหภมูิ

5.2 แสดงการหา นิพจน ์ (expression) สาํหรบั pre-exponential 𝐴+และพลงังานกอ่กมัมนัต ์
𝐸𝑎+ ของปฏกิริยิา 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ในรปูฟังกช์นัของ 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 และ 𝐸𝑎,2

4.0 pt

THA-4 T-5 Q-1



Theory

Q5-2
Thai (Thailand)

ที่ 600 K คา่คงทีอ่ตัราปรากฏ (apparent rate constant, 𝑘+) ของปฏกิริยิารวมเทา่กบั 6.63×105 L2 mol−2 min−1 และ
พลงังานกอ่กมัมนัตป์รากฏ (apparent activation energy) เทา่กบั 1.20 kJ mol−1

5.3 คาํนวณ คา่คงทีอ่ตัรา (ในหน่วย L2 mol−2 min−1) ของปฏกิริยิานีท้ี่ 700 K 2.0 pt

เอนทลัปีมาตรฐานการเกดิ ΔfH−⊖−
m และเอนโทรปีมาตรฐาน S−⊖−

m ที่ 298.15 K มีคา่ดงันี้

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

ใหถ้อืวา่การเปลีย่นแปลงเอนทลัปีและเอนโทรปีมาตรฐานของปฏกิริยิา 2NO + O2 ⟶ 2NO2 ไม่ขึน้กบัอณุหภมูิ และ
แกส๊ทกุชนิดประพฤตติวัแบบอดุมคติ (ideal) ตัง้แตค่าํถามนีแ้ละตอ่ไป

5.4 คาํนวณ คา่คงทีส่มดลุทางอณุหพลศาสตร ์ (thermodynamic equilibrium constant,
𝐾−⊖−

𝑝 ) ของปฏกิริยิานีท้ี่ 600 K
4.0 pt

5.5 คาํนวณ คา่การเปลีย่นแปลงพลงังานภายในมาตรฐาน Δr𝑈−⊖−
m (ในหน่วย kJ mol−1) ของ ปฏ-ิ

กริยิานีท้ี่ 600 K
3.0 pt

จากการทดลอง อตัราการเกดิปฏกิริยิาของ 2NO2 ⟶ 2NO + O2 ไมข่ึน้กบัความเขม้ขน้ของ NO และ O2

5.6 แสดงการหา กฎอตัราของปฏกิริยิานี้ โดยกาํหนดใหค้า่คงทีอ่ตัราปรากฏ (apparent rate
constant) ทีห่าไดเ้ป็น 𝑘− และ คาํนวณ คา่ของ 𝑘− ดงักลา่วที่ 600 K
(หากไม่สามารถหาคา่ 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) ในขอ้ 5.4 ได ้ ใหใ้ช ้ 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

หากเตมิแกส๊ NO2 ลงในภาชนะบรรจขุนาดคงที่ (fixed volume) และอณุหภมูิคงทีท่ี่ 600 K เมื่อปลอ่ยใหเ้ขา้สูภ่าวะสมดลุ
พบวา่สารตัง้ตน้เพียง 20% ถกูเปลีย่นไปเป็น NO และ O2 สมมตใิหแ้กส๊ทัง้หมดประพฤตติวัแบบอดุมคติ (ideal)

5.7 คาํนวณ คา่ความดนัรวม (total pressure) ของระบบนีท้ีส่มดลุ
(หากไม่สามารถหาคา่ 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) ในขอ้ 5.4 ได ้ ใหใ้ช ้ 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

แหลง่กาํเนิดหลกัของ NOx คอืไอเสยีจากอตุสาหกรรม วธิลีดการปลอ่ย NOx แบบหน่ึงทาํไดโ้ดยการออกซไิดส ์
NO ใหก้ลายเป็น NO2 แลว้จงึดดูซบั NO2 ดว้ยตวัดดูซบั แมป้ฏกิริยิาออกซเิดชนันีจ้ะเกดิขึน้เองไดแ้ตก็่เกดิชา้เกนิ-
ความตอ้งการ เน่ืองจากความเขม้ขน้ของ NO ในไอเสยีนัน้ตํา่เกนิไป โดยทัว่ไปจงึนําตวัเรง่ปฏกิริยิาของแข็ง (solid
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catalyst) มาทาํใหป้ฏกิริยิานีเ้กดิเร็วขึน้ การออกซไิดส ์ NO เกดิขึน้บนพืน้ผิว (surface) ของตวัเรง่ CatX ผา่นกลไกตอ่-
ไปนี้ (ตาํแหน่งดดูซบัเขยีนแทนดว้ย 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

สมมตใิหก้ารดดูซบั NO, NO2 และ O (จากการแตกตวัของ O2) สามารถเกดิไดช้ัน้เดยีว (monolayer) เทา่นัน้ และทกุตาํ-
แหน่งบน พืน้ผิวดดูซบัสปีชสีเ์หลา่นีไ้ดเ้หมือน ๆ กนั นิยามสดัสว่นการปกคลมุ (fractional coverage, 𝜃) ดว้ยอตัราสว่นระ-
หวา่ง จาํนวนตาํแหน่งทีด่ดูซบัแกส๊ชนิดนัน้ ตอ่ จาํนวนตาํแหน่งดดูซบัทัง้หมดทีม่ี ไดแ้ก่ 𝜃NO, 𝜃NO2

และ 𝜃O สาํหรบัแกส๊ทัง้-
สาม ชนิดตามลาํดบั ดงันัน้สดัสว่นชอ่งวา่ง (unoccupied site) 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O สมมตใิหก้ระบวนการดดูซบั
(adsorption) และการคายซบั (desorption) เร็วกวา่ปฏกิริยิา (S3) มาก ๆ

5.8 แสดงการหา นิพจน ์ (expression) สาํหรบั 𝜃v ในรปูฟังกช์นัของ [NO], [O2], [NO2] และคา่
คงทีอ่ตัราตา่ง ๆ ทีแ่สดงในปฏกิริยิา (S1)−(S4)

6.0 pt
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5.9 เลอืก นิพจนท์ีถ่กูตอ้งสาํหรบัอตัราการเกดิปฏกิริยิาของ 2 NO(g) + O2(g) −−→ 2 NO2(g)
ในชว่งเริม่ตน้ สมมตใิหค้วามเขม้ขน้และการดดูซบัของ NO2 เกดิขึน้นอ้ยมากในชว่งนี้
 
(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

สาํหรบัตวัเรง่บางตวั ปฏกิริยิาบนพืน้ผิวอาจเกดิผา่นเสน้ทางอืน่แทนปฏกิริยิา (S3)

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

ขัน้นีเ้ป็นขัน้กาํหนดอตัรา (rate-determining) ของปฏกิริยิารวมเชน่กนั

ตวัเรง่ CatY ชว่ยเรง่ปฏกิริยิา 2NO + O2 ⟶ 2NO2 เมื่ออณุหภมูิและความเขม้ขน้ของ NO เป็นคา่คงที่ อตัราการเกดิ
ปฏกิริยิาเริม่ตน้ (initial reaction rate) เปลีย่นแปลงกบัความเขม้ขน้ของ O2 ดงักราฟ
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5.10 เลอืก กลไกของปฏกิริยิาเพียงขอ้เดยีวทีส่อดคลอ้งกบัเสน้กราฟนี้
(A) S3
(B) S5
(C) ไมส่ามารถพิจารณาได้

6.0 pt
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Interconversion among Nitrogen Oxides

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

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 among others; 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 the greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to
improve air quality. Here we consider 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 can be approximated as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (where 𝑀 and 𝑁 are
constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with a pre-exponential
factor of 𝐴2 and an apparent activation energy of 𝐸𝑎,2. Assume that 𝐸a,2 and 𝐴2 are independent of
temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and the apparent
activation 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 of
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the rate expression for this reaction (denoting the apparent rate con-
stant 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 into 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. Assume that all the gases are 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 major source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx
is through the oxidation of NO to NO2. The NO2 is subsequently captured by absorbents. However,
because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmosphere is too
slow to meet the demand of industry.
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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. The adsorption site is denoted as "Site".

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the no more than a monolayer of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) can adsorb
and assume that these species are adsorbed by the same kind of surface site.

Their fractional coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of occupied adsorption sites to the
number of total adsorption 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 the rate constants involved in
reactions (S1)−(S4), [NO], [O2], and [NO2].

6.0 pt
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5.9 Assume that the concentration and adsorption of NO2 are both negligible.
Choose the correct expression for the initial rate of
 
2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g).
 
 
(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 path 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. At a constant temperature and
constant NO concentration, 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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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total

Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJ mol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

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

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Enabling Phosphines
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ฟอสฟีน (phosphine) เป็นสารทีค่ลา้ยกบัเอมีน (amine) โดยมีอะตอมฟอสฟอรสัแทนทีอ่ะตอมไนโตรเจน ฟอสฟีนมีอ-ิ
เล็กตรอนคูโ่ดดเดีย่วทีอ่ะตอมฟอสฟอรสั จงึมีสมบตัเิป็นเบสลวิอสิ หรอื นิวคลโีอไฟล ์อยา่งไรก็ตาม chiral phosphine มี
สมบตัทิีต่รงกนัขา้มกบั tertiary amine เชน่ P1 ทีม่ีหมูแ่ทนทีต่า่งกนัสามหมู่ สามารถแยกเป็น enantiomer บรสิทุธิไ์ด ้
เพราะเหตนีุ้ chiral phosphine มกัถกูนํามาใชเ้ป็น chiral ligand สาํหรบัการเรง่ปฏกิริยิาดว้ยโลหะแทรนซชินั

6.1 ระบุ absolute configuration ของ P1 ดว้ยสญัลกัษณ ์R/S 3.0 pt

ชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมา การเรง่ปฏกิริยิาดว้ยสารอนิทรยี ์ (organocatalysis) เตบิโตอยา่งรวดเร็ว และมีการคน้พบวธิ-ี
การสงัเคราะหส์ารดว้ยตวัเรง่ฟอสฟีนทีท่าํหนา้ทีเ่ป็นนิวคลโีอไฟล ์จาํนวนมาก ในกลุม่นี้ หน่ึงในปฏกิริยิาทีใ่ชต้วัเรง่ฟอสฟีน
ไดแ้ก่ ปฏกิริยิา Lu (3+2) cycloaddition ซึง่ถกูพฒันาครัง้แรกโดยนักวทิยาศาสตรช์าวจนีชือ่ Xiyan Lu ตวัอยา่งเชน่ สาร
ethyl allenoate 1 ทาํปฏกิริยิากบั methyl acrylate 2 ภายใตส้ภาวะการเรง่ปฏกิริยิาดว้ย triphenylphosphine ให้
cyclopentene derivatives 3 (major product) และ 4 (minor product)

Lu (3+2) cycloaddition:
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กลไกของปฏกิริยิา Lu (3+2) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป คอืแบบ formal cycloaddition reaction ในขัน้แรก ตวัเรง่
triphenylphosphine เกดิปฏกิริยิา nucleophilic addition กบั ethyl allenoate 1 ให้ zwitterionic intermediate
A ซึง่เกดิปฏกิริยิาปิดวงกบั methyl acrylate 2 ได ้ 2 แบบ สาํหรบัแบบทีนํ่าไปสูส่าร 3 สาร phosphorus ylide
intermediate B ทีเ่กดิขึน้ในสารละลาย เปลีย่นเป็น intermediate C ในลกัษณะทีย่อ้นกลบัได ้ ผ่าน การถา่ยโอนโปร-
ตอน; ปฏกิริยิา elimination ของ C ใหผ้ลติภณัฑห์ลกั (major product) 3 พรอ้มกบัการหลดุออกของตวัเรง่ฟอสฟีน
ในแบบทีนํ่าไปสูส่าร 4 สาร phosphorus ylide intermediate B’ เกดิขึน้และเปลีย่นเป็น intermediate C’ ในลกั-
ษณะทีย่อ้นกลบัได ้ ผ่าน การถา่ยโอนโปรตอน; ปฏกิริยิา elimination ของ C’ ใหผ้ลติภณัฑร์อง (minor product) 4
พรอ้มกบัสรา้งตวัเรง่ฟอสฟีนกลบัมาใหม่

กลไกปฏกิริยิา:
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6.2 วาดโครงสรา้งเรโซแนนซห์ลกั 2 โครงสรา้ง ทีป่ระกอบขึน้เป็นเรโซแนนซไ์ฮบรดิ A ดงัแสดง-
ในรปูดา้นบน (ไมต่อ้งนําหมูเ่อสเทอรม์าพิจารณา และไมต่อ้งแสดง stereochemistry)

6.0 pt

6.3 วาดโครงสรา้งของ intermediates B’ และ C’ (ไม่ตอ้งแสดง stereochemistry) 8.0 pt

ภายใตส้ภาวะการทาํปฏกิริยิาคลา้ยกนั สาร ethyl allenoate 1 และ diethyl fumarate 5 ใหผ้ลติภณัฑ ์6 จากปฏกิริยิา
cycloaddition

THA-4 T-6 Q-3
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6.4 วาดโครงสรา้งของสาร 6 (ไมต่อ้งแสดง stereochemistry) 5.0 pt

ปฏกิริยิา Lu (3+2) cycloaddition แบบอสมมาตร เกดิไดโ้ดยใชต้วัเรง่ chiral phosphine ตวัอยา่งเชน่ สาร ethyl
allenoate 1 ทาํปฏกิริยิากบั methyl acrylate 2 ภายใตก้ารเรง่ปฏกิริยิาดว้ย chiral bicyclic phosphine P2 ให้
enantio-enriched cycloaddition product 3 เป็น 80% ee (enantiomeric excess)

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

สมการคาํนวณคา่ ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = ปรมิาณของ enantiomer หลกั

𝑛minor = ปรมิาณของ enantiomer รอง

6.5 แสดง chiral centers ทัง้หมดในโครงสรา้งของ chiral phosphine P2 ดว้ยเครือ่ง-
หมายดอกจนั (*)
(หมายเหต:ุ ถา้ใสเ่ครือ่งหมายดอกจนัผิดตาํแหน่ง จะถกูหกัคะแนนตามจาํนวนทีใ่สผ่ิด จน-
เหลอื 0 คะแนน)

6.0 pt

6.6 แสดงอตัราสว่น 𝑛major/𝑛minor ของสาร 3 3.0 pt

ปฏกิริยิา Lu (3+2) cycloaddition ถกูนํามาใชใ้นการสงัเคราะหส์ารอนิทรยีไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งเชน่ การสงั-
เคราะห ์ (–)-hinesol ซึง่เป็นสว่นประกอบสาํคญัของสมนุไพรจนี Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis)
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เมื่อเรง่ปฏกิริยิาดว้ย PPh3 สาร chiral cyclohexanone 7 เกดิการปิดวงกบั tert-butyl allenoate 8 ใหผ้ลติภณัฑห์ลกั
9 และผลติภณัฑร์อง 3 ตวั คอื 10, 11 และ 12 ซึง่ลว้นเป็นไอโซเมอรข์องสาร 9 โดยสาร 9 สามารถเปลีย่นเป็น (–)-hinesol
ได ้ ผา่นการสงัเคราะหห์ลายขัน้ตอน

6.7 จากสารดา้นลา่ง เลอืกสารทีไ่มใ่ชผ่ลติภณัฑร์อง 10‒12 5.0 pt
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Enabling Phosphines

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

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also have 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 Assign the absolute R/S configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as the field of organocatalysis rapidly grew, a large number of nucleophilic
phosphine-catalysed synthetic reactions have emerged. Chinese scientist Xiyan Lu developed one of
the most famous phosphine-catalysed reactions: the Lu (3+2) cycloaddition reaction. In one example,
using a triphenylphosphine catalyst, ethyl allenoate (1) and methyl acrylate (2) smoothly produce two
cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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Theory

Q6-2
English-THA (Thailand)

In the 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. A subsequently cyclises 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 give the major product
3 and regenerate the phosphine catalyst.

In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate B' is formed, which reversibly con-
verts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an elimination to give the minor product 4
and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:
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6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybrid A. The involvement of the ester group is not considered, and stereo-
chemistry is not required.

6.0 pt

6.3 Draw the structures of intermediatesB' andC'. Stereochemistry is not required. 8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate (1) and diethyl fumarate (5) readily deliver the corresponding
cycloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6. Stereochemistry is not required. 5.0 pt

The asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can use a chiral phosphine catalyst. For example, un-
der the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate (1) and methyl acrylate (2) smoothly
delivered an enantioenriched 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
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𝑛minor = the amount of minor enantiomer

6.5 Mark the stereogenic centres 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 State the ratio 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

The Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesise (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under PPh3catalysis , a chiral cyclohexanone 7 cyclised with tert-butyl
allenoate (8), affording amajor product 9 and threeminor products 10, 11 and 12. Minor products 10−12
are all isomers of 9. Compound 9 could be transformed into (–)-hinesol by a multistep process.
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6.7 Choose which of the following compounds is not one of the minor products
10‒12.

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

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

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

THA-4 T-6 A-3



THA-4 T-7 C
NATHANI THERDPRAISAN

Theory
Organic Molecules in Life

Cover sheet

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

THA-4 T-7 C-1



Theory

Q7-1
Thai (Thailand)

Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
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Score

การสงัเคราะหเ์ปปไทดแ์ละโปรตนีทีซ่บัซอ้นเป็นงานทีท่า้ทาย เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน พ.ศ. 2508 นักวทิยาศาสตรช์าวจนี-
สงัเคราะหผ์ลกึอนิซลูนิจากววั (crystalline bovine insulin) เป็นครัง้แรก ถอืเป็นกา้วสาํคญัในการสาํรวจความลบัของช-ี
วติและการเริม่ยคุของการสงัเคราะหโ์ปรตนี

แสตมปท์ีอ่อกในวนัครบรอบ 50 ปี (2015) ของการสงัเคราะหผ์ลกึอนิซลูนิจากววัครัง้แรก

ปฏกิริยิา coupling ของ carboxylic acid กบัหมู่ amino เพื่อสรา้งพนัธะเอไมดเ์ป็นปฏกิริยิาพืน้ฐานทีส่ดุในการสงั-
เคราะหเ์ปปไทดแ์ละโปรตนี มีรายงานวา่ allenone 2 สามารถกระตุน้ carboxylic acid 1 ภายใตส้ภาวะปฏกิริยิาทีไ่ม่รนุ-
แรง ให้ intermediate 3 จากนัน้ทาํปฏกิริยิากบั amine 4 เพื่อให ้ amide 5 ซึง่มีผลติผลทีส่งู และเกดิ byproduct
6
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ในทาํนองเดยีวกนั สาร N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) ซึง่มีโครงสรา้งเรโซแนนซห์ลกั 7 (ไม่-
พิจารณาถงึการมีสว่นรว่มของหมู่ Ts) สามารถกระตุน้ carboxylic acid ในลกัษณะเดยีวกบั allenone 2

7.1 วาดโครงสรา้งของ 7, intermediate 9 และสาร 12 โดยตอ้งแสดง stereochemistry ตรง
stereocenter ทกุตาํแหน่ง

12.0 pt

เมื่อสายเปปไทดย์าวขึน้ การสรา้งพนัธะเอไมดจ์ะยากขึน้ และปฏกิริยิาการควบแน่นแบบเดมิไมส่ามารถนําไปใชใ้น-
การสงัเคราะหโ์ปรตนีได ้ ในการสงัเคราะหผ์ลกึอนิซลูนิจากววัครัง้แรก วธิกีารทีอ่งิตามเคมีของ acylhydrazine 13
ไดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของปฏกิริยิา amide coupling ระหวา่งเปปไทดส์องสาย ดงัแสดงในสมการ
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สาร 15 ทาํปฏกิริยิากบั 16 ไดอ้ยา่งราบรืน่โดยมี triethylamine ในปฏกิริยิา

หมายเหต:ุ P1, P2 =peptides

7.2 วาดโครงสรา้งของสาร 15 และ 16 8.0 pt

นอกจากการสงัเคราะหแ์บบ de novo แลว้ นักวทิยาศาสตรย์งัสามารถปรบัเปลีย่นโปรตนีทีม่ีอยูไ่ด ้ แมว้า่จะมีตาํ-
แหน่งทีเ่กดิปฏกิริยิาไดห้ลายตาํแหน่งบนพืน้ผิวของโปรตนี เชน่ หมู่ amino หมู่ thiol และหมู่ carboxyl แตห่มู่ thiol
ซึง่เป็นนิวคลโีอไฟลท์ีด่ทีีส่ดุ เป็นตาํแหน่งทีพ่ึงประสงคเ์มื่อนําโปรตนีไปทาํปฏกิริยิากบัรเีอเจนตซ์ึง่เป็นอเิล็กโทรไฟล ์ เชน่
N-phenyl maleimide 18 ผ่านปฏกิริยิา Michael addition

ภายใตส้ภาวะเบสทีไ่มร่นุแรง (pH = 7.5) มีการเสนอวา่ รเีอเจนต ์ 19 ทาํปฏกิริยิากบัหมู่ thiol ของโปรตนี 20 เพื่อให ้
intermediate 21 ทีเ่ป็นกลาง ซึง่จะถกูชนดว้ยไฮดรอกไซด ์ ใหส้าร 22 โดยสาร 22 นีอ้ยูใ่นสมดลุกบัโครงสรา้งแบบโซ-่
เปิด (acyclic form) 23 และเมื่อสาร 23 ทาํปฏกิริยิาตอ่กบัโปรตนี 20 อกีตวัหน่ึง ผลติภณัฑห์ลกัทีไ่ดส้ามารถอยูใ่นโซเ่ปิด
(acyclic form) 24 หรอืในแบบวง (cyclic form) 25 ในลกัษณะเดยีวกนักบัสมดลุระหวา่ง 22 และ 23
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7.3 วาดโครงสรา้งของ intermediate 21, สาร 24 และ 25 โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแสดง
stereochemistry

12.0 pt
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Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is challenging. In 1965, Chinese scientists for the first
time synthesised crystalline bovine insulin, 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

THA-4 T-7 Q-1



Theory

Q7-2
English-THA (Thailand)

Coupling of carboxylic acid groupswith aminegroups to produce an amidebond is themost fundamental
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to activate carboxylic acid 1
under mild reaction conditions, forming intermediate 3. Intermediate 3 then reacts with amine 4 to give
amide 5 in high yield, along with byproduct 6.

A major resonance structure 7 of MYTsA (involvement of Ts group is not considered) can activate car-
boxylic acids in the same way as allenone 2. (MYTsA is N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide.)
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7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9, and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocentres.

12.0 pt

For longer peptide chains, amide bond formation becomes more difficult, and conventional condensa-
tion methods are not applicable in protein synthesis. In the first synthesis of crystalline bovine insulin,
a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve the challenging amide
coupling between two peptides. As shown in the following scheme, 15 reacts with 16 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 total synthesis, scientists can modify existing proteins. There are multiple reactive sites on
the surface of proteins, 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.
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Undermildly basic conditions (pH = 7.5), reagent 19was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21. 21 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.

7.3 Draw the structures of intermediate 21, compound 24 and compound 25.
Stereochemistry is not required.

12.0 pt
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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

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)

THA-4 T-7 A-1
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)

THA-4 T-7 A-2
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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

สารประกอบ chiral มีความสาํคญัตอ่สขุภาพของมนุษย ์ มากกวา่ 50% ของยาทีใ่ชท้างคลนิิกในปัจจบุนัเป็น single
enantiomer ของ chiral molecule อยา่งไรก็ตาม การสงัเคราะห ์ chiral molecule แบบ enantio-enriched
ถอืเป็นความทา้ทายมาก ทมีของ ศาสตราจารย ์Qilin Zhou จากมหาวทิยาลยั Nankai ของจนีไดพ้ฒันากลุม่ตวัเรง่ปฏกิ-ิ
รยิาประเภท chiral spiro ทีม่ี activity สงู เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการสงัเคราะหแ์บบอสมมาตร และไดถ้กูนําไปใชอ้ยา่ง-
แพรห่ลายในอตุสาหกรรมยา ตวัเรง่ปฏกิริยิาเหลา่นีส้ามารถใหผ้ลติภณัฑไ์ดถ้งึ (สงูถงึ) 99.9% ee และสามารถโหลดตวั-
เรง่ในปรมิาณทีต่ํา่ไดถ้งึ 0.00002 โมล% โดยผลงานวจิยันีไ้ดร้บัรางวลัชนะเลศิ National Natural Science Award ปี
2019 ของจนี

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

แผนภาพตอ่ไปนี้ แสดงการสงัเคราะห ์chiral ligand SpiroPAP

THA-4 T-8 Q-1
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หมายเหต:ุ

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 วาดโครงสรา้งของ 1, 2, 4, 5 (ไมต่อ้งแสดง stereochemistry) 16.0 pt

8.2 เลอืกคาํตอบเดยีวทีไ่มส่ามารถใชเ้ป็นรเีอเจนต ์A เพื่อเปลีย่นสาร 8 เป็น 9 ได ้
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

สาร racemic spiro 6 ทาํปฏกิริยิากบั (–)-menthyl chloroformate (10) ใหส้าร 11a และ 11b ซึง่แยกออกจากกนั-
ไดโ้ดย column chromatography ตามดว้ยปฏกิริยิา hydrazinolysis เพื่อใหไ้ดส้าร optically pure (+)-6 และ (–)-6

THA-4 T-8 Q-2
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หมายเหต:ุ

eq= equivalent

8.3 เลอืกขอ้ความเดยีวทีถ่กูตอ้งดา้นลา่ง
(a) สาร 11a และ 11b เป็นคู่ enantiomer
(b) สาร 11a และ 11b เป็นคู่ diastereomer
(c) สาร 11a และ 11b เป็นคู่ cis-trans isomer
(d) สาร 11a และ 11b เป็นคู่ conformational isomer

2.0 pt

Part B

สาร Ir-SpiroPAP เตรยีมไดจ้ากปฏกิริยิาของ SpiroPAP กบั [Ir(cod)Cl]2 (cod คอื cycloocta-1,5-diene) ใน MeOH
ภายใตบ้รรยากาศไฮโดรเจน ดงัแสดงดา้นลา่ง

THA-4 T-8 Q-3
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หมายเหต:ุ

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 เขยีนเลขออกซเิดชนัของ Ir ในตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir-SpiroPAP 2.0 pt

8.5 เขยีนจาํนวนเวเลนซอ์เิล็กตรอนของ d orbital ของโลหะ Ir ในตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir-SpiroPAP 2.0 pt

ตวัเรง่ปฏกิริยิา chiral spiro Ir-SpiroPAP ถกูใชส้าํหรบัการสงัเคราะหแ์บบ asymmetric total synthesis ของ
Mulinane-type diterpene 22 ดงัแสดงดา้นลา่ง

8.6 วาดโครงสรา้งของ 15 และ 16 รวมทัง้แสดง stereochemistry ทีเ่หมาะสม 8.0 pt

THA-4 T-8 Q-4
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8.7 จากรเีอเจนตต์อ่ไปนี้ เลอืกรเีอเจนตท์ีด่ทีีส่ดุสาํหรบั B
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 จากรเีอเจนตต์อ่ไปนี้ เลอืกรเีอเจนตท์ีด่ทีีส่ดุสาํหรบั C
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

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

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

Chiral compounds are important for human health. More than 50% of current medicines are single
enantiomers. However, synthesising chiral molecules in enantioenriched form is a great challenge. Prof.
Qilin Zhou's team in Nankai University in China developed a series of chiral spiro catalysts with high
activity, raising the efficiency of asymmetric synthesis to new heights. These catalysts are widely used in
the pharmaceutical industry. They can achieve 99.9% ee and can be used down to 0.00002mol% loading.
This research won the 2019 National Natural Science First Prize Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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Part A

The synthesis of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, and 5. Stereochemistry is not required. 16.0 pt

8.2 From the following reagents, choose which reagent A canNOT be used for the
transformation of 8 to 9.
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt
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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.

 

 

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

THA-4 T-8 Q-3
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Part B

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.

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 d-orbital electrons for the 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 on the next page.

THA-4 T-8 Q-4
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8.6 Draw the structures of 15 and 16, showing stereochemistry at any stereocen-
tres.

8.0 pt

8.7 Choose which of the following reagents is the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Choose which of the following reagents is 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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Amazing Chiral Spiro Catalyst

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

Part A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

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

THA-4 T-8 A-1
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Part B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

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

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

THA-4 T-8 A-2
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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

Curculigo capitulata คอืพืชพบไดใ้นจนีตอนใตแ้ละมีการใชเ้ป็นสมนุไพรจนีโบราณในการรกัษาโรคตา่ง ๆ มาเป็นเวลา-
นาน สาร Capitulactone (1) สกดัไดจ้ากรากของ Curculigo capitulata โดยโครงสรา้งของสารนีม้ีการระบุ absolute
configuration อยา่งชดัเจน โดยใชข้อ้มลูทางสเปกโทรสโกปีรวมกบัการสงัเคราะหแ์บบ total synthesis

การสงัเคราะหส์าร 1 เริม่ตน้ดว้ยปฏกิริยิา iodination ของสาร 4-bromoveratrole 2 ทีม่ีจาํหน่าย ผ่าน intermediate
สาํคญั 12 ดงัแสดง

THA-4 T-9 Q-1
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หมายเหต:ุ

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 วาดโครงสรา้งของสาร 3-5, 8, 9 และ 11 และแสดง stereochemistry ตรง stereocenter
ทกุตาํแหน่ง

24.0 pt

THA-4 T-9 Q-2
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สาร (R)-Epichlorohydrin (7) เตรยีมไดจ้ากสาร (+)-mannitol (13) ผา่นวธิกีารสงัเคราะหด์งัแสดง

หมายเหต:ุ

eq = equivalent

conc = concentrated

THA-4 T-9 Q-3
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9.2 จากสภาวะปฏกิริยิาตอ่ไปนี้ เลอืกคาํตอบทีด่ทีีส่ดุสาํหรบั A
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 วาดโครงสรา้งของ intermediate products 15, 16, 18 และ 19 และแสดง
stereochemistry ตรง stereocenter ทกุตาํแหน่ง

16.0 pt

สาร diketal 14 ยงัสามารถเตรยีมไดจ้ากปฏกิริยิาระหวา่งสาร (+)-mannitol (13) กบั 2-methoxypropene (23) โดยมี-
ตวัเรง่ toluenesulfonic acid (TsOH) ปรมิาณเล็กนอ้ยใน anhydrous toluene ดงัปฏกิริยิาตวัอยา่ง (model reaction)
ดา้นลา่ง

9.4 กลไกของปฏกิริยิานีม้ี intermediate หลกั (I-V) ดงัแสดงดา้นบน
เลอืกลาํดบัทีถ่กูตอ้งของการเกดิ intermediate หลกั ในปฏกิริยิานี้
(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

THA-4 T-9 Q-4
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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

Curculigo capitulata grows in Southern China and has long been used in traditional Chinese 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 beganwith the iodination of commercially available 4-bromoveratrole (2) through
key intermediate 12 as shown in the following scheme.

THA-4 T-9 Q-1
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

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

24.0 pt

THA-4 T-9 Q-2
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through the following route.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

THA-4 T-9 Q-3
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9.2 Choose the best from the following conditions 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 stereocentres.

16.0 pt

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

THA-4 T-9 Q-4
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Total Synthesis of Capitulactone

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

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

THA-4 T-9 A-1
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

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

THA-4 T-9 A-2
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

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

THA-4 T-9 A-3


	exam-1-0
	exam-1-1
	exam-1-2
	exam-1-3
	exam-1-4
	exam-1-5
	exam-1-6
	exam-1-7
	exam-1-8
	exam-1-9



