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Általános tudnivalók

• Ez a verseny 9 feladatból áll.

• Csak tollat és nem programozható számológépet használhatsz!

• 5 órád van, hogy minden feladatot megoldj.

• Csak akkor kezdj hozzá, ha hallod a START utasítást.

• Az eredményeket a válaszlapokmegfelelő dobozába írd tollal! A kérdések hátoldalait használhatod
piszkozatpapírnak. Ne feledd, pontok csak a dobozokba írt dolgokra járnak.

• Írd le a szükséges számolásokat is amegfelelő dobozokba. Teljes pontszám csak akkor jár, ha látják
előtte a munkát is.

• A felügyelő 30 perccel a STOP utasítás előtt szólni fog.

• Azonnal abba kell hagynod a munkát, ha hallod a STOP utasítást. Különben az egész megy a ...

• A hivatalos angol verziót bármikor elkérheted, ha úgy gondolod, hogy mi nem boldogultunk a for-
dítással.

• A helyedet engedély nélkül el ne merd hagyni. Ha segítségre van szükséged (pl. elromlott számo-
lógép, netán egy látogatás egy kis helyiségbe) integess vadul a felügyelőnek és ő majd segít.

• A teszt kérdéseknél az általad jelölni kívánt válasz(ok) betűje előtti [ ]-be tegyél ✓ jelet a válaszla-
pon.

Íme egy rövid példa, hogy mit kell tenni:

(Ha a helyesnek tartott válasz az (A) az (A), (B), (C) és (D) közül)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

EGY KALAPPAL!
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A feladatok pontozásának összefoglalása

Feladatszám Cím Max pontok Az egész %-a
1 Gyors és vizuális COVID-19 nukleinsav-teszt 14 9
2 Króm az ókorban és napjainkban 21 11
3 A szén-dioxid megkötése és átalakítása 42 14
4 Új utakon a jó öreg kén 45 16
5 Nitrogén-oxidok átalakulása 45 15
6 Foszfin királyság 36 7
7 Az élet szerves molekulái 32 9
8 Lenyűgöző királis spiro-katalizátorok 36 10
9 A capitulakton totálszintézise 44 9

Összesen 100
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Fizikai állandók és egyenletek

Avogadro-szám: 𝑁𝐴 = 6,022 × 1023 mol−1

Egyetemes gázállandó: 𝑅 = 8,31446 J mol−1 K−1

Standard nyomás: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard légköri nyomás: 𝑝atm = 1 atm = 1,01325 bar = 1,01325 × 105 Pa
A Celsius-skála nulla pontja: 273,15 K
Faraday-állandó: 𝐹 = 9,6485 × 104 C mol−1

Planck-állandó: ℎ = 6,626 × 10−34 J s
Az elektron tömege: 𝑚𝑒 = 9,109 × 10−31 kg
Fénysebesség: 𝑐 = 2,998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3,141592653589793

A foton energiája: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideális gázegyenlet: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
A termodinamika első törvénye: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Entrópia változás: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Szabadentalpia: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reakció hányados 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏az a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D] reakcióra

Nernst-egyenlet: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

A Langmuir-izoterma egyenlete: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius-egyenlet: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrált sebességi egyenletek:
Nulladrendű: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Elsőrendű: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Másodrendű

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Elsőrendű folyamat felezési ideje: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Másodrendű folyamat felezési ideje (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer-egyenlet: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektromos munka: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Az elektromos töltés mennyisége: 𝑄 = 𝐼𝑡
A gömb térfogata: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

A gömb felszíne: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periódusos rendszer
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A színkör

a: piros b: narancs c: sárga d: zöld e: kék f: ibolya
1: Ha az anyag itt nyel el, 2: akkor ilyen színűnek látszik.

0.1 ábra
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Gyors és vizuális COVID-19 nukleinsav-teszt

Az egész 9%-a
Kérdés 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Össz
Pontok 1 1 4 4 4 14

Eredmény

A COVID-19 fertőzést korai szakaszában kimutató, gyors és egyszerű tesztekre még mindig hatalmas
az igény. Az arany nanorészecskéket alkalmazó tesztek ígéretes eszközök erre a célra. Ezeket a na-
norészecskéket széles körben alkalmazzák tesztcsíkok eredményének vizuális kijelzésére, mivel magas
moláris extinkciós koefficienssel (moláris abszorptivitással) rendelkeznek. A részecskék színe szorosan
összefügg azok méretével és diszperzitásával. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a mé-
retük, annál vörösebb a színük. Azonban miután a nanorészecskék aggregálódnak, a színük vörösből
kékbe megy át.

Ha a részecskék felületét kétféle egyszálú nukleinsav fragmenssel (a és b) módosítják, akkor az ezeknek
megfelelő a’b’ célnukleinsav jelenlétében aggregáció következik be, aminek hatására az oldat színe pi-
rosból kékbe megy át néhány percen belül (ahogy az ábra is mutatja). Ezen elv alapján a koronavírusból
kinyerhető célnukleinsav egyszerű módon kimutatható.

Diszpergált (Piros) Aggregált (Kék）
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1.1 Válaszd ki a diszpergált arany nanorészecskék abszorpciós sávjának megfelel-
tethető régiót! (Az abszorpciós régiók a-f betűjelei az Általános tudnivalók-ban
található 0.1 ábra színkerekén találhatóak)

1.0 pt

1.2 Jelöld az arany nanorészecskék abszorpciós spektrumában aggregáció során
bekövetkező változást! A diszpergált nanorészecskék abszorpciós hullám-
hosszához képest az aggregált részecskék hullámhossza
(a) hosszabb lesz
(b) rövidebb lesz
(c) nem változik

1.0 pt

Az arany nanorészecskék szorosan illeszkedő aranyatomokból épülnek fel, éppúgy mint a szilárd arany
(sűrűsége 𝜌 = 19,3g cm−3).

1.3 Számold ki hány aranyatom (𝑁 ) található egy 30,0nm átmérőjű, gömb alakú
arany nanorészecskében!

4.0 pt

Az arany nanorészecskék szintézise a hidrogén-tetrakloro-aurát(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) és külön-
böző redukálószerek (például nátrium-citráttal) redoxreakcióján alapul. 5,2mg HAuCl4 · 3H2O-t teljesen
átalakítottak egységesen 30,0nm átmérőjű, szférikus arany nanorészecskékké 100,0 cm3 reakcióelegy-
ben. Az így kapott oldat 530nm-en UV-Vis spektrométerrel mért abszorbanciája 0,800 volt.

1.4 Számold ki az így kapott nanorészecskék moláris extinkciós koefficiensét (mo-
láris abszorptivitását) 530nm-en 1 mol arany nanorészecskére vonatkoztatva!
A használt küvetta optikai úthossza 1 cm. Ha nem sikerült meghatároznod az
arany atomok számát (𝑁 ) az 1.3 feladatban, használd az 𝑁 = 1,00×105 értéket.

4.0 pt

A standard addíciós módszert alkalmazták a célnukleinsavak kolorimetriás meghatározására. A torokból
vett kenetet két egyforma részre osztották, majd az alábbi táblázatnakmegfelelő módon reagensoldato-
kat és vizet adtak hozzájuk. Az így kapott két oldat abszorbanciáját 600nm-en külön-külön megmérték.

Szám Torok- Nukleinsav fragmensekkel 2,0 μg cm−3 cél- Víz Abszorbancia
kenet módosított arany nukleinsavat tartalmazó térfogata

térfogata nanorészecskéket tartalmazó standard oldat térfogata (cm3)
(cm3) oldat térfogata (𝑐𝑚3) (cm3)

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 Számold ki a virális célnukleinsavak koncentrációját az eredeti torokkenetben! 4.0 pt
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Gyors és vizuális COVID-19 nukleinsav-teszt

Az egész 9%-a
Kérdés 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Össz
Pontok 1 1 4 4 4 14

Eredmény

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 = ______________________________ dm3mol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇g cm−3

HUN-2 T-1 A-2
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Króm az ókorban és napjainkban

Az egész 11%-a
Kérdés 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Össz
Pontok 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Eredmény

(A fotó a Palotamúzeum honlapjáról származik)

A fekete mázú porcelán egy különleges kínai porcelántípus mely a Tang és Song dinasztiák idejében ter-
jedt el (kb. 1000 évvel ezelőtt). Ezek a kerámiák vas-oxidokat tartalmaztak fő színanyagként, de egyéb
átmenetifém-oxidok hozzákeverésével a színárnyalatokat módosítani is tudták például aranybarnára,
sötétbarnára vagy feketére. A fekete mázú porcelánok ma is népszerűek Kínában.

HUN-2 T-2 Q-1
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A tipikus fekete máz spinell szerkezetű, Fe-tartalmú oxidokból áll. A spinell-szerkezetű oxidok általános
képlete AB2O4 és szerkezetük köbös szoros térkitöltésben elhelyezkedő O2− ionokból áll. Ezen rács tet-
raéderes helyeinek 1/8-át foglalják el az A kationok, míg a B kationok az oktaéderes helyek felét foglalják
el, ahogy a 2.1(a) ábrán látható elemi cella is mutatja.

2.1 ábra A spinell szerkezet illusztrációja

A spinell szerkezet köbös elemi cellája 8 köbös alegységre osztható. A szaggatott vonalak jelzik ezeknek
az alegységeknek a belső éleit. 4 db ezekből az alegységekből I típusú, míg a másik 4 alegység II típusú
(2.1(b) ábra). Egymás melletti I és II típusú alegységek részleteit mutatja a 2.1(c) ábra.

2.1 Hány db A és B típusú kation található egy elemi cellában? 2.0 pt

A spinell szerkezetű fekete kerámiamáz Fe2O3és Cr2O3 hevítésével állítható elő megfelelő arányokat és
redukáló atmoszférát használva ((I) reakció). Ha a Fe2O3 és Cr2O3 63,6 ∶ 36,4 tömegarányban reagál,
teljesen átalakulnak egy tiszta, sztöchiometrikus vegyületté. A termék spinell szerkezetű és benne a
tetraéderes A pozíciókat csak vas kationok foglalják el.

HUN-2 T-2 Q-2
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2.2 Az (I) reakcióban melyik kémiai elem redukálódik? 1.0 pt

2.3 Számold ki, hogy hány Fe3+ és hány Cr3+ kation van egy elemi cella B pozíciói-
ban!

6.0 pt

A fekete kerámiamázak adalékanyaga mellett használnak króm-tartalmú pigmenteket a festészetben és
a nyomtatásban is, köszönhetően az élénk színeknek, melyeket a különböző oxidációs állapotú króm
eredményez (például +2, +3 és +6). A krómzöld pigment (Cr2O3) átalakítható egy sor más vegyületté
(D-G) az alábbi eljárást használva. Az E vegyület sárga, az F narancssárga, a G pedig piros.

2.4 Írd fel az E vegyület kémiai képletét! 1.0 pt

2.5 Írd fel az F ⟶ G reakció kémiai egyenletét! 2.0 pt

2.6 Válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik lehet a H reagens!
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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A króm változó vegyértéke nem csak a pigmentek szempontjából fontos, hanem katalízisben is alkal-
mazható. Például az etilén polimerizációjához használt Phillips-katalizátor porózus hordozóra (pl. amorf
szilika) felvitt króm-oxidokból áll. A tetrakoordinált Cr(VI) speciesz az előkatalizátor (1) alapja , amelyet
a reakció elején az etilén molekulák gyorsan redukálnak hatos koordinációs számmal rendelkező Cr(II)
speciesszé (2). Ez a 2-es vegyület katalizálja az etilén további polimerizációját.

2.7 Az 1 reakciója etilénnel UV-Vis spektroszkópiával követhető a látható tarto-
mányban, mely alapján 1 fényelnyelése 21500 cm−1 hullámszámnál, a 2 fény-
elnyelése 16700 cm−1 hullámszámnál található. Válaszd ki, hogy milyen színű
az 1 és 2 vegyület!
(A) 1 narancssárga, 2 fehér
(B) 1 narancssárga, 2 kék
(C) 1 kék, 2 narancssárga
(D) 1 kék, 2 fehér

1.0 pt

2.8 Tételezd fel, hogy a Cr(II) ionok a 2 vegyületben szabályos oktaéderes kristály-
térben helyezkednek el Δo = 16000 cm−1 felhasadási energiával! Ábrázold a 2-
ben található Cr(II) ionok d elektronjainak konfigurációját! Továbbá számold ki
a kristálytér stabilizációs energiát (CFSE) a 2-ben található Cr(II) ionok eseté-
ben! (Megjegyzés: A 2-ben található Cr(II) ionok P spinpárosítási energiája
23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 A koordinációs vegyületek/ionok paramágnesesek, ha párosítatlan elektronjaik
vannak. Az átmenetifém kationok ennek megfelelő mágneses momentuma (𝜇)
a 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B egyenlettel számítható ki, ahol 𝑛 a párosítatlan elektronok
száma. Számold ki a 2-ben található Cr(II) ionok mágneses momentumát 𝜇B-
ben kifejezve!

2.0 pt
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Króm az ókorban és napjainkban

Az egész 11%-a
Kérdés 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Össz
Pontok 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Eredmény

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)

HUN-2 T-2 A-1
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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)

HUN-2 T-2 A-2
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B

HUN-2 T-2 A-3
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A szén-dioxid megkötése és átalakítása

Az egész 14%-a
Kérdés 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Össz
Pontok 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Eredmény

Az éghajlatváltozás napjaink egyik legkritikusabb globális kihívása. A légkör CO2-koncentrációjának nö-
vekedését a globális felmelegedés elsődleges hajtóerejének tekintik. A CO2 megkötésének és átalakítá-
sának tanulmányozása ezért jelentős figyelmet kap.

Az ígéretes közvetlen levegőmegkötéses (DAC) technológia célja, hogy a CO2-t közvetlenül magából a
levegőből vonja ki. A hagyományos DAC módszer egy alkáli-hidroxid-oldattal (tipikusan NaOH) történő
nedves mosás, ahol a levegőben lévő CO2 nyelődik el kb. pH ≈10-ig (1. lépés). Az elhasznált elnyelető
oldatot kalcium-hidroxid adagolásával regenerálják (2. lépés). A 2. lépésben képződő A fehér csapadék
700°C-on bomlik, miközben CO2 szabadul fel és egy másik B fehér vegyület képződik (3. lépés). Végül,
kalcium-hidroxid állítható elő a B vegyület hidratálásával. Ez az egész folyamat nagyon energiaigényes.
( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4,5 × 10−7, 𝐾a2 = 4,7 × 10−11 )

3.1 Írd fel A és B képletét! 2.0 pt

3.2 Írd fel az 1-3. lépések során lejátszódó összes lehetséges reakció rendezett
egyenletét! A elnyeletés NaOH-oldatba történik.

5.0 pt

A közelmúltban kifejlesztettek egy elektrokémiai módszert, amivel a DAC eljárásban nedves mosásra
használt lúgos oldatot tudják regenerálni. Ennek során tiszta CO2 gáz nyerhető vissza, ami felhasznál-
ható vagy tárolható is. Az eljárás egy H2 visszaforgatáson alapuló elektrokémiai rendszer (HRES), ahogy
azt a 3.1 ábra is mutatja.

HUN-2 T-3 Q-1
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3.1 ábra A kísérleti berendezés vázlatos rajza

Az elektrokémia cella három részből áll: egy anódtérből (A), egy savasító régióból (B) és egy katódtérből
(C). Ezeket a részeket az M1 és M2 ionszelektív, áteresztő membránok választják el egymástól. Az eljárás
során protonok képződnek a H2 oxidációjával az anódon, majd átvándorolnak a savasító régióba, aho-
va a kimerült levegőelnyelető oldat (Na2CO3-NaHCO3) érkezik. Az oldat csökkenő pH-jának hatására a
karbonát hidrogén-karbonáttá (1. reakció) és a hidrogén-karbonát szénsavvá (2. reakció) alakul. Amikor
az oldat telített lesz oldott CO2 -ra (oldhatósága: 0,033mol dm−3), akkor a további pH-csökkenés CO2
gáz fejlődéséhez vezet (3. reakció). A katódon képződő H2 gázt az anódhoz vezetik és a katódtérben
keletkező oldatot újra lehet használni a DAC elnyeletőoldataként.

3.3 Írd fel az anódon (A) és a katódon (C) lejátszódó elektród reakciókat! 2.0 pt

3.4 Írd fel a savasító régióban (B) lejátszódó 1-3 reakciók rendezett egyenletét! 3.0 pt

3.5 Jelöld be az összes állítást, ami helyesen írja le a kationok mozgását a rendszer
működése során!
(a) H+ ionok jutnak át az M1-en keresztül A-ból B-be.
(b) H+ ionok jutnak át az M2-n keresztül B-ből C-be.
(c) Na+ ionok jutnak át az M1-en keresztül B-ből A-ba.
(d) Na+ ionok jutnak át az M2-n keresztül B-ből C-be.
(e) A H+ és a Na+ ionok egyaránt átjutnak az M1-en és az M2-n.

2.0 pt

A cella stacioner állapotbanműködik, amikor a cellán átfolyó áram2,00A, és az oldat (0,050mol dm−3Na2CO3
- 0,10mol dm−3 NaHCO3) beáramlási sebessége a B régióba 10,0 cm3min−1. Az anódtérben a pH-értéket
stacioner állapotban 1-en tartják.

3.6 Számítsd ki a CO2 gáz keletkezési sebességét ilyenkor (mmolmin−1 egységben)! 8.0 pt

A zeolitjellegű imidazolát vázszerkezetek (ZIF-ek), a fémorganikus vázszerkezetek (MOF-ok) egy alcso-
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portja, ígéretes CO2 kötő anyagok. A ZIF-ek szerkezete a zeolitokra emlékeztet. 3D vázszerkezeteket
alkotnak, amelyekben tetraéderesen koordinált fémionok (pl. Zn2+, Co2+) vannak, amelyeket imidazolát
(Im−) anionok vagy származékaik kapcsolnak össze. Az imidazolát anion az imidazol (HIm) konjugált bá-
zisa, az (M) fém kationokhoz két N atomjával kapcsolódik. Az a tény, hogy az M-Im-M szög közel van a
zeolitokban preferált Si-O-Si szöghöz (145°) (lásd ábra), lehetővé tette, hogy számos ZIF-et állítsanak elő
a zeolitokra emlékeztető tetraéderes topológiákkal.

A ZIF-8 az egyik jellemző ZIF, a szodalit váz (SOD) szerkezetét veszi fel, ahogy a 3.2. ábramutatja. A ZIF-8-
at először Xiao-Ming Chen ésmunkatársai állították elő (őkMAF-4-nek hívták) a Zn2+ és a 2-metil-imidazol
(CH3(C3N2H3), HmIm) reakciójában. Köbös rendszerben kristályosodik. A cellaparaméter 𝑎 = 1,632 nm
lesz, ha a fázis oldószermentes. Az effektív pórusátmérő (a 3.2d ábrán a belső virtuális gömb mutatja)
1,16 nm.
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3.2. ábra A SOD váz topológiája és a ZIF-8 szerkezete
(a) A SOD vázegység topológiája;
(b) A ZIF-8 egy SOD vázegysége (Zn2+ ionok a tetraéderek közepén, az imidazolátok H atomjait az áttekinthetőség

kedvéért elhagyták);
(c) A SOD váz az elemi cella feltüntetésével (a vastagított négyzet );
(d) A ZIF-8 szerkezete; bizonyos pórusokat kiemeltek a beléjük rajzolt virtuális gömbbel.

Megj.: Ha gondolod, használhatod a ”HmIm” és ”mIm” jelölést a 2-metil-imidazol és 2-metil-imidazolát
jelölésére a következő kérdésekben.

3.7 Írd fel egy szodalit vázegység képletét! 2.0 pt
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3.8 Írd fel a ZIF-8 elemi cellájának összetételét! 2.0 pt

3.9 Számítsd ki 1 g ZIF-8 (virtuális gömbökkel modellezett) pórusainak belső felüle-
tét (𝑆) (m2 egységben). Ha nem sikerült megkapnod az egységcella összetéte-
lét, használj 3500 g/mol-t az egységcella moltömegeként!

5.0 pt

3.10 Számítsd ki a ZIF-8 𝑅 porozitását (a pórustérfogat és az anyag tényleges térfo-
gatának aránya) és 1 g ZIF-8 pórustérfogatát (𝑉𝑝, cm3-ben)!

7.0 pt

A ZIF-8 katalizátorként is képes elősegíteni a CO2 magas hozzáadott értékű vegyületekké történő átala-
kítását. A CO2-megkötés egyik legígéretesebb útja a gyűrűs karbonátok előállítása CO2-cikloaddíción
keresztül. Egy példa az alábbiakban látható:

A CO2 ZIF-8 katalizátoron gyűrűs karbonáttá történő átalakítására az alábbi mechanizmust javasolták:

HUN-2 T-3 Q-5



Theory

Q3-6
Hungarian (Hungary)

3.11 Ha tudjuk, hogy a ZIF-8 a fenti katalitikus folyamatban savas helyekkel vesz
részt, akkor egészítsd ki a mechanizmust az alábbi specieszek közül az éssze-
rű köztitermékek kiválasztásával:

Válaszd ki az I-nek és II-nek megfelelő intermediereket!

2.0 pt

A ZIF-8 viszonylag nagy hőstabilitástmutat. Egy nemrégiben készült tanulmány azonban kimutatta, hogy
a szerkezet tönkremegy, ha nedves, savas környezetben alkalmazzák. CO2 és H2O együttes jelenléte ZIF-
8 esetében ZnCO3 keletkezésével járt.

3.12 Írd fel a ZIF-8 reakciójának rendezett egyenletét CO2-vel és H2O-val! 2.0 pt
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A szén-dioxid megkötése és átalakítása

Az egész 14%-a
Kérdés 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Össz
Pontok 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Eredmény

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

1. lépés:

2. lépés:

3. lépés:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

1. reakció:

2. reakció:

3. reakció:

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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Új utakon a jó öreg kén

Az egész 16%-a
Kérdés 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Össz
Pontok 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Eredmény

A ként már az ókor óta ismerik és használják. Napjainkban a ként széles körben használják a vegyipari
termelésben és a gyógyszeriparban, mint olcsó kémiai nyersanyagot.

A piritet ( FeS2) általában nyersanyagként használják az elemi kén ipari előállításához. A piritet korlátozott
levegőellátás mellett hevítve az elemi kén elméleti termelése 100%, a másik termék pedig egy fekete,
mágneses oxid ( Fe3O4).

4.1 Írd fel a fenti átalakulást leíró rendezett reakcióegyenletet! 2.0 pt

A kén mellett a tényleges folyamat során melléktermékként kis mennyiségű SO2 is keletkezik. Így a
reakciót a SO2 mennyiségének mérésével nyomon lehet követni. A nyomon követéshez a következő
receptet használjuk:

Az ércport hőmérséklet-szabályozott csőkemencében hevítjük. A keletkező SO2-t 2 M NaOH-oldatban
nyeletjük el. Amikor a reakció befejeződött, az oldatot 500 ml-es mérőlombikba öntjük, és desztillált
vízzel jelig töltjük. A hígított oldatból 25,00ml-t egy zárható lombikbamérünk ki, amely 50,00ml 0,05122
M I2 törzsoldatot és 5ml 20%-os H2SO4 oldatot tartalmaz. Miután a lombikot 5 percig sötétben tartottuk,
az oldatot 0,1012 M Na2S2O3 törzsoldattal titráljuk. Amikor az oldat színe világosbarnára változik, 3 ml
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0,5%-os keményítőindikátort adunk hozzá. Folytassuk a titrálást, amíg a kék szín el nem tűnik.

4.2 Írd fel a fenti mérésből azokat a rendezett reakcióegyenleteket, amelyekben I2
szerepel!

4.0 pt

4.3 Egy ilyen, piritből kiinduló tesztkísérlet során 17,6 g elemi ként gyűjtöttek össze.
A melléktermékként keletkező gázok fenti eljárás szerinti elemzése 18,47 ml
Na2S2O3 törzsoldat fogyását eredményezte. Feltételezve, hogy nem keletkezett
más kéntartalmú anyag, számítsd ki, hogy a piritben lévő kén hány százaléka
alakult melléktermékké!

4.0 pt

A lítium-kén akkumulátor egy figyelemre méltó energiatároló rendszer, mert elméleti energiasűrűsége
meghaladja a hagyományos lítium-ion akkumulátorokét. A lítium-kén akkumulátor nettó reakciója a
következőképpen egyszerűsíthető le: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. A kén a katód, a fém lítium pedig az anód
aktív anyaga a kisülés során.

4.4 Írd fel a kisülés során a katódon (a) és az anódon (b) lejátszódó reakciók rende-
zett reakcióegyenleteit!

3.0 pt

4.5 Számítsd ki az akkumulátor nettó reakciója alapján, hogy a katód aktív anyagá-
nak tömege hányszorosa az anód aktív anyag tömegének!

1.0 pt

Egy lítium-ion akkumulátor (LIB), amely 3,8 V átlagos üzemi feszültséggel és 3110 mAh kapacitással ren-
delkezik, egy teljes feltöltéssel 22 órán át képes energiát biztosítani egy mobiltelefon számára videók
folyamatos lejátszásához.

4.6 Ha a LIB-t egy olyan ideális lítium-kén akkumulátoregységgel helyettesítjük,
amelynek az átlagos üzemi feszültsége 4,2 V, és 23 g ként tartalmaz ak-
tív elektródaanyagként, és amely sztöchiometrikusan reagál kisülés közben,
számítsd ki, hogy az új akkumulátoregység hány órán keresztül biztosít ener-
giát a fenti telefon számára a folyamatos videólejátszáshoz egy teljes feltöltés
után!

5.0 pt

Az elemi kén általában S8 molekulák formájában létezik. A lítium-kén akkumulátorokban az S8 a kisütés
során nem közvetlenül Li2S-dá redukálódik, hanem lépcsőzetes reakciókon megy keresztül, amelyek so-
rán különböző oldható lítium-poliszulfidok ( Li2Sn, n = 3 − 8) keletkeznek. Ezek a lítium-poliszulfidok az
anódhoz diffundálhatnak és korrodálhatják azt, ami az aktív elektródanyag elvesztését eredményezi. Ezt
a jelenséget ”transzferhatásnak” nevezik.

4.7 Írd fel az anód oldható lítiumpoliszulfidok (Li2Sn) hatására történő korróziójá-
nak rendezett reakcióegyenletét! A reakcióban Li2S keletkezik.

2.0 pt

A ”transzferhatás” visszaszorítása érdekében széles körben tanulmányozták a poliszulfidok elektrolitban
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lévő formáit. A Li2S6 az egyik legjellemzőbb köztes termék:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Egy elméleti tanulmány azt mutatja, hogy két, összehasonlítható energiájú konformer, a Li2S6(I) és a
Li2S6(II) létezik egymás mellett 1,2-dimetoxietánban (DME), ami a lítium-kén akkumulátorok gyakori
elektrolit oldószere. A Li2S6 disszociációja DME-ben az alábbi ábrán látható:

A Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 és LiS•

3 kémiai egyensúlya DME-ben

HUN-2 T-4 Q-3



Theory

Q4-4
Hungarian (Hungary)

4.1. táblázat Különféle reakciók szabadentalpiaváltozásai (kJmol−1-ban) DME oldószerben (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 A 4.1. táblázat adatainak segítségével számold ki a két konformer egyensúlyi

koncentrációarányát DME-ben (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] !

4.0 pt

4.9 A 4.1. táblázat adatainak segítségével számold ki a Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−
6 reakció

látszólagos disszociációállandóját DME-ben (298,15K,1bar)!
5.0 pt

4.10 Rendezd csökkenő sorrendbe az alábbi egyensúlyi koncentrációkat: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] DME-ben!
4.0 pt

4.11 A fémes lítium standard redukciós potenciálja vízben 298,15 K-en és 1 bar-on:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Standard szolvatációs szabadentalpia eltérő oldószerek esetén
ha gáz halmazállapotú Li+(g) alakul Li+(sol)-ná.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116,9 −114,6

Számítsd ki a fémes lítiumelektród standard redukciós potenciálját DME-ben!

6.0 pt

A vizsgálatok kimutatták, hogy a lítium-kén akkumulátorok elektromotoros erejét növelné a DME dimetil-
szulfoxiddal (DMSO) való helyettesítése. Ezért a DMSO-ban található poliszulfidok formái is felkeltették
a kutatók figyelmét.

Egy teszt során bizonyos mennyiségű Li2S-ot és 4,81 mg kénport adtak 10,00 ml DMSO-hoz, majd felme-
legítették és kevertették, amíg teljesen fel nem oldódott (a térfogatváltozás figyelmen kívül hagyható).
Tegyük fel, hogy a DMSO-ban csak a következő poliszulfidok voltak jelen: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 .

A kéntartalmú specieszek egyensúlyi koncentrációaránya a következő volt:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Számítsd ki a DMSO-hoz adott Li2S eredeti 𝑚 tömegét (mg-ban)! 5.0 pt

HUN-2 T-4 Q-4



Theory

A4-1
Hungarian (Hungary)

Új utakon a jó öreg kén

Az egész 16%-a
Kérdés 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Össz
Pontok 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Eredmény

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)

tömegarány: ______________________________

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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Nitrogén-oxidok átalakulása

Az egész 15%-a
Kérdés 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Össz
Pontok 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Eredmény

A nitrogén-oxidok (beleértve a N2O,NO,NO2,N2O4 gázokat, általában NOx-ként jelölik őket) jelentős lég-
szennyezők. Számos problémát okozhatnak, pl. az ózonréteg károsodását, savas esőt, fotokémiai szmo-
got és üvegházhatást. Ezért a levegőminőség javítása érdekében az NOxkibocsátást és a gázok átala-
kulásait monitorozni kell. Ebben a feladatban a NO oxidációját NO2-vé vizsgáljuk a 2NO + O2 ⟶ 2NO2
reakcióban.

A rész

Általánosan elfogadott, hogy ez a reakció a következő mechanizmus szerint megy végbe a légkörben:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Az (1) és (2) reakció, valamint az (1) reakció fordítottja elemi reakciók. Az (1) reakció egy előegyensúlyi
reakció, és a koncentrációkra vonatkoztatott egyensúlyi állandóját 𝐾𝑐1-gyel jelöljük. A (2) reakció a teljes
reakció sebességmeghatározó lépése, és a sebességi állandója 𝑘2.

5.1 Add meg a teljes reakció (2NO + O2 ⟶ 2NO2) sebességi egyenletét [NO], [O2],
𝐾𝑐1 és 𝑘2 függvényeként!

4.0 pt

𝐾𝑐1 hőmérsékletfüggése megközelítőleg a következőképpen írható le: ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (ahol 𝑀
és 𝑁 konstansok). A 𝑘2 változása a hőmérséklet függvényében egy olyan Arrhenius-egyenletet követ,
amelynek preexponenciális tényezője 𝐴2 és látszólagos aktiválási energiája 𝐸𝑎,2. Tegyük fel, hogy 𝐸a,2
és 𝐴2 független a hőmérséklettől.

5.2 Fejezd ki a 2NO + O2 ⟶ 2NO2 bruttó reakció preexponenciális tényezőjét (𝐴+)
és látszólagos aktiválási energiáját (𝐸𝑎+ ) az 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 és 𝐸𝑎,2 mennyiségek függ-
vényében!

4.0 pt
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A bruttó reakció látszólagos sebességi állandója (𝑘+) 600K-en 6,63 × 105 L2mol−2min−1 , a látszólagos
aktiválási energiája 1,20 kJmol−1.

5.3 Számítsd ki a reakció sebességi állandóját (L2mol−2min−1 egységben) 700 K-en! 2.0 pt

A standard képződési entalpiák (ΔfH−⊖−
m ) és a standard entrópiák (S−⊖−

m ) 298,15 K-en:

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

A 2NO + O2 ⟶ 2NO2 reakció standard entalpia- és entrópiaváltozásai hőmérsékletfüggetlennek tekint-
hetőek. A következő kérdésekben minden gázt ideálisnak tekinthetünk.

5.4 Számítsd ki ennek a reakciónak a termodinamikai egyensúlyi állandóját (𝐾−⊖−
𝑝 )

600K-en!
4.0 pt

5.5 Számítsd ki ennek a reakciónak a standard belsőenergia-változását, Δr𝑈−⊖−
m

(kJmol−1 egységben) 600K-en!
3.0 pt

A kísérleti megfigyelések azt mutatják, hogy a 2NO2 ⟶ 2NO + O2 reakció sebessége független az NO
és O2 koncentrációjától.

5.6 Add meg ezen reakció sebességi egyenletét (a látszólagos sebességi állandóját
𝑘− jelölheti), és számítsd ki a 𝑘− értékét 600 K-en! (Ha nem kaptál a 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K)-
ra eredményt az 5.4 kérdésben, használd a 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0 értéket!)

8.0 pt

NO2 gáz kerül egy állandó térfogatú tartályba, amelyet 600K-en tartunk, és hagyjuk, hogy egyensúlyba
kerüljön. A reaktáns 20 százaléka átalakul NO-dá és O2-né. Minden gázt ideálisnak tekintünk.

5.7 Számítsd ki ennek a reakciórendszernek az össznyomását egyensúlyi állapot-
ban! (Ha az 5.4. kérdésben nem sikerült megtalálni a 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) értékét, hasz-
náld ezt: 𝐾−⊖−

𝑝 (600K) = 350.0!

4.0 pt

B rész

Az ipari kibocsátás az NOxegyik fő forrása. A NOx-kibocsátás csökkentésének egyik módja a NO NO2-dá
történő oxidációja, majd a keletkezett NO2 abszorpciója. A füstgázokban lévő NO alacsony koncentráció-
ja miatt azonban a spontán légköri oxidáció túl lassú ahhoz, hogy az ipari méretekbenmegfelelő legyen.
Általában szilárd katalizátorokat használnak e reakció felgyorsítására. Az oxidáció egy adott katalizátor
(CatX) felületén a következő mechanizmussal megy végbe (az adszorpciós helyeket Site-ként jelöljük):
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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

Tegyük fel, hogy az NO, NO2 és az O (az O2 disszociációjából) adszorpciója nem haladhatja meg az egy-
rétegű fedettséget, és ezeket a specieszeket ugyanolyan típusú felületi helyek adszorbeálják. A felületi
borítottságokat (𝜃, amit a betöltött adszorpciós helyek számának és az összes adszorpciós hely számá-
nak hányadosaként határozunk meg), 𝜃NO, 𝜃NO2

és 𝜃O jelöli. Így a szabad adszorpciós helyek hányada
(𝜃v) megkapható, mint𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Tegyük fel, hogy az összes adszorpciós és deszorpciós
folyamatok sokkal gyorsabbak, mint az (S3) reakció.

5.8 Vezess le egy kifejezést 𝜃v-re az [NO], [O2], [NO2] és az (S1)-(S4) reakcióknál meg-
adott sebességi állandók függvényében!

6.0 pt
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5.9 Válaszd ki a helyes kifejezést a 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) reakció sebessé-
gére a reakció kezdetén! Tegyük fel, hogy a NO2 koncentrációja és adszorpciója
egyaránt elhanyagolható.

(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

Egyes katalizátorok esetében a felületi reakció az (S3) reakció helyett más úton megy végbe:

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Ez a lépés a teljes reakció sebességét is meghatározza.

Az 2NO+O2 ⟶ 2NO2 reakció elősegítésére egy másik katalizátort (CatY) használunk. Ha a hőmérséklet
és a NO koncentráció állandó, a kezdeti reakciósebesség az alábbiak szerint változik az O2 koncentráció-
jával:
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5.10 Válaszd ki azt a mechanizmust, amely összhangban van ezzel a görbével!
(A) S3
(B) S5
(C) nem lehet eldönteni

6.0 pt
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Nitrogén-oxidok átalakulása

Az egész 15%-a
Kérdés 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Össz
Pontok 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Eredmény

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

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

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Foszfin királyság

Az egész 7%-a
Kérdés 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Össz
Pontok 3 6 8 5 6 3 5 36

Eredmény

A foszfinok az aminokkal analóg foszforvegyületek. A foszfor atomon nemkötő elektronpárjuk van és így
Lewis-bázisként vagy nukleofilként is viselkedhetnek. A tercier-aminokkal szemben, a királis foszfinok,
mint amilyen a három különböző szubsztituenst hordozó P1, tiszta enantiomerekként izolálhatók. A
királis foszfinokat gyakran használják átementifém katalizátorok királis ligandumaiként.

6.1 Add meg a P1 abszolút konfigurációját az R/S deszkriptorok használatával! 3.0 pt

Az elmúlt két évtizedben az organokatalízis robbanásszerű térhódítását figyelhettük meg, ezenbelül is
számos nukleofil foszfin katalizálta reakciót fejlesztettek ki. Ezek közül is az egyik leghíresebb a Lu-féle
(3+2)-cikloaddíciós reakció, amit először Xiyan Lu kínai kutató fedezett fel. Ilyen reakcióban reagál egy-
mással at etil-allenoát (1) és a metil-akrilát (2) trifenifoszfin katalizátor jelenlétében. Ekkor készségesen
keletkezik két ciklopentán származék: főként a 3 vegyület (major) és kisebb mértékben a 4 vegyület (mi-
nor).

Lu-féle (3+2)-cikloddíció:
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Az általánosan elfogadott mechanizmus szerint a Lu-féle (3+2) reakció egy formális cikloaddíció. Először
a trifenilfoszfin katalizátor nukleofil addíció során reagál az etil-allenoáttal (1) és az A ikerionos interme-
dier keletkezik, amely a következő lépésben kétféle úton gyűrűt tud zárni a metil-akriláttal (2). A 3-hoz
vezető úton az in situ keletkező B foszfor-ilid intermedier egyensúlyi proton transzferrel alakul át a C
intermedierré. A C vegyületből eliminációs reakcióban keletkezik a 3 főtermék és kapjuk vissza a foszfin
katalizátort. A 4 vegyülethez vezető úton a B’ foszfor-ilid intermedier képződik, amely ugyancsak egyen-
súlyi proton transzferrel alakul át a C’ intermedierré, amelyből eliminációval képződik a 4 melléktermék
és regenerálódik a foszfin katalizátor.

Mechanizmus:
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6.2 Rajzold fel a két fő határszerkezetét az A átlag rezonancia ábrázolású vegyület-
nek! (Az észter csoporttal és a sztereokémiával nem kell foglalkoznod.)

6.0 pt

6.3 Rajzold fel a B’ és a C’ intermedierek szerkezetét! (A sztereokémiát nem kell je-
lölnöd.)

8.0 pt

Hasonló körülmények között az etil-allenoát (1) és a dietil-fumarát (5) készségesen adja a megfelelő 6
cikloaddíciós terméket.
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6.4 Rajzold fel a 6 vegyület szerkezetét! (A sztereokémiát nem kell jelölnöd.) 5.0 pt

Az aszimmetrikus Lu-féle (3+2) cikloaddíciós reakció könnyen kivitelezhető királis foszfin katalizátorok al-
kalmazásával. Például: a P2 királis biciklusos foszfin alkalmazásával az etil-allenoát (1) és a metil-akrilát
(2) közötti reakcióban az enantiodús 3 cikloaddíciós termék keletkezik 80% ee-vel (enantiomer felesleg-
gel).

Aszimmetrikus Lu-féle (3+2)-cikloaddíció:

Az ee kiszámítása:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = a nagyobb mennyiségben lévő (major) enantiomer mennyisége

𝑛minor = a kisebb mennyiségben lévő (minor) enantiomer mennyisége

6.5 Jelöld csillaggal a királis P2 foszfin kiralitáscentrumait! (Figyelem: a hibás csilla-
gokért pontlevonás jár, amíg 0 pontig nem érsz!!!)

6.0 pt

6.6 Add meg a 3 termék 𝑛major/𝑛minor arányát! 3.0 pt

A Lu-féle (3+2)-cikloaddíció egy sokoldalú eszköz a szerves szintézisekben. Például: sikeresen alkalmaz-
ták a (-)-hinesol szintézisében, ami egy fontos hatóanyaga a Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinen-
sis) kínai gyógynövénynek. PPh3katalizátor jelenlétében ciklizálják a királis 7 ciklohexanont terc-butil-
allenoáttal (8), amely folyamat során képződik a 9 főtermék és a 10, 11 és 12 melléktermék. A 10-12
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melléktermékek mind a 9 vegyület izomerjei. A 9 vegyület könnyen átalakítható több lépésen keresztül
a (-)-hinesol termékké.

6.7 Az alábbi vegyületek közül válaszd ki melyik nem lehet a 10-12melléktermékek
egyike sem!

5.0 pt
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Foszfin királyság

Az egész 7%-a
Kérdés 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Össz
Pontok 3 6 8 5 6 3 5 36

Eredmény

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Az élet szerves molekulái

Az egész 9%-a
Kérdés 7.1 7.2 7.3 Össz
Pontok 12 8 12 32

Eredmény

A komplex peptidek és fehérjék szintézise egy kihívásokkal teli feladat. Kínai kutatók 1965. szeptember
17-én állították elő először mesterségesen a kristályos szarvasmarha inzulint, és ezzel meghatározóan
járultak hozzá az élő szervezetekműködésénekmegértéséhez és amodern fehérjeszintézis korszakának
kezdetéhez.

A kristályos szarvasmarha inzulin előállításának 50. évfordulójára (2015) kibocsátott bélyeg

A peptidek és fehérjék szintézisének legelemibb lépése az amidkötés kialakítása karboxil-csoportokból és
amino-csoportokból. Az allenon (2) enyhe körülmények között képes aktiválni az 1 karbonsavatmiközben
a 3 intermedier képződik. A 3 intermedier a 4 aminnal reagálva jó hozammal adja az 5 amidot, míg a
reakcióban keletkezik a 6 vegyület is.
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Az allenonhoz (2) hasonlómódon tudja aktiválni a karbonsavakat azN-etinil-N-metil-p-toluolszulfonamid
(MYTsA), amelynek a legnagyobb súlyú határszerkezete a 7 (a Ts csoport hozzájárulását a határszerke-
zethez nem kell figyelembe venni).

7.1 Rajzold fel a 7 vegyület, a 9 intermedier és a 12 vegyület szerkezetét! Jelöld a
sztereocentrumok sztereokémiáját is!

12.0 pt

A peptidlánc növekedésével az amidcsoport kialakítása egyre nehezebbé válik és így a megszokott mód-
szerek nem használhatók a fehérjék szintézisére. A kristályos szarvasmarha inzulin szintéziséhez kidol-
goztak egy acil-hidrazin (13) kémián alapuló módszert két peptidlánc összekapcsolására. Ahogyan azt a
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következő reakcióegyenlet is mutatja, a 15 és 16 vegyületek készségesen reagálnak egymással trietila-
min jelenlétében.

Megjegyzés: P1, P2 =peptidek

7.2 Rajzold fel a 15 és 16 vegyületek szerkezetét! 8.0 pt

A de novo szintézisen kívül a kutatók a már meglévő fehérjéket is módosíthatják. Bár a fehérje felszínén
számos reaktív funkciós csoport található (mint az amino, tiol és karboxil csoportok), közülük a legnuk-
leofilebb tiol csoport fog először reagálni, amikor a fehérjét Michael-addíciós reakcióba visszük elektrofil
reagenssel (mint az N-fenil-maleimid (18)).

Enyhén bázikus körülmények között (pH=7,5) a 19 reagens reagál a 20 fehérje tiol csoportjával, miköz-
ben a 21 semleges intermedier képződik. Ez hidroxidion támadásának hatására a 22 vegyületet adja. A
22 vegyület egyensúlyban van a 23 nyíltláncú formával, amely egy újabb 20 fehérjével tud reagálni. A
keletkező főtermék is létezhet nyílt láncú (24) és gyűrűs (25) formában, amelyek a 22 és 23 vegyületekhez
hasonlóan egyensúlyban vannak.
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7.3 Rajzold fel a 21 intermedier és a 24-25 vegyületek szerkezetét! A sztereokémiát
nem kell jelölni.

12.0 pt
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Az élet szerves molekulái

Az egész 9%-a
Kérdés 7.1 7.2 7.3 Össz
Pontok 12 8 12 32

Eredmény

7.1 (12.0 pt)

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

7.2 (8.0 pt)

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

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Lenyűgöző királis spiro-katalizátorok

Az egész 10%-a
Kérdés 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Össz
Pontok 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Eredmény

A királis vegyületek kulcsfontosságúak az emberi egészség és a gyógyászat szempontjából. A jelenleg
alkalmazott gyógyszerkészítmények több mint 50%-a királis vegyületek egyetlen enantiomerjét tartal-
mazza. A királis vegyületeket azonban hatalmas kihívás enantioszelektíven előállítani. Qilin Zhou kuta-
tócsoportja a kínai Nankai Egyetemen kifejlesztett több olyan királis spiro-katalizátort, melyek aktivitása
új szintre emelte az aszimmetrikus szintéziseket, és így a gyógyszeripar is előszeretettel használja őket.
Ezeket a katalizátorokat akár 0,00002mol%mennyiségben is alkalmazhatják, és 99,9% ee-t is elérhetnek
velük. A kutatást 2019-ben a Kínai Nemzeti Természettudományos Díj első helyével jutalmazták.

Megjegyzés:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

A rész

Az alábbi ábra a SpiroPAP királis ligandum szintézisét mutatja be.
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Megjegyzés:

eq = ekvivalens

Ar = 3,5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Rajzold fel az 1, 2, 4, 5 vegyületek szerkezetét a sztereokémia figyelembevétele
nélkül!

16.0 pt

8.2 Az alábbi reagensek közül válaszd ki azt, amelyiket NEM lehet használni a 8-9
átalakítás során az A helyén!
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

A 6-os racémspiro-vegyületet (–)-mentil-kloroformáttal (10) reagáltatva a 11a és 11b vegyületeket kapjuk.
Ezeket oszlopkromatográfiával el lehet választani egymástól, majd hidrazinolízissel előállítható belőlük
az optikailag tiszta (+)-6 és (–)-6.
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Theory

Q8-3
Hungarian (Hungary)

Megjegyzés:

eq= ekvivalens

8.3 Válaszd ki az igaz állítást az alábbiak közül!
(a) A 11a és 11b vegyületek enantiomer párt alkotnak.
(b) A 11a és 11b vegyületek diasztereomer párt alkotnak.
(c) A 11a és 11b vegyületek cisz-transz izomerek.
(d) A 11a és 11b vegyületek konformációs izomerek.

2.0 pt

B rész

Az Ir-SpiroPAP katalizátort SpiroPAP ligandum és [Ir(cod)Cl]2 (cod = ciklookta-1,5-dién) reakciójával állí-
tották elő metanolban, hidrogéngáz jelenlétében az alábbi ábra szerint.
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Theory

Q8-4
Hungarian (Hungary)

Megjegyzés:

Ar = 3,5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Mennyi az Ir oxidációs száma az Ir-SpiroPAP katalizátorban? 2.0 pt

8.5 Hány vegyértékelektron van az Ir d pályáin az Ir-SpiroPAP katalizátorban? 2.0 pt

A királis Ir-SpiroPAP katalizátort alkalmazták a 22Mulinane-típusú diterpén aszimmetrikus totálszintézi-
sében az alábbi ábra szerint.

8.6 Rajzold fel a 15 és 16 vegyületek szerkezetét és jelöld amegfelelő sztereokémiát
is!

8.0 pt
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Hungarian (Hungary)

8.7 Az alábbi reagensek közül válaszd ki a legmegfelelőbbet B helyére.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Az alábbi reagensek közül válaszd ki a legmegfelelőbbet C helyére.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Hungarian (Hungary)

Lenyűgöző királis spiro-katalizátorok

Az egész 10%-a
Kérdés 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Össz
Pontok 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Eredmény

A rész

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)

HUN-2 T-8 A-1



Theory

A8-2
Hungarian (Hungary)

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

B rész

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

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

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

Q9-1
Hungarian (Hungary)

A capitulakton totálszintézise

Az egész 9%-a
Kérdés 9.1 9.2 9.3 9.4 Össz
Pontok 24 2 16 2 44

Eredmény

A Curculigo capitulata egy Dél-Kínában megtalálható gyógynövény, mely régóta használatos a hagyo-
mányos kínai gyógyászatban számos betegség kezelésére. A capitulaktont (1) a Curculigo capitulata
gyökeréből izolálták. Szerkezetét és abszolút konfigurációját spektroszkópiai adatok és a totálszintézise
alapján sikerült egyértelműen meghatározni.

A 1 totálszintézise a kereskedelmi forgalomból beszerezhető 4-brómveratrol (2) jódozásával indult a 12-
es kulcsintermedieren keresztül, ahogy az alábbi ábra mutatja.
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Theory

Q9-2
Hungarian (Hungary)

Megjegyzés:

cat = katalizátor

eq = ekvivalens

9.1 Rajzold fel a 3-5, 8, 9 és 11 vegyületek szerkezetét és jelöld a sztereocentrumok
sztereokémiáját!

24.0 pt
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Q9-3
Hungarian (Hungary)

Az (R)-epiklórhidrint (7) (+)-mannitolból (13) állították elő az alábbi szintézisúton keresztül.

Megjegyzés:

cat = katalizátor

conc = tömény
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Theory

Q9-4
Hungarian (Hungary)

9.2 Az alábbi körülmények közül válaszd ki a legmegfelelőbbet A helyére!
(a) Piridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Vízmentes ZnCl2

2.0 pt

9.3 Rajzold fel a 15, 16, 18 és 19 köztitermékek szerkezetét és jelöld a sztereocent-
rumok sztereokémiáját!

16.0 pt

A 14-es diketált úgy is elő lehet állítani, hogy a (+)-mannitolt (13) 2-metoxipropénnel (23) reagáltatják
katalitikus mennyiségű toluolszulfonsav (TsOH) jelenlétében, vízmentes toluolban. A modellreakció az
alábbi ábrán látható.

9.4 A javasolt mechanizmus szerint a reakció az I-V intermediereken keresztül ját-
szódik le, ahogy a fenti ábra is mutatja. Válaszd ki a kulcsintermedierek megfe-
lelő sorrendjét, ahogy azok a reakció során követik egymást!
(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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A9-1
Hungarian (Hungary)

A capitulakton totálszintézise

Az egész 9%-a
Kérdés 9.1 9.2 9.3 9.4 Össz
Pontok 24 2 16 2 44

Eredmény

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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A9-2
Hungarian (Hungary)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

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

HUN-2 T-9 A-2
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A9-3
Hungarian (Hungary)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

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