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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

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

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

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

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

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

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

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

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

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

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

𝑐ox

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

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

1
[A] = 1

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

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

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

3𝜋𝑟3

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

OMN-4 T-0 G-6



Theory

G0-7
English (Official)

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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Instruction General

.problems 9 has examination This •

calculator. non-programmable and pen a only Use •

exam. the complete to hours 5 have You •

given. is command START the when only Begin •

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

graded. be will boxes

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

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

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

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

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

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

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

(D) [ ] (C) [ ] (B) [ ] (A) [ ✓ ]

LUCK! GOOD
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Information Grading and Problems

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

100 Total

OMN-4 T-0 G-3



G0-4
Arabic (Oman)

Theory

Equations and Constants Physical

𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1 constant: Avogadro
𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1 constant: gas Universal
𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa pressure: Standard
𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa pressure: atmospheric Standard
273.15 K scale: Celsius the of Zero
𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1 constant: Faraday
ℎ = 6.626 × 10−34 J s constant: Planck’s
𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg electron: of Mass
𝑐 = 2.998 × 108 m s−1 light: of Speed
𝜋 = 3.141592653589793 pi:

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

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄

𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏
quotient: Reaction
a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D] reaction a For

𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox
equation: Nernst

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

law: rate Integrated
[A] = [A]0 − 𝑘𝑡 order: Zero
ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡 order: First
1

[A] = 1
[A]0

+ 𝑘𝑡 order: Second
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𝑡1/2 = ln2
𝑘 process: order first a for time Half-life

𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

:(A + A ⟶ B) process order second a for time Half-life
𝐴 = 𝜀𝑙𝐶 equation: Beer–Lambert
𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄 work: Electric
𝑄 = 𝐼𝑡 charge: electric of Quantity
𝑉 = 4

3𝜋𝑟3 sphere: a of Volume
𝑆 = 4𝜋𝑟2 sphere: a of area Surface
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Wheel Color The

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

0.1 Figure
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Q1-1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

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

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

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

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

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

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

1.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

4.0 pt
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(COVID-19) 19- لـكوفيد والمرئي السريع النووي الحمض اختبار

الجزء

الدرجات إجمالي من % 9
المجموع 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 السؤال

14 4 4 4 1 1 الدرجات
النتيجة

ويعد . COVID-19 عن المبكر للكشف وبسيطة سريعة طرق إلى ماسة حاجة هناك كانت COVID-19 جائحة خضم في
على النانوية الذهب جسيمات فيها ُتستخدم التي الواعدة، الطرق إحدى النانوية الذهب جسيمات بمساعدة الكشف
يرتبط .( المولي االنطفاء (معامالت لها المولية االمتصاصية الرتفاع نظًرا االختبار لشرائط مرئية كقراءات واسع نطاق
جسيمات حجم كان كلما عام، وبشكل وتشتتها. بأحجامها وثيًقا ارتباًطا النانوية الذهب لجسيمات اللوني المظهر
إلى األحمر من اللون يتحول ، النانوية الجسيمات تتجمع أن بمجرد احمراًرا. أكثر اللون كان كلما أكبر، النانوية الذهب

األزرق.

فإن ، b و a السلسلة أحادي النووي الحمض ِقَطع من بنوعين النانوية الذهب جسيمات سطح تعديل يتم عندما
من المحلول لون تغير في يتسبب مما a، ’b’ المستهدف النووي الحمض وجود في تتجمع النانوية الذهب جسيمات
النووية األحماض اكتشاف يمكن ، المبدأ هذا على واستناًدا أدناه). موضح هو (كما قليلة دقائق في أزرق إلى أحمر

كورونا فيروس على تحتوي ما عينة من جمعها تم التي المستهدفة

(أحمر) مشتت (أزرق) مجمعة

OMN-4 T-1 Q-1
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pt 1.0 في (a-f) مناسب بحرف المشتتة النانوية الذهب لجسيمات االمتصاص نطاق منطقة حدد
العامة) التعليمات صفحة في 0.1 الشكل في األلوان عجلة

1.1

pt 1.0 مقارنة تجمعها. بمجرد النانوية الذهب لجسيمات االمتصاص طيف في التغير إلى أشر
الموجي الطول فإن ، المشتتة النانوية الذهب لجسيمات المتصاص الموجي بالطول

المجمعة: النانوية للجسيمات
أطول يصبح (a)
أقصر تصبح (b)
يتغير ال (c)

1.2

.(𝜌 = 19.3g cm−3 تعادل (بكثافة صلب كذهب وثيق بشكل معبأة ذهب ذرات من النانوية الذهب جسيمات تتكون

pt 4.0 يبلغ التي الكروية النانوية الذهب جسيمات في الموجودة (𝑁 ) الذهب ذرات عدد احسب
30.0nm قطرها

1.3

HAuCl4 · ) (III) الهيدروجين كلوروأورات رباعي بين اختزال األكسدة- تفاعل على النانوية الذهب جسيمات تصنيع يعتمد
إلى بالكامل HAuCl4 · 3H2O من 5.2mg تحويل تم الصوديوم). سترات (مثل مختزلة ومواد ( 3H2O,MW = 394
المحلول امتصاص قيس ثم .100.0mL حجمه تفاعل محلول في 30.0nm بقطر موحدة كروية ذهبية نانوية جسيمات
UV-Vis). ) المرئية - البنفسجية فوق األشعة مطياف بواسطة 530nm عند 0.800 يساوي أنه فُوجد الناتج األحمر

pt 4.0 النانوية الذهب جسيمات لمحلول المولية) (االمتصاصية المولي االنطفاء معامل احسب
الحامل للوعاء البصري المسار النانوية. الذهب جسيمات من مول لكل 530nm عند الناتج

. 1 cm هو للعينة المستخدم
𝑁 = استخدم ، 1.3 السؤال في (𝑁 ) الذهب ذرات عدد على الحصول في فشلت (إذا

( 1.00× 105

1.4

الحلق مسحة عينة جمع وتم المستهدف. النووي الحمض عن اللوني للكشف القياسية اإلضافة طريقة اسُتخدمت
امتصاص قياس تم ، أدناه) موضح هو (كما والماء المجس محاليل إضافة بعد جزأين. إلى بالتساوي قسمت ثم األصلية

منفصل. بشكل 600nm عند الناتج المحلولين

االمتصاص حجم ِلـ القياسي المحلول حجم محلول حجم حجم الرقم
الماء المحلول محتوى النانوية الذهب جسيمات الحلق مسحة
(mL) 2.0μg mL−1 النواة مع معدلة (mL) العينة

(mL) النووي الحمض mL الحمض قطع
0.400 0.10 0.00 0.80 0.10 1
0.900 0.00 0.10 0.80 0.10 2
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pt 4.0 األصلية. الحلق مسحة عينة في الفيروسية النووية األحماض تركيز احسب 1.5
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COVID-19 لـ والمرئي السريع النووي الحمض اختبار

الجزء

الدرجات إجمالي من % 9
Total 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 السؤال
14 4 4 4 1 1 الدرجات

النتيجة

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

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

)pt (4.0 1.3

𝑁 = ______________________________

OMN-4 T-1 A-1
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)pt (4.0 1.4

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

)pt (4.0 1.5

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chromium in Ancient and Modern Times

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

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.

OMN-4 T-2 Q-1
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

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

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

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

OMN-4 T-2 Q-2
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

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

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

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

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

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

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

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

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

1.0 pt

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

5.0 pt

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

2.0 pt
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والحديثة القديمة العصور في الكروم

الجزء
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القصر) متحف موقع من (الصورة

احتوت تقريًبا). عام 1000 (قبل وسونغ تانغ سالالت في شائًعا وكان خاص صيني خزف هو المزجج األسود الخزف
أخرى انتقالية فلزات أكاسيد مع خلطه تم والذي ، الرئيسي للون تجسيد كعامل الحديد أكاسيد على الخزفية األواني
شائًعا األسود المزجج الخزف يزال ال الواقع وفي ، حالًيا أسود. أو غامق بني أو أوبورن مثل للون مختلف مظهر إلبداء

الصين. في
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أكاسيد تحتوي . spinel structure إسبنيل بنية مع الحديد على تحتوي أكاسيد من النموذجي األسود الزجاج يتكون
O2− أيونات من المتقارب المكعبي الرص مصفوفة من البنائي التركيب ويتكون AB2O4 العامة الصيغة على اإلسبنيل
، األوجه ثماني في الشواغر نصف B الكاتيونات وتحتل األوجه الرباعية الفراغات (1/8) ُثمن A الكاتيونات تشغل حيث

الخلية. لوحدة (a) 2.1 الشكل في موضح هو كما

اإلسبنيل لهيكل توضيحي شكل : 2.1 الشكل

الحواف المتقطعة الخطوط وتمثل ، مكعبة فرعية وحدات 8 إلى اإلسبينيل لتركيب المكعبة الخلية وحدة تقسيم يمكن
(الشكل II النوع من األخرى األربع والوحدات ، I النوع إلى الفرعية الوحدات من أربع تنتمي الفرعية. للوحدات الداخلية

(c). 2.1 الشكل في موضحة الثاني والنوع األول النوع من المتجاورة الفرعية الوحدات تفاصيل (B)). 2.1

pt 2.0 الخلية؟ وحدة في B و A النوع من الكاتيونات عدد كم 2.1

مختزل جو في معينة بنسب Cr2O3 و Fe2O3 تحميص طريق عن اإلسبنيل بتركيب األسود السيراميك طالء إنتاج يمكن
نقي. متكافئ مركب إلى تماًما تتحول فإنها ، 36.4 :3.66 كتلية بنسبة Cr2O3 و Fe2O3 يتفاعل عندما . (I) (التفاعل

فقط. A األوجه رباعية المواقع فيه الحديد كاتيونات تشغل إسبنيل تركيب الناتجة المادة لدى
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pt 1.0 اختزاله؟ يتم عنصر أي ، (I) التفاعل في 2.2

pt 6.0 واحدة. لخلية B المواقع في Cr3+ و Fe3+ عدد احسب 2.3

الطالء في الكروم على تحتوي صبغات ُتستخدم ، األسود السيراميك طالء في مات مطعِّ استخدام إلى باإلضافة
صبغة تحويل يمكن .6+ و 3+ و 2+ مثل ، مختلفة أكسدة حاالت في الكروم من الناشئ الوفير اللون بسبب والطباعة
باللون G و F و E تكون حيث ، التالية العملية في (D-G) األخرى المركبات من سلسلة إلى Cr2O3 األخضر الكروم

التوالي. على واألحمر والبرتقالي األصفر

pt 1.0 . E للمركب الكيميائية الصيغة اكتب 2.4

pt 2.0 . G إلى F من التفاعل معادلة اكتب 2.5

pt 1.0 . H يكون أن يمكن الذي العامل اختر
FeSO4 (A)
FeCl3 (B)

ZnSO4 (C)
CuSO4 (D)

2.6
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سبيل فعلى الحفز. لعملية أيًضا مفيد ولكنه الصبغات، إلنتاج فقط مهًما عامل للكروم التأكسد حالة تغير يعتبر ال
مسامية داعمة مادة على مة المطعِّ الكروم أكسيد أنواع من اإليثيلين لبلمرة النموذجي فيليبس حفاز يتكون ، المثال
ُيفترض والذي ، (1) األولي المحفز في اللب هو النواة رباعي المتناسق Cr(VI) نوع يعتبر المتبلورة. غير السيليكا مثل
المتناسق استخدم ويقترح البداية. في اإليثيلين جزيئات بواسطة (2) المتناسق في Cr(II) نوع إلى بسرعة يختزل أن

إضافي. بشكل اإليثيلين جزيئات بلمرة لتحفيز 2 رقم

pt 1.0 المرئية البنفسجية- فوق األشعة طيف بواسطة اإليثيلين مع 1 المركب تفاعل تتبع يمكن
الضوء وامتصاص 21500 cm−1 عند 1 لـلمركب الضوء امتصاص ُتظهر والتي ، UV-vis
المجموعة اختر التوالي. على ، المرئي الضوء منطقة في 16700 cm−1 عند 2 ِلـلمركب

التعليمات. صفحة في الموجودة 2 و 1 األلوان من المناسبة
التوالي على واألبيض البرتقالي (A)
التوالي على واألزرق البرتقالي (B)

التوالي على ، والبرتقالي األزرق (C)
التوالي على واألبيض األزرق (D)

2.7

pt 5.0 مع منتظم األوجه ثماني بلوري حقل في يقع 2 المركب في Cr(II) أيون أن بافتراض
من d الفلك إللكترونات االلكتروني التركيب ارسم ،16000 cm−1 تبلغ Δo تقسيم طاقة
Cr(II) أليون (CFSE) البلوري المجال استقرار طاقة احسب ثم . 2 المركب في Cr(II) أيون

(23500 cm−1 هي 2 في Cr(II) لـ P االقتران طاقة (مالحظة: .2 في

2.8

pt 2.0 على احتوائها عند البارامغناطيسية الخصائص التناسقية األيونات / المركبات ُتظهر
الفلزية الكاتيونات من (μ) المقابل المغناطيسي العزم حساب ويتم ، متزاوجة غير إلكترونات
المتزاوجة. غير اإللكترونات عدد هو n حيث 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B العالقة بواسطة االنتقالية

.2 في Cr(II) لأليون 𝜇B بداللة المغناطيسي العزم احسب

2.9
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)pt (2.0 2.1

B ∶ ________ A ∶ ________

)pt (1.0 2.2

)pt (6.0 2.3
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)pt (1.0 2.4

)pt (2.0 2.5

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

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

CFSE = ______________________________cm−1

)pt (2.0 2.9

𝜇 = __________𝜇B
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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 themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

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

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

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

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

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

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.

OMN-4 T-3 Q-3
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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وتحويله الكربون أكسيد ثاني غاز التقاط

الجزء

الدرجات إجمالي من % 14
3.12 3.11 3.10 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 السؤال

42 2 2 7 5 2 2 8 2 3 2 5 2 الدرجات
النتيجة

في الكربون أكسيد ثاني تركيز زيادة ُحددت وقد الحاضر. الوقت في العالمية التحديات أهم أحد المناخ تغير يعد
التقاط دراسة اجتذبت الراهن الوقت وفي العالمي. الحراري لالحتباس األساسي المحرك أنها على الجوي الغالف

كبيًرا. اهتماًما وتحويله الكربون أكسيد ثاني

واعدة. طريقة المحيط الهواء من مباشرة CO2 استخالص إلى تهدف التي (DAC) المباشر الهواء التقاط تقنية تعد
امتصاص يتم حيث ، NaOH ،عادًة قلوي هيدروكسيد بمحلول الرطب الغسل هي DAC لـ التقليدية الطريقة أما
طريق عن المستهلكة الماصة المادة تجديد يتم .(1 (الخطوة 10 ≈ pH الهيدروجيني الرقم حتى الهواء في CO2
في استالمه تم الذي A األبيض الراسب يتحلل .(2 (الخطوة النظام في الكالسيوم هيدروكسيد من جرعات إضافة
، أخيًرا .(3 (الخطوة اللون أبيض B آخر ومركب الكربون أكسيد ثاني تكوين إلى يؤدي مما °C 700 عند 2 الخطوة
H2CO3: عالية.( طاقة العملية هذه تتطلب . B للمادة الماء إضافة طريق عن الكالسيوم هيدروكسيد إنتاج يمكن

𝐾a2 = 4.7 × 10−11 ،𝐾a1 = 4.5 × 10−7

 

pt 2.0 التوالي. على B و A للمركبات الكيميائية الصيغ اكتب 3.1

pt 5.0 محلول يستخدم .3 -1 الخطوات في الممكنة التفاعالت لجميع الموزونة المعادالت اكتب
ماصة. كمادة NaOH

3.2

DAC لتطبيق الرطب الغسل عملية في القلوي المحلول لتجديد كهروكيميائية عملية تطوير تم ، األخيرة اآلونة في
نظام على العملية تعتمد استخدامه. أو بتخزينه تسمح بطريقة النقي الكربون أكسيد ثاني غاز استرداد ويمكن ،

.3.1 الشكل في موضح هو كما ، (HRES) H2 تدوير إلعادة كهروكيميائي
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المخبري للجهاز التخطيطي الرسم 3.1 الشكل

. (C) الكاثود ومنطقة ، (B) التحميض ومنطقة ، (A) األنود منطقة أقسام: ثالثة على الكهروكيميائية الخلية تحتوي
الناتجة البروتونات نقل يتم العملية هذه أثناء في M2. و M1 لأليونات انتقائية نفاذة أغشية بواسطة فصلها يتم
من القادم (NaHCO3-Na2CO3) المستهلك المحلول تغذية يتم حيث التحميض حجرة إلى األنود عند H2 أكسدة من
(1 (التفاعل هيدروكربونات إلى الكربونات تحويل إلى للمحلول الهيدروجيني الرقم انخفاض يؤدي الهواء. موصل
المذاب الكربون أكسيد بثاني مشبًعا المحلول يكون وعندما .(2 (التفاعل الكربونيك حمض إلى والهيدروكربونات
الكربون أكسيد ثاني غاز إطالق إلى إضافي بشكل الهيدروجيني الرقم انخفاض يؤدي ، (0.033mol L−1 (ذوبانيته:
DAC كممتص الكاثود من المحلول استخدام إعادة ويمكن األنود إلى الكاثود في المتكون H2 إدخال يتم .(3 (التفاعل

pt 2.0 التوالي على (C) والكاثود (A) األنود قطب من كل تفاعالت اكتب 3.3

pt 3.0 (B) التحميض منطقة في 3 إلى 1 للتفاعالت الموزونة المعادالت اكتب 3.4

pt 2.0 النظام. تشغيل أثناء الكاتيونات حركة صحيح بشكل يصف ما لكل √ عالمة ضع
B. إلى A من M1 عبر H+ أيونات تتخلل (a)
C. إلى B من M2 عبر H+ أيونات تتخلل (b)

A. إلى B من M1 عبر Na+ أيونات تتخلل (c)
C. إلى B من M2 عبر + Na أيونات تتخلل (d)

M2. و M1 عبر Na+ و H+ أيونات تتخلل أن يمكن (eـ)

3.5

0.050 mol L−1 Na2CO3 المحلول تدفق ومعدل 2.00 A الخلية عبر المار التيار يكون عندما مستقر بشكل الخلية تعمل
منطقة في الهيدروجيني الرقم على الحفاظ يتم .10.0 mLmin−1 هو B المنطقة في ( 0.10 mol L−1 NaHCO3 -

المستقرة. الحالة في 1 عند األنود

pt 8.0 .(mmol min−1بوحدة) الكربون أكسيد ثاني غاز إنتاج معدل احسب 3.6
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واستخدام اللتقاط واعدة مواد وهي (MOFs) العضوية المعدنية األطر من فرعية فئة (ZIFs) إيميدازوالت الزيوليت تعتبر
رباعي منسقة معدنية أيونات مع األبعاد ثالثية أطر تشكل أنها حيث الزيوليت. ZIFs هياكل تشبه الكربون. أكسيد ثاني
، (HIm) لإليميدازول مرافقة كقاعدة ومشتقاته. (Im−) imidazolate بواسطة موصولة (Zn2+ ،Co2+ (مثل األوجه
M-Im-M زاوية أن ُوجد وقد . N النيتروجين من ذرتين بواسطة (M) الفلزية بالكاتيونات اإليميدازوالت أنيون يرتبط
ZIFs من كبير عدد تصنيع إلى أدى مما أدناه) موضح هو (كما الزيوليت في المفضلة هي (145°) Si-O-Si زاوية تشبه

الزيوليت. نوع من األوجه رباعي بنائي بتركيب

في موضح هو كما ، (SOD) sodalite سودااليت إطار تتبنى والتي ، ZIFs ِلـ الممثلة الصيغ من واحًدا ZIF-8 يعتبر
MAF-4) اسم عليه (أطلقوا al. et Chen Xiao-Ming الصين علماء أحد بواسطة مرة ألول ZIF-8 تصنيع تم .3.2 الشكل
شكل في يتبلور الذي HmIm). ، (C3N2H3)CH3) methylimidazole-إيميدازول ميثايل -2 مع Zn2+ تفاعل خالل من
هو (كما nm 1.16 يبلغ فعال مسام بقطر المذيب من خالية لمرحلة 𝑎 = 1.632 nm يعادل: خلية بمعامل مع مكعبي

d) 3.2 الشكل في الداخلية االفتراضية الكرة بواسطة موضح
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ZIF-8 وهيكل SOD بنية : 3.2 الشكل
SOD لقفص بنائي تركيب (a)
H) (ذرات وإيميدازوالت السطوح) رباعي مراكز (في Zn2+ من يتكون ZIF-8 في SOD قفص (b)
للتوضيح ٌحذفت
بالمربع الموضحة الخلية وحدة مع SOD إطار (c)
ZIF-8. في االفتراضية المجاالت بواسطة المسام بعض تمييز يتم (d)

على 2-methylimidazolate و 2-methylimidazole يمثالن اللذين ”mIm” و ”HmIm” الرمز استخدام ملحوظة:يمكنك
التالية. األسئلة حل في التوالي

pt 2.0 السوداليت. لمادة الفردي القفص صيغة اكتب 3.7
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pt 2.0 ZIF-8. لـمركب الخلية وحدة مكونات اكتب 3.8

pt 5.0 1g بمقدار االفتراضية) المجاالت غرار (على للمسامات (S) الداخلية السطح مساحة احسب
.(m2 (بوحدة ZIF-8

3500 فاستخدم ، السابق) السؤال (في الخلية وحدة مكونات معرفة من تتمكن لم إذا
. الخلية لوحدة جزيئي كوزن

3.9

pt 7.0 الحجم إلى المسام حجم نسبة هي R المسامية حيث ) ZIF-8 للمادةـ R المسامية احسب
.(cm3 بوحدة 𝑉𝑝 ) ZIF-8 1g البالغ المسام وحجم للمادة) الفعلي

3.10

عالية. مضافة قيمة ذات كيميائية مواد إلى CO2 الكربون أكسيد ثاني تحويل لتعزيز كمحفز أيًضا ZIF-8 يعمل أن يمكن

.CO2 ِلـ الحلقية اإلضافة طريق عن الحلقية الكربونات تحضير هو الكربون أكسيد ثاني لتثبيت الواعدة الطرق أكثر أحد
اآلتي: المثال في كما

ZIF-8: محفز فوق حلقية كربونات إلى الكربون أكسيد لثاني التحفيزي للتحويل آلية اقتراح تم
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pt 2.0 ميكانيكية أكمل ، أعاله المذكورة التحفيزية العملية في حمضية مواقع يوفر ZIF-8 كان إذا
التالية: األنواع من المناسبة الوسيطة المركبات باختيار التفاعل) التفاعل(آلية

التوالي على II و I لـ المقابلة الوسيطة المركبات اختر

3.11

في تطبيقه تم إذا يتلف سوف هيكلها أن حديثة دراسة كشفت ذلك، ومع نسبًيا. مرتفًعا حرارًيا ثباًتا ZIF-8 ُيظهر
ZnCO3 تكوين إلى ZIF-8 مع H2O و CO2 من كل وجود يؤدي حيث رطبة. حمضية بيئة

pt 2.0 .H2O و CO2 مع ZIF-8 ـ لتفاعل الموزونة المعادلة اكتب 3.12
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وتحويله الكربون أكسيد ثاني غاز التقاط

الجزء

الدرجات إجمالي من % 14
المجموع 3.12 3.11 3.10 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 السؤال

42 2 2 7 5 2 2 8 2 3 2 5 2 الدرجات
النتيجة

)pt (2.0 3.1

____________________ :A
____________________ :B

)pt (5.0 3.2

:1 الخطوة

:2 الخطوة

:3 الخطوة
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)pt (2.0 3.3

A:

C:

)pt (3.0 3.4

:1 التفاعل

:2 التفاعل

:3 التفاعل

)pt (2.0 3.5

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

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

)pt (2.0 3.7

)pt (2.0 3.8
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)pt (5.0 3.9

𝑆 = ______________________________m2

)pt (7.0 3.10

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

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

)pt (2.0 3.12
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A New Journey for Ancient Sulfur

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

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

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

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

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

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

OMN-4 T-4 Q-1
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

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

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

4.0 pt

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

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

3.0 pt

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

1.0 pt

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

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

5.0 pt

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

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

2.0 pt

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

OMN-4 T-4 Q-2
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

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

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

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

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

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

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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القديم للكبريت جديدة رحلة

الجزء

الدرجات إجمالي من % 16
المجموع 4.12 4.11 4.10 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 السؤال

45 5 6 4 5 4 2 5 1 3 4 4 2 الدرجات
النتيجة

اإلنتاج في واسع نطاق على ، الحاضر الوقت في يستخدم إنه كما القديمة. العصور منذ واستخدم الكبريت ُعرف
مكلفة. غير خام كمادة األدوية وصناعة الكيميائي

وجود في البيريت تسخين طريق عن الكبريت. لعنصر الصناعي اإلنتاج في خام كمادة (FeS2) البيريت استخدام يشيع
الحديد أكسيد إلى باإلضافة 100٪ يساوي نظري بمردود الكبريت عنصر على الحصول ليتم ، الهواء من محدودة كميات

للتفاعل. آخر كناتج (Fe3O4) األسود المغناطيسي

pt 2.0 أعاله. التفاعل تصف التي الموزونة التفاعل معادلة اكتب 4.1

الفعلية. العملية أثناء ثانوي كمنتج SO2 الكبريت أكسيد ثنائي من صغيرة كمية ينتج ، الكبريت عنصر إلى باإلضافة
للمراقبة: التالية الطريقة تستخدم حيث .SO2 كمية قياس طريق عن التفاعل هذا مراقبة يمكن

بواسطة المتكون SO2 فُيمتص حرارته. بدرجة التحكم يتم الشكل أنبوبي فرن في الخام المادة مسحوق ُيسخن
بالماء وُيخفف 500 mL سعة حجمي دورق إلى المحلول ُينقل ، التفاعل اكتمال وعند .NaOH محلول من 2 mol L−1

50.00mL على يحتوي الذي اليود دورق إلى المخفف المحلول هذا من 25.00 mL يضاف بعدها الحجم. إلكمال المقطر
5 min لمدة الظالم في اليود دورق على الحفاظ يجب . H2SO4محلول 20٪ من 5 mL و 0.05122 mol L−1 I2 من
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المحلول لون يتحول عندما . 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 القياسي المحلول باستخدام المحلول معايرة تتم ذلك بعد ،
األزرق. اللون اختفاء حتى المعايرة وتستمر النشا. كاشف 0.5٪ من 3 mL يضاف ، الفاتح البني اللون إلى

pt 4.0 أعاله القياسات في I2 المتضمن الموزون التفاعل معادالت اكتب 4.2

pt 4.0 تساوي الكبريت عنصر من كمية ُجمعت ، البيريت من تبدأ التي االختبارية التجربة هذه في
من 18.47mL استهلك أنه ُوجد أعاله لإلجراء الثانوي الناتج غازات تحليل وعند ، .17.6g
فاحسب ، الكبريت على تحتوي أخرى أنواع تنتج لم أنه بافتراض القياسي. Na2S2O3 محلول

ثانوي؟ كمنتج فقده تم الذي البيريت في للكبريت المئوية النسبة

4.3

Li-ion بطاريات تتجاوز العالية النظرية طاقتها كثافة أن بسبب قوي طاقة تخزين نظام الليثيوم-الكبريت بطارية تعد
حيث .16 Li + S8 −−→ 8 Li2S التالي: النحو على ليثيوم-كبريت لبطارية الصافي التفاعل تبسيط يمكن التقليدية.

التفريغ. أثناء النشطة األنود مادة هو المعدني الليثيوم وفلز الكاثود هو الكبريت

pt 3.0 التفريغ. أثناء (B) واألنود (A) الكاثود عند تحدث التي للتفاعالت الموزونة المعادالت اكتب 4.4

pt 1.0 لتفاعل وفًقا ، لألنود النشطة المادة إلى الكاثود في النشطة للمادة الكتلة نسبة احسب
الصافي البطارية

4.5

3110 mAh تبلغ للتوصيل قابلة وسعة 3.8 V يبلغ تشغيل جهد متوسط تمتلك التي (LIB) ليثيوم-أيون لبطارية يمكن
الكامل. الشحن عند ساعة 22 لمدة مستمر بشكل الفيديو مقاطع لتشغيل المحمول للهاتف الطاقة توفير الساعة في

pt 5.0 التشغيل جهد متوسط يبلغ والتي ، مثالية ليثيوم-كبريت بطارية بحزمة LIB استبدال تم إذا
التفاعل يمكنها نشط كهربائي قطب كمادة الكبريت من 23g على وتحتوي 4.2V بها
البطارية حزمة فيها ستوفر التي الساعات عدد فاحسب ، التفريغ أثناء متكافئة بطريقة
الشحن بعد مستمر بشكل الفيديو مقاطع تشغيل الهاتفمن يتمكن حتى الطاقة الجديدة

الكامل.

4.6

مباشرة S8 اختزال يتم ال ، الحقيقية الليثيوم-كبريت بطاريات في .S8 جزيئات صورة في عام بشكل الكبريت عنصر يوجد
Li2Sn) للذوبان القابلة المختلفة الليثيوم كبريتيدات بولي تنتج متدرجة لتفاعالت يخضع ولكنه ، التفريغ أثناء Li2S إلى
مواد فقدان إلى يؤدي مما ، تآكله إلى ويؤدي األنود في الليثيوم كبريتيدات بولي ينتشر أن ويمكن .(n = 3 − 8 ،

effect shuttle أو المكوك” ”تأثير تسمى الظاهرة هذه النشطة. القطب

pt 2.0 (Li2Sn) الذائب الليثيوم كبريتيد بولي بواسطة األنود لتآكل الموزون التفاعل معادلة اكتب
Li2S ينتج الذي

4.7

على اإللكتروليتي المحلول في polysulfides كبريتيدات البولي أشكال دراسة تمت ، المكوك” ”تأثير قمع أجل من
تمثيال: الوسيطة المنتجات أكثر أحد هو Li2S6 أن حيث واسع. نطاق
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2Li+ + S8 + 2 e− ⟶ Li2S6 + 2S

في موجودان Li2S6(II) و Li2S6(I) أن فوجد ، متماثلة طاقات ذات المتشابهات من اثنين أن نظرية دراسة أظهرت
أدناه الشكل ُيظهر الليثيوم-كبريت. بطاريات في شائع إلكتروليتي مذيب وهو ، (DME) ايثين ميثوكسي 1،2-ثنائي

DME في Li2S6 لتفكك

DME في LiS•
3 و S2−

6 و 6 LiS−
6 و Li2S6لـ الكيميائي االتزان

( 1 bar ,298.15 K ) DME في المختلفة للتفاعالت (kJmol−1) للتفكك جيبس طاقات 4.1 الجدول
Δ𝐺−⊖−

dr (II) Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d1 (I)
43.37 45.13 100.55 18.92 20.68
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pt 4.0 المتشابهات من الثنين االتزان عند التركيز نسبة احسب ، 4.1 الجدول من البيانات باستخدام
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

، (298.15K,1bar) عند DME في
4.8

pt 5.0 لـلتفاعل: الظاهري التفكك ثابت احسب ، 4.1 الجدول من البيانات باستخدام
1bar ، 298.15K عند DME في Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6

4.9

pt 4.0 DME في [LiS•
3] ، [S2−

6 ] ، [LiS−
6 ] ، [Li2S6] تنازلًيا: التالية للمواد االتزان عند التراكيز ب رتِّ 4.10

pt 6.0 هو: 1 bar و 298.15 K عند الماء في المعدني لليثيوم القياسي االختزال جهد

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

للذوبان القياسية جيبس طاقات
مختلفة. مذيبات في Li+(sol) محلول إلى Li+(g) غاز من

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

DME. في المعدني الليثيوم لقطب القياسي االختزال جهد احسب

4.11

ميثيل بثنائي DME استبدال عند ستزداد الليثيوم-كبريت لبطارية الكهربائية الدافعة القوة أن الدراسات أظهرت
الباحثين انتباه تجذب DMSOفي polysulfides الكبريتيدات لبولي المحتلفة األشكال فإن ، لذلك (DMSO). سلفوكسيد

أيًضا.

تم ثم ، DMSO من 10.00mL إلى الكبريت مسحوق 4.81mgمن و Li2S من معينة كمية إضافة تمت ما، اختباٍر في
التالية polysulfides كبريتيدات البولي أن افترض الحجم). في التغير (تجاهل تماًما تذوب حتى وخلطها تسخينها
على المحتوية لألنواع االتزان تراكيز نسبة وكانت S2−

8 ،S2−
7 ، S2−

6 ، S2−
5 ، S2−

5 ، S•−
3 : DMSOفي موجودة كانت فقط

هي: الكبريت

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

pt 5.0 DMSO إلى المضافة Li2S من mg بوحدة 𝑚 األصلية الكتلة احسب 4.12
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القديم للكبريت جديدة رحلة

الجزء

الدرجات إجمالي من % 16
المجموع 4.12 4.11 4.10 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 السؤال
45 5 6 4 5 4 2 5 1 3 4 4 2 الدرجات

النتيجة

)pt (2.0 4.1

)pt (4.0 4.2

)pt (4.0 4.3

%______________________________
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)pt (3.0 4.4

(a)

(b)

)pt (1.0 4.5

الكتلة:______________________________ نسبة

)pt (5.0 4.6

______________________________h
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)pt (2.0 4.7

)pt (4.0 4.8

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

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

)pt (4.0 4.10

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

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

)pt (5.0 4.12

𝑚(Li2S) = ______________________________mg

OMN-4 T-4 A-5



OMN-4 T-5 C
MOHAMMED AL-HABSI

Theory
Interconversion among Nitrogen

Oxides
Cover sheet

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

OMN-4 T-5 C-1



Theory

Q5-1
English (Official)

Interconversion among Nitrogen Oxides

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

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

Part A

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

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

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

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

4.0 pt

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

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

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

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

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

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

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

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

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

600K.
4.0 pt

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

tion at 600K.
3.0 pt

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

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

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

8.0 pt

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

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

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

4.0 pt

Part B

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

OMN-4 T-5 Q-2
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:

OMN-4 T-5 Q-4
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Theory

النيتروجين أكاسيد بين التحويل

الجزء

الدرجات إجمالي من 15٪
المجموع 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 السؤال

45 6 4 6 4 8 3 4 2 4 4 الدرجات
النتيجة

من واحدة هي ( NOx بالطريقة عادًة ُتكتب والتي ، ...إلخ N2O,NO,NO2,N2O4ذلك في (بما النيتروجين أكاسيد
والضباب الحمضية واألمطار األوزون استنفاد مثل ، المشاكل من سلسلة تسبب أن يمكن التي الرئيسية الهواء ملوثات
NOx النيتروجين أكاسيد وتحويل انبعاثات في التحكم يجب ، لذلك الحراري. االحتباس وتأثيرات الضوئي الكيميائي

2NO+O2 ⟶ 2NO2 التفاعل عبر NO2 إلى NO أكسدة من التحقق يجب لذا الهواء. جودة لتحسين

A الجزء
الجوي: الغالف في التالية اآللية خالل من التفاعل هذا يحدث أن عمومًا المقبول من

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 +O2 −−→ 2NO2 (2)

ثابت إلى يشار . اإلتزان قبل ما تفاعل هو (1) التفاعل أولية. تفاعالت هي (1) التفاعل ومعكوس (2) و (1) التفاعلين
التفاعل معدل وثابت ، الكلي التفاعل لمعدل المحددة الخطوة هو (2) التفاعل .𝐾𝑐1 أنه على التركيزات حيث من إتزانه

𝑘2 هو

pt 4.0 [O2] و [NO] لـ كدالة 2NO+O2 ⟶ 2NO2 لـ الكلي للتفاعل التفاعل معدل صيغة استنتج
𝑘2 و 𝐾𝑐1 و

5.1

ثوابت). 𝑁 و 𝑀 ) أن حيث ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) أنه على تقريبًا 𝐾𝑐1 اإلتزان ثابت على حرارة درجة تأثير وصف يمكن
التنشيط وطاقة 𝐴2 لـ األس قبل ما عامل مع equation Arrhenius أرهينيوس معادلة الحرارة درجة مع 𝑘2 تغير يتبع

الحرارة. درجة عن مستقلة 𝐴2 و 𝐸a,2أن افترض .𝐸𝑎,2 الظاهرة

pt 4.0 لتفاعل (𝐸𝑎+ ) الظاهرة التنشيط وطاقة (𝐴+) األسي قبل ما بعامل الخاصة الصيغ استنتج
𝐸𝑎,2 و 𝐴2 و 𝑁 و 𝑀 من لكل كدوال 2NO+O2 ⟶ 2NO2

5.2

OMN-4 T-5 Q-1
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التنشيط وطاقة ، 600K عند 6.63 × 105 L2mol−2min−1 هو الكلي للتفاعل ((𝑘+)) الظاهر التفاعل معدل ثابت
.1.20 kJmol−1 الظاهرة

pt 2.0 .700 K عند التفاعل لهذا (L2mol−2min−1 (بوحدة التفاعل معدل ثابت احسب 5.3

كما هي كلفن 298.15 K عند (S−⊖−m ) القياسية (االنتروبي) والعشوائية (ΔfH−⊖−m ) للتكوين القياسي الحراري المحتوى
يلي:

NO2(g) O2(g) NO(g)
33.1 91.3 (kJmol−1)Δf𝐻−⊖−m
240.1 205.2 210.8 (J K−1mol−1)𝑆−⊖−m

مستقلة كميات 2NO + O2 ⟶ 2NO2 لـلتفاعل االنتروبي وتغيرات للتفاعل القياسي الحراري المحتوى اعتبار يمكن
اآلتية. األسئلة في مثالية الغازات جميع اعتبر الحرارة. درجة عن

pt 4.0 .600K عند التفاعل لهذا (𝐾−⊖−
𝑝 ) الحراري الديناميكي االتزان ثابت احسب 5.4

pt 3.0 .600K عند التفاعل لهذا kJmol−1 بوحدة Δr𝑈−⊖−m الداخلية للطاقة القياسي التغير احسب 5.5

O2 و NO من كل تركيز عن مستقل 2NO2 ⟶ 2NO+O2 تفاعل معدل أن التجريبية المالحظة تظهر

pt 8.0 الظاهر التفاعل معدل ثابت استخدام (يمكن التفاعل لهذا التفاعل معدل صيغة استنتج
600 K عند الظاهرة 𝑘− قيمة واحسب (𝑘− كـ مباشرة

𝐾−⊖−
𝑝 (K 600) = استخدم ، 5.4 السؤال في 𝐾−⊖−

𝑝 (K 600) قيمة إيجاد من تتمكن لم إذا
350.0

5.6

تحويل تم االتزان. إلى بالوصول له وُسمح 600K عند به االحتفاظ يتم ثابت حجم ذات حاوية إلى NO2 غاز إدخال تم
مثالية. الغازات جميع اعتبر .O2 و NO إلى المتفاعلة المادة من بالمائة 20

pt 4.0 االتزان. عند هذا التفاعل لنظام الكلي الضغط احسب
𝐾−⊖−

𝑝 (600K) = فاستخدم ، 5.4 السؤال في (𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) قيمة إيجاد من تتمكن لم إذا

(350.0

5.7

B الجزء
خالل من يكون NOx انبعاث لتقليل األساليب أحد .NOx النيتروجين ألكاسيد الرئيسي المصدر الصناعة عوادم تعتبر
NOلـ المنخفض التركيز وبسبب الماصة. المواد بواسطة أخرى مرة NO2 لـ الحًقا واالمتصاص NO2 إلى NO أكسدة
عام وبشكل . الصناعي الطلب لتلبية للغاية بطيئة تكون الجوي الغالف في التلقائية األكسدة فإن ، العادم في
من (CatX) معين حفاز السطح على NO أكسدة تستمر التفاعل. هذا لتسريع الصلبة الحفازة المواد استخدام يتم ،

OMN-4 T-5 Q-2
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الموقع): باسم االمتزاز موقع إلى (ُيشار التالية اآللية خالل

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

األنواع هذه امتزاز ويتم ، الطبقة أحادي الغطاء يتجاوز أن يمكن ال (O2 تفكك (من O و NO2 و NO امتزاز أن افترض
عدد نسبة أنها على ُتعّرف التي ، (θ الجزئية التغطية إلى اإلشارة تتم السطحية. المواقع من نفسه النوع بواسطة
فإن ، وبالتالي التوالي. على ،𝜃O و 𝜃NO2 و 𝜃NO أنها على اإلجمالية) االمتزاز مواقع عدد إلى المشغولة االمتزاز مواقع
واالمتصاص االمتزاز عمليات جميع أن افترض .𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2 − 𝜃O هو (𝜃v) المشغولة غير االمتزاز مواقع جزء

(S3). التفاعل من بكثير أسرع

pt 6.0 في المتضمنة التفاعل معدل وثوابت [NO2] و [O2]و [NO] لـ كدالة 𝜃v عن التعبير استنتج
(S4) إلى (S1) التفاعالت

5.8
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pt 4.0 التفاعل. بداية في 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g) التفاعل لمعدل الصحيح التعبير اختر
ُمهمل كالهما NO2 وامتزاز تركيز أن افترض

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
(A)

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
(B)

𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2
(C)

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

(D)

5.9

(S3): التفاعل من بدًال بديلة طريقة عبر السطحي التفاعل يستمر ، الحفازات لبعض بالنسبة

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

الكلي التفاعل معدل تحدد أيًضا الخطوة هذه

يتغير ، ثابًتا NO وتركيز الحرارة درجة تكون عندما . 2NO + O2 ⟶ 2NO2 تفاعل لتعزيز (CatY) الحفاز استخدام يتم
التالي: النحو على O2 تركيز بتغير األولي التفاعل معدل

OMN-4 T-5 Q-4



Q5-5
Arabic (Oman)

Theory

pt 6.0 المنحنى. هذا مع تتوافق التي التفاعل آلية اختر
S3 (A)
S5 (B)

تحديدها يمكن ال (C)

5.10
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النيتروجين أكاسيد بين التحويل

الجزء

الدرجات إجمالي من 15٪
المجموع 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 السؤال
45 6 4 6 4 8 3 4 2 4 4 الدرجات

النتيجة

)pt (4.0 5.1

𝑟+ = _______________________________________

)pt (4.0 5.2

𝐸𝑎+ = ______________________________ ,𝐴+ = ______________________________

OMN-4 T-5 A-1
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)pt (2.0 5.3

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

)pt (4.0 5.4

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

Δr𝑈−⊖−m = ______________________________kJmol−1

)pt (8.0 5.6

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

𝑝total = ______________________________kPa
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)pt (6.0 5.8

𝜃v = ______________________________
 

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

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

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

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

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

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

Lu (3+2) cycloaddition:

OMN-4 T-6 Q-1
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

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

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

8.0 pt

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

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

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

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer

OMN-4 T-6 Q-3
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

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

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

5.0 pt
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الفوسفين تمكين

الجزء

الدرجات إجمالي من 7٪
اإلجمالي 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 السؤال

36 5 3 6 5 8 6 3 الدرجات
النتيجة

اإللكترونات من واحدًا زوجًا تحمل أنها كما لألمينات. المشابهه الفوسفور مركبات هي Phosphines الفوسفينات
الثالثية األمينات في النقيض على ولكن كنيوكليوفايل. أو لويس كقاعدة تعمل وبالتالي ، الفوسفور ذرة عند الحرة
كمتشابهات مختلفة تفرعات ثالثة مع P1 مثل chiral phosphines الكيريلية الفوسفينات وفصل استخالص يمكن ،
في ligands chiral كيريلية كمتصالت الكيريلية الفوسفينات ُتستخدم ما غالبًا single enantiomers مفردة ضوئية

االنتقالي. الفلزي التحفيز

pt 3.0 P1 للمركب المطلق التوزيع بتحديد قم ، S / R الترميز نظام باستخدام 6.1

النيوكليوفيلية الصناعية التفاعالت من كبير عدد ظهر ، بسرعة العضوي التحفيز نمو مع ، الماضيين العقدين في
(3+2) Lu الحلقي لو إضافة تفاعل هو بالفوسفين المحفزة التفاعالت أشهر أحد ، بينها من بالفوسفين. المحفزة
تحفيز ظل في ، المثال سبيل على مرة. ألول Lu Xiyan الصيني العالم طوره والذي ، (2 + 3) cycloaddition
methylأكريالت وميثيل 1 allenoate ethyl ألينوات إيثيل المركبين فإن triphenylphosphine، فوسفين فينيل ثالثي
والمركب رئيسي) (كمنتج 3 المركب وهما cyclopentene الحلقية البنتين مشتقات من إثنين بسالسة تنتج 2 acrylate

ثانوي). (كمنتج 4
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Q6-2
Arabic (Oman)

Theory

البداية في نظامي. حلقي إضافة تفاعل هو (2 + 3) Lu تفاعل يكون ، عام بشكل المقبولة التفاعل ميكانيكية في
لتكوين 1 ألينوات إيثيل إلى النيوكليوفيل إضافة في triphenylphosphine فوسفين فينيل ثالثي المحفز ينخرط ،
المسار في مسارين. بواسطة 2 أكريالت ميثيل مع الحقًا يتحلق والذي ، A األيون ثنائي zwitterionic الوسيط المركب
إلى عكسي بشكل الموقع في المتولد B ylide phosphorus الوسيط الفسفور يليد ،يتحول 3 المركب إلى المؤدي
الفوسفين محفز وإطالق الرئيسي3 المنتج لتسليم حذف لتفاعل C المركب يخضع ؛ البروتون نقل عبر Cالوسيط المركب
phosphorus الفوسفور يليد الوسيط المركب يتشكل ، 4 المركب إلى المؤدي المسار في . phosphine catalyst
حذف ’لتفاعل C المركب يخضع ؛ البروتون نقل عبر C’ الوسيط المركب إلى عكسي بشكل أيضًا يتحول والذي ،’ B ylide

الفوسفين. محفز تكوين وإعادة 4 الثانوي المنتج إلعطاء

Mechanism: التفاعل ميكانيكية
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pt 6.0 يؤخذ (ال A الموضح الرنيني الهجين تشكالن اللتين الرئيسيتين الرنينية الصيغتين ارسم
مطلوبة). غير الفراغية والكيمياء ، اإلستر مجموعة مشاركة االعتبار في

6.2

pt 8.0 مطلوبة). غير الفراغية (الكيمياء C’ و B’ الوسيطين للمركبين البنائية التراكيب ارسم 6.3

6 المركب بسهولة ينتجان فيومارات إيثايل داي 5 المركب و إلينوات إيثايل 1 المركب فإن ، مماثلة ظروف ظل في
cycloaddition حلقي إضافه تفاعل عبر المقابل
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pt 5.0 مطلوبة). غير الفراغية (الكيمياء 6 للمركب البنائي التركيب ارسم 6.4

استخدام خالل من بسهولة المتماثل غير (3+2) cycloaddition (3+2) Lu الحلقي لو إضافة تفاعل تحقيق يمكن
المركبان فإن ، P2الكيرالي الحلقات ثنائي الفوسفين تحفيز ظل في ، المثال سبيل على الكيرالية. الفوسفين محفزات
enantio-enriched الحلقية باالضافة الغني الضوئي 3 المركب بسالسة تنتج 2 الميثيل وأكريالت 1 اإليثيل ألينوات

.( فائض ضوئي (متشابه ee 80٪ في cycloaddition

cycloaddition: (3+2) Lu Asymmetric المتماثل غير (2+3) الحلقي لو إضافة تفاعل

الفائض الضوئي المتشابه ee: حساب معادلة

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

enantiomer major of amount the 𝑛major الرئيسي== الضوئي المتشابه كمية

enantiomer minor of amount the 𝑛minor الثانوي== الضوئي المتشابه كمية

pt 6.0 .* النجمة عالمة بوضع P2 phosphine chiral في chirality الكيرال مراكز بتمييز قم
درجة) 0 إلى تصل حتى خاطئة نجمة عالمة كل مقابل درجات خصم سيتم (مالحظة:

6.5

pt 3.0 3 الناتج للمركب 𝑛major/𝑛minorنسبة أوجد 6.6

على العضوي. التصنيع في االستخدامات متعددة أداة هو cycloaddition (2 + 3) Lu (2+3) الحلقي لو إضافة تفاعل
الطبية األعشاب في مهم مكون وهو (−) − ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑜𝑙 ، هينيسول - (-) لتصنيع بنجاح استخدامه تم ، المثال سبيل
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الكيريلي الحلقي هكسانون المركب ، PPh3 تحفيز تحت Chinensis). var lancea (Atractylodes تشو تشانغ الصينية
ثانوية منتجات وثالثة 9 رئيسيًا منتًجا يوفر مما ، 8 allenoate tert-butyl ألينوات ثالثي-بيوتيل المركب مع يتحلق 7
- (-) إلى بسهولة 9 المركب تحويل يمكن . 9 للمركب متشابهات جميعها 10-12 الثانوية المنتجات .12 و 11 و 10

الخطوات. متعددة عملية خالل من (−) − ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑜𝑙 هينيسول

pt 5.0 .10-12 الثانوية المنتجات إلى ينتمي ال منها أيًا اختر ، التالية المركبات من 6.7
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الفوسفين تمكين

الجزء

الدرجات إجمالي من 7٪
المجموع 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 السؤال

36 5 3 6 5 8 6 3 الدرجات
النتيجة

)pt (3.0 6.1

____________

)pt (6.0 6.2
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)pt (8.0 6.3

pt) 4.0) C’ pt) 4.0) B’

)pt (5.0 6.4

6
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)pt (6.0 6.5

)pt (3.0 6.6

____________

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

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

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

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

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.

OMN-4 T-7 Q-1
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

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

12.0 pt

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

OMN-4 T-7 Q-2
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

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

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

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.

OMN-4 T-7 Q-3
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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الحياة في العضوية الجزيئات

الجزء

الدرجات إجمالي من 9٪
المجموع 7.3 7.2 7.1 السؤال

32 12 8 12 الدرجات
النتيجة

األنسولين الصينيون العلماء صنع ، 1965 سبتمبر 17 في صعبة. مهمة والبروتينات المعقدة الببتيدات تصنيع يعد
تصنيع عصر وبدء الحياة سر استكشاف رحلة في حاسمة خطوة يمثل مما ، مرة ألول إصطناعي بشكل البلوري البقري

البروتين.

البلوري البقري لألنسولين تصنيع ألول (2015) الخمسين الذكرى في صادر طابع

الببتيدات تصنيع في األساسي التفاعل هو أميد رابطة لتكوين أمين مجموعات مع الكربوكسيل حمض مجموعات اقتران
معتدل تفاعل ظروف تحت 1 الكربوكسيل حمض تنشيط على قادر 2 Allenone المركب أن عن اإلفصاح تم والبروتينات.
جنبًا ، عالي ومردود بإنتاجية 5 األميد ليعطي 4 األمين مع 3 الوسيط المركب يتفاعل ثم .3 الوسيط المركب مكونًا

6 الثانوي المنتج مع جنب إلى
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الرئيسي الرنيني البنائي تركيبه مع (MYTsA) N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide للمركب يمكن ، وبالمثل
2 allenone المركب طريقة بنفس الكربوكسيل حمض تنشيط Ts) المجموعة مشاركة اعتبار يتم (ال 7

pt 12.0 الكيمياء وضح .12 والمركب ، 9 الوسيط والمركب ، 7 للمركب البنائية التراكيب ارسم
(كيرال). تناظري ال مركز ألي الفراغية

7.1

التقليدية التكثيف طرق تنطبق وال ، صعوبة أكثر األميد روابط تكوين يصبح ، الببتيد سلسلة طول نمو مع
أسيل كيمياء على تعتمد طريقة تطوير تم ، البلوري البقري لألنسولين تصنيع أول في البروتينات. تصنيع في
التالية المعادالت في الحال هو كما الببتيدات. من اثنين بين صعب أميد اقتران لتحقيق 13 acylhydrazineهيدرازين
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triethylamine أمين إيثيل ثالثي وجود في بسالسة 16 مع 15 المركب يتفاعل ،

peptides = P2 P1,= بيبتيدات مالحظة:

pt 8.0 .16 و 15 للمركبين البنائية التراكيب ارسم 7.2

متعددة نشطة مواقع وجود من الرغم على الموجودة. البروتينات تعديل للعلماء يمكن ، de novo تصنيع إلى باإلضافة
الثيول مجموعات أكثر فإن ، الكربوكسيل ومجموعات الثيول ومجموعات األمين مجموعات مثل ، البروتين سطح على
18 malimide N-phenyl المركب مثل الكهربية بالعوامل البروتين معالجة عند المفضل الموقع هي النيوكليوفيلية

Michael addition مايكل إضافة تفاعل طريقة عبر

20 البروتين من الثيول مجموعة مع للتفاعل 19 العامل اقتراح تم ، 7.5 = pH المعتدلة القاعدية الظروف ظل في
22 للمركب يمكن .22 المركب إلعطاء الهيدروكسيد بواسطة مهاجمته يتم الذي 21 المحايد الوسيط المركب إلعطاء
الرئيسي المنتج يوجد أن يمكن .20 آخر بروتين مع الحقًا يتفاعل و ، 23 حلقي ال تركيب مع إتزان حالة في يدخل أن

.23 و 22 بين لإلتزان مماثلة بطريقة 25 حلقي تركيب في أو 24 حلقي غير تركيب في إما الناتج
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pt 12.0 توضيح .25 و 24 والمركبات ، 21 للمركبات الوسيطة للمركبات البنائية التراكيب ارسم
مطلوب. غير الفراغية الكيمياء

7.3
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الحياة في العضوية الجزيئات

الجزء

الدرجات إجمالي من 9٪
المجموع 7.3 7.2 7.1 السؤال
32 12 8 12 الدرجات

النتيجة

)pt (12.0 7.1

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

)pt (8.0 7.2

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

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

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

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

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

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

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

Q8-3
English (Official)

Note:

eq= equivalent

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

2.0 pt

Part B

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

OMN-4 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
English (Official)

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

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

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

2.0 pt

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

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

Q8-5
English (Official)

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

2.0 pt

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

2.0 pt

OMN-4 T-8 Q-5



Q8-1
Arabic (Oman)

Theory

المدهش اللولبي الكيرالي الحفاز العامل

الدرجات إجمالي من 10٪
اإلجمالي 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 السؤال

36 2 2 8 2 2 2 2 16 الدرجات
النتيجة

حاليًا المستخدمة األدوية من ٪ 50 من أكثر ، المثال سبيل على ، اإلنسان لصحة مهمة الكيرالية المركبات تعتبر
تركيب في الكيرالية الجزيئات تصنيع فإن ، ذلك ومع . الكيرالية للجزيئات مفردة ضوئية متشابهات عن عبارة هي
سلسلة الصين في Nankai جامعة في Zhou Qilin البروفيسور فريق طور كبيًرا. تحدًيا يمثل ضوئية خصائص ذو
، جديد مستوى إلى المتماثل غير التصنيع كفاءة يرفع مما ، العالي النشاط ذات الكيرالية اللولبية المحفزات من
(المتشابه ee 99.9٪ إلى) (تصل المحفزات هذه تعطي أن يمكن األدوية. صناعة في واسع نطاق على ويستخدم
لجائزة األولى بالجائزة هذه البحث نتيجة فازت تحميل. 0.00002 mol% حتى استخدامها ويمكن الفائض) الضوئي

.2019 لعام الطبيعية للعلوم الوطنية الصين

ملحوظة:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

A الجزء

التالي. المخطط في SpiroPAP الكيرالية ligand للمتصلة االصطناعي المسار يظهر

OMN-4 T-8 Q-1



Q8-2
Arabic (Oman)

Theory

ملحوظة

مكافيء = equivalent = eq

(𝑡Bu)2C6H35- 3, = Ar

pt 16.0 ضرورية) غير الفراغية (الكيمياء .5 ، 4 ، 2 ، 1 للمركبات البنائية التراكيب ارسم 8.1

pt 2.0 9؟ المركب إلى 8 المركب لتحويل استخدامه يمكن ال A عامل أي ، التالية العوامل من
NaBH(OAc)3 (a)

NaBH3CN (b)
NH2NH2, NaOH (c)

NaBH4 (d)

8.2

المركبين لتوليد (10) (−)−𝑚𝑒𝑛𝑡ℎ𝑦𝑙𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒 المينثيل كلوروفورمات - (-) مع 6 الراسيمي اللولبي المركب يتفاعل
للحصول hydrazinolysis الهيدرازين بتحلل متبوعة ، العمود كروماتوجرافيا طريق عن فصلها يمكن والتي ، 11b و 11a

(–)-6 و (+)-6 بصرًيا نقي مركب على

OMN-4 T-8 Q-2



Q8-3
Arabic (Oman)

Theory

ملحوظة:

مكافيء = equivalent = eq

pt 2.0 يلي. فيما الصحيحة العبارة اختر
الضوئية. المتشابهات من زوج عن عبارة 11b و 11a المركبان (a)

الضوئية. غير الثنافراغية المتشابهات من زوج عن عبارة 11b و 11a المركبان (b)
ترانس. سيس- المتشابهات من زوج عن عبارة 11b و 11a المركبان (c)

الدورانية. المتشابهات من زوج عن عبارة 11b و 11a المركبان (d)

8.3

B الجزء

cycloocta-1,5-diene) هو (cod[Ir(cod)Cl]2 مع SpiroPAP المركب تفاعل طريق عن Ir-SpiroPAP المركب تحضير تم
أدناه. موضح هو كما الهيدروجين تحت MeOH في

OMN-4 T-8 Q-3



Q8-4
Arabic (Oman)

Theory

مالحظة:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

pt 2.0 Ir-SpiroPAP الحفاز العامل في Ir للفلز التأكسد عدد اكتب 8.4

pt 2.0 Ir-SpiroPAP الحفاز العامل في Ir للفلز d لمدارات التكافؤ إلكترونات عدد اكتب 8.5

Mulinane-type للمركب المتماثل غير الكلي للتصنيع Ir-SpiroPAP اللولبي الكيرالي الحفاز العامل استخدام تم
أدناه. موضح هو كما ( ميولينان التربين (ثنائي 22 diterpene

pt 8.0 المناسبة. الفراغية الكيمياء ذلك في بما ، 16 و 15 للمركبين البنائية التراكيب ارسم 8.6
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Q8-5
Arabic (Oman)

Theory

pt 2.0 B للمركب األفضل اختر ، التالية العوامل من
 

MeLi/CeCl3 (a)
MeLi/CuI (b)

𝑛BuLi ,MePh3P+I– (c)
Me3S+I–, NaH (d)

8.7

pt 2.0 C للمركب األفضل اختر ، التالية العوامل من
 

MeLi/CeCl3 (a)
MeLi/CuI (b)

𝑛BuLi ,MePh3P+I– (c)
Me3S+I–, NaH (d)

8.8

OMN-4 T-8 Q-5



A8-1
Arabic (Oman)

Theory

المدهش اللولبي الكيرالي الحفاز العامل

الدرجات إجمالي من 10٪
المجموع 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 السؤال
36 2 2 8 2 2 2 2 16 الدرجات

النتيجة

A الجزء
)pt (16.0 8.1

pt) 4.0)2 pt) 4.0)1

pt) 4.0)5 pt) 4.0)4

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

OMN-4 T-8 A-1



A8-2
Arabic (Oman)

Theory

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

B الجزء
)pt (2.0 8.4

____________

)pt (2.0 8.5

____________

)pt (8.0 8.6

pt) 4.0)16 pt) 4.0)15

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

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

Q9-1
English (Official)

Total Synthesis of Capitulactone

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

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Theory

Q9-2
English (Official)

Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

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

24.0 pt
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Theory

Q9-3
English (Official)

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

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

OMN-4 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
English (Official)

9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

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

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Q9-1
Arabic (Oman)

Theory

Capitulactone الكابيتوالكتون للمركب الكلي التصنيع

الجزء

الدرجات إجمالي من 9٪
المجموع 9.4 9.3 9.2 9.1 السؤال

44 2 16 2 24 الدرجات
النتيجة

التقليدي الصيني األعشاب طب في طويلة فترة منذ ويستخدم الصين جنوب في Curculigo capitulata نبات ينمو
تم . Curculigo capitulata نبات جذور من (1) Capitulactone المركب وفصل استخراج تم األمراض. من العديد لعالج

الكلي. والتصنيع الطيفية البيانات من مجموعة خالل من فيه لبس ال بشكل البنائي تركيبها تأكيد

(المركب 4-bromoveratrole 4-بروموفيراترول لمادة iodination اليود بإضافة 1 للمركب الكلي الكيميائي التصنيع بدأ
التالي. المخطط في موضح هو كما 12 الوسيط المركب خالل من تجاريًا المتاحة ( 2

OMN-4 T-9 Q-1



Q9-2
Arabic (Oman)

Theory

مالحظة:

حفاز مساعد عامل = catalyst = cat

مكافيء = equivalent = eq

pt 24.0 ال مركز ألي الفراغية الكيمياء وضح و 11 و 9 و 8 و 3-5 للمركبات البنائية التراكيب أرسم
(كيرال). تناظري

9.1

OMN-4 T-9 Q-2



Q9-3
Arabic (Oman)

Theory

الموضح المسار خالل من (13) ( +)- mannitol مانيتول - (+) المركب من (7) -Epichlorohydrin (R) المركب تحضير تم
أدناه.

مالحظة:

حفاز مساعد عامل = catalyst = cat

مرّكز = concentrated = conc

OMN-4 T-9 Q-3



Q9-4
Arabic (Oman)

Theory

pt 2.0 .A للمركب األفضل اختر ، التالية الظروف من
البايريدين Pyridine (a)

KOH/H2O 5% (b)
HCl/H2O 1% (c)
المائي ZnCl2 (d)

9.2

pt 16.0 ألي الفراغية الكيمياء ووضح 19 و 18 و 16 و 15 الوسيطة للنواتج البنائية التراكيب ارسم
(كيرال) تناظري ال مركز

9.3

-2 مع (13) ( +)- mannitol مانيتول - (+) معالجة طريق عن 14 diketal الكيتال ثنائي المركب تحضير أيًضا يمكن
التولوين في (TsOH) tolunesulfonic حمض من محفزة كمية وجود في (23) 2−𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑥𝑦𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 بروبين ميثوكسي

أدناه. موضح النموذجي التفاعل الالمائي. toluene

pt 2.0 الرئيسية الوسيطة المركبات التفاعل لهذا المقترحة التفاعل حدوث ميكانيكية تتضمن
األساسية الوسيطة المركبات لتشكيل الصحيح الترتيب اختر ، أعاله موضح هو كما (I-V)

التفاعل. عملية أثناء
V IV, III, II, I, (a)
IV V, I, II, III, (b)
V IV, II, I, III, (c)
IV V, II, I, III, (d)

9.4

OMN-4 T-9 Q-4



A9-1
Arabic (Oman)

Theory

Capitulactone الكابيتوالكتون لمركب الكلي التصنيع

الجزء

الدرجات إجمالي من 9٪
المجموع 9.4 9.3 9.2 9.1 السؤال
44 2 16 2 24 الدرجات

النتيجة

)pt (24.0 9.1

pt) 4.0) 4 pt) 4.0) 3

pt) 4.0) 8 pt) 4.0) 5
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A9-2
Arabic (Oman)

Theory

(cont.) 9.1

pt) 4.0)11 pt) 4.0) 9

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

Theory

)pt (16.0 9.3

pt) 4.0) 16 pt) 4.0) 15

pt) 4.0) 19 pt) 4.0) 18

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