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Almennar leiðbeiningar

• Þetta próf inniheldur 9 dæmi.

• Þið megið einungis nota penna og óforritanlega reiknivél.

• Þið hafið 5 klst til að ljúka prófinu.

• Þið megið einungis byrja þegar STARTmerkið er gefið.

• Öll svör verða að vera skrifuð í viðeigandi kassa með penna á svarblöðin. Notið bakhlið prófsins ef
þið þurfið á krass pappír að halda. Munið að innihald svarkassanna verður metið til einkunnar.

• Skrifið alla viðeigandi útreikninga í svarkassanna eftir þörfum. Fullt hús stiga er eingungis gefið
þegar vinnan/útreikningar eru sýndir.

• Yfirsetumanneskjan mun veita 30 mínútna viðvörun áður en hún gefur STOP merkið.

• Þið verðið að hætta allri vinnu þegar STOP merkið er gefið. Ef þið hættið ekki að skrifa mun það
leiða til ógildingar á öllu prófinu.

• Þið getið fengið aðgang að formlegri enskri útgáfu af prófinu eftir óskum til glöggvunar (e. only
for clarification).

• Þið megið ekki yfirgefa vinnusvæði ykkar án leyfis. Ef ykkur vantar aðstoð (biluð reiknivél, þurfið að
fara á klósettið, o.s.frv.), lyftið upp hönd og bíðið þar til yfirsetumanneskjan kemur.

• Fyrir fjölvalsspurningar, merkið við viðeigandi svarmöguleikameð✓ í [ ] semer fyrir framan svarið
þitt. Sýnidæmi er sýnt hér að neðan:

(Ef þú vilt velja svar (A) af möguleikunum (A), (B), (C) og (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

Gangi ykkur vel!
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Problems and Grading Information

Nr Heiti á dæmi Heildarstig % af heild
1 Hraðvirkt sýnilegt kjarnsýrupróf fyrir COVID-19 14 9
2 Króm fyrr og nú 21 11
3 Föngun og umbreyting koldíoxíðs 42 14
4 Hinn forni brennisteinn nútímans 45 16
5 Umskipti milli nituroxíða 45 15
6 Fosfín hvatar 36 7
7 Lífrænar lífsameindir 32 9
8 Ótrúlegir hendnir spíró efnahvatar 36 10
9 Heildarefnasmíðar Capitulactone 44 9

Samtals 100
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Fastar og formúlur

Tala Avogadrosar: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Gasfastinn: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Staðalþrýstingur: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Staðal loftþrýstingur: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Núll á Celsius skala: 273.15 K
Faraday fastinn: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck’s fastinn: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Massi rafeindar: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Ljóshraði: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pí: 𝜋 = 3.141592653589793

Orka ljóseindar (e. photon): 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Kjörgas lögmálið: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Fyrsta lögmál varmafræðinnar: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Vermi (e. enthalpy) H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Óreiðubreyting: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs fríorka: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

[A]𝑎[B]𝑏Fyrir efnahvarf a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

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

𝑐ox

Langmuir jafnhita (e. isotherm) jafnan: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrheniusar jafnan: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Heilduð hraðalögmál (e. Integrated rate law):
Núllta stigs: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Fyrsta stigs: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Annars stigs:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Helmingunartími fyrsta stigs ferlis: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Helmingunartími annars stigs ferlis (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer jafnan: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Rúmmál kúlu: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Yfirborðs flatarmál kúlu: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Lotukerfið
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Litahjólið

a: rautt b: appelsínugult c: gult d: grænt e: blátt f: fjólublátt
1: Ef efni gleypir hér 2: þá er það svona á litinn.

Mynd 0.1
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Hraðvirkt sýnilegt kjarnsýrupróf fyrir COVID-19

Spurning 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Samtals
Stig 1 1 4 4 4 14

Stig veitt

Einfaldar og hraðvirkar aðferðir eru nauðsynlegar til að greina COVID-19 snemma. Ein aðferð sem lofar
góðu til slíkrar greiningar byggir á því að nota nanógullagnir við greininguna en nanógullagnir erumikið
notaðar í strimlapróf þar semmólarljósgleypnistuðull (e. molar extinction coefficent, molar absorptivity)
gullagnanna ermjög hár. Litur nanógullagnanna er háður stærð og stærðardreifingu agnanna. Almennt
verður litur nanógullagnanna rauðleitari því stærri sem nanóagnirnar eru. Þegar nanóagnirnar byrja að
þyrpast (e. aggregate) saman í hópa breytist litur þeirra úr rauðum í bláan. Á yfirborð nanógullagnanna
er hægt að binda tvenns konar einstrendings (e. single-stranded) kjarnsýrubúta a og b sem síðan geta
bundist viðeigandi kjarnsýrubút (a´b´) covid-vírusins. Við þetta þyrpast nanógullagnirnar saman í hópa
og litur lausnar þeirra breytist úr rauðum í bláan á nokkrum mínútum (sjá mynd hér að neðan). Með
þessari aðferð er hægt að greina kórónaveiruna með því að nota viðeigandi kjarnsýrubút úr veirunni.

Aðskildar (e. dispersed) agnir (rautt) Þyrpi (e. aggregate) af ögnum (blátt)

1.1 Notaðu viðeigandi bókstaf (a-f) úr litahjólinu á Figure 0.1 í General Instructions
sem segir til um á hvaða bylgjulengdabili aðskildar nanógullagnir gleypa.

1.0 pt
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1.2 Segðu til um hvernig gleypniróf nanógullagnanna breytist þegar þær byrja að
þyrpast saman í hópa. Þ.e. í samanburði við gleypnibylgjulengdir aðskildu agn-
anna, hvort verða gleypnibylgjulengdir þyrpiagnanna lengri, styttri eða óbreytt-
ar?
(a) þær verða lengri
(b) þær verða styttri
(c) þær breytast ekki

1.0 pt

Nanógullagnirnar eru samsettar úr gullatómum sem pakkast þétt saman líkt og er í gullmálmi (eðlimassi
𝜌 = 19,3g cm−3).

1.3 Reiknaðu hversumörg gullatóm (𝑁 ) eru í kúlulaga nanógullögn semer 30,0nm
að þvermáli.

4.0 pt

Nanógullagnir myndast við afoxunarhvarf milli hydrogen tetrachloroaurate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW =
394) og afoxandi efnis (eins og natríumcítrati). 5,2mg af HAuCl4 · 3H2O var öllu umbreytt í eins jafn-
stórar kúlulaga nanógullagnir í 100,0mL hvarflausn , þar sem hver ögn var 30,0nm nm að þvermáli.
Ljósgleypni rauðlitu lausnarinnar sem myndaðist mældist 0,800 við 530nm í UV-Vis ljósgleypnimæli.

1.4 Reiknaðu mólargleypnistuðul (e. molar extinction coefficient, molar absorpti-
vity) lausnar nanógullagnanna við 530 nm fyrir hvert mól af nanógullögnum.
Breidd kúvettunnar (e. cuvette) sem notuð var við mælinguna var 1 cm. Ef þú
gast ekki reiknað fjölda gullatóma (𝑁 ) í 1.3 notaðu þá gildið 𝑁 = 1,00 × 105.

4.0 pt

Staðalviðbótaraðferð (e. standard addition method) var notuð við að litgreina viðeigandi kjarnsýrubút.
Sýni úr koki var safnað og því skipt í tvo jafnstóra hluta. Viðeigandi hvarflausn og vatni var bætt í hvorn
hluta (sjá töflu hér að neðan) og ljósgleypni þeirra mæld við 600 nm.

Nr. Rúmmál af Rúmmál lausnar af Rúmmál staðallausnar Rúmmál af Ljósgleypni
sýni úr koki nanógullögnum sem inniheldur vatni

(mL) sem hafa viðeigandi 2,0 μg mL−1 (mL)
kjarnsýrubút (mL) af kjarnsýrum (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 Reiknaðu styrk veiru-kjarnsýrunnar í upphaflega sýninu úr koki. 4.0 pt
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Hraðvirkt sýnilegt kjarnsýrupróf fyrir COVID-19

9% af heild
Spurning 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Samtals

Stig 1 1 4 4 4 14
Stig veitt

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

ISL-3 T-1 A-2
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Króm fyrr og nú

11% af heild
Spurning 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Samtals

Stig 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Stig veitt

Myndin er af vefsíðu Palace Museum

Svartgljáð postulín er einstakt kínverskt postulín sem var vinsælt á valdatímum Tang og Song ættanna
fyrir um 1000 árum. Meginlitarefni leirvörunnar var járnoxíð en við það mátti blanda öðrum hliðar-
málmoxíðum til að fá fram mismunandi litbrigði eins og rauðbrúnan, dökkbrúnan eða svartan. Enn í
dag er svartgljáða postulínið vinsælt í Kína.

ISL-3 T-2 Q-1
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Dæmigert svartgljáð postulín er byggt úr Fe-innihaldandi oxíðummeð spinel byggingu. Spinel oxíð hafa
almennu formúluna AB2O4. Í byggingunni eru O2− jónir í teningslaga þétt pökkuðum (e. cubic close
packing) röðum, þar sem A katjónir sitja í 1/8 af tetrahedral holunumog B katjónir sitja í 1/2 af oktahedral
holunum. Þetta er sýnt áMynd 2.1(a) fyrir eina einingarsellu.

Mynd 2.1 Skýringarmynd af spinel byggingu

Skipta má teningslaga einingarsellu spinel byggingarinnar niður í 8 teningslaga undireiningar (e. su-
bunits). Brotastrikin tákna innri kanta undireininganna. 4 undireininganna tilheyra týpu I, og hinar fjórar
undireiningarnar tilheyra týpu II (Figure 2.1(b)). Nákvæmari lýsing á aðliggjandi undireiningum af týpu I
og týpu II má sjá áMynd 2.1(c).

2.1 Hversu margar katjónir af gerð A og hversu margar katjónir af gerð B eru í ein-
ingarsellu?

2.0 pt

Hægt er að mynda svarta keramikgljáann sem hefur spinel bygginguna með því að rista visst hlutfall
af Fe2O3 og Cr2O3 í afoxandi lofti (efnahvarf (I)). Þegar Fe2O3 og Cr2O3 eru hvörfuð í massahlutfalli
63,6 ∶ 36,4, hvarfast efnin að fullu og umbreytast í hreint efnasamband sem hefur nákvæmlega rétt

ISL-3 T-2 Q-2
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efnahlutföll (e. pure stoichiometric compound). Myndefnið hefur spinel byggingu þar sem tetrahedral
A staðirnir (e. sites) innihalda eingöngu járnjónir.

2.2 Hvaða frumefni er afoxað í efnahvarfi (I)? 1.0 pt

2.3 Reiknið fjölda Fe3+ og fjölda Cr3+ í B stöðum einnar einingarsellu. 6.0 pt

Auk þess að vera notuð sem íbæting (e. doping) í svartan keramikgljáa, þá eru króm innihaldandi litarefni
notuð í málningu og prentverk vegna þeirra ríkulegu lita sem eru upprunnir frá mismunandi oxunar-
ástöndum, svo sem +2, +3 og +6. Litarefninu krómgrænu (Cr2O3) má umbreyta í röð af öðrum efna-
samböndum (D-G) í neðangreindu ferli, þar sem E er gult að lit, F er appelsínugult og G er rautt.

2.4 Skrifið efnaformúlu E. 1.0 pt

2.5 Skrifið efnajöfnuna fyrir F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Hvert eftirfarandi efna gæti verið H?
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt

ISL-3 T-2 Q-3
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Hinar breytilegu gildistölur (e. valences) króms eru ekki aðeinsmikilvægar þegar kemur að litarefnafram-
leiðslu, heldur eru þær líka gagnlegar við hvötun. Til dæmis er dæmigerður Phillips hvati úr krómoxíði
sem grætt er á gljúpt stuðningsefni eins og kísilgel. Hvatinn er notaður við fjölliðun á etýleni. Í kjarna
for-hvatans (1) er fjórgirt (e. tetra-coordinated) Cr(VI) sem í upphafi er afoxað snöggt yfir í sexgirt Cr(II)
(2). Svo á 2 að hvata frekari fjölliðun á etýlen sameindunum.

2.7 Hægt er að fylgjast með hvernig 1 hvarfast við etýlen með UV-vis ljósmælingu,
sem sýnir ljósgleypni 1 við 21500 cm−1 og ljósgleypni 2 við 16700 cm−1, bæði á
sýnilega sviðinu. Merktu við hvernig 1 og 2 eru á litinn.
(A) 1 er appelsinugult og 2 er hvítt
(B) 1 er appelsínugult og 2 er blátt
(C) 1 er blátt og 2 er appelsínugult
(D) 1 er blátt og 2 er hvítt

1.0 pt

2.8 Cr(II) jónin í 2 er í áttflötungslaga (e. octahedral) kristalsviði með orkuklofnun
(e. splitting energy) Δo upp á 16000 cm−1. Teiknið svigrúmareiti og raðið inn d-
rafeindum Cr(II) jónarinnar í 2. Reiknið jafnframt stöðgunarorku kristalsviðsins
(e. crystal field stabilization energy) (CFSE). (Pörunarorkan P fyrir Cr(II) í 2 er
23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Girðisambönd/-jónir eru meðseglandi (e. paramagnetic) ef til staðar eru
óparaðar rafeindir. Segulvægi (e. magnetic moment) (𝜇) hliðarmálm-katjóna er
reiknað með jöfnunni 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B þar sem 𝑛 er fjöldi óparaðra rafeinda.
Reiknið segulvægið (og svarið með 𝜇B) fyrir Cr(II) jónina í 2.

2.0 pt
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Króm fyrr og nú

11% af heild
Spurning 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Samtals

Stig 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Stig veitt

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)

ISL-3 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)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B

ISL-3 T-2 A-3
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Föngun og umbreyting koldíoxíðs

14% af heild
Spurning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Samtals

Stig 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Stig veitt

Breytingar á loftslagi jarðar er eitt mikilvægasta vandamálið sem jarðarbúar standa frammi fyrir. Ljóst
er að hækkandi styrkur CO2 í andrúmsloftinu er ein aðalorsökin fyrir aukinni hlýnun jarðar. Vegna þessa
hefur athygli manna beinst að aðferðum sem miða að því að fanga og umbreyta CO2 .

Svonefnd bein-föngun-lofts, þ.e. DAC-aðferð (e. Direct Air Capture), er tækni sem lofar góðu við að ná
CO2 beint úr lofti við venjulegar aðstæður. HefðbundinDAC-aðferð er „blautskrúbbun“(e. wet scrubbing)
með alkalíhýdroxíðlausnum (venjulega NaOH) sem drekka í sig CO2 úr loftinu þar til pH ≈ 10 (skref 1).
Efnið sem gleypir CO2 er síðan endurnýjað með því að bæta kalsíumhýdroxíði út í lausnina (skref 2).
Hvíta botnfallið A semmyndast í skrefi 2 brotnar niður við 700°C og myndast þá CO2 og annað hvítt efni
B (skref 3). Að lokum er kalsíumhýdroxíðið endurmyndaðmeð vötnun (e. hydration) á B. Þetta ferli krefst
mikillar orku. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4, 5 × 10−7, 𝐾a2 = 4, 7 × 10−11 ).

3.1 Skrifið efnaformúlur A og B. 2.0 pt

3.2 Skrifið stilltar efnajöfnur fyrir öll möguleg efnahvörf í skrefum 1-3. NaOH er
efnið í alkalíhýdroxíðlausninni.

5.0 pt

Nýlega var þróuð rafgreiningaraðferð við að endurmynda alkalílausnina sem notuð er í blautskrúbbun
DAC-aðferðar og er þá hægt að einangra hreint CO2 gas til að geyma það eða hagnýta. Vinnsluferlið
byggir á svonefndu HRES-rafgreiningarkerfi ( H2-recycling electrochemical system) sem sýnt er á mynd
3.1.

ISL-3 T-3 Q-1
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Mynd 3.1 Skematísk teikning af uppsetningu vinnsluferlisins

Rafefnahlaðan er samsett úr þremur hólfum: anóðuhólfi (A), sýrunarhólfi (B) og katóðuhólfi (C). Hólfin
eru aðskilin með jónavalvísum gegndræpum himnum (ion-selective permeable membranes) M1 og M2.
Við vinnslu kerfisins myndast prótónur við oxun H2 við anóðuna. Prótónurnar flæða síðan inn í sýrun-
arhólfið þar sem loftföngunarlausninni (Na2CO3-NaHCO3) er dælt inn. Lækkun pH-gildis lausnarinnar
leiðir til þess að karbónat umbreytist í vetniskarbónat (hvarf 1) og vetniskarbónat í kolsýru (hvarf 2). Þeg-
ar lausnin er mettuð af uppleystu CO2 (leysnin er: 0,033 mol L−1), veldur enn frekari lækkun pH til þess
að CO2 gas losnar (hvarf 3). H2 sem myndast við katóðuna er leitt yfir í anóðuna og hægt er að nota
lausnina frá katóðunni aftur sem DAC-gleypi (DAC absorbent).

3.3 Skrifið raftróðuhvörfin (electrode reactions) við anóðu (A) og katóðu (C). 2.0 pt

3.4 Skrifið stilltar efnajöfnur fyrir hvörf 1-3 í sýrunarhólfinu (B). 3.0 pt

3.5 Hakið við allar réttar fullyrðingar sem lýsa flæði katjóna þegar kerfið er í notkun.
(a) H+ jónir flæða í gegnum M1 frá A til B.
(b) H+ jónir flæða í gegnum M2 frá B til C.
(c) Na+ jónir flæða gegnum M1 frá B til A.
(d) Na+ jónir flæða í gegnum M2 frá B til C.
(e) Bæði H+ og Na+ jónir geta flætt í gegnum M1 og M2.

2.0 pt

Rafhlaðan vinnur við sístöðuástand (e. steady state) þar sem 2,00 A rafstraumur fer um rafhlöðuna og
flæðihraði lausnarinnar (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) inn í hólf B er 10,0 mL min−1. Í
anóðuhólfinu er pH haldið við gildið 1 í sístöðuástandinu.

3.6 Reikniðmyndunarhraða CO2 gass (í mmol min−1) við vinnsluna. 8.0 pt
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Zeolitic imidazolate grindarbyggingar (ZIFs frameworks) er ein gerð af svonefndumMOF-grindarbyggingum
(metal-organic frameworks) og þykja þær vænlegar til að fanga CO2 og hagnýta. Byggingar ZIF-efna
svipar til zeólíta. Þær mynda þrívíða grind með tetrahedral-girtum málmjónum (t.d. Zn2+, Co2+) sem
eru brúaðar með imidazolatjónum (Im-) eða afleiðum þeirra. Í imidazolat-anjóninni, sem er tilsvarandi
(conjugated) basi imidazols (HIm), bindast bæði N-atóm jónarinnar málmkatjónum (M). Þar sem tengi-
hornið M-Im-M er mjög svipað og Si-O-Si tenghornið (145°) í zeólítum (sjá hér að neðan) hefur verið
hægt að búa til fjölmörg ZIF-efni með zéólít-líkum tetrahedral-byggingareiginleikum.

ZIF-8 er ZIF-efni sem hefur sódalít-grindarbyggingu (SOD) eins og sjá má á mynd 3.2. ZIF-8 var fyrst
smíðað af kínverska vísindamanninum Xiao-Ming Chen og félögum hans (þeir kölluðu það MAF-4) með
því að hvarfa Zn2+ saman við 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). Leysisfrítt (e. solvent-free) efnið
kristallast í tengingslaga kristalkerfi þar sem kantlengd einingarsellunar er a = 1,632 nm og þvermál
hola í kristalbyggingunni (sýnt með stórum kúlunum ámynd 3.2d) er 1,16 nm.
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Mynd 3.2 Bygging SOD grindar og bygging ZIF-8
(a) Byggingareiginleiki (e. topology) SOD grindar;
(b) SOD grindin í ZIF-8 sem mynduð er af Zn2+ (í miðju tetrahedronsins) og imidazolati (H atómunum

er sleppt til frekari glöggvunar);
(c) Grindarbygging SOD þar sem einingarsellan er sýnd sem ferningslaga kassi (square box);
(d) Nokkrar af holunum í byggingu ZIF-8 eru sýndar sem stórar kúlur.

Athugaðu: Þúmátt nota táknin ”HmIm” fyrir 2-methylimidazole og ”mIm” fyrir 2-methylimidazolat þegar
þú svarar næstu spurningum.

3.7 Skrifið efnaformúluna fyrir staka sódalít-einingu (e. sodalite cage). 2.0 pt
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3.8 Skrifið efnasamsetningu einingarsellu ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Reiknið innra yfirborðsflatarmál (𝑆) holanna (yfirborðsflatarmál kúlu sem kæm-
ist fyrir inni í holu, eins og sýnt er á mynd) fyrir 1 g af ZIF-8 (í m2). Ef þú gast ekki
fundið efnasamsetningu einingarsellunnar notaðu þá 3500 fyrir formúlumassa
einingasellunnar.

5.0 pt

3.10 Reiknið hversu holótt (porosity), 𝑅 , ZIF-8 er (𝑅 er hlutfallið milli rúmmáls hol-
anna og raunverulegs rúmmáls efnisins) og holurúmmálið í 1 g af ZIF-8 (𝑉𝑝, í
cm3).

7.0 pt

ZIF-8 getur einnig nýtst semefnahvati fyrir ummyndunCO2 í verðmæt efni. Ein slík leið fyrir CO2-bindingu
er smíði á hringkarbónötum með CO2-hringálagningu. Dæmi um slíkt er sýnt hér að neðan:

Eftirfarandi tilgáta hefur verið sett fram fyrir hvötunarhvarfgang ummyndunar CO2 í hringkarbónat yfir
ZIF-8 hvata:
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3.11 Ljúktu við hvarfganginn með því að velja líkleg milliefni hér að neðan, ef gert er
ráð fyrir að hvötunarstöðvar ZIF-8 séu súrar.

Veljið viðeigandi milliefni fyrir I og II.

2.0 pt

ZIF-8 er nokkuð hitaþolið efni en nýlegar rannsóknir sýna að bygging þess brotnar niður ef efnið er notað
í blautu og súru umhverfi. Leiðir tilvist CO2 og H2O í snertingu við ZIF-8 til þess að það myndast ZnCO3.

3.12 Skrifið stillta efnajöfnu fyrir hvarf ZIF-8 við CO2 og H2O. 2.0 pt

ISL-3 T-3 Q-6



Theory

A3-1
Icelandic (Iceland)

Föngun og umbreyting koldíoxíðs

14% af heild
Spurning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Samtals

Stig 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Stig veitt

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

skref 1:

skref 2:

skref 3:

ISL-3 T-3 A-1
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

hvarf 1:

hvarf 2:

hvarf 3:

3.5 (2.0 pt)

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

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

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

3.12 (2.0 pt)
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Hinn forni brennisteinn nútímans

16% af heild
Spurning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Samtals

Stig 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Stig veitt

Brennisteinn hefur verið þekktur og notaður síðan á fornöld. Í dag er brennisteinn víða notaður við
efnaframleiðslu og í lyfjaiðnaði enda er hann ódýrt hráefni.

Í iðnaði er pyrite (FeS2) notað við framleiðslu á breinnisteini. Ef pyrite er hitað í takmörkuðu loftmagni
eru fræðilegar heimtur brennisteins 100% og hitt myndefnið er svart segulmagnað oxíð (Fe3O4).

4.1 Skrifið stillta efnajöfnu sem lýsir umbreytingunni sem lýst er hér að ofan. 2.0 pt

Auk brennisteins myndast SO2 sem hliðarmyndefni í litlu magni meðan á ferlinu stendur. Hægt er að
fylgjast með efnahvarfinu með því að mæla magn SO2 og til þess er notuð eftirfarandi verklýsing:

Hrátt málmgrýtisduft er hitað í hitastýrðum rörofni (e. tube furnace). Það SO2 sem myndast er dregið
í 2 mol L−1 NaOH lausn. Þegar efnahvarfinu er lokið er lausnin flutt í 500 mL mæliflösku og þynnt með
eimuðu vatni að marki. 25,00 mL af þessari þynntu lausn er síðan bætt út í joðflösku sem inniheldur
bæði 50,00 mL af 0,05122 mol L−1 I2 staðallausn og 5 mL af 20% H2SO4 lausn. Eftir að flaskan hefur
staðið í myrkri í 5 min, er lausnin títruð með 0,1012 mol L−1 Na2S2O3 staðallausn. Þegar lausnin verður
ljósbrún er 3 mL af 0,5% sterkju-litvísi bætt út í. Títruninni er svo haldið áfram þar til blái liturinn hverfur.
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4.2 Skrifaðu stilltar efnajöfnur fyrir hvörfin sem innihalda I2, í mælingunni sem lýst
er hér að ofan.

4.0 pt

4.3 Í einni slíkri mælingu þar sem byrjað var með pyrite, safnaðist 17,6g af brenni-
steini. Gösin sem mynduðust samhliða hvarfinu voru mæld með ofangreindri
aðferð og krafðist títrunin 18,47mL af Na2S2O3 staðallausninni. Ef gert er ráð
fyrir að engin önnur brennisteins-innihaldandi efni hafi myndast, reiknið pró-
sentu þess brennisteins í pyrite sem tapaðist á formi hliðarmyndefnis.

4.0 pt

Liþíum-brennisteins rafhlöður eru prýðis orkugeymsla því að fræðilegur orkuþéttleiki þeirra er hár, meiri
en hjá hefðbundnum Li-jóna rafhlöðum. Heildarhvarfið í liþíum-brennisteins rafhlöðu má einfalda í
16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Meðan á afhleðslu stendur er brennisteinn virka efni katóðunnar og málm-liþíum
er virka efni anóðunnar.

4.4 Skrifið stilltu efnajöfnurnar fyrir hálfhvörfin sem eiga sér stað við katóðu (a) og
við anóðu (b) meðan á afhleðslu stendur.

3.0 pt

4.5 Reiknið massahlutfallið milli virka efnisins í katóðunni og virka efnisins í anóð-
unni, samkvæmt heildarefnahvarfi rafhlöðunnar.

1.0 pt

Fullhlaðin liþíum-jóna rafhlaða sem býr yfir meðal vinnsluspennu upp á 3,8 V og afhleðslugetu upp á
3110 mAh getur séð farsíma fyrir nægri orku til að spila myndbönd samfleytt í 22 klukkustundir.

4.6 Nú er liþíum-jóna rafhlöðunni skipt út fyrir fullkomna liþíum-brennisteins raf-
hlöðu sem hefur meðal vinnsluspennu upp á 4,2V. Rafhlaðan inniheldur 23g
af brennisteini sem er virka efnið í rafskauti rafhlöðunnar og við afhleðslu get-
ur hann hvarfast í réttum hlutföllum (e. stoichiometrically). Reiknið í hversu
margar klukkustundir nýja rafhlaðan getur séð farsíma fyrir orku til að spila
myndbönd samfleytt eftir fulla hleðslu.

5.0 pt

Brennisteinn er almennt á formi S8 sameinda. Í liþíum-brennisteins rafhlöðumer S8 ekki afoxað beint yfir
í Li2S við afhleðslu, heldur gerist það í skrefum þar sem til verða mismunandi leysanleg liþíum polysúlfíð
(Li2Sn, n = 3 − 8). Þessi liþíum polysúlfíð gætu dreift sér út í anóðuna og tært hana, en það myndi valda
tapi á virku rafskautsefni. Þetta fyrirbæri kallast ”shuttle effect”.

4.7 Skrifið stillta efnajöfnu sem lýsir tæringu anóðunnar vegna leysanlegra liþíum
polysúlfíða (Li2Sn), og leiðir til myndunar á Li2S.

2.0 pt

Mismunandi form polysúlfíða í raflausn hafa verið rannsökuð ítarlega í þeim tilgangi að reyna að bæla
niður ”shuttle effect”. Formið Li2S6 er eitt þeirra milliefna sem myndast hvað mest af:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Rannsóknir sýna fram á að tvær stellingarhverfur (e. conformers) af sambærilegri orku, Li2S6(I) og
Li2S6(II) finnast samtímis í 1,2-dimetoxýetani (DME), en það er algeng raflausn í liþíum-brennisteins raf-
hlöðum. Rofnunarhvarf (e. dissociation) Li2S6 í DME er eftirfarandi:

Efnajafnvægi Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 og LiS•

3 í DME

Tafla 4.1 Gibbs orkugildi (kJmol−1) rofnunarhvarfanna í 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 Notið upplýsingar úr Töflu 4.1 til að reikna jafnvægisstyrkshlutfall stellingar-

hverfanna tveggja í DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Notið upplýsingarnar úr Töflu 4.1 til að reikna jafnvægisfasta rofnunarhvarfsins
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 í DME (298,15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Raðið eftirfarandi jafnvægisstyrkjum í lækkandi röð: [Li2S6], [LiS−
6 ], [S2−

6 ], [LiS•
3]

in DME.
4.0 pt

4.11 Staðalafoxunaríspenna (e. standard reduction potential) liþíums á málmformi í
vatni við 298,15 K og 1 bar er:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Staðal Gibbs orka leysnis
Li+(g) á gasformi yfir í Li+(lausn) í lausn í mismunandi leysum.

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

Reiknið staðalafoxunaríspennu málm-liþíum rafskauts í DME.

6.0 pt

Rannsóknir hafa sýnt að íspenna liþíum-brennisteins rafhlöðu myndi hækka ef í stað DME væri dimetýls-
úlfoxíð (DMSO). Þess vegna hafa form polysúlfíða í DMSO líka gripið athygli vísindamanna.

Í tilraun einni var visst magn Li2S og 4,81mg af brennisteinsdufti bætt út í 10,00mL af DMSO. Þetta var
svo hitað og hrært þar til allt var orðið uppleyst (rúmmálsbreytingin er hverfandi). Gerið ráð fyrir að
eingöngu eftirfarandi polysúlfíð hafi verið til staðar í DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Jafnvægis-

styrkshlutfall brennisteins-innihaldandi einda var:

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

4.12 Reiknið upphaflegan massa 𝑚 (í mg) af Li2S sem var bætt út í DMSO. 5.0 pt

ISL-3 T-4 Q-4



Theory

A4-1
Icelandic (Iceland)

Hinn forni brennisteinn nútímans

16% af heild
Spurning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Samtals

Stig 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Stig veitt

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)

massahlutfall:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________klst
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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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Umskiptingar milli nituroxíða

15% af heild
Spurning 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Samtals

Stig 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Stig veitt

Nituroxíð (þ.e. N2O,NO,NO2,N2O4 o.s.frv., venjulega rituð sem NOx) eru ein af helstu loftmengandi efn-
unum og valda þau miklum vandamálum eins og ósoneyðingu, súru regni, ljósmynduðum þokureyk
(photochemical smog) auk gróðurhúsaáhrifa. Er því nauðsynlegt að hafa stjórn á útblæstri og umbreyt-
ingum NOx til þess að bæta loftgæði. Hér ætlum við að athuga oxun NO í NO2 samkvæmt efnahvarfinu
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Hluti A

Almennt er talið að hvarfið fylgi eftirfarandi hvarfgangi í andrúmsloftinu:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Efnahvörf (1) og (2) auk bakhvarfsins í (1) eru grunnhvörf (elementary reactions). Hvarf (1) er forjafn-
vægishvarf (pre-equilibrium reaction) og er jafnvægisfasti þess í styrkeiningum táknaður sem 𝐾𝑐1. Hvarf
(2) er hraðatakmarkandi skrefið fyrir heildarhvarfið og er 𝑘2 hraðafasti þess.

5.1 Leiddu út hraðajöfnuna (rate expression) fyrir heildarhvafið 2NO+O2 ⟶ 2NO2
sem fall af [NO], [O2], 𝐾𝑐1 og 𝑘2.

4.0 pt

𝐾𝑐1 er háð hita sem lýsa má með jöfnunni: ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 og 𝑁 eru fastar). Breytingar á gildi
𝑘2 með hita má lýsa með jöfnu Arrheniusar þar sem gera má ráð fyrir að for-exponential fastinn 𝐴2 og
sýndarvirkjunarorkan (apparent activation energy) 𝐸𝑎,2 séu óháð hita.

5.2 Leiddu út líkingu fyrir for-exponential fastanum (𝐴+) og sýndar virkjunarork-
unni (𝐸𝑎+ ) fyrir hvarfið 2NO + O2 ⟶ 2NO2 sem fall af 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 og 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Sýndarhraðafastinn (𝑘+) fyrir heildahvarfið er 6, 63×105𝐿2𝑚𝑜𝑙−2𝑚𝑖𝑛−1 við 600K, og sýndarvirkjunarorkan
er 1, 20 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1.

5.3 Reiknaðu hraðafasta þessa hvarfs (í L2mol−2min−1) við 700 K. 2.0 pt

Staðalmyndunarvermi (ΔfH−⊖−
m ) og staðalóreiða (S−⊖−

m ) efnanna við 298, 15 𝐾 eru eftirfarandi:

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

Gera má ráð fyrir að staðalhvarfvermið og staðalóreiðan fyrir

2NO+O2 ⟶ 2NO2 breytist ekki með hita. Allar gastegundirnar í eftirfarandi spurningum hegða sér sem
kjörgas.

5.4 Reiknaðu varmafræðilegan jafnvægisfasta (𝐾−⊖−
𝑝 ) fyrir hvarfið við 600K. 4.0 pt

5.5 Reiknaðu breytinguna á innri orku þessa hvarfs við staðalaðstæður Δr𝑈−⊖−
m (í

kJmol−1) við 600K.
3.0 pt

Niðurstöður tilrauna sýna að hraði hvarfsins 2NO2 ⟶ 2NO + O2 er óháður styrk NO og O2

5.6 Leiddu út jöfnu fyrir hraða þessa hvarfs (sýndarhraðafastann má nota beint
sem 𝑘−) og reiknaðu gildi 𝑘− við 600 K. (Ef þú gast ekki fundið 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) í
spurningu 5.4, notaðu þá gildið𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gasi er komið fyrir í íláti sem hefur fast rúmmál og ílátinu er haldið við 600K þar til jafnvægi er náð.
20 prósent af hvarfefninu breytist í NO og O2. Allar gastegundirnar hegða sér sem kjörgas.

5.7 Reiknaðu heildarþrýsting hvarfsins við jafnvægi. (Ef þú gast ekki fundið gildið á
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) í spurningu 5.4, notaðu þá gildið 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Hluti B

MagnNOx í andrúmslofti er aðalega vegna útblásturs frá iðnaði. Ein leið til að draga úr útblæstri á NOx er
að oxa NO í NO2 og binda síðan NO2 semmyndast með gleypiefnum (absorbents). Hins vegar er styrkur
NO í útblásturslofti frekar lágur og því er sjálfgeng oxun þess í andrúmsloftinu of hæg til að fullnægja
kröfum iðnaðarins. Almennt eru efnahvatar á föstu formi notaðir til að hraða þessu hvarfi. Oxun NO
fer fram á yfirborði sérhæfðs hvata (CatX) samkvæmt eftirfarandi hvarfgangi (ásogstaðirnir (adsorption
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sites) er auðkenndir sem Site):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Gerðu ráð fyrir að ásog NO, NO2 og O (frá sundrun O2) verði ekki meira en einlaga þakið (monolayer co-
verage) og að þessi efni séu ásoguð á sömu gerð af ásogunarstöðum. Hlutþakning (fractional coverages)
þeirra (𝜃, skilgreint sem hlutfallið á fjölda ásogsstaða sem hvert efni þekur og heildarfjölda ásogsstaða)
eru táknuð sem 𝜃NO, 𝜃NO2

og 𝜃O. Þá er hluti óþaktra ásogsstaða (𝜃v) eftirfarandi: 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2
− 𝜃O.

Gerðu ráð fyrir að allir ásogs og frásogs (desorption) ferlarnir séu mun hraðari en efnahvarf (S3).

5.8 Leiddu út jöfnu fyrir 𝜃v sem fall af [NO], [O2], [NO2] og hraðaföstunum sem koma
við sögu í efnahvörfum (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Veldu rétta líkingu fyrir hraða 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g) í upphafi hvarfsins.
Gerðu ráð fyrir að styrkur og frásog NO2 séu bæði hverfandi.

(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

Fyrir suma efnahvata fer yfirborðshvarfið fram eftir annari leið en efnahvarf (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Þetta skref er einnig hraðatakmarkandi fyrir heildarhvarfið.

Efnahvati (CatY) er notaður til að stuðla að hvarfinu 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Þegar hitinn er jafn og styrkur
NO er fasti breytist upphafshraði hvarfsins með styrk O2 á eftirfarandi hátt:
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5.10 Veldu hvafganginn sem er í samræmi við þennan feril.
(A) S3
(B) S5
(C) ekki er hægt að ákveða hvarfganginn

6.0 pt
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Umskiptingar milli nituroxíða

15% af heild
Spurning 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Samtals

Stig 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Stig veitt

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

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

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

ISL-3 T-5 A-5



ISL-3 T-6 C
Kristjan Solvi Ornolfsson

Theory
Enabling Phosphines

Cover sheet

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

ISL-3 T-6 C-1



Theory

Q6-1
Icelandic (Iceland)

Fosfín hvatar

7% af heild
Spurning 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Samtals

Stig 3 6 8 5 6 3 5 36
Stig veitt

Fosfín eru fosfór hliðstæður amína. Þau eru líka með ótengt rafeindapar (e. lone pair) á fosfór atóminu
og geta því verið Lewis basar eða kjarnsækir. Hins vegar eru þau ólík þrígreindum amínum að því leytinu
að þegar við erum með hendin fosfín, eins og P1, með þremur mismunandi sethópum, þá er hægt að
einangra þau sem hreina handhverfu. Hendin fosfín eru oft notuð sem hendnir tenglar (e. ligands) í
efnahvötum með hliðarmálmum (e. transition metal catalysis).

6.1 Tilgreinið rúmefnafræðina í P1með því að nota R/S kerfið. 3.0 pt

Á undanförnum tveimur áratugum, eftir því sem fjöldi lífrænna hvata hefur aukist, þá hefur mikill fjöldi
kjarnsækinna fosfín-hvataðra efnahvarfa verið uppgötvaður. Þeirra á meðal er eitt frægasta fosfín hvat-
aða efnahvarfið. Það er Lu (3+2) hringálagningin (e. cycloaddition) sem var fyrst þróuð af kínverska
vísindamanninum Xiyan Lu. Til að mynda, þá hvarfast etýl allenóat 1 við metýl acrýlat 2 þegar trífenýl-
fosfín er notað sem hvati. Við það myndast tvær cyclopenten afleiður, 3 (aðalmyndefnið (e. major)) og 4
(hliðarmyndefnið (e. minor)).
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Lu (3+2) hringálagning:

Lu (3+2) efnahvarfið er formlegt hringálagningarhvarf, samkvæmt viðurkennda hvarfganginum. Fyrst,
þá tekur trifenýlfosfín hvatinn þátt í kjarnsækinni álagningu á etýl allenóat 1 til að mynda tvíjóna (e.
zwitterionic) milliefni A, sem að hvarfast við metýl acrýlat 2, til að mynda sitt hvorn hringinn eftir sitt
hvorri leiðinni. Í leiðinni sem að leiðir til efnis 3, þá er fosfór ylíð milliefni B myndað í lausninni (in situ).
Þetta milliefni breytist í milliefni C í afturkræfu skrefi með prótón tilfærslu (e. proton transfer); C hvarfast
með brottnámshvarfi þar sem aðalmyndefni 3 myndast auk þess sem fosfínhvatinn endurheimtist. Í
leiðinni sem leiðir til efnis 4, þá myndast fosfór ylíð milliefni B’, sem að breytist líka yfir í milliefni C’ í
afturkræfu skrefi með prótón tilfærslu; C’ hvarfast með brottnámshvarfi þar sem að hliðarmyndefni 4
myndast og fosfínhvatinn endurheimtist.
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Hvarfgangur:

6.2 Teiknið aðal vokmyndirnar (resonance structures) tvær sem að mynda vok-
blending (resonance hybrid) A (þáttur ester hópsins er ekki tekinn með og þið
þurfið ekki að sýna rúmefnafræðina).

6.0 pt

6.3 Teiknið efnabyggingar milliefna B’ og C’ (þið þurfið ekki að sýna rúmefnafræð-
ina).

8.0 pt

 

 

ISL-3 T-6 Q-3



Theory

Q6-4
Icelandic (Iceland)

Undir sambærilegum hvarfaðstæðum, þá hvarfast etýl allenóat, 1, og díetýl fumarat, 5, saman ogmynda
með hringálagningu myndefni 6.

6.4 Teiknið efnabyggingu 6 (þið þurfið ekki að sýna rúmefnafræðina). 5.0 pt

Hægt er að framkvæma ósamhverf Lu (3+2) hringálagningar hvörf með því að nota hendna fosfín hvata.
Þegar hendna bicyclic fosfínið P2 er notað sem hvati, þá hvarfast t.d. etýl allenóat 1 við metýl acrylate
2 og við það myndast handhverfu auðgaða (e. enantio-enriched) hringálagningar myndefni 3 með 80%
ee (umframmagn handhverfu (e. enantiomeric excess)).

Ósamhverf Lu (3+2) hringálagning:

Reiknijafna fyrir ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = magn af aðal (e. major) handhverfunni

𝑛minor = magn af auka (e. minor) handhverfunni

6.5 Merkið við hendnimiðjur (e. chirality centers) hendna fosfínsins P2með stjörnu-
merkingum. (Athugið: stig verða dregin frá fyrir sérhverja ranga stjörnumerk-
ingu, niður að 0 stigum)

6.0 pt
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6.6 Gefið upp hlutfallið 𝑛major/𝑛minor fyrir myndefni 3. 3.0 pt

Lu (3+2) hringálagningar hvarfið er fjölhæft verkfæri fyrir lífrænar efnasmíðar. Til dæmis, þá var hvarf-
ið notað tli að smíða (–)-hinesol, mikilvægt efni úr kínversku læknisjurtinni Chang Zhu (Atractylodes
lancea var Chinensis). Með því að nota PPh3 sem hvata, þá myndaði cyclóhexanón 7 hring með tert-
butyl allenóati 8. Þetta efnahvarf gaf af sér aðalmyndefni 9 og þrjú hliðarmyndefni (e. minor products),
10, 11 og 12. Hliðarmyndefni 10−12 eru öll hverfur efnis 9. Hægt væri að breyta efni 9 yfir í (–)-hinesol
með nokkurra skrefa efnasmíðum.

6.7 Veljið hvert eftirfarandi efna tilheyrir ekki hliðarmyndefnum 10‒12. 5.0 pt
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Fosfín hvatar

7% af heild
Spurning 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Samtals

Stig 3 6 8 5 6 3 5 36
Stig veitt

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 stig C’ (4.0 stig)

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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Lífrænar lífsameindir

9% af heild
Spurning 7.1 7.2 7.3 Samtals

Stig 12 8 12 32
Stig veitt

Efnasmíðar flókinna peptíða og próteina er áskorun. 17. september, 1965, þá smíðaði kínverskur vís-
indamaður kristallað bovine insúlín inn á tilraunastofu í fyrsta sinn. Þetta reyndist vera mikilvægt skref
á ferðalaginu að kanna leyndardóma lífsins og til að opna fyrir tíma prótein efnasmíða.

Frímerki sem gefið var út í tilefni 50. ára afmælis (2015) fyrstu efnasmíðanna á kristölluðu
bovine insúlíni

Kúplun karboxýlsýru hópa við amín hópa til aðmynda amíð tengi er grundvallar efnahvarf í efnasmíðum
peptíða og próteina. Allenón 2 getur virkjað karboxýlsýru 1 undir mildum hvarfaðstæðum til að mynda
milliefni 3. Milliefni 3 hvarfast síðan við amín 4 til að mynda amíð 5 í háum heimtum, ásamt hliðarmynd-
efni 6.
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Aðal vokmynd, 7, N-etynýl-N-metýl-p-tólúensúlfonamíðs (MYTsA) (þátttaka Ts hópsins í vokinu er ekki
tekin með hér) getur virkjað karboxýlsýrur á sambærilegan hátt og allenón 2.

7.1 Teiknið efnabyggingarnar fyrir 7, milliefni 9 og efni 12. Sýnið rúmefnafræði allra
hendnimiðja (e. stereocenter).

12.0 pt

Eftir því sem lengd peptíð keðjunnar eykst, þá verður myndun amíð tengjanna erfiðari, og hefðbundnar
þéttingar aðferðir virka ekki lengur fyrir efnasmíðar próteina. Í fyrstu efnasmíðunumá kristölluðu bovine
insúlíni, þá var aðferð byggð á efnafræði acylhýdrazíns 13 þróuð, til að ná krefjandi amíð kúplunummilli
tveggja peptíða. Líkt og meðfylgjandi mynd sýnir, þá hvarfast efni 15 við efni 16 í viðurvist tríetýlamíns.
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Athugið: P1, P2 =peptíð

7.2 Teiknið efnabyggingar 15 og 16. 8.0 pt

Að auki við efnasmíðar frá grunni (e. de novo synthesis), þá geta vísindamenn breytt próteinum sem eru
til nú þegar. Þrátt fyrir að það séu fjöldi hvarfgjarnra hópa á yfirborði próteina, eins og amínó hópar, þíól
hópar og karboxýl hópar, þá eru kjarnsæknustu þíól hóparnir líklegastir til að hvarfast í gegnumMichael
álagningarhvarf þegar prótein eru meðhöndluð með rafsæknum hvarfefnum eins og N-fenýl maleimíð
18.

Talið var að hvarfefni 19myndi hvarfast við þíól hóp próteins 20, undir mildum, basískum aðstæðum (pH
= 7.5), ogmynda þannig hlutlausamilliefnið 21. Hýdroxíð jónmyndi síðan ráðast á 21 til aðmynda efni 22.
Efni 22 er í jafnvægi við óhringlaga efnið 23 sem að getur hvarfast við annað prótein 20. Aðalmyndefnið
sem myndast þar getur verið annað hvort óhringlaga efni 24 eða hringlaga efni 25 á svipaðan hátt og
efni 22 og 23 eru í jafnvægi við hvort annað.
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7.3 Teiknið efnabyggingar milliefnis 21 og efna 24 og 25. Þið þurfið ekki að sýna
rúmefnafræðina.

12.0 pt
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Lífrænar lífsameindir

9% af heild
Spurning 7.1 7.2 7.3 Samtals

Stig 12 8 12 32
Stig veitt

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 stig) 9 (4.0 stig) 12 (4.0 stig)

7.2 (8.0 pt)

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

21 (4.0 stig) 24 (4.0 stig) 25 (4.0 stig)
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Ótrúlegir hendnir spíró efnahvatar

10% af heild
Spurning 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Samtals

Stig 16 2 2 2 2 8 2 2 37
Stig veitt

Hendin efni eru mikilvæg fyrir heilsu fólks. Til dæmis eru meira en 50% af lyfjum sem eru í klínískri
notkun í dag einungis önnur handhverfa hendinnar sameindar. Efnasmíðar hendinna sameinda er hins
vegar mikil áskorun, ef markmiðið er að fá umframmagn annarrar handhverfunnar. Rannsóknarhópur
prófessor Qilin Zhou við Nankai háskólann í Kína þróaði hendna spíró hvata sem sýndu mikla virkni.
Þessir hvatar auka nýtni ósamhverfra efnasmíða töluvert og eru notaðir víða í lyfjaiðnaðinum. Þessir
hvatar geta náð allt að 99,9% e.e. og er hægt að nota við styrki niður í 0,00002 mól %. Þessar rannsóknir
fengu fyrstu verðlaun Náttúrvísindaverðlauna Kína árið 2019.

Athugið:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Hluti A

Efnasmíðar hendna tengilsins (e. ligand) SpiroPAP eru sýndar á meðfylgjandi mynd.
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Athugið:

eq = jafngildi (e. equivalent)

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Teiknið efnabyggingar 1, 2, 4, 5. (Þið þurfið ekki að sýna rúmefnafræði) 16.0 pt

8.2 Hvert eftirtalinna hvarfefna er EKKI hægt að nota sem hvarfefni A, til að breyta
efni 8 yfir í 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Rasemíska spíró efni 6 hvarfast við (–)-menthyl chloroformate (10) til aðmynda efni 11a og 11b, sem geta
verið aðskilin á súlu (e. column chromatography). Því er síðan fylgt eftir með hydrazinrofi (e. hydrazin-
olysis) til að fá handhverfuhreint (+)-6 og (–)-6.
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Theory

Q8-3
Icelandic (Iceland)

Athugið:

eq= jafngildi

8.3 Veljið réttu staðhæfinguna hér að neðan.
(a) Efni 11a og 11b eru handhverfur.
(b) Efni 11a og 11b eru fjölhverfur.
(c) Efni 11a og 11b eru cis-trans hverfur.
(d) Efni 11a og 11b eru byggingarhverfur.

2.0 pt

Hluti B

Ir-SpiroPAP var smíðað með efnahvarfi SpiroPAP og [Ir(cod)Cl]2 (cod er cycloocta-1,5-diene) í MeOH í
viðurvist vetnis eins og sýnt er hér að neðan.
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Theory

Q8-4
Icelandic (Iceland)

Athugið:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Skrifið oxunartölu Ir í hvatanum Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Skrifið fjölda gildisrafeinda (e. valence electrons) í d svigrúmum Ir málmsins í
hvatanum Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Hendni spíró hvatinn Ir-SpiroPAP var notaður í ósamhverfu heildar efnasmíðunum á Mulinane-type
diterpene, 22, samkvæmt meðfylgjandi efnaskema.

8.6 Teiknið efnabyggingar 15 og 16. Sýnið rúmefnafræðina þar sem við á. 8.0 pt
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Theory

Q8-5
Icelandic (Iceland)

8.7 Veljið hvert eftirfarandi hvarfefna myndi virka best sem hvarfefni B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Veljið hvert eftirfarandi hvarfefna myndi virka best sem hvarfefni C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Theory

A8-1
Icelandic (Iceland)

Ótrúlegir hendnir spíró efnahvatar

10% af heild
Spurning 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Samtals

Stig 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Stig veitt

Hluti A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 stig) 2(4.0 stig)

4(4.0 stig) 5(4.0 stig)

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

A8-2
Icelandic (Iceland)

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

Hluti B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 stig) 16(4.0 stig)

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
Icelandic (Iceland)

Heildarefnasmíðar Capitulactone

9% af heild
Spurning 9.1 9.2 9.3 9.4 Samtals

Stig 24 2 16 2 44
Stig veitt

Plantan Curculigo capitulata vex í suðurhluta Kína og hefur lengi verið notuð í hefðbundnum kínverskum
grasalækningum til aðmeðhöndlamarga sjúkdóma. Capitulactone (1) var einangrað úr rótum Curculigo
capitulata. Bygging þess ásamt rúmefnafræði var staðfest með samblöndu af gögnum úr litrófsgrein-
ingum og heildarefnasmíðum.

Heildarefnasmíðar 1 byrjuðu með joðun (e. iodination) á upphafsefninu 4-bromoveratrole, 2, sem hægt
er að kaupa. Efnasmíðarnar fara í gegnum lykilmilliefni 12 samanber meðfylgjandi mynd.
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Theory

Q9-2
Icelandic (Iceland)

Athugið:

cat = hvati

eq = jafngildi

9.1 Teiknið efnabyggingar 3-5, 8, 9 og 11 og sýnið rúmefnafræði allra hendnimiðja
(e. stereocenters).

24.0 pt
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Theory

Q9-3
Icelandic (Iceland)

(R)-Epichlorohydrin (7) var smíðað úr (+)-mannitol (13) samkvæmt efnasmíðunum ámeðfylgjandi mynd.

Athugið:

eq = jafngildi

conc = megn (e. concentrated)
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Theory

Q9-4
Icelandic (Iceland)

9.2 Veljið hvert eftirfarandi hvarfefna myndi virka best sem hvarfefni A.
(a) Pyridín
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous (vatnfrítt) ZnCl2

2.0 pt

9.3 Teiknið efnabyggingar efnasambanda 15, 16, 18 og 19. Sýnið rúmefnafræði
allra hendnimiðja.

16.0 pt

Díketal 14 getur líka verið útbúinnmeð því að hvarfa (+)-mannitol (13) við 2-metoxýprópen (23) í viðurvist
hvatamagns af tólúensulfón sýru (TsOH) í vatnsfríu tólúeni. Fyrirmyndar efnahvarfið (e. model reaction)
er sýnt hér að neðan.

9.4 Sá hvarfgangur sem hvarfið er talið fara í gegnum inniheldur lykil milliefni (I-V)
sem eru sýnd hér að ofan. Veljið rétta röð á myndun þessara lykil milliefna í
gegnum efnahvarfið.
(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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Theory

A9-1
Icelandic (Iceland)

Heildarefnasmíðar Capitulactone

9% af heild
Spurning 9.1 9.2 9.3 9.4 Samtals

Stig 24 2 16 2 44
Stig veitt

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 stig) 4 (4.0 stig)

5 (4.0 stig) 8 (4.0 stig)
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Theory

A9-2
Icelandic (Iceland)

9.1 (cont.)

9 (4.0 stig) 11(4.0 stig)

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

ISL-3 T-9 A-2



Theory

A9-3
Icelandic (Iceland)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 stig) 16 (4.0 stig)

18 (4.0 stig) 19 (4.0 stig)

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