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Allmänna instruktioner

• Detta prov har 9 frågor.

• Använd endast bläckpenna och en icke programmerbar miniräknare

• Du har 5 timmar på dig att slutföra provet.

• Påbörja provet först då START-kommandot är givet.

• Alla dina svarmåste vara nedskrivna i den avsedda rutornamed en bläckpenna på svarsblanketten.
Använd baksidan av provet om du behöver kladdpapper. Kom ihåg att allt innehåll i svarsrutan
kommer betygsättas.

• Skriv relevanta beräkningar i de avsedda rutorna då det är nödvändigt. Full poäng ges endast för
korrekt svar med redovisade beräkningar.

• Provvakten kommer meddela då det är 30 minuter kvar av provet.

• Dumåste sluta arbeta då STOPP-kommandot ges. Om du då inte omedelbart avslutar provet kom-
mer du diskvalificeras.

• Den officiella engelska versionen av provet finns tillgänglig vid efterfrågan men endast för förtyd-
liganden.

• Du är inte tillåten att lämna din anvisade arbetsplats utan tillstånd. Om du behöver hjälp (trasig
räknare, behöver gå på toaletten osv.) räcker du upp handen och väntar tills en provvakt kommer.

• För flersvarsfrågor, indikera ditt svar med en ✓ i rutan [ ] före ditt svar. Ett exempel ges nedan:

(Antag att du vill välja (A) från (A), (B), (C) och (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

LYCKA TILL!
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Uppgifter och information om bedömning

Nummer Titel Totalpoäng % av totalpoäng
1 Snabbt och synligt nukleinsyratest för COVID-19 14 9
2 Krom förr och nu 21 11
3 Infångning och Omvandling av Koldioxid 42 14
4 En ny resa för svavel 45 16
5 Omvandlingar av kväveoxider 45 15
6 Fosfiners användningsområden 36 7
7 Livets organiska molekyler 32 9
8 Fantastiska kirala spiro-katalysatorer 36 10
9 Totalsyntes av capitulakton 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadros konstant: 𝑁𝐴 = 6, 022 × 1023 mol−1

Allmänna gaskonstanten: 𝑅 = 8, 31446 J mol−1 K−1

Standardtryck: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standardatmosfärstryck: 𝑝atm = 1 atm = 1, 01325 bar = 1, 01325 × 105 Pa
Noll på Celsiusskalan: 273, 15 K
Faradays konstant: 𝐹 = 9, 6485 × 104 C mol−1

Plancks konstant: ℎ = 6, 626 × 10−34 J s
Elektronens massa: 𝑚𝑒 = 9, 109 × 10−31 kg
Ljusets hastighet: 𝑐 = 2, 998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3, 141592653589793

Fotonenergin: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Allmänna gaslagen: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Termodynamikens första lag: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpi H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Entropiförändring: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs fria energi: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

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

[A]𝑎[B]𝑏För en reaktion a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

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

𝑐ox

Langmuirs isoterm: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrheniusekvationen: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrerade hastighetsuttryck:
Nollte ordningen: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Första ordningen: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Andra ordningen:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Halveringstid för en första ordningens reaktion: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Halveringstid för en andra ordningens reaktion (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert-Beers lag: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektriskt arbete: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Elektrisk laddning: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volymen av en sfär: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Ytan av en sfär: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodiska systemet

SWE-2 T-0 G-6



Theory

G0-7
Sweden (Sweden)

Färgcirkeln

a: röd b: orange c: gul d: grön e: blå f: lila
1: Om ett ämne absorberar vid 2: Får ämnet denna färg

Figur 0.1
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Snabbt och synligt nukleinsyratest för COVID-19

9 % av totalpoängen
Fråga 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Totalt
Poäng 1 1 4 4 4 14
Resultat

Det finns ett stort behov av enkla och snabba metoder för att tidigt diagnostisera COVID-19. Diagnos
med hjälp av nanopartiklar av guld är en lovande metod. Nanopartiklar av guld används brett för att ge
ett synligt resultat på teststickor p.g.a. deras höga molära extinktionskoefficient (molära absorbtivitet).
Nanopartiklarnas färg är starkt beroende av deras storlek och dispertionsgrad. Generellt gäller att ju
större guldnanopartiklarna är, desto rödare är dess färg. När nanopartiklarna aggregerar så förskjuts
färgen från röd till blå.

När ytan på nanopartiklar av guldmodifieras med två olika sorter av enkel-kedjiga nukleinsyrafragment,
a och b, kommer nanopartiklarna att aggregera i närvaro av målnukleinsyran (a’b’). Detta medför att
lösningens färg kommer att ändras från rött till blått på några minuter (som visas nedan). Baserat på
denna princip kan målnukleinsyror från Coronavirus i ett prov detekteras.

Dispergerad (Röd) Aggregerad (Blå）

1.1 Markera vilket absorbtionsband som de dispergerade guldnanopartiklarna ab-
sorberar i genom att markera korrekt bokstav (a-f i färghjulet i Figur 0.1 i
Allmänna Instruktioner)

1.0 pt
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1.2 Markera hur absorbtionsspektrumet för guldnanopartiklarna förändras när de
aggregeras. Jämfört med de dispergerade nanopartiklarna så absorberar de
aggregerade nanopartiklarna vid
(a) längre våglängd
(b) kortare våglängd
(c) Oförändrad våglängd

1.0 pt

Guldnanopartiklar utgörs av guldatomer som är tätpackade på samma sätt som guldmetall (densitet:
𝜌 = 19,3g cm−3)

1.3 Beräkna hur många guld atomer, (𝑁 ) som det finns i en sfärisk nanopartikel
med en diameter på 30,0nm.

4.0 pt

Vid syntes av guldnanopartiklar utnyttjas en redoxreaktion mellan vätetetrakloraurat(III) (HAuCl4 ·
3H2O,MW = 394) och ett reducerande ämne (t.ex. natriumcitrat). 5,2mg vätetetrakloraurat(III)
(HAuCl4 · 3H2O) reagerade fullständigt och bildade lika stora sfäriska guldnanopartiklar med en diame-
ter på 30,0nm i en 100,0 cm3 lösning. Absorbansen på den erhållna röda lösningen var 0,800 mätt vid
530nm med en UV-Vis spektrometer.

1.4 Beräkna den molära extinktionskoefficienten (molära absorbtiviteten) av den
erhållna lösningen av guldnanopartiklar vid 530nm per mol av guldnanopar-
tiklar. Kyvetten som användes hade strålgången 1 cm. Om du inte lyckades be-
räkna antalet guldatomer (𝑁 ) i 1.3, använder du värdet 𝑁 = 1,00 × 105.

4.0 pt

Standardadditionsmetoden användes för kolorimetrisk bestämning av målnukleinsyran. Det ursprung-
liga provet, som togs från halsen, delades i två lika stora delar. Efter tillsats av prob-lösningen och vatten
(som visas nedan), uppmättes absorbansen vid 600nm separat i de två erhållna lösningarna.

Nr Volym Volym lösning av Volym av standard Volym av Absorbans
halsprov guldnanopartiklar lösning som innehåller vatten
prov (cm3) modifierad med nuklein 2,0 μg cm−3 mål (cm3)

syrafragment (cm3) nukleinsyra (cm3)
1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900

1.5 Beräkna koncentrationen av de virala nukleinsyrorna i det ursprungliga provet
som togs från halsen.

4.0 pt
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Snabbt och synligt nukleinsyratest för COVID-19

9 % av totalpoängen
Fråga 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Totalpoäng
Poäng 1 1 4 4 4 14
Resultat

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

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

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ dm3mol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇g cm−3
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Krom förr och nu

11 % av totalpoängen
Fråga 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Totalt
Poäng 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Resultat

(Foto från hemsidan för Palace Museum).

Svartglaserat porslin är ett speciellt kinesiskt porslin som var populärt för cirka 1000 år sedan under
Tang- och Songdynastierna. Det var främst järnoxider som gav färg till keramiken, och genom att blanda
i oxider av andra övergångsmetaller erhölls olika färgnyanser som kastanjebrunt, mörkbrunt eller svart.
Det svartglaserade porslinet är fortfarande populärt i Kina.
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Den typiska svarta glasyren består av Fe-innehållande oxider med spinellstruktur. Spinelloxider har den
allmänna formeln AB2O4 och dess struktur är uppbyggd av en kubisk tätpackning avO2−-joner, där katjo-
nerna A upptar en åttondel av de tetraediska hålen (vakanserna) och katjonerna B tar upp hälften av de
oktaedriska hålen, som visas i Figur 2.1(a) för en enhetscell.

Figur 2.1 Illustration av spinellstruktur

Den kubiska enhetscellen i en spinellstruktur kan delas in i åtta kubiska subenheter. De streckade linjerna
visar subenheternas inre kantlinjer. Fyra av subenheterna tillhör typ I, och de andra fyra subenheterna
tillhör typ II (Figur 2.1(b)). Detaljerna för intilliggande underenheter av typ I och typ II visas i Figur 2.1(c).

2.1 Hur många katjoner av typ A och B finns det i en enhetscell? 2.0 pt

Den svarta keramikglasyren med spinellstruktur kan framställas genom rostning av Fe2O3och Cr2O3i
ett bestämt förhållande i en reducerande atmosfär (reaktion (I)). När Fe2O3och Cr2O3reagerar i mass-
förhållandet 63,6 ∶ 36,4, omvandlas de fullständigt till en ren stökiometrisk förening. Produkten har
spinellstruktur, där tetraedriska A-positioner endast upptas av järnkatjoner.
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2.2 Vilket grundämne reduceras i reaktion (I)? 1.0 pt

2.3 Bestäm antalet Fe3+ och Cr3+ som finns på position B i en enhetscell. 6.0 pt

Förutom svart keramisk glasyr, används även färgstarka kromhaltiga pigment förmålning och tryck. Den
tydliga färgen härrör från krom i olika oxidationstillstånd, såsom +2, +3 och +6. Pigmentet, kromgrönt
(Cr2O3) kan omvandlas till en rad andra föreningar (D-G) i följande process, där E, F, G har färgerna gul,
orange respektive röd.

2.4 Ange den kemiska formeln för E. 1.0 pt

2.5 Skriv reaktionsformeln för reaktion F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Välj det reagens som skulle kunna vara H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Kroms olika valenstillstånd är inte viktiga enbart för tillverkning av färgpigment, utan är också använd-
bart vid katalys. En typisk Phillips-katalysator för polymerisation av eten består exempelvis av kromoxider
ympade på ett poröst bärarmaterial såsom amorf kiseldioxid. Tetra-koordinerade Cr(VI)-partiklar utgör
kärnan i en förkatalysator (1), som snabbt antas reduceras av eten till en sex-koordinerad Cr(II)-partikel
(2). 2 förslås vidare katalysera polymerisationen av eten.

2.7 Reaktionen av 1 med eten kan spåras i ett UV-Vis spektrum, där 1 absorberar
ljus vid 21500 cm−1och 2 absorberar ljus vid 16700 cm−1 , båda i det synliga
spektrat. Välj lämplig kombination av färger för 1 och 2.
(A) (1) orange och (2) vit
(B) (1) orange och (2) blå
(C) (1) blå och (2) orange
(D) (1) blå och (2) vit

1.0 pt

2.8 Under antagande att Cr(II)-joner i 2 är placerade i ett regelbundet oktaedriskt
kristallfält med en splittringsenergi Δo på 16000 cm−1, rita konfigurationen av
d-elektroner för Cr(II)-joner i 2, och beräkna kristallfältets stabiliseringsenergi
(CFSE- crystal field stabilization energy) för Cr(II)-jonen 2. (OBS: parningsener-
gin P för Cr(II) i 2 är 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Koordinationsföreningar/joner uppvisar paramagnetismnär de innehåller opa-
rade elektroner, och det korresponderandemagnetiska momentet (𝜇) för över-
gångsmetallers katjoner bestäms med funktionen 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B där 𝑛 är
antalet oparade elektroner. Beräkna det magnetiska momentet i form av 𝜇B
för Cr(II)-jonen i 2.

2.0 pt
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Krom förr och nu

11% av totalpoängen
Fråga 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Totalpoäng
Poäng 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Resultat

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)

SWE-2 T-2 A-1
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

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

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

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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SWE-2 T-3 C
Love Sven Allan Sundin

Theory
Capture and Transformation of

Carbon Dioxide
Cover sheet

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

SWE-2 T-3 C-1



Theory

Q3-1
Sweden (Sweden)

Uppfångning och omvandling av koldioxid

14 % av totalpoängen
Fråga 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Totalt
Poäng 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Resultat

Klimatförändringen är en av de mest kritiska globala utmaningarna vi står inför idag. Ökningen av CO2 i
atmosfären anses vara den primära drivkraften för den globala uppvärmningen. Forskning på uppfång-
ning och omvandling av CO2 har blivit särskilt uppmärksammat.

Direkt luft uppfångning (DAC) teknologi, vars syfte är att extrahera CO2 direkt från luften, har visat sig
lovande. Den konventionella metoden för DAC är uppfångning i alkaliska hydroxidlösningar (vanligtvis
NaOH), där CO2 i luften absorberas tills lösningen når pH ≈ 10 (steg 1). Den använda sorbenten regene-
reras genom tillsats av kalciumhydroxid till systemet (steg 2). Den vita fällningen A, som bildas i steg 2,
sönderfaller vid 700 °C till CO2 och ytterligare vit förening B (steg 3). Slutligen kan kalciumhydroxid ge-
nereras genom hydratisering av B. Denna process är väldigt energikrävande. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4, 5 × 10−7,
𝐾a2 = 4, 7 × 10−11 )

3.1 Angemolekylformeln för A och B. 2.0 pt

3.2 Skriv balanserade reaktionsformler för alla möjliga reaktioner i steg 1-3. NaOH
lösning används som sorbent.

5.0 pt

Nyligen utvecklades en elektrokemisk process för regenerering av den alkaliska lösningen somanvänds i
uppfångningsprocessen i DACapplikationen. Även renCO2 gas kunde återfås vilken är lämplig för lagring
eller användning. Processen är baserad på ett elektrokemiskt system för H2-återvinning (HRES), som
visas i Figur 3.1.

SWE-2 T-3 Q-1
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Figur 3.1 Schematisk skiss av den experimentella uppställningen.

Den elektrokemiska cellen består av tre utrymmen: ett anod utrymme (A), ett surgörande utrymme (B),
och ett katod utrymme (C). Dessa utrymmen är separerade med jon-selektiva permeabela membran M1
och M2. Under processen transporteras protoner, som bildas vid oxidation av H2 vid anoden, till det
surgörande utrymmet, där den använda lösningen (Na2CO3-NaHCO3) från luftinfångningen matas in.
Minskning av pH i lösningen leder till omvandling av karbonat till vätekarbonat (reaktion 1) och vätekar-
bonat till kolsyra (reaktion 2). När lösningen är mättad med upplöst CO2 (löslighet 0,033 mol/dm3) leder
en fortsatt minskning av pH till att CO2 gas frigörs (reaktion 3). H2, som genererats vid katoden, leds in
till anoden och lösningen från katoden kan återanvändas som DAC absorbent.

3.3 Ange elektrod reaktionerna för anoden (A) och katoden (C). 2.0 pt

3.4 Skriv balanserade reaktionsformler för reaktionerna 1-3 som sker i den surgö-
rande regionen (B).

3.0 pt

3.5 Markera i alla rutor som korrekt beskriver förflyttningen av katjoner när syste-
met är igång.
(a) H+ joner rör sig genom M1 från A till B.
(b) H+ joner rör sig genom M2 från B till C.
(c) Na+ joner rör sig genom M1 från B till A.
(d) Na+ joner rör sig genom M2 från B till C.
(e) Både H+ och Na+joner kan röra sig genom M1 och M2.

2.0 pt

Cellen befinner sig i steady state när strömmen som passerar genom cellen är 2,00 A och flödeshastig-
heten för lösningen (0,050 mol/dm3 Na2CO3 - 0,10 mol/dm3 NaHCO3) in till region B är 10,0 m/dm3min.
pH i anod utrymmet bibehålls vid pH 1 under steady state.

3.6 Beräkna bildningshastigheten av CO2 gas (i enheten mmol/min). 8.0 pt

SWE-2 T-3 Q-2
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Zeoletiskt imidazolat ramverk (ZIFs), en subklass av metall-organiska ramverk (MOFs), är lovande mate-
rial för upptagning och användning av CO2. Strukturerna för ZIFs liknar zeoliter. De bildar 3D ramverk
med tetrahedriskt koordinerade metalljoner (t.ex. Zn2+, Co2+) som bryggas med imidazolat (Im−) och
dess derivat. Som den konjugerade basen av imidazol (HIm), så binder imidazolat anjoner till metall
katjoner (M) med dess två kväve atomer. Det faktum att M-Im-M vinkeln är ungefär lika stor som Si-O-Si
vinkeln (145°) som föredras av zeoliter (som visas nedan) har lett till syntetiseringen av ett stort antal
ZIFs med tetrahedriska topologier av zeolit-typen.

ZIF-8 är en av de representativa ZIFs, som bildar ett sodalit ramverk (SOD), som visas i Figur 3.2. ZIF-8
syntetiserades först av kinesiska forskare Xiao-Ming Chen et al. (de namngav den som MAF-4) genom
reaktion av Zn2+ med 2-metylimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm). Den kristalliserar i en kubisk struktur med
cell parametern 𝑎 = 1,632 nm för den lösningsmedelsfria fasen, med en effektiv pordiameter (som visas
av den virtuella sfären inne i strukturen i Figur 3.2d) på 1,16 nm.

SWE-2 T-3 Q-3
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Figur 3.2 Topologi av SOD och strukturen för ZIF-8
(a) Topologi för en SOD bur;
(b) SOD bur i ZIF-8 bestående av Zn2+ (i centrum av tetrahederna) och imidazolat (H atomer är

utelämnade för tydlighet);
(c) Ramverket för SODmed där enhetscellen är markerad av den kvadratiska boxen;
(d) Porer visualiserade med virtuella sfärer i ZIF-8.

OBS: Om du vill får du använda förkortningarna ”HmIm” och ”mIm” för 2-metylimidazol respektive 2-
metylimidazolat, när du löser de följande frågorna.

3.7 Ange den kemiska formeln för en sodalit bur. 2.0 pt
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3.8 Ange sammansättningen för enhetscellen av ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Beräkna arean av porernas inre yta (𝑆) (som modelleras med de virtuella sfä-
ren) i 1 g ZIF-8 (svara i m2). Om du misslyckades med att bestämma samman-
sättningen av enhetscellen, använd 3500u som molekylvikt för enhetscellen.

5.0 pt

3.10 Beräkna porositeten 𝑅 för ZIF-8 (𝑅 är kvoten mellan porvolymen och den fak-
tiska volymen av materialet), och porvolymen för 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, ange i cm3).

7.0 pt

ZIF-8 kan även fungera som katalysator för att främja omvandling av CO2 till kemikalier med högt för-
ädlingsvärde. En av de mest lovande metoderna för CO2 fixering är att bilda cykliska karbonater via
CO2cykloaddition. Ett exempel visas nedtill:

En mekanism för katalytisk konversion av CO2 till en cyklisk karbonat med hjälp av en ZIF-8 är följande:
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3.11 Antag att ZIF-8 tillför sura grupper till den katalytiska processen ovan. Färdig-
ställ mekanismen genom att välja rimliga intermediärer bland följande före-
ningar:

Välj de intermediärer som motsvarar I respektive II.

2.0 pt

ZIF-8 har relativt hög termisk stabilitet. Dock, visade nyligen en studie att dess struktur förstörs om den
befinner sig i en våt och sur miljö. Samexistensen av CO2och H2O med ZIF-8 resulterar i bildningen av
ZnCO3.

3.12 Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktion som sker då ZIF-8 reage-
rar med CO2 och H2O.

2.0 pt
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Uppfångning och omvandling av koldioxid

14% av totalpoängen
Fråga 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Totalt
Poäng 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Resultat

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

steg 1:

steg 2:

steg 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaktion 1:

reaktion 2:

reaktion 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)

SWE-2 T-3 A-2



Theory

A3-3
Sweden (Sweden)

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)

SWE-2 T-3 A-4
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En ny resa för svavel

16% av totalpoängen
Fråga 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Totalt
Poäng 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Resultat

Svavel har varit känt och har använts sedan urminnes tider. Idag används svavel vid tillverkning av ke-
mikalier och i farmaceutisk industri som ett billigt råmaterial.

Pyrit (FeS2) används vanligtvis som råmaterial vid industriell produktion av grundämnet svavel. När man
upphettar pyrit i närvaro av en begränsad mängd syre är det teoretiska utbytet av svavel 100% och en
svart magnetisk oxid (Fe3O4) är den andra reaktionsprodukten.

4.1 Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen som beskrivs ovan. 2.0 pt

Förutom svavel så bildas en liten mängd SO2som biprodukt i den verkliga processen. Denna reaktion
kan följas genom att man mäter mängden bildad SO2. Följande metod används för mätningen.

Rå pulvriserad malm upphettas i temperaturreglerad tubformig ugn. Den bildade SO2 absorberas
i 2 mol dm3 NaOH-lösning. När reaktionen har gått till sitt slut överförs lösningen till en 500 cm3

mätkolv och späds med destillerat vatten till märket. 25,00 cm3 av denna lösning tillsätts till en E-kolv
som innehåller 50,00 cm3 0,05122 mol/dm3 I2 standardlösning av I2 samt 5 cm3 av 20 % H2SO4-
lösning. Efter att ha låtit E-kolven stå i mörker i 5 min, titreras innehållet med en standardlösning av
0,1012 mol/dm3 Na2S2O3. När lösningens färg blir svagt brun tillsätts 3 cm3 0,5 % stärkelseindikator.
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Man fortsätter att titrera tills den blå färgen försvinner.

4.2 Skriv balanserade reaktionsformler för de reaktioner som involverar I2 i
ovanstående mätning

4.0 pt

4.3 I ett sådant testexperiment där man utgick från pyrit, uppsamlades 17,6g av
ren svavel. I en analys av den gasformiga biprodukten förbrukades 18,47 cm3

Na2S2O3 standardlösning. Beräkna vilken procentuell andel av svavlet i pyrit
som förloras som biprodukt. Anta att inga andra svavelinnehållande föreningar
bildas.

4.0 pt

Litium-Svavel batteriet är ett lockande system för energilagring eftersom dess höga teoretiska ener-
gidensitet överskrider konventionella Li-jonbatterier. Nettoreaktionen för den reaktion som sker i ett
litium-svavel batteri kan förenklas till 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Svavel är det aktiva materialet i katoden och
metalliskt litium utgör den aktiva anoden vid urladdning.

4.4 Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktion som sker vid katoden (a)
och anoden (b) vid urladdning.

3.0 pt

4.5 Beräkna kvotenmellanmassan av det aktivamaterialet på anoden och det akti-
va materialet på katoden i enlighet med den nettoreaktion som sker i batteriet.

1.0 pt

Ett litium-jon batteri (LIB), som har en genomsnittlig spänning under drift på 3,8 V, och en kapacitet på
3110 mAh kan när det är fulladdat leverera energi i 22 timmar till en mobiltelefon som oavbrutet spelar
filmer.

4.6 LIB ersätts med ett idealt litium-svavel batteripaket som har en spänning på
4,2V vid drift och innehåller 23g svavel som aktivt elektrodmaterial vilket kan
reagera stoikiometriskt. Beräkna hur många timmar som detta nya batteripa-
ket, då det är fulladdat, kan leverera energi till mobiltelefonen för att oavbrutet
spela filmer.

5.0 pt

Grundämnet svavel existerar normalt sett som S8 molekyler. I verkliga litium-svavel batterier reduceras
S8inte direkt till Li2S vid urladdning utan den genomgår stegvis reduktion under bildandet av olika lösliga
litium-polysulfider (Li2Sn , n = 3 − 8). Dessa litium-polysulfider kan diffundera till anoden och korrodera
den. Detta medför förlust av aktivt elektrodmaterial. Detta fenomen kallas ”shuttle effect”.

4.7 Skriv en balanserad reaktionsformel för den korrosion av anoden som orsakas
av löslig litium-polysulfid (Li2Sn) som ger Li2S.

2.0 pt

Olika polysulfider i ekektrolytlösningen har studerats för att kunna hålla tillbaka ”shuttle effekten”. Li2S6
är en av de mest representativa mellanprodukterna.
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

En teoretisk studie visar att två konformationer med jämförbara energier, Li2S6(I) och Li2S6(II), samex-
isterar i 1,2-dimetoxyetan (DME), en vanligt lösningsmedel för elektrolyten i litium-svavel batterier. Dis-
sociationen av Li2S6 i DME visas nedan:

Kemiska jämvikter av Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 och LiS•

3 i DME

Tabell 4.1 Gibbs fria energi (kJmol−1) för olika dissociations-reaktioner i 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 Använd data från Tabell 4.1, för att beräkna jämviktskoncentrationerna av de

två konformationerna i DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Använd data från Tabell 4.1, för att beräkna den skenbara dissociationskonstan-
ten för Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298,15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sortera följande koncentrationer vid jämvikt i fallande ordning: [Li2S6], [LiS−
6 ],

[S2−
6 ], [LiS•

3] i DME.
4.0 pt

4.11 Standard reduktionspotentialen för metalliskt litium i vatten vid 298,15 K och
1 bar är:

𝐸−⊖−
ℎ𝑎𝑙𝑣𝑐𝑒𝑙𝑙 (Li+/Li) = −3.040 V

standard Gibbs fria energi för upplösning av
gasformig Li+(g) till Li+(sol) i olika lösningsmedel

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

Beräkna standardreduktionspotentialen för den metalliska litiumelektroden i
DME:

6.0 pt

Undersökningar har visat att den elektromotoriska spänningen för ett litium-svavel batteri kommer att
öka om man byter ut DME mot dimetylsulfoxid (DMSO). Av den anledningen är forskarna också intres-
serade av de olika formerna av polysulfider i DMSO.

I ett experiment tillsattes en viss mängd av Li2S och 4,81mg svavelpulver till 10,00 cm3 DMSO. Bland-
ningen upphettades under omrörning tills svavlet var helt upplöst (bortse från volymändringen). Anta
att endast följande polysulfider var närvarande i DMSO I : S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Kvoterna av

jämviktskoncentrationerna av de svavelinnehållande partiklarna var:

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

4.12 Beräkna den ursprungliga massan 𝑚 (i mg) av Li2S som tillsattes till DMSO. 5.0 pt
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En ny resa för svavel

16% av totalpoängen
Fråga 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Totalt
Poäng 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Resultat

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)

kvoten mellan massorna:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

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

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

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

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

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Kväveoxiders omvandlingar

15% av totalpoängen
Fråga 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Totalpoäng
Poäng 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Resultat

Kväveoxider (som N2O,NO,NO2,N2O4 etc.) betecknas vanligen NOx, och tillhör en av de viktigaste luft-
föroreningarna som kan orsaka en rad problem som ozonnedbrytning, surt regn, fotokemisk smog och
växthuseffekten. Därför behöver man reglera NOx-utsläppen och dess omvandlingar för att förbättra
luftkvaliteten. I denna uppgift undersöker vi oxidation av NO till NO2 via reaktionen 2NO+O2 ⟶ 2NO2.

Del A

Den allmänt vedertagna reaktionsmekanismen i atmosfären sker enligt följande:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaktion (1) och (2) och den omvända reaktionen (1) är elementärreaktioner. Reaktion (1) är en initial
jämvikts reaktion, och dess jämviktskonstant uttryckt i koncentrationer benämns 𝐾𝑐1. Reaktion (2) är det
hastighetsbestämmande steget i totalreaktionen, med hastighetskonstanten 𝑘2.

5.1 Härled hastighetsuttrycket för totalreaktionen 2NO+O2 ⟶ 2NO2 som funktion
av [NO], [O2], 𝐾𝑐1 och 𝑘2.

4.0 pt

Temperaturberoendet för 𝐾𝑐1 kan uttryckas som ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 och 𝑁 är konstanter). Föränd-
ringen av 𝑘2 med temperaturen följer Arrheniusekvationen med den pre-exponentiella faktorn 𝐴2 och
den skenbara aktiveringenergin 𝐸𝑎,2. Antag att 𝐸a,2 och 𝐴2 är oberoende av temperaturen.

5.2 Härled uttrycken för den pre-exponentiella faktorn (𝐴+) och skenbara aktive-
ringsenergin (𝐸𝑎+ ) för reaktionen 2NO+O2 ⟶ 2NO2 som funktion av 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2
och 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

6,63 × 105 (dm3)2mol−2min−1 vid 600K, och den skenbara aktiveringsenergin är 1,20 kJmol−1.
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5.3 Beräkna hastighetskonstanten (i (dm3)2mol−2min−1) för denna reaktion vid
700 K.

2.0 pt

Standardbildningsentalpier (ΔfH−⊖−
m ) och standardentropier (S−⊖−

m ) vid 298,15 K:

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

Standard-entalpin för reaktionen och entropiförändringen för 2NO + O2 ⟶ 2NO2 kan antas vara tem-
peraturoberoende. Alla gaser kan antas vara ideella gaser i de följande frågorna.

5.4 Beräkna den termodynamiska jämviktskonstanten (𝐾−⊖−
𝑝 ) för denna reaktion vid

600K.
4.0 pt

5.5 Beräkna standard inre-energiförändringenΔr𝑈−⊖−
m (i kJmol−1) för denna reaktion

vid 600K.
3.0 pt

Experimentella observationer visar att reaktionshastigheten för 2NO2 ⟶ 2NO + O2 är oberoende av
koncentrationen NO och O2.

5.6 Härled hastighetsekvationen för den här reaktionen (den skenbara hastighets-
konstanten kan användas direkt som 𝑘−) och beräkna det skenbara värdet för
𝑘− vid 600 K. (Om du inte kunde bestämma 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) i fråga 5.4, använder du
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0)

8.0 pt

NO2 -gas införs i en behållare med en konstant volym vid 600Koch jämvikt nås. 20 procent av reaktanten
omvandlas till NO och O2. Alla gaser anses vara ideala.

5.7 Beräkna totaltrycket i systemet vid jämvikt. (Om du inte bestämde 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) i

fråga 5.4, använder du 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350,0)

4.0 pt

Del B

Industriutsläpp är en huvudkälla för NOx. En av möjligheterna för att minska utsläppen av NOx sker ge-
nom oxidation av NO till NO2 med efterföljande absorption av bildad NO2 via absorbenter. På grund
av den låga koncentrationen NO i utsläppen, är en spontan oxidation i atmosfären för långsam för att
svara upp mot industrins krav. Generellt använder man därför fasta katalysatorer för att accelerera re-
aktionen. Oxidationen av NO sker via ytan på en specifik katalysator (CatX) genom följande mekanism
(adsorptionsläget betecknas som Site):
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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

Antag att adsorptionen av NO, NO2 och O (från dissociationen av O2) inte kan ske djupare än till det
yttersta monolagret, och att partiklarna adsorberas vid samma lägen på ytan. Den delvisa täckningen (𝜃,
definieras som andelen använda adsorptionslägen i förhållande till det totala antalet lägen) betecknas
𝜃NO, 𝜃NO2

respektive 𝜃O. Andelen oanvända adsorptionslägen (𝜃v) kan därför uttryckas som 𝜃v = 1 − 𝜃NO −
𝜃NO2

− 𝜃O. Antag att alla adsorptions- och desorptionsprocesser sker mycket snabbare än reaktion (S3).

5.8 Härled uttrycket för 𝜃v som funktion av [NO], [O2], [NO2] och reaktionens hastig-
hetskonstanten (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Välj det korrekta hastighetsuttrycket för 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g) vid reak-
tionens start. Antag att både koncentration och adsorption av NO2 är försum-
bara.
(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

För några katalysatorer sker ytreaktionen via en alternativ väg istället för reaktion (S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Det här steget är också hastighetsbestämmande för totalreaktionen.

En katalysator (CatY) används för att påskynda reaktionen 2NO + O2 ⟶ 2NO2. När temperaturen och
koncentrationen NO hålls konstant, ändras reaktionshastigheten initialt med koncentrationen O2 enligt
följande:
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5.10 Välj en mekanism som överensstämmer med denna kurva.
(A) S3
(B) S5
(C) Kan inte bestämmas

6.0 pt
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Omvandling av kväveoxider

15 % av totalpoängen
Fråga 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Totalt
Poäng 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Resultat

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

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

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

5.4 (4.0 pt)

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

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

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

𝑝total = ______________________________kPa
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Theory

A5-5
Sweden (Sweden)

5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

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

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

Q6-1
Sweden (Sweden)

Fosfiners användningsområden

7 % av totalpoängen
Fråga 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Totalt
Poäng 3 6 8 5 6 3 5 36
Resultat

Fosfiner är fosforanalogen av aminer. De har också ett fritt elektronpar på fosforatomen och är därmed
Lewisbaser och är med andra ord nukleofila. Men i kontrast till tertiära aminer kan kirala fosfiner, såsom
P1, med tre unika substituenter, isoleras som enskilda enantiomerer. Kirala fosfiner används ofta som
kirala ligander i övergångsmetallkatalys.

6.1 Med hjälp av R/S symboler, tilldela den absoluta konfigurationen för P1. 3.0 pt

De senaste två årtiondena har fältet organokatalys växt kraftigt. Många kemiska reaktioner som kataly-
seras av nukleofila fosfiner har upptäckts. Bland dem är en av de mest kända Lu (3+2) cykloadditionen,
som har utvecklats av den kinesiska forskaren Xiyan Lu. Genom att använda exempelvis trifenylfosfin
som katalysator kan etylallenoat 1 och metylakrylat 2 utan problem bilda två derivat av cyklopenten 3
(huvudprodukt) och 4 (biprodukt).

Lu (3+2) cykloaddition:

SWE-2 T-6 Q-1



Theory

Q6-2
Sweden (Sweden)

I en generellt vedertagen mekanism är Lu (3+2) reaktionen en formell cykloaddition. Initialt genomför
katalysatorn trifenylfosfin en nukleofil addition till etylallenoat 1 för att bilda intermediären A som är en
zwitterjon, som därefter cykliserasmedmetylakrylat 2 via två olika reaktionsvägar. I reaktionsvägen som
leder till förening 3 genomgår det in situ genererade fosforylid-intermediären B en reversibel omvand-
ling till intermediären C via protonöverföring. C genomgår en elimination vilket ger huvudprodukten 3
och frigör fosfinkatalysatorn. I reaktionsvägen som leder till förening 4 bildas en fosforylid-intermediärB’
som också reversibelt omvandlas till intermediären C’ via protonöverföring; C’ genomgår en elimination
för att ge biprodukten 4 och regenerera fosfinkatalysatorn.

Mekanism:

6.2 Rita de två huvudsakliga resonansstrukturerna som ligger till grund för reso-
nanshybriden A (estergruppens påverkan försummas och stereokemin behö-
ver inte visas).

6.0 pt

SWE-2 T-6 Q-2



Theory

Q6-3
Sweden (Sweden)

6.3 Rita strukturformler för intermediärerna B’ och C’ (stereokemin behöver inte
visas).

8.0 pt

Under liknande betingelser bildar etylallenoat 1 och dietylfumarat 5 den motsvarande cykloadditions-
produkten 6med gott utbyte.

6.4 Rita strukturformeln för förening 6 (stereokemin behöver inte visas). 5.0 pt

Asymmetriska Lu (3+2) cykloadditionsreaktioner kan enkelt genomföras genomatt använda kirala fosfin-
katalysatorer. Exempelvis kan den kirala bicykliska fosinen P2 användas för att katalysera omvandlingen
av etylallenoat 1 och metylakrylat 2 till produkten 3 på ett enantioberikat sätt med 80 % ee (enantiome-
riskt överskott).

Asymmetrisk Lu (3+2) cykloaddition:

Ekvation för ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = Mängden av den vanligast förekommande enantiomeren

𝑛minor = Mängden av den mindre förekommande enantiomeren

SWE-2 T-6 Q-3



Theory

Q6-4
Sweden (Sweden)

6.5 Markera samtliga stereocentra i den kirala fosfinen P2med asterisker. (OBS: po-
ängavdrag görs för varje felaktig asterisk tills din poängställning för uppgiften
blir 0 poäng)

6.0 pt

6.6 Ange kvoten 𝑛major/𝑛minor för produkt 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cykloadditionsreaktionen är ett mångsidigt verktyg i organisk syntes. Den används exempel-
vis för att syntetisera (D)-hinesol, som är en viktig beståndsdel i den kinesiska medicinalväxten Chang
Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Vid användandet av PPh3 som katalysator kan den kirala cyklo-
hexanonen 7 cykliseras med tert-butylallenoate 8, för att ge den huvudsakliga produkten 9 samt tre
biprodukter 10, 11 och 12. Biprodukterna 10−12 är alla isomerer av 9. Förening 9 kan enkelt omvandlas
till (D)-hinesol i en flerstegsprocess.

SWE-2 T-6 Q-4



Theory

Q6-5
Sweden (Sweden)

6.7 I nedanstående föreningar, välj den som inte är en av biprodukterna 10‒12. 5.0 pt

SWE-2 T-6 Q-5



Theory

A6-1
Sweden (Sweden)

Fosfiners användningsområden

7% av totalpoängen
Fråga 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Totalt
Poäng 3 6 8 5 6 3 5 36
Resultat

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)

SWE-2 T-6 A-1



Theory

A6-2
Sweden (Sweden)

6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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Theory

A6-3
Sweden (Sweden)

6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

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

SWE-2 T-6 A-3
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Theory

Q7-1
Sweden (Sweden)

Livets organiska molekyler

9% av totalpoängen
Fråga 7.1 7.2 7.3 Totalt
Poäng 12 8 12 32
Resultat

Syntesen av komplexa peptider och proteiner är en utmanande uppgift. 17:e september 1965 synteti-
serade kinesiska forskare kristallint bovint insulin artificiellt för första gången, vilket var ett avgörande
steg i utforskandet av livets hemligheter och markerade starten för proteinsyntesens era.

Ett frimärke som gavs ut på 50-årsjubileet (2015) för den första syntesen av kristallint bovint
insulin.

Att koppla karboxylsyragrupper med amingrupper för att bilda amidbindningar är den mest grundläg-
gande reaktionen i syntesen av peptider och proteiner. Det hade rapporterats att allenonen 2 kunde
aktivera karboxylsyran 1 under milda reaktionsförhållanden genom att bilda intermediären 3. Interme-
diären 3 reagerar därefter med aminen 4 för att ge amiden 5 i högt utbyte tillsammansmed biprodukten
6.

SWE-2 T-7 Q-1



Theory

Q7-2
Sweden (Sweden)

På ett liknande sätt kan, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) med sin mest förekomman-
de resonansstruktur 7 (Ts gruppens påverkan försummas) aktivera karboxylsyran på samma sätt som
allenonen 2.

7.1 Rita strukturformeln för 7, intermediären 9 samt förening 12. Visa stereokemin
för eventuella stereocentra.

12.0 pt

När peptidkedjans längd växer blir bildandet av amidbindningar svårare. Konventionella kondensations-
metoder är inte applicerbara i syntesen av proteiner. I den första syntesen av kristallint bovint insulin
utvecklades en metod baserad på acylhydrazins (13) kemiska egenskaper för att bilda den utmanande

SWE-2 T-7 Q-2



Theory

Q7-3
Sweden (Sweden)

kopplingen mellan två peptider. Figuren som följer visar hur förening 15 och 16 lätt reagerar då trietyla-
min finns närvarande.

OBS: P1, P2 =peptider

7.2 Rita strukturformlerna för föreningarna 15 och 16. 8.0 pt

Utöver de novo syntes kan forskare modifiera existerande protein. Trots att det finns flertalet reaktiva
platser på ett proteins yta, såsom amin-, tiol-, och karboxylsyragrupper, så föredras de mest nukleo-
fila tiolgrupperna då ett protein behandlas med elektrofila reagenser såsom N-fenyl maleimid 18 via
Michael-addition.

Vid milt basiska betingelser (pH = 7,5), föreslogs att reagensen 19 kunde reagera med tiolgrupper på
protein 20 för att ge en neutral intermediär 21 som attackeras av hydroxidjoner för att ge upphov till
förening 22. Förening 22 befinner sig i jämvikt med en icke-cyklisk form 23, som i sin tur kan reagera
med ytterligare ett protein 20. Slutprodukten kan förekomma antingen som den icke-cykliska formen 24
eller i den cykliska formen 25 på ett liknande sätt som i jämvikten mellan 22 och 23.

SWE-2 T-7 Q-3



Theory

Q7-4
Sweden (Sweden)

7.3 Rita strukturerna för intermediären 21, samt föreningarna 24 och 25. Stereoke-
min behöver inte visas.

12.0 pt

SWE-2 T-7 Q-4



Theory

A7-1
Sweden (Sweden)

Livets organiska molekyler

9% av totalpoängen
Fråga 7.1 7.2 7.3 Totalt
Poäng 12 8 12 32
Resultat

7.1 (12.0 pt)

7 (4,0 pt) 9 (4,0 pt) 12 (4,0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4,0 pt) 16 (4,0 pt)

SWE-2 T-7 A-1



Theory

A7-2
Sweden (Sweden)

7.3 (12.0 pt)

21 (4,0 pt) 24 (4,0 pt) 25 (4,0 pt)

SWE-2 T-7 A-2
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Theory

Q8-1
Sweden (Sweden)

Fantastiska kirala spiro-katalysatorer

10% av totalpoängen
Fråga 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totalt
Poäng 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Resultat

Kirala föreningar är mycket viktiga för människors hälsa, exempelvis är mer än 50 % av medicinerna i
sjukvården en specifik enantiomer. Dock är detmycket utmanande att syntetiseramolekyler på ett enan-
tiospecifikt sätt. Professor Qilin Zhous forskargrupp vidNankai University i Kina utvecklade en serie kirala
spiro-katalysatorer med hög aktivitet som höjde effektiviteten för asymmetrisk syntes till nya höjder och
som nu är allmänt använda i läkemedelsindustrin. Dessa katalysatorer kan ge upp till 99,9 % ee och kan
användas ner till 0,00002 mol% katalysator-substrat kvot (catalyst loading). Forskningen som ledde till
katalysatorerna vann första pris vid National Natural Science Award of China 2019.

OBS:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Del A

Syntesen av den kirala liganden SpiroPAP visas i följande reaktionsschema.

SWE-2 T-8 Q-1



Theory

Q8-2
Sweden (Sweden)

OBS:

eq = ekvivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Rita strukturformler för 1, 2, 4, 5. (Stereokemin behöver inte visas). 16.0 pt

8.2 Av följande givna reagenser, vilken reagent A kan INTE användas för omvand-
lingen av 8 till 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Den racemiska spiro-föreningen 6 reagerar med (D)-mentylklorformat (10) för att ge ämnena 11a och
11b, som kan separeras med kolonnkromatografi, följt av hydrazinolys, för att ge optiskt ren (+)-6 och
(D)-6.

SWE-2 T-8 Q-2



Theory

Q8-3
Sweden (Sweden)

OBS:

eq= ekvivalent

8.3 Välj det korrekta påståendet nedan.
(a) Föreningarna 11a och 11b är ett par av enantiomerer.
(b) Föreningarna 11a och 11b är ett par av diastereomerer.
(c) Föreningarna 11a och 11b är ett par av cis-trans isomerer.
(d) Föreningarna 11a och 11b är ett par av konformationella isomerer.

2.0 pt

Del B

Ir-SpiroPAP tillverkades genom en reaktion mellan SpiroPAP och [Ir(cod)Cl]2 (där cod är cycloocta-1,5-
diene), i MeOH under vätgas, vilket visas nedan.
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Theory

Q8-4
Sweden (Sweden)

OBS:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Ange oxidationstalet för Ir i katalysatorn Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Ange antalet valenselektroner i d-orbitalerna för metallen Ir i katalysatorn Ir-
SpiroPAP.

2.0 pt

Den kirala spiro-katalysatorn Ir-SpiroPAP användes för totalsyntesen av Mulinane-typ diterpen 22 som
visas nedan.

8.6 Rita strukturformler för 15 och 16, inklusive relevant stereokemi. 8.0 pt

SWE-2 T-8 Q-4



Theory

Q8-5
Sweden (Sweden)

8.7 Från följande reagenser, välj den bästa kandidaten för B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Från följande reagenser, välj den bästa kandidaten för C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

SWE-2 T-8 Q-5



Theory

A8-1
Sweden (Sweden)

Fantastiska kirala spiro-katalysatorer

10% av totalpoängen
Fråga 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totalt
Poäng 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Resultat

Del A

8.1 (16.0 pt)

1(4,0 pt) 2(4,0 pt)

4(4,0 pt) 5(4,0 pt)

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

SWE-2 T-8 A-1



Theory

A8-2
Sweden (Sweden)

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

Del B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4,0 pt) 16(4,0 pt)

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

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

SWE-2 T-8 A-2
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Theory

Q9-1
Sweden (Sweden)

Totalsyntes av capitulakton

9% av totalpoängen
Fråga 9.1 9.2 9.3 9.4 Totalt
Poäng 24 2 16 2 44
Resultat

Örten Curculigo capitulata växer i södra Kina och har länge använts inom traditionell kinesisk medicin
för att bota flertalet sjukdomar. Capitulakton (1) isolerades från rötterna av Curculigo capitulata. Dess
struktur, inklusive stereokemi, fastställdes entydigt med en kombination av spektroskopiska data och
totalsyntes.

Totalsyntesen av 1 börjar med joderingen av kommersiellt tillgängligt 4-bromoveratrole 2 genom nyc-
kelintermediären 12 vilket visas i följande reaktionsschema.

SWE-2 T-9 Q-1



Theory

Q9-2
Sweden (Sweden)

OBS:

cat = katalysator

eq = ekvivalent

9.1 Rita strukturformler för ämnena 3-5, 8, 9 samt 11 och visa stereokemin för even-
tuella stereocenter.

24.0 pt

SWE-2 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
Sweden (Sweden)

(R)-Epiklorhydrin (7) syntetiserades från (+)-mannitol (13) genom syntesvägen som visas nedan.

OBS:

eq = ekvivalent

conc = koncentrerad

SWE-2 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
Sweden (Sweden)

9.2 Från följande uppsättningar reagenser, välj den bästa kandidaten för A.
(a) Pyridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) vattenfri ZnCl2

2.0 pt

9.3 Rita strukturformler för mellanprodukterna 15, 16, 18 och 19 och visa stereoke-
min för eventuella stereocenter.

16.0 pt

Diketalen 14 kan också syntetiseras genom att behandla (+)-mannitol (13) med 2-metoxypropen (23) i
vattenfri toluen i närvaro av en katalytiskmängd toluensulfonsyra (TsOH).Modellreaktionen visas nedan.

9.4 Den förslagna mekanismen för denna reaktion involverar de viktiga interme-
diärerna (I-V) som visas ovan. Välj den korrekta ordningen för bildandet av in-
termediärerna under reaktionens gång.
(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
Sweden (Sweden)

Totalsyntes av Capitulakton

9% av totalpoängen
Fråga 9.1 9.2 9.3 9.4 Totalt
Poäng 24 2 16 2 44
Resultat

9.1 (24.0 pt)

3 (4,0 pt) 4 (4,0 pt)

5 (4,0 pt) 8 (4,0 pt)

SWE-2 T-9 A-1



Theory

A9-2
Sweden (Sweden)

9.1 (cont.)

9 (4,0 pt) 11(4,0 pt)

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

SWE-2 T-9 A-2



Theory

A9-3
Sweden (Sweden)

9.3 (16.0 pt)

15 (4,0 pt) 16 (4,0 pt)

18 (4,0 pt) 19 (4,0 pt)

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

SWE-2 T-9 A-3
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