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Олимпиаданы шешу бойынша нұсқаулар мен нұсқаулар

● Сіздің дәптеріңізде 11 бет болуы керек.
● Жинақ 6 тапсырмадан тұрады.
● Шешім қабылдауға 4 сағатыңыз бар.
● Шимай қағаз ретінде парақтың артқы жағын (немесе
тапсырмалар парағындағы бос орындарды) пайдаланыңыз.
● Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз!

Ең алдымен қолыңыздан келгенін жасаңыз.

Тапсырманы орындай алмасаңыз, оны кейінге қалдырыңыз.

● Мәселе мен сұрақтарды әрқашан соңына дейін оқыңыз.
Ішкі сұрақтар бойынша тапсырмалар әрқашан байланысты бола
бермейді.
Соңғы жауапқа жете аласыз ба, жоқ па, мүмкіндігінше көптеген
ішкі сұрақтарға жауап беріңіз.

● Жауаптар мен есептеулерді тек сол үшін берілген ұяшықтарға
қаламсаппен жазыңыз.
Жауап ұяшыққа сәйкес келмесе, оны сол беттің артына жазып,
оның айналасына ұяшық сызыңыз. Жауап екінші жағында екенін
есептің жанына белгілеңіз.

● Мұқият жазыңыз.
Рецензент сіздің қолжазбаңызды түсінбесе, ол жұмысты бағалай
алмайды және ұпай бере алмайды.
Түзеткен кезде қате сөзді/санды толығымен сызып тастаңыз
және қайта жазыңыз.

● Әрбір сандық жауап үшін шешімін беріңіз.

Есептер мен жауаптар (олимпиада аяқталғанда жарияланады):
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Тапсырма 1. Полимерлер (10 б)

Қазіргі әлемді полимерлерсіз елестету қиын, өйткені олар әр қадамда кездеседі.
Біз киетін синтетикалық киімдер, күнделікті өмірде қолданатын желімдер мен лактар
бәрі полимерлерден тұрады. Өздігінен полимер - бұл құрылымында көп қайталанатын
«мономерлі бірліктерден» тұратын жоғары молекулалық қосылыс. Бұл есепте сіз
полимерлердің кейбір физикалық қасиеттерін, сонымен қатар полимерлену
термодинамикасын зерттейсіз.

Бөлім А. Полимерлену туралы жалпы мәліметтер

Полипропилен - пластикалық шыныаяқтарды өндіруде қолданылатын полимер.
Төмендегі схема бойынша катализатордың қатысуымен пропиленді қолданып
синтезделеді:

Сол сияқты әдіспен полипропиленге ұқсас полиэтиленді синтездеуге болады.

1. Полиэтилен алудың схемасын сызыңыз (1б)
2. k әдетте өте үлкен сан болатын полимерлену дәрежесі екенін ескере отырып,

полипропилен мен полиэтиленнің ең ықтимал агрегаттық күйін болжаңыз.
Жауапты негіздеңіз. (1б)

3. Неліктен полипропиленнің балқу температурасы полиэтиленнің балқу
температурасынан жоғары екенін түсіндіріңіз. (1б)

Бөлім В. Полимерленудің термодинамикасы

Этиленнің полимерлену энтальпиясын бағалау үшін полимерлеу кезінде
үзілетін/түзілетін көміртек-көміртекті байланыстардың энергияларын ғана білу
жеткілікті.

Байлан
ыс

Байланыс
энергиясы,
кДж/моль

Қосылыс Түзілу энтальпиясы,
кДж/моль

С-С 332 CO 2 -393,5

C=C 588 H2O (w) -285,8

4. Бір моль этилен үшін жоғарыдағы схема бойынша этиленнің полимерлену
энтальпиясын есептеңіз. (2б)

5. Алдыңғы абзацта газ фазасындағы реакцияны есептеуден басқа қандай
фактор ескерілмеді? (1б)

Полимерлену энтальпиясын ең дәл бағалау үшін калориметриялық бомбада жағу
сияқты басқа тәжірибелік әдістер пайдалану керек. Осылайша, калориметриялық
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бомбадағы 2,7 г полипропиленді жағу кезінде 25°С температурада 125,55 кДж жылу
бөлінді.

6. Егер этиленнің түзілу энтальпиясы 52.4 кДж/моль екені белгілі болса,
этиленнің полимерлену энтальпиясын есептеңдер. (4б)

Тапсырма 2. Металдар, минералдар (10 б)

А және В балқыту үшін 3000°С жоғары температура қажет ең қиын балқитын металдар
болып табылады. Металл А өнеркәсіпте, атап айтқанда, броньды тесіп өтетін оқтар мен
снарядтар жасау үшін кеңінен қолданылады. Металл В зымыран ғылымында үлкен
сұранысқа ие, бірақ табиғатта сирек таралуына байланысты оны өнеркәсіпте пайдалану
өте шектеулі. Сондай-ақ В жердегі ең тығыз металдардың бірі болып табылады, оның
тығыздығы 20 кг/м3.

А және В металдарының сәйкесінше А1 және В1 деген жоғары оксидтеріндегі оттегінің
массалық үлесі 20,70% және 23,12% құрайды.

1. A, B, A1 және B1 заттарын анықтаңыз. (2б)

Бинарлы қосылыс А2 қаттылығы жағынан алмаспен жиі салыстырылады. Ол жоғары
қаттылық пен коррозияға төзімділікті қажет ететін құралдарды жасау үшін, машина
жасауда белсенді қолданылады.

А2 қосылысының кристалдық құрылымы алтыбұрышты тығыз орау болып табылады
(1-суретті қараңыз).

Сурет. 1. Алты бұрышты тығыз орау торы.

А2 ұяшығының параметрлері: a = 2,3877 Å, c = 4,1785 Å; және тығыздығы = 15,77
г/см3.

2. А2 анықтаңыз. (1б)
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А металының қосылыстары үшін реакция схемасы берілген

3. А3-А6 заттарды анықтап, барлық реакция теңдеулерін жазыңыз. (2б)

В металы бар сирек минералдардың бірі – жезказганит минералы. Зат әртүрлі
металдардың бірнеше сульфидтерінің қоспасы: мыс (I), қорғасын, молибден (IV) және B
металл сульфиді - B2. Жезказганит минералында В металының массалық мөлшері 12,87
% құрайды.

Массасы 10 г минералды толық жағу үшін 2,44 литр оттегі қажет. Бөлінген газдың
көлемі 1,394 литрді құрады. Көлемдер қ.ж. өлшенді делік.

4. В2 сульфидінің химиялық формуласын анықтаңыз. Барлық сульфидтердің
молярлық қатынасын есептеңіз. (3б)

В металында 20-дан астам әртүрлі ядролық изотоптар бар, бірақ табиғатта ол тек екі
изотоптарынан тұрады аВ (37,07%) және bB (62,93%). aB тұрақты, ал bB радиоактивті
және жартылай ыдырау периоды 43,5 млрд жыл.

5. Изотоптардың атомдық массаларын табыңыз. Табиғаттағы В элементінің атомдық
массасы 1 м.а.б.-қа неше уақытта өзгереді, есептеңіз. (2б)

Тапсырма 3. Молекулалардың геометриясы (10 б)

Химияда молекуланың геометриясы оның полярлығы немесе тіпті реактивтілігі сияқты
негізгі химиялық қасиеттерін анықтайды, сондықтан оларды дұрыс болжау алу
практикалық тұрғыдан өте маңызды болып шықты.

1-бөлім. Гиллеспи теориясы

Бүгінгі күні бұл тапсырманы жақсы орындайтын қарапайым теориялардың бірі - 1940
жылы Р.Гиллеспи ұсынған Электронды жұптардың тебісу теориясы (ЭЖТТ). Бұл
теорияға сәйкес, молекула әрқашан сыртқы электрон жұптарының тебілуі минималды
болатын формада болады (ең аз энергия принципі).
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1. Гиллеспи теориясына сүйене отырып, келесі молекулалардың геометрияларын
анықтаңыз және атаңыз: ClO4

- , HgCl2 және SF6 (1б)

Сондай-ақ, көптеген жағдайларда, бізге байланыстар арасындағы бұрыштардың жуық
мәндерін беретін молекуланың геометриясы арқылы бұл байланыстардың ұзындығын
бағалауға болады.

2. Гиллеспи теориясының молекулалық геометриясына және негізгі
тригонометрияға сүйене отырып, H2O үшін O-H байланысының ұзындығын және
SO3 үшін S-O байланысының ұзындығын бағалаңыз. Орталық атомның
электронды жұптары және онымен байланысқан атомдар тұрақты фигуралар
құрайтынын қабылдаңыз. (2.5б)

Сізге келесі ақпарат қажет болуы мүмкін:

d(H-O-H) = 1.87 Å

d(O-S-O) = 0.87 Å

2-бөлім. Диполь моменті

Молекуланың полярлығын оның геометриясына қарай да анықтауға болады. Ол үшін
атомдар арасындағы байланыстардағы дипольдік моменттердің мәндерін білу керек.
Әдетте, дипольдік момент молекуладағы оң және теріс зарядтардың таралуын
сипаттайтын векторлық физикалық шама болып табылады.

Төменде дипольдік моментті анықтау формуласы берілген:

μ = q * d

мұндағы, μ – Дебайдағы диполь моментінің мәні (1 Дебай = 0,33 * 10 -29 Кл * м)

q – Кулонмен берілген атомдардың заряды

d - зарядталған атомдар арасындағы қашықтық метрмен берілген

3. Гиллеспи теориясының молекулалық геометриясына сүйене отырып, келесі
молекулалардағы жалпы дипольдік моменттің бағытын сызыңыз: HF, Cl2O және
NH3 (1б)

4. F2O молекуласы үшін O-F байланыстың диполь моменті мен молекуланың жалпы
диполь моментінің мәнін есептеңдер.Орталық атомның электрондық жұптары мен
онымен байланысқан атомдар дұрыс пішіндер түзеді делік. O-F байланысының
ұзындығын 1,89 Å және заряд мәнін электрон заряд мәнінің (1,69 * 10 -19 Кл )
онда біріне тең деп алыңыздар (1/10) (2,5б) .

Молекуланың геометриясынан туындайтын тағы бір қызықты факт, мысалы, CO2 және
SO2 құрамы ұқсас және ұқсас атомдардан тұратынына қарамастан, әртүрлі
геометрияларға байланысты әртүрлі полярлыққа ие.

5. Гиллеспи теориясының көмегімен осы молекулалардағы полярлық
айырмашылықты және C=O және S=O байланыстарының диполь моменттерінің
бағытын түсіндіріңіз. (1б)
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3-бөлім. Гибридизация

Молекуланың геометриясына және жоғарыда аталған Гиллеспи теориясына қатысты
тағы бір тұжырымдама - орбитальдардың гибридтелу. Орбитальдардың гибридтелу –
көп атомды молекуланың орталық атомының әртүрлі атомдық орбитальдарын (s, p,
d, f) ережелері бойынша эквивалентті бірдей орбитальдардың пайда болуымен
араластыру процесі. Ең қарапайым мысал, метан молекуласында sp3 гибридизациясы
бар көміртек атомы, метандағы орталық көміртектің гибридтенуін білу молекуланың
геометриясының себебін түсіндіруге көмектеседі.

6. sp, sp2 және sp3 гибридтенуінің энергетикалық диаграммасын көміртек атомның
негізгі және қозған күйлері арқылы сызып көрсетіңіз (1б).

7. Заттардың құрылымын сызыңыз және келесі молекулалар үшін орталық
атомдардың гибридтенуін анықтаңыз: NO2

+ , PCl5 және PdCl4- (1б)

Тапсырма 4. Тоңазытқыш (10 б)

Алғашқы тоңазытқыштарда суытқыш ретінде аммиакты пайдаланды, бірақ оның
улылығы мен ағып кетуден болатын өткір иісі ғалымдарды басқа қосылысты іздеуге
мәжбүр етті. Алғашқы алмастырғыштардың бірі фреон-12, дихлордифторметан болды,
ол қалыпты жағдайда инерттілігімен ерекшеленді.

Біріншіден, хладагент аз мөлшерде салқындатқыш газбен тепе-теңдікте сұйық
күйде болады.

1. Аммиак пен фреонның 1 бар қысымдағы қайнау температурасы сәйкесінше
240 К және 243 К. Бұл жағдайда булану кезінде энтропияның өзгеруі аммиак үшін 97
Дж/(моль*К), фреон үшін 91 Дж/(моль*К). Аммиакта неліктен қайнау энтропиясы үлкен
өзгеріске ұшырайтының түсіндіріңіз. Гиббс энергия теңдеуін пайдаланып аммиак пен
фреонның 3 бардағы қайнау нүктелерін есептеңіз. (3б)

2. 1 моль аммиак алдымен 2 бар қысымда болады, содан кейін ол
тоңазытқыштың ішкі жағына тиіп, жылу алады, нәтижесінде 273 К дейін қызады және
толығымен буланады. Аммиактың бастапқы температурасын есептеңдер. Бастапқыда
аммиактың 5%-ы газ күйінде болғанын, сонымен қатар газ тәріздес аммиактың жылу
сыйымдылығы екенін ескеріңіз. ішкі камерадан аммиак қанша𝐶

𝑣
= 27 Дж/(моль * К)

жылу алғанын есептеңіз (4б)

3. Булану және кеңеюден кейін компрессор аммиакты адиабатты түрде сығып,
оны 373 К температураға дейін жеткізеді. Компрессордың істеген жұмысын есептеңіз.
(1б)

4. Содан кейін аммиак қоршаған ортаға жылу береді және бастапқы күйіне дейін
еркін кеңейеді. Берілген жылудың орындалған жұмысқа қатынасын есептеңіз. (1б)

5. Фреон мәселесі мынада, атмосфераның жоғарғы қабатында
дифтородихлорметандағы байланыстардың бірі гомолитикалық ыдырауға ұшырап екі
радикал түзіледі. Ең әлсіз байланыстың бұзылатынын біле отырып, фотолиз реакциясын
жазыңыз. (1б)
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Тапсырма 5. Феромон (10 б)
Бұл молекула мультистриатинмен, қарағаш қабығы қоңызының феромонымен,
голландиялық қарағаш ауруын тарататын жәндікпен тығыз байланысты. Ол А -дан
синтезделген . 2 грамм А заты артық оттегіде жанғанда 2,036 литр (қ.ж. есептегенде)
көмірқышқыл газы және 1,636 грамм су буы бөлінеді. А кеңінен қолданылатын
органикалық қышқылдың этил эфирі екені белгілі.
5а. Есептеулерді орындап, А формуласын анықтаңдар. (1,5б)
5б. А құрылымдық формуласын сызыңыз. (0,5б)
Х заты басқа органикалық қышқылдың этил эфирі осы синтезде қолданылады. Оның
құрылымын анықтау үшін ЯМР спектроскопиясы және масс-спектроскопия қолданылды.

X затының 1H ЯМР
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X затының 1H ЯМР

м/з
X-тің массалық спектрі
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5в. X құрылымдық формуласын анықтаңыз(1.5б).
X заты оптикалық белсенді емес (хиральды көміртегі атомы жоқ). Қандай реагентпен
әрекеттескенде, Х оптикалық белсенді молекулаға (R және S) айналуы мүмкін.
5г. Дұрыс жауаптың алдына белгі қойыңыз. (0,5б)

HBr
Br2

CH3CH2OH, H2SO4

LiAlH4, Et2O

Сізге қарағаш қабығы қоңыздарында кездесетін органикалық зат синтезінің схемасы
берілген. B кето қышқылдың күрделі эфирі екені белгілі .

5д. Сызбадағы барлық белгісіз заттардың құрылымын сызыңыз. (4б)

Синтезделген заттың бірнеше хиральды орталықтары (атомдары) бар
5e. Молекуладағы хиральды көміртегі атомдарын жұлдызшамен белгілеңіз (❋) (1б)

Бұл молекуланы IUPAC бойынша атау үшін, R/S конфигурациясын пайдаланады.
5ж. Молекула атауындағы өшірілген әріптерді анықтап, атын толық жаз. (1б)
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Тапсырма 6. Буферлік ерітінді (10 б)
Буферлік ерітінділер (ағылш. buffer, buff – соққыны жұмсарту) – сутегі иондарының
белгілі бір тұрақты концентрациясы бар ерітінділер; әлсіз қышқыл мен оның тұзының
(мысалы, CH3COOH және CH3COONa) немесе әлсіз негіздің және оның тұзының (мысалы,
NH3 және NH4CI) қоспасы. Буферлік ерітіндінің рН мәні мөлшері аз бос күшті қышқыл
немесе сілтіні қосқанда, сұйылтылған немесе концентрленген кезде аз өзгереді.
рН=4,5 буферді дайындау үшін натрий ацетаты үш гидратын CH3COONa•3H2O сірке
қышқылының 5% ерітіндісінде ерітеді. Түзілген буферлік ерітіндінің тығыздығы 1,1 г/мл.
Ka (CH3COOH)=1,75•10-5 .
6а. рН=4,5 болатын 1 литр ацетатты буфер ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм тұз
және қанша грамм қышқыл ерітіндісі қажет екенін есептеңіз. (2б)

6б. pH=4,5 болатын 1 литр ацетатты буфер ерітіндісін (ρ=1,1 г/мл) алу үшін қанша литр
2М натрий гидроксиді ерітіндісін (ρ=1,2 г/мл) неше литр сірке қышқылы ерітіндісімен
(5%, ρ=1,05 г/мл) араластыру керек. (2б)

Аммиак буферлік ерітіндісі бар, барлық компоненттердің концентрациясы 0,1М.
6в. Kb (NH3)=1,76•10-5 болса, аммиак буфер ерітіндісінің рН мәнін есептеңіз. (1б)
Екі буферлік ерітіндіні араластырғанда соңғы ерітіндінің рН мәні бастапқы
ерітінділерден ерекшеленеді.
6г. Бірдей көлемдегі Ацетат буферін (қышқыл мен оның тұзының концентрациясы 0,1М)
аммиак буферлік ерітіндісімен (аммиак пен оның тұзының концентрациясы 0,1М)
араластырғанда рН қандай болады? (2б)

Буферлік ерітінді әлсіз, түрлі түсті органикалық қышқылдардың Ka анықтау үшін
қолданылады. Бұл қышқылдардың көбі қышқыл-негіздік индикатор ретінде
қолданылады. Солардың бірі – кең таралған индикатор бромтимол көк. Қышқыл
түріндегі (HIn) бромтимол көктің 430 нм-де молярлық экстинкция коэффициенті 16600
М-1 см-1, негізгі түрінде (In-) 3460 М-1 см-1 . А деген буферлік ерітіндісінде
концентрациясы 1,00∙10-4 М болатын бромтимол көк заттың оптикалық тығыздығын
өлшедік (А буфер ерітіндісі рН = 7,00). Кюветаның өлшемі 1 см. Бугер-Ламберт-Бер
формуласы:
А=ɛсl, егер ерітіндіде екі сіңіргіш компонент болса, онда Ажалпы = А1 + А2

6д. Бугер-Ламберт-Бер формуласын қолданып, оптикалық тығыздық 1,077 болса,
бромтимол көктің Ka мәнін есептеңіз. (3б)
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