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Eksamen i: KJM-MENA3120 Uorganisk kjemi II – materialer og anvendelser   

Eksamensdag: 5. juni 2018      

Varighet for eksamen: 4 timer  

Oppgavesettet er på 9 sider (totalt 9 sider, hvorav 4 sider er vedlegg)  

Vedlegg: 1 Formler og konstanter; 2 Figurer brukt i Del 1; 3 Figurer brukt i Del 2; 4 Periodesystemet.  
Tillatte hjelpemidler: Enkel (grafisk) kalkulator uten kommunikasjon. «Fysiske størrelser og enheter 

– navn og symboler» Carl Angell og Bjørn Ebbe Lian, Universitetsforlaget 

Språk: Norsk 

 

Merk: Kontroller at oppgavesettet er komplett og legg merke til hva slags informasjon som er angitt i 

vedleggene før du begynner å besvare spørsmålene. 

Vekt for de fire hovedspørsmålene (angitt som DEL 1, 2 osv.) er spesifikt angitt. 

 

Svar kortfattet på oppgavene. 

 

 

DEL 1 – REAKTIVITET (teller 20 % totalt; alle deloppgaver teller likt) 

Oppgave 1.1.  Lewis syre og base. Reaksjonen der I2 reagerer med I
‒
 og danner I3

‒
  komplekset kan 

beskrives som en Lewis syre - base reaksjon. Tegn Lewis strukturer av reaktantene og av komplekset. 

Identifiser hva som er Lewis syre og hva som er Lewis base. 
 

 

 

Answer:    

 

Oppgave 1.2. Reaksjonsmekanisme. Figuren under viser energiprofilen for en kjemisk reaksjon. 

Reaksjonen fra reaktanter (R) til produkter (P) går via to mellomprodukter (I1, I2). Angi om 

reaksjonsstegene (1, 2, 3) vil være langsomme eller raske. Hvilket steg er hastighetsbestemmende?  Vil 

det være mulig å observere mellomprodukter? Se vedlegg for en større figur. 
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Step 1 will be the slowest (highest activation energy) reactions 2 and 3 are fast.  

Reaction 1 will be the rate-determining step. It will probably be possible to detect the intermediates 

since the following reactions are activated. 

 

Oppgave 1.3. Ligand substitusjonsreaksjoner. Figuren under illustrerer reaksjonskoordinat for en 

typisk ligandsubstitusjon i et plan-kvadratisk kompleks. Hva er den forventede mekanismen, og, hva er 

det hastighetsbestemmende trinnet? 

Forklar hvorfor denne reaksjonsmekanismen er vanlig for de fleste plankvadratiske komplekser. Se 

vedlegg for en større figur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactions in quadratic complexes will normally follow an adsorbtive associative mechanism.  

The rate-determining step is associative. 

The open geometry in a planar complex facilitates a stable 5-coordinated (bipyramidal) transition-state. 

 

 

DEL 2: STRUKTUR – BINDING – EGENSKAPER (teller 25 % totalt; alle deloppgaver 

teller likt) 
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Oppgave 2.1. LiFePO4. Litiumjernfosfat er et mye benyttet katodemateriale for Li-ionebatterier. 

Strukturen av LiFePO4 inneholder tetraedriske byggesteiner av fosfat.  

(i) Betrakt O/P forholdstallet og argumenter for hvordan disse tetraedrene foreligger i strukturen; isolert, 

dimere, kjeder, ringer, eller som 2D-sjikt, etc. 

(ii) Hvilket av kationene, litium, jern og fosfor, har mest utpreget (polar) kovalent binding til oksygen 

(og er dermed minst ionisk)? Forklar kort. 

O/P = 4: isolated phosphate tetrahedral 

P(V) will polarize O(
2-

) most strongly, and the P-O is highly (polar)covalent. Argument: high charge 

density for P(V); due to high (formal) charge, small size. 

 

Oppgave 2.2. Perovskitter, ABO3. LaFeO3 og SrFeO3 har perovskitt type krystallstruktur.  

(i) Bruk de angitte ioneradiene (under) og vurder hvilken av disse to forbindelsene som forventes å 

være mest deformert, dvs. avvike mest fra den ideelle kubiske perovskitt strukturen gjennom tilting av 

oktaedre. 

Ioneradier: La
3+

 1,36 Å   Fe
3+

 0,65 Å    O
2‒

 = 1,40 Å 

  Sr
2+

 1,44 Å   Fe
4+

 0,59 Å 

(ii) Betrakt de to romgruppene; Pm-3m og Pnma. Hvilken av disse tilhører det kubiske krystallsystemet 

og hvilken tilhører det ortorombiske krystallsystemet? Hva symboliserer stor bokstav P i uttrykkene for 

de to romgruppene? Forklar forskjellen mellom speilplan angitt henholdsvis som m og som a. 

A larger deviation in the t-factor from the ideal value of 1.00 will give a more distorted structure.  

t = (RA + RO) / [1.414*(RB + RO)]; We obtain: t(LaFeO3) = 0.95 and t(SrFeO3) = 1.00. Hence, LaFeO3 

is expected to be more distorted, 

Pm-3m belongs to the cubic and Pnma.to the orthorhombic crystal systems. P means a primitive 

Bravais lattice. m is a regular mirror plane, whereas a is a mirror (glide) plane that at the same time has 

a translation (glide) of ½ along the a-axis. 

 

 

Oppgave 2.3. Fast-oppløselighet. Det foreligger full fast blandbarhet mellom LaFeO3 og SrFeO3.  

(i) Skriv en kjemisk formel som beskriver denne fast-oppløselighetsfasen. 

(ii) Det er syntetisk vanskelig å lage fullt oksiderte prøver for alle sammensetninger av blandfasen på 

grunn av redoks-egenskapene til jern. Hvilken av de to endesammensetningene, LaFeO3 og SrFeO3, er 

vanskeligst å syntetisere i luft? Begrunn kortfattet. 

Solid solution phase: La1-xSrxFeO3 for 0,00 ≤  x ≤  1,00. 

SrFeO3 is difficult to synthesize at regular oxygen partial pressures owing to the high oxidation state of 

iron, i.e. Fe(IV). (High-pressure methods are hence required) 
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Oppgave 2.4. Perovskitt relaterte strukturer. Betrakt følgende figurer av tre perovskitt relaterte 

krystallstrukturer (se større figurer i 

vedle

gg): 

 

Figur (a) og (b) viser to ulike A2BB´O5 strukturer med fokus på koordinasjonspolyedrene for B/B´-

kationene. Angi koordinasjonstall for B og B´ atomene, og angi type koordinasjonspolyeder. Gitt at et 

av B/B´ atomene er Ni(II) d
8
 og det andre B/B´ atomet i forbindelsen er oktaedrisk koordinert, tror du 

figur (a) eller (b) gjelder for krystallstrukturen til Ni(II) forbindelsen? Begrunn kortfattet. 

Figur (c) viser strukturen til en kubisk perovskitt-beslektet forbindelse som har en enhetscelle som er 

doblet i alle tre retninger (2a x 2b x 2c) relativt til den enkle kubiske perovskitt cellen (a,b,c). La de grå 

a b 

c 
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atomene (kuler) være A, de grønne A´ mens B representerer oktaedrisk koordinerte kationer og røde 

små kuler er anioner. Betrakt den utvidede enhetscellen og angi hva som er sammensetningen for en 

forbindelse med slik krystallstruktur (dvs. hva er kjemisk sammensetning for enhetscellen). 

Coordination numbers: 4 + 6; (a) octahedra + square planar; (b) octahedra + tetrahedral 

Ni(II) will prefer square planar coordination; hence figure (a) is the Ni-compound 

In the 2a x 2b x 2c unit cell, there are 8 formula units of ABO3.We note that there are green atoms at 

the corners (count altogether as one atom; 8 * 1/8); and one green atom in the centre (1/2,1/2,1/2). 

Hence the unit cell contains two green atoms, and hence 8-2 = 6 grey atoms. The compound is hence: 

A6A´2B8O24. 

 

DEL 3: TERMODYNAMIKK (teller 25 % totalt; alle deloppgaver teller likt) 

Oppgave 3.1. Metoder. Beskriv kort prinsippene for differensiell termisk analyse (DTA) og for 

differensiell sveip (scanning) kalorimetri (DSC). Vektlegg den prinsipielle forskjellen mellom de to 

metodene. Hvilken av metodene egner seg best for å samle inn termodynamiske data? 

DTA: measure only temperature difference between reference sample and sample.  

DSC: measure temperature difference between reference sample and sample, but obtained integral T 

is converted to a change in energy by multiplying with an instrumental calorimetric factor.  

 

If carefully calibrated the DSC can be an excellent tool to collect thermodynamic data. Quality of 

obtained data will depend of design of DSC including the calibration. 

 

Oppgave 3.2. Termodynamikk. Dannelsesentalpien (eller reaksjonsentalpien), ΔH298K
0 , til LaFeO3 fra 

dens korresponderende binære oksider, La2O3 og Fe2O3, er bestemt ved kalorimetri til å være 68 

kJ/mol ved 298 K. Skisser hvordan du vil beregne den tilsvarende verdien ved 1000 K.  

Apply Kirchoff law 

Set up reaction equation and find an expression for Δ𝐶𝑝 

 

 

La2O3(s) + Fe2O3(s)  2LaFeO3(s)  

 

Δ𝐶𝑝 = 2𝐶𝑝(𝐿𝑎𝐹𝑒𝑂3) − 𝐶𝑝(𝐿𝑎2𝑂3) − 𝐶𝑝(𝐹𝑒2𝑂3) 

 

Δ𝐻1000𝐾
0 = Δ𝐻298𝐾

0 + ∫ (Δ𝐶𝑝)𝑑𝑇

1000

298

 

 

Oppgave 3.3. Stabilitet. LaFeO3 og NdFeO3 har toleransefaktorer (t) på henholdsvis 0,952 og 0,925. 

Begge forbindelsene kan beskrives med en ortorombisk perovskitt type struktur. Vil du forvente at 
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dannelsesentalpien til NdFeO3 fra sine binære oksider er mer eller mindre eksoterm enn for LaFeO3? 

Anta at de to forbindelsene har lik dannelsesentropi. Begrunn svaret kort.  

Would expect ΔH𝑁𝑑𝐹𝑒𝑂3
0  to be less exothermic than ΔH𝐿𝑎𝐹𝑒𝑂3

0  as LaFeO3 has t more close to 1 than 

NdFeO3. We can assume this as the two compounds have the same B-site cation, same oxygen content 

and same entropy of formation.  

 

 

Oppgave 3.4. Reaktivitet. Hvilken av forbindelsene LaFeO3 og NdFeO3 forventer du å være mest 

bestandig i en atmosfære inneholdende karbondioksid. Begrunn svaret kort. Relativt sett, vil du 

forvente at LaFeO3 er mer eller mindre bestandig mot karbondioksid om du øker temperaturen (men 

holder pCO2 konstant)? Begrunn svaret kort. 

NdFeO3 is assumed to be less reactive toward CO2, as Nd is a less basic cation than La. By increasing 

the temperature, formation of carbonates become less favorable and the perovskite may become stable 

relative to carbonate formation. 
 

 

DEL 4: ELEKTROKJEMI (teller 30 % totalt; alle deloppgaver teller likt) 

LiFePO4-elektrokjemi: Det periodiske system og elektronegativiteter er gitt i vedlegg. Som angitt i 

2.1. kan LiFePO4 beskrives som en forbindelse med polyanioner av fosfatgrupper.  

 

Oppgave 4.1. Redoksreaksjoner. Skriv en balansert reaksjonslikning hvor LiFePO4 brukes som 

katodemateriale mot en anode av grafitt. Angi oksidasjonstallet til Fe for oppladet og utladet tilstand.  

LiFe(II)PO4 + 6C = Fe(III)PO4 + LiC6 

 

Oppgave 4.2. Spenning. LiFePO4 – grafitt batteriet har et spenningspotensial på 3,4 V. Hvordan vil 

potensialet endre seg dersom du bytter ut fosfat polyanionet med (a) silikatanion; med (b) sulfatanion; 

og (c) om du betrakter Fe2O3 i stedet for LiFePO4? Ranger potensialene for de fire situasjonene 

[LiFePO4; (a); (b); og (c)]. Begrunn svaret. 

The polyanions considered are SiO4
4-

, PO4
3-

, and SO4
2-

, in addition to pure O
2-

 in Fe2O3. When most 

other is equal, the potential is controlled by the covalent character of the Fe-O bond. For the set 

evaluated here the covalent character ranges as: Fe2O3 > SiO4
4-

 > PO4
3-

 > and SO4
2-

, and the potentials 

follow the reverse order. Fe2O3 < SiO4
4-

 < PO4
3-

 < and SO4
2-

. A keyword here is inductive effect. 

Oppgave 4.3. Energinivåer. Tegn et energidiagram for d-elektronene til høy-spinn jernioner i 

LiFePO4 (oktaederisk krystallfelt). Sett ring rundt den eller de elektronene som tar del i redokskjemien. 

Gjør tilsvarende betraktning for LiMnPO4 (høyspinn og oktaederisk felt). Vurder om LiMnPO4 vil ha 

høyere eller lavere potensial enn LiFePO4.   
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First step is to acknowledge that it is Fe(II) and Mn(II) that will be drawn. The potential for Mn
2+

/Mn
3+

 

shall in principle be above Fe
2+

/Fe
3+

 due to the size of the metal ions, however, in this case you also 

have to add the energy for pairing the t2g electron that is redoxactive for Fe
2+

. This reduces its potential. 

Oksider - elektrokjemi 

Oppgave 4.4. Substitusjon. LaFeO3
 
kan brukes som katodemateriale for fast-oksid-brenselceller 

(SOFCs). For dette formålet kan det akseptor-dopes med Sr til La1‒xSrxFeO3 (LSF) der x er for 

eksempel 0,2 (20%). Akseptoren vil i hovedsak kompenseres av elektronhull og oksygenvakanser. 

Skriv en elektronøytralitetsbetingelse som beskriver dette. 

Når vi øker konsentrasjonen av Sr-ioner, øker konsentrasjonen av elektronhull (og oksygenvakanser). 

Vi kan for enkelhet skyld tillegge elektronhullene en bestemt ny oksidasjonstilstand hos et av 

grunnstoffene i oksidet. Foreslå en mulighet og grunngi valget.  

[𝑆𝑟𝐿𝑎
/

] = [ℎ∙] + 2[𝑣𝑂
∙∙ ]     or     [𝑆𝑟𝐿𝑎

/
] = 𝑝 + 2[𝑣𝑂

∙∙ ]  

The electron holes represent an oxidised state (lack of electron in the valence band). This is assigned to 

the most oxidisable element, here Fe, hence Fe
4+

. (Alternatively, it can be assigned to oxidised oxygen 

ions, namely singly ionised O
-
. Since there is covalency in the Fe-O bonds (which make the valence 

band) both are oxidised essentially. Assigning oxidised states to La or Sr cations is not a correct way to 

see things.)  

Oppgave 4.5. Defektlikevekter. Det vil være en likevekt mellom elektronhull og oksygenvakanser. 

Skriv en balansert defektkjemisk likning for reaksjonen mellom oksygenvakanser og oksygengass til 

elektronhull og oksidioner. Hvilket fortegn har standard entropiendring for reaksjonen? Vil elektronhull 

utfra dette bli mer dominerende ved høy eller ved lav temperatur? Hvordan vil pO2 påvirke 

hullkonsentrasjonen? Forklar kort. 



8 
 

𝑣𝑂
∙∙ +

1

2
𝑂2 (𝑔) = 2ℎ∙ + 𝑂𝑂

𝑥      ∆S
0
 < 0 (negative; loss of gas).  Low temperature (reaction goes to left 

at high temperatures). Increasing pO2 increases the concentration of holes (can be seen from the 

equilibrium coefficient expression or from La Chatelier’s principle (which are the same) (or from a 

regular chemical aspect of oxidation). 

Oppgave 4.6. Elektroder. Hvilken effekt får tilstedeværelsen av både elektronhull og 

oksygenvakanser i LSF på dets egenskaper som katodemateriale for SOFC? Hvordan kan vi ved å 

påvirke mikrostrukturen forbedre ytelsen (senke elektrodemotstanden og overpotensialet) for en slik 

elektrode? 

The presence of both yields mixed electronic ionic conduction, which is beneficial by enhancing the 

charge transfer reaction site from the 1-dimensional triple phase boundary to the 2-dimensional surface 

of the electrode material. Smaller grains, and by using a porous composite of electrode and electrolyte. 
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Vedlegg 1: Konstanter og formler 

 

G = G
o

 + RTlnQ 

R = 8,3145 J  K
1
 mol

1
 

Faradays konstant: F = 96485 C  mol
1

 = 26,801 Ah  mol
1

 

Avogadros konstant: NA = 6,022
.
10

23
 mol

1
 

Elementærladningen: e = 1,60218
.
10

19
 C 

Goldschmidts t-faktor: t = (RA + RO) / [1.414*(RB + RO)] 

Noen elektronegativiteter (Pauling skala): Li: 1,0;  Sr: 1,0;  La: 1,1;  Fe: 1,8;  Al: 1,5;  

Si: 1,8;  P: 2,1;  S: 2,5.  
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Vedlegg 2: Figurer benyttet i Del 1 
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Vedlegg 3. Figurer benyttet i Del 2                                                    .  
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Vedlegg 4: Periodesystemet 

 


