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Juhised 

• Teil on ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi. Lisa 15 minutid on antud 

alguses teksti lugemiseks. Ärge alustage praktilist tööd enne, kui on antud 

START käsklus. 

• Peale STOPP-signaali andmist 5. tunni lõpul peate oma töö koheselt 
lõpetama. Viivituse korral teid diskvalifitseeritakse võistluselt.  

• Peale STOPP-signaali andmist, oodake omal töökohal. Juhendaja tuleb ja 

kontrollib järgmiste asjade olemasolu: 

- See praktilise töö “Practical Exam” juhend 

- Teie vastustelehed ning 3. ülesande millimeeterpaber, pakitud teie 

koodiga tähistatud ümbrikkusse. Ärge kleepige ümbrikku kinni. 

- Teie poolt valitud TLC plaat pakitud  teie koodiga tähistatud suletavasse 

plastikkotti (Ziploc). 
- 1. ülesande “RPA” tähistatud proov. 

• Ärge lahkuge oma kohalt enne, kui juhendaja on seda lubanud. 
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Üldised juhised 
 

• Ohutus on laboris äärmiselt tähtis. Te peate järgima IChO reeglistikus toodud 
ohutusnõudeid. Kaitseprille ja kitlit tuleb kanda KOGU AEG. Kaitsekindaid 
tuleb kanda Ülesande 1 tegemisel. 

•  Kui te eksite ohtusnõuete vastu, siis esmalt teid hoiatatakse kuid järgmisel 
korral  tuleb teil laborist lahkuda. Teil ei ole võimalik tagasi tulla ja te saate 
kogu eksperimentaalse vooru eest null punkti. 

• Ülesannete tekst on vormistatud 14 leheküljel ja see sisaldab kolme 
ülesannet. Te võite ülesandeid teha teie poolt valitud suvalises järjekorras. 

• Vastustelehti on 9 lehekülge. Te peate kirjutama igale vastustelehele oma 
nime ja võistlejakoodi. Ärge üritage lehti eraldada. 

• Teie vastused ja töö tuleb kirjutada ainult selleks ettenähtud kohta.  
Kusagile mujale kirjutatut ei hinnata. Kõik arvutused tuleb esitada (võib 
kasutada kalkulaatorid). Kui te vajate mustandiks ruumi, siis kasutage 
selleks lehtede tagumist külge.  

• Numbrilised vastused on ilma vastavate ühikuteta mõttetud. Teid karistatakse 
tugevasti kui jätate nõutavates kohtades ühikud esitamata. 

• Kasutage ainult teile antud kirjutusvahendit, pliiatsit, kummi, joonlauda ja 
kalkulaatorit. 

• Kui te teete vea või lõhute midagi ning vajate lisaseadmeid  või kemikaale, 
siis küsige seda juhendajalt. Ükskõik, mida te küsite teile antakse, kuid peale 
esimest küsimist karistatakse iga järgmist küsimist 1 punktiga võimalikust 
40 praktilise töö eest antavast punktist. Soovi korral antakse lisa 
millimeeterpaberit ilma karistuspunktideta. 

• Kui teil on ükskõik milliseid küsimusi eksperimendi kohta või te vajate 
juua/toaletti, siis küsige organisaatoritelt. 

• Kui teil on tarvis kasutada klaasnõusid teist korda, siis peske neid hoolikalt 
lähima valamu juures. 

• Lahuseid võib valada valamusse, väljaarvatud EDTA ja vaske ning hõbedat 
sisladavad lahused. Palun jätke need oma lauale või valage selleks antud 
nõudesse.  

• Te võite saada soovi korral selle vooru ametliku inglisekeelse versiooni kui on 
vaja midagi selgitada. 
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Aparatuur 
Igal laual olev aparatuur Arv 

Ülesanne 1: 
Keeduklaas (25 cm3) 1 
Suur metallspaatel 1 

Väike metallspaatel 1 
Siledaotsega klaaspulk 1 
Imipump 1 

Bunzeni kolb (250 cm3) 1 
Kummist rõngastihend Bunzeni kolbi jaoks 1 
Hirschi lehter 1 

Nõu tähisega “CPA” produkti A jaoks 1 
TLC voolutusnõu koos kaanega ja filterpaberiga (sees) 1 
TLC plaadid (suletavas Ziploc plastikkotis) 3 

TLC proovi pealekandmise kapillaarid 6 
Kooniline kolb (100 cm3) 3 
Magnetsegaja pulk 1 

Kuumutatava plaadiga magnetsegaja 1 
Klasslehter (75 mm) 1 
Vedruga katseklaasi hoidja 1 

Büchneri lehter 1 
Jäävann polystüreenist 1 
Nõu tähisega “RPA” ümberkristallitud produkti A jaoks 1 

Plastikkott Ziploc, mis sisaldab: 1 
• pH paber ja skaala 1 
• Hirschi lehtri filterpaber 2 

• Filterpaber kuuma filtrimise jaoks 2 
• Büchneri lehtri filterpaber 2 

Ülesanne 2: 

Bürett (50 cm3) 1 
Mõõtesilinder (25 cm3) 1 
Kooniline kolb (250 cm3) 4 

Plastiklehter (40 mm) 1 
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Ülesanne 3: 

Kõrke plastiknõu 1 
Konduktomeeter 1 
Kummist pipetipump (50 cm3) 1 

Pipett (50 cm3) 1 
Mõõtekolb (250 cm3) 1 
Bürett (50 cm3) 1 

Plastiklehter (40 mm) 1 
Millimeeterpaber märgitud teljedega 1 
Mitmetes ülesannetes kasutatav: 

Pliiats 1 
Marker 1 
Võistleja koodiga ümbrik 1 

Pudel destilleeritud veega (500 cm3) 1 
Muhv 4 
Käpp 4 

Statiiv (ainult Zooloogia kohal) 3 
Mõõtesilinder (10 cm3) 1 
Paber puhastamiseks  

Ühekordsed plastikpipetid (3 cm3) 8 
Töögruppi seadmed: 

UV lamp  

Kaalud (kolm kümnendkohta)  
Tähistatud jääkide nõud EDTA, vase ja hõbeda jaoks  
Igas suuruses roosad nitriilkindad  
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Chemicals on Each Desk 
Chemical R phrases S phrases 

Task 1: 
3,4-dimethoxybenzaldehyde: 0.50 g pre-weighed in vial 
labelled ‘DMBA 0.5 g’. 

22-36/37/38 22-24/25 

1-indanone: 0.40 g pre-weighed in vial. 22 – 
NaOH: 0.10 g pre-weighed in vial. 34-35 26-36-37/39-45 

HCl (3.0M aqueous): 10 cm3 in a 30 cm3 bottle. 34-37 24-26-36-45 

Diethyl ether:Heptane (1:1): 25 cm3 in a 30 cm3 bottle 
labelled ‘Et2O:Heptane (1:1)’. 

Diethyl ether: 12-
19-22-66-67; 
Heptane: 11-38-
50/53-65-67 

Diethyl ether:     9-
16-29-33;    
Heptane: 9-16-23-
29-33-60-61-62 

Ethyl ethanoate: 1 cm3 in a small vial. 11-36-66-67 16-26-33 

Sample of 1-indanone dissolved in ethyl ethanoate: 1.0 
cm3 in small vial labelled ‘1-indanone in ethyl ethanoate’. 

See above See above 

Sample of 3,4-dimethoxybenzaldehyde dissolved in ethyl 
ethanoate: 1.0 cm3 in small vial labelled ‘DMBA in ethyl 
ethanoate’. 

See above See above 

Ethyl alcohol (9:1 mixture with H2O): 100 cm3 in a 125 
cm3 bottle labelled ‘EtOH:H2O (9:1)’. 

11 7-16 

Task 2: 
Inorganic complex: three samples of approximately 0.1 g, 
accurately pre-weighed in vials labelled ‘Sample 1’, 
‘Sample 2’, ‘Sample 3’. 

22-25-36/37/38 26-28-37/39-45 

Inorganic complex: three samples of approximately 0.2 g, 
accurately pre-weighed in vials labelled ‘Sample 4’, 
‘Sample 5’ and ‘Sample 6’. 

22-25-36/37/38 26-28-37/39-45 

pH 10 ammonia buffer: 10 cm3 in a 30 cm3 clear glass 
bottle labelled ‘pH 10 ammonium buffer’. 

20/21/22-36/37/38 26-36 

Murexide indicator (solution in H2O): 10 cm3 in a 30 cm3 
clear glass bottle. 

– 24/25 

EDTA disodium salt (0.0200 M solution in H2O): 150 cm3 
in a 250 cm3 clear glass bottle. 

22 36 

Ethanoic acid: 10 cm3 in a 30 cm3 clear glass bottle. 10-35 23-26-45 

2,7-Dichlorofluorescein indicator (solution in 7:3 
EtOH:H2O): 10 cm3 in 30 cm3 clear glass bottle. 

36/37/38 26-36-37/39 

Dextrin (2% in H2O): 25 cm3 in a 30 cm3 bottle. – 24/25 

Silver nitrate (0.1000M solution in H2O): 150 cm3 in a 250 
cm3 brown glass bottle. 

8-34-50/53 26-36-45-60-61 

Task 3: 
Sodium dodecyl sulfate (99%): approximately 4.3 g, 
accurately pre-weighed in vial labelled ‘SDS’. 

22-36/37/38 26-36/37 

Conductivity solution ‘HI 70031’: 20 cm3 in pouch. Non hazardous 
product 

Non hazardous 
product 
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Risk Phrases 
 
Indication of Particular Risks 

R Number Meaning 
8 Contact with combustible material may cause fire. 

10 Flammable. 
11 Highly flammable. 
12 Extremely flammable. 
19 May form explosive peroxides. 
22 Harmful if swallowed. 
25 Toxic if swallowed. 
34 Causes burns. 
35 Causes severe burns. 
36 Irritating to eyes. 
37 Irritating to the respiratory system. 
38 Irritating to skin. 
65 Harmful: may cause lung damage if swallowed. 
66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 
67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. 

 
Combination of Particular Risks 

R Numbers Meaning 
20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. 
36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. 

50/53 
Very toxic to aquatic organisms; may cause long term effects in the 
aquatic environment 
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Safety Phrases  
 
Indication of Safety Precautions Required 

S Number Meaning 
7 Keep container tightly closed. 
9 Keep container in a well ventilated place. 

16 Keep away from sources of ignition.  No smoking. 
22 Do not inhale dust. 
23 Do not inhale gas/fumes/vapour/spray. 
24 Avoid contact with the skin. 

26 
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice. 

28 After contact with skin, wash with plenty of water. 
29 Do not empty into drains. 
33 Take precautionary measurements against static discharges. 
36 Wear suitable protective clothing. 

45 
In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately 
(show label where possible). 

60 
This material and/or its container must be disposed of as hazardous 
waste. 

61 Avoid release to the environment. 

62 
If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately 
and show this container or label. 

 
Combination of Safety Precautions Required 

S Numbers Meaning 

24/25 Avoid contact with skin and eyes. 

36/37 Wear suitable protective clothing and gloves. 

36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. 

37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection. 
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Ülesanne 1 – Keskkonnasõbralik aldoolkondsensatsioon 

Keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate otsingul on üha enam hakatud tähelepanu 
pöörama reaktsioonidele, mille puhul on kasutatavate solventide hulk minimaalne. 
Järgnev aldookondensatsiooni eksperiment teostatakse solvendivabalt. 

 

 1. Viige 3,4-dimetoksübensaldehüüd (DMBA 0,50 g, 3,0 mmol) ja 1-indanoon 
(0,40 g, 3,0 mmol) 25 cm3 keeduklaasi. Kraapige ja purustage kahte tahket 
ainet omavahel metallspaatliga kuni nad muutuvad selgeks õliks. 

 2. Lisage reaktsioonisegule NaOH (0,1 g, 2,5 mmol), purustage kõik 
moodustuvad tükid ja jätkake kraapimist ja purustamist kuni segu on 
muutunud tahkeks. 

 3. Jätke segu 20 minutiks seisma. Lisage seejärel 4 cm3 HCl (3 M vesilahus) 
ja kraapige keeduklaasi seintelt kogu produkt lahti. Kasutage esinevate 
tükkide purustamiseks ettevaatlikult sileda otsaga klaaspulka. 

a)   Mõõtke ja märkige üles lahuse pH.   

 4.  Eraldage toorprodukt vaakumfiltreerimise teel Hirschi lehtriga. Loputage 
keeduklaasi 2 cm3 HCl (3 M vesilahus) ja valage see pesemiseks 
toorproduktile Hirschi lehtril, jätkates kuivamise kiirendamiseks õhu imemist 
läbi produkti 10 minuti jooksul.   

b) Määrake toorprodukti (mis võib veel olla veidi märg) mass, kasutades selleks 
tähisega ‘CPA’ nõud.   

 5.  Tehke planaarkromatograafia (TLC) veendumaks, et reaktsioon on 
lõppenud, kasutades eluendina Et2O:heptaan (1:1) segu.  Mõlema lähteaine 
lahus etüületanoaadis on teile antud. Toorprodukt on lahustuv 
etüületanoaadis.  [Märkus: teile on antud kolm TLC plaati. Te võite kasutada 
neid kõiki, kuid te peate nendest ainult ühe panema tähistatud suletavasse 
plastikkotti (Ziploc). See peab olema sama plaat mille te joonistate oma 
vastustelehele.] 
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c) Kasutades visualiseerimiseks UV valgust, tõmmake pliiatsiga laikudele ringid 
ümber, näitamaks kus nad asuvad, joonistage plaat vastustelehele ja pange 
oma plaat teie võistlejakoodiga varustatud suletavasse plastikkotti.  Määrake 
ja kirjutage üles olulised RF väärtused. 

 6. Kristallige oma produkt ümber 9:1 EtOH:H2O segust, kasutades 100 cm3 
koonilist kolbi koos magnetsegajapulgaga (NB! Kuum filtrimine teile antud 
klaaslehtri abil on protsessi osana nõutav, eraldamaks väikest hulka 
lahustumatuid lisandeid). Kõik tükid võib prustada, kasutades sileda otsaga 
klaaspulka. Laske koonilisel kolvil koos filtreeritud lahusega jahtuda 
toatemperatuurile ja jahutage seejärel jäävannis (kasutage jäävanni 
tegemiseks polüstureenist vanni) üks tund enne produkti filtreerimist 
Büchneri lehtri abil. Produkti kuivatamiseks imege sellest õhku labi 10 minuti 
jooksul. Pange oma produkt anumasse, mis on varustatud teie võistleja koodi 
ja sildiga ‘RPA’.  

d) Arvutage ja kirjutage üles oma puhastatud produkti mass. 

e) Määrake produkti A potentsiaalsed struktuurid, kasutades vastustelehtedel 
toodud informatsiooni.  

f) Produkti A 13C NMR spekter on toodud järgmisel lehel. Solvendi CDCl3 
signaalid on märgitud tärniga. Otsustage spektri abil, milline on A õige valem. 
Tähistage oma vastus vastustelehel. 

g) Arvutage puhastatud produkti saagiseprotsent, lähtudes valemist, mis te 
omistasite selle struktuurile. 
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Ülesanne 2 – Vask(II)kompleksi analüüs 
Teile on antud vase(II) anorgaanilise kompleksi proov, mille anioon koosneb vasest, 
kloorist ja hapnikust. Vastasioon on tetrametüülammooniumkatioon. Kompleks ei 
sisalda kristallvett. Teil tuleb määrata vask- ja kloriidioonide proportsioon tiitrimise 
abil ning tuvustada kompleksi koostis. 

Vaskioonide sisalduse määramine tiitrimisega 
1. Teile on antud kolm täpselt kaalutud vaskkompleksi proovi, igaüks kaalub 
umbes 0,1 g. Nad on märgitud kui “Sample 1”, “Sample 2”, “Sample 3”, ning 
märgistus sisaldab ka vaskkompleksi täpse massi. Võtke nendest esimene, 
kirjutage üles proovi mass ja viige sisaldis kvantitatiivselt 250 cm3 koonilisse 
kolbi, kasutades ca. 25 cm3 vett. 

 2. Lisage pH 10 ammooniumpuhverlahust kuni esialgselt moodustunud sade 
lahustub (umbes 10 tilka). 

 3. Lisage 10 tilka “murexide” indikaatorit. 
4. Tiitrige 0,0200 mol dm–3 EDTA lahusega kuni lahus muutub violetseks 
ning värvus jääb püsivaks vähemalt 15 sekundiks. Kirjutage üles tiitrimiseks 
kulunud lahuse ruumala. 

 5. Vajadusel korrake tiitrimist 2. ja 3. prooviga. 
Märkus: teid hinnatakse ühe väärtuse järgi, mida te kirjutate vastustelehele. See võib 
olla nii keskmise väärtus, kui ka üksiku tulemuse väärtus, milles te olete kindel. 
a) Arvutage EDTA lahuse ruumala, mis kulub 0,100 g kompleksi täielikuks 

reageerimiseks. 
b) Kirjutage tiitrimise reaktsiooni võrrand. 

c) Arvutage vase massiprotsendiline sisaldus proovis. 
Enne kui te alustate tiitrimist kloriidioonide määramiseks tuleb teil büretti hoolikalt 
pesta. Ülejäänud EDTA lahus tuleb panna kahjutustamiseks jäätmetekonteinerisse, 
mis omab tähist “EDTA”. 
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Kloriidioonide sisalduse määramine tiitrimisega 
1. Teile on antud kolm täpselt kaalutud vaskkompleksi proovi, igaüks kaalub 
umbes 0,2 g. Nad on märgitud kui “Sample 4”, “Sample 5”, “Sample 6”, ning 
märgistus sisaldab ka vaskkompleksi täpse massi. Võtke nendest esimene, 
kirjutage üles proovi mass ja viige sisaldis kvantitatiivselt 250 cm3 koonilisse 
kolbi, kasutades ca. 25 cm3 vett. 

2. Lisage 5 tilka etaanhapet (“ethanoic acid”), seejarel 10 tilka 
“dichlorofluorescein” indikaatorit ja 5 cm3 dekstriini (“dextrin”, 2% suspensioon 
vees). N.B. Hoolikalt loksutage dekstriinisuspensiooni kolbi enne lisamist. 
3. Tiitrige 0,1000 mol dm–3 hõbenitraadi lahusega pidevalt loksutades kuni 
valge suspensioon muutub roosaks ning värvus ei kao peale loksutamist. 

4. Vajadusel korrake. 

Märkus: teid hinnatakse ühe väärtuse järgi, mida te kirjutate vastustelehele. See võib 
olla nii keskmise väärtus, kui ka üksiku tulemuse väärtus, milles te olete kindel. 
d) Arvutage hõbenitraadi lahuse ruumala, mis kulub 0,200 g kompleksi 

täielikuks reageerimiseks. 
e) Kirjutage tiitrimise reaktsiooni võrrand. 

f) Arvutage kloriidioonide massiprotsendiline sisaldus proovis. 
Süsiniku, vesiniku ja lämmastiku protsendiline sisaldus määrati põletamisanalüüsil 
ning saadi järgmised tulemused: 

Süsinik: 20.87 % Vesinik: 5.17 % Lämmastik: 5.96 % 

g) Märkige vastustelehel kompleksis olev element, mille protsendilise sisalduse 
määramise viga on kõike suurem.  

h) Määrake vaskkompleksi valem. Esitage arvutuskäik. 
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Ülesanne 3 – Pindaktiivse aine kriitiline mitselli 
kontsentratsioon 

Pidaktiivseid aineid kasutatakse laialdaselt igapäevastes puhastusvahendites nagu 
shampoonid või riidepesu detergendid. Üks selliseid pindaktiivseid aineid on SDS, 
naatrium-n-dodetsüülsulfaat, CH3(CH2)11OSO3Na (Molekulmass: 288.37). 

Väga lahjad lahused sisaldavad individuaalseid SDS-i solvateeritud molekule. Kui 
kontsentratsiooni vähehaaval suurendada teatud spetsiifilise kontsentratsioonini, siis 
monomeerse SDS kontsentratsioon ei muutu, vaid pindaktiivsest ainest hakkavad 
tekkima klastrid, mida nimetatakse mitsellideks. Need mitsellid osalevadki rasva ja 
mustuse eemaldamises. Kontsentratsiooni, mille juures hakkavad moodustuma 
mitsellid, nimetatakse kriitiliseks mitselli moodustumise kontsentratsiooniks. See 
protsess on skemaatiliselt esitatud alltoodud joonisel. 

 

 

 

Madal SDS kontsentratsioon 
Ainult vabad monomeerid  

 
Kõrge SDS kontsentratsioon 
Mitsellid ja mõned vabad monomeerid 

Selles eskperimendis tuleb teil määrata SDS-i kriitiline mitselli moodustumise 
kontsentratsioon, mõõtes erineva kontsentratsiooniga SDS-i lahuste juhtivust.  

1. Teile on antud ligikaudu 4,3 g SDS, mis on täpselt kaalutuna nõus, 250 cm3 
mõõtkolb, 50 cm3 bürett, 50 cm3 mahtpipett, juhtivusmõõtur, juhtivuslahus 
(kasutatav ainult kaliibrimiseks) ja kõrge plastiknõu. 

2. Te peate mõõtma erineva kontsentratsiooniga SDS vesilahuste (c, kuni 30 
mmol dm–3) juhtivust (s, mS cm–1 ühikutes). [Märkus: eeldage, et 
kontraktsiooni ei toimu.] 
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a) Esitage oma valmistatud SDS-i põhilahuse kontsentratsioon. 

b) Kasutades vastustelehel toodud tabelit esitage oma tulemused ja joonistage sobiv 
graafik kriitilise mitselli moodustumise kontsentratsiooni (CMC) määramiseks teile 
antud paberil.  

c) Leidke oma graafikult kontsentratsioon, mille puhul hakkavad mitsellid 
moodustuma (kriitiline mitselli kontsentratsioon). 

Märkused 

1) SDS lahused annavad loksutamisel kergesti mulle. 

2) Konduktomeeter vajab korrektseks tööks vähemalt 50 cm3 lahust plastikust 
mõõtenõus. 

3) Konduktomeetri kaliibrimiseks:  

• Lülitage konduktomeeter sisse, vajutades üks kord klahvi ON/OFF. 

• Vajutage ja hoidke ON/OFF klahvi jälle ja seekord ligikaudu 3 sekundit, 
kuni te näete ekraanil kirja ‘CAL’, mis näitab, et kalibreerimisreziim on 
sisestatud. Vabastage ON/OFF klahv ja ekraanil hakkab vilkuma ‘1413’. 
Kaliibrimiseks tehke koheselt järgmine samm, enne kui konduktomeeter 
pöördub tagasi mõõtmise juurde, ekraanil ‘0’ (mis tähendab, et te 
väljusite kaliibrimisreziimist). 

• Sukeldage mõõtepea pakendisse, mis sisaldab ‘HI 70031’ 
kaliibrimislahust, kuid ärge ületage maksimaalset sukeldustaset. 

• Segage korralikult ja oodake ligikaudu 20 sekundit enne kui võtate 
lugemi. 

• Kui ekraan lõpetab vilkumise, siis on konduktomeeter kaliibritud ja 
mõõtmiseks valmis. 

• Loputage konduktomeetrit destilleeritud veega ja kuivatage enne 
mõõtmisi. 

4) Lugemi võtmiseks: 

• Lülitage konduktomeeter sisse, vajutades klahvi ON/OFF. 

• Sukeldage proovipea proovi sisse, kuid ärge ületage maksimaalset 
sukeldustaset ning jälgige, et see oleks ka ülevalpool minimaalset 
sukeldustaset. 

• Segage korralikult ja oodake, kuni näit stabiliseerub. Konduktomeeter 
kompenseerib temperatuurimuutused automaatselt. Proovi juhtivus 
kuvatakse LCD-l. 


