
 
 

 VÕISTLEJA KOOD: EST S2 
  

lehekülg 1 / 36 
 

Instruktsioonid 
• Kirjutage oma nimi ainult esimesele leheküljele. 

• Teil on ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi.  Alustage alles siis, kui on 
antud START käsklus. 

• Kasutage ainult teile antud arvutit. 

• Kõik tulemused tuleb kirjutada selleks ettenähtud kastidesse. Kusagile mujale 
kirjutatut ei hinnata. Mustandiks kasutage lehtede tagakülge. 

• Kirjutage kõik olulised arvutused vastavatesse kastidesse kui tarvis. Kui te ei 
esita lahendusi, vaid ainult õige vastuse keerulise arvutuse kohta, siis te 
punkte ei saa. 

• Numbrilised vastused on mõttetud ilma vastavate ühikuteta. Teid 
karistatakse tugevasti, kui ühikud pole toodud kus see on nõutud. Te 
peate hoolitsema, et esitatud vastused on esitatud õigete tüvenumbrite 
arvuga. 

• Käsitlege kõiki gaase kui ideaalseid. 

• Te peate viivitamatult lõpetama oma töö kui antakse signaal STOPP. Viivitus 
võib tuua kaasa teie diskvalifitseerimise. 

• Kui te olete võistluse lõpetanud, peate te panema kõik paberid selleks antud 
ümbrikusse. Ärge kleepige ümbrikku kinni. 

• Ärge lahkuge ruumist enne kui juhendajad ei ole teid selleks instrueerinud. 

• Töö sisaldab 36 lehte. 

• Ametlik inglisekeelne versioon on selgituste saamiseks vajadusel saadaval. 
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Füüsikalised konstandid 

 

Nimetus Sümbol Väärtus 

Avogadro konstant NA 6.0221 × 1023 mol–1 

Boltzmanni konstant kB 1.3807 × 10-23 J K–1 

Gaasikonstant R 8.3145 J K–1 mol–1 

Faraday konstant F 96485 C mol–1 

Valgusekiirus c 2.9979 × 108 m s–1 

Plancki konstant h 6.6261 × 10–34 J s 

Standardrõhk p° 105 Pa 

Atmosfäärirõhk patm 1.01325 × 105 Pa 

Celsiuse skaala null  273.15 K 

Vabalangemise kiirendus g 9.807 m s–2 

Bohri magneton mB 9.274015 × 10–24
 J T–1 

 

Kasulikud valemid 

Kuubi ruumala   V = l3 

Sfääri ruumala   V =  

Gravitatsiooniline potentiaalne energia E = mgh 

Idealse gaasi võrrand   pV = nRT 

Arrheniuse võrrand   k = A exp (–Ea / RT) 

Magnetmoment   µeff =  Bohri magnetoni 
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Periodic table with relative atomic masses 
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Ülesanne 1 9% kogu punktidest 
Avogadro arvu määramine 
1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Kokku 
4 4 4 2 1 2 3 6 4 3 3 36 
            

 

Avogadro arvu määramiseks kasutati mitut erinevat meetodit. Kolm erinevat 
meetodit on toodud allpool. 

Meetod A – X-kiirte difraktsiooni andmed (uudne) 

Ühikrakk on väiksem korduv osa kristallstruktuuris. Kullakristalli ühikrakk moodustab 
tahktsentreeritud struktuuri (s.t. atomikeskmed asuvad kuubi igas nurgas ja iga tahu 
keskel), mis leiti X-kiirte difraktsiooni abil. Ühikraku serva pikkuseks leiti 0,408 nm. 

a) Joonistage kullakristalli ühikrakk ning arvutage mitu Au aatomit sisaldub 
rakus. 

 

b) Kulla tihedus on 1,93⋅104 kg m–3.  Arvutage kuubilise ühikraku ruumala ja 
mass. 

 

Ühikrakk: 

 

 

 

Au aatomite arv ühikrakus: 

 

Ruumala: 

 

Mass: 
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c) Arvutage kulla aatomi mass ja Avogadro arv. Kulla suhteline aatomimass on 
196,97. 

 

Meetod B – radioaktiivne lagunemine (Rutherford, 1911)  
226Ra radioaktiivse lagunemise rida on järgmine: 

 

Aeg vastab poolestusajale, ühikutega y = years (aastad), d = days (päevad), m = 
minutes (minutid). Esimene lagumine toimub palju aeglasemalt kui järgmised, seega 
selle poolestusaeg on tähistatud t-ga. 

d) Määrake kindlaks millised alltoodud tabelis olevatest muundumistest vastavad 
α-lagunemisele ja millised β-lagunemisele. 

 

Au aatomimass: 

 

 

 

Avogadro arv: 

 α-lagunemine β-lagunemine 
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e) Proov, mis sisaldas 192 mg 226Ra puhastati teistest radioaktiivsetest 
nukliididest ja lasti seista 40 päeva. Määrake esimene isotoop reas 
(väljaarvatud Ra), mille lagunemise kiirus ei ole võrdne tekkekiirusega. 

 

f) α-lagunemise summaarne kiirus proovis leiti ostsilatsiooni järgi ja võrdus 27,7 
GBq (kus 1 Bq = 1 lagunemine s-1). Tasakaalu saabumiseks pandi proov 163 
päevaks hermeetiliselt suletud nõusse. Arvutage moodustunud alfa osakeste 
arv. 

 

g) 163. päeva lõpus sisaldas proov 10.4 mm3 heeliumi, mille ruumala mõõdeti 
101325 Pa ja 273 K juures. Arvutage antud andmete põhjal Avogadro arv . 

 

 α-lagunemine β-lagunemine 
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h) Suhteline 226Ra isotoobi suhteline mass mõõdetuna massispektromeetria abil 
on 226.25. Avogadro arvu väärtus õpiku järgi on 6,022⋅1023 mol–1. Arvutage 
226Ra aatomite arv lähteproovis, nRa, 226Ra lagunemise kiiruskonstant λ, ja 
poolestusaeg t aastates. Arvestage ainult isotoopide lagunemisi reas kuni, 
punktis (e) identifitseeitud isotoobini, kuid mitte seda kaasates. 

 

Meetod C – osakeste dispersioon (Perrin, 1909) 

Üks esimestest Avogadro arvu määramisest oli tehtud kolloidosakeste vee 
suspensioonis gravitatsiooni mõjul vertikaaljaotuvuse uuringuga. Eksperimendis 
suspendeeriti osakesed raadiusega 2,12⋅10–7 m ja tihedusega 1,206⋅103 kg m–3 
veekolonnis 15 °C juures. Tasakaalu saavutamisel oli keskmine osakeste arv 
ruumala ühikus antud kõrgusel kolonni põhjast: 

Kõrgus, µm 5 35 65 95 

Keskmine 
osakeste arv 
ruumala ühikus 

4,00 1,88 0,90 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nRa =     λ =      

 

t =  
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i) Oletades, et osakesed on sfäärilised, arvutage: osakese mass, m; osakesega 
asendatud vee mass, mH2O; ning osakese efektiivne mass vees, m*, (s.t. 
võttes arvesse üleslükkejõudu, mis on tingitud väljatõrjutud vee ruumalast).  
Vee tihedus on 999 kg m–3. 

Tasakaalu tingimusel võib osakeste arvu ruumalaühikus erinevatel kõrgustel 
modelleerida Boltzmanni jaotuse võrrandiga: 

 

kus  nh on osakeste arv ruumalaühikus kõrgusel h,  

 nh0 on osakeste arv ruumalaühikus võrdluskõrgusel h0,  

Eh on gravitatsiooni potentsiaal energia mooli osakeste kohta kõrkusel h, 
kolonni põhjas olevate osakeste suhtes 

 R on gaasikonstant, 8,3145 J K–1 mol–1. 

All on toodud ln(nh / nh0) vs. (h – h0) graafik, mis on joonistatud tabeli andmete põhjal.  
Võrdluskõrguseks oli võetud 5 µm kolonni põhjast. 

 

m = 

mH2O = 

m* = 
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j) Tuletage graafikul toodud joone tõusu võrrand. 

 

k) Määrake antud andmete põhjal Avogadro arv. 
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Ülesanne 2 9% kogu punktidest 
Tähtedevaheline H2 moodustumine 
2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i Kokku 
2 2 4 2 6 6 3 2 6 33 
          

 

Kahe aatomi kokkupõrkel tähedevahelises ruumis moodustunud molekul omab nii  
kõrget energiat, et dissotsieerub kiiresti. Vesinikuaatomid reageerivad omavahel 
moodustades stabiilse H2 molekuli ainult tolmuosakeste pinnal. Tolmuosakesed 
absorbeerivad enamuse energia liiast, mille tulemusel moodustatud H2 desorbeerub 
kiiresti. Käesolevas ülesandes võrreldakse kahte tolmuosakeste pinnal H2 
moodustamise protsessi kineetilist mudelit. 

Mõlemas mudelis on H-aatomi adsorptsiooni tolmuosakese pinnale kiiruskonstant ka 
= 1.4×10–5 cm3 s–1. Tavaline H-aatomite tihedus (H aatomite arv ruumala ühikus) 
tähedevahelises ruumis on [H] = 10 cm–3. 

[Märkus: järgnevalt kasutage adrobeerunud aatomite arvu ja gaasifaasis olevate 
aatomite tiheduse numbreid kiiruse võrrandis, nagu te tavaliselt kasutate 
kontsentratsioone. Tulemusena saadavad kiiruskonstantide ühikud on teile 
harjumatud. Reaktisooni kiiruse ühikud on aatomit või molekulii sekundi kohta.] 

a) Arvutage kiirus, millega H aatomid adsorbeeruvad tolmuosakeste pinnale. 
Edaspidi arvestage, et see kiirus on konstantne. 

 

H aatomite desorptsioon on esimest järgu reaktsioon adsorbeerunud aatomite 
suhtes. Desorptsiooni kiiruskonstant on kd = 1.9×10–3 s–1. 

b) Oletades, et toimuvad ainult adsorptsiooni ja desorptsiooni protsessid, 
arvutage vesinikuaatomite arv N tolmuosakeste pinnal statsionaarses olekus . 
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Pinnal paiknevad H aatomid on mobiilsed. Kokkupuutumisel nad reageerivad 
moodustades H2, mis kohe desorbeerub. Kaks vaadeldavat kineetilist mudelit 
erinevad reaktioonide modelleerimise poolest, kuigi kasutavad samu kiiruskonstante 
ka, kd, ja kr, mis kirjeldavad adsorptsiooni, desorptsiooni ja kaheaatomilist 
reaktsiooni: 

ka = 1.4×10–5 cm3 s–1 

kd = 1.9×10–3 s–1 

kr = 5.1×104 s–1 

Mudel A 

H2 moodustumise reaktsioon on oletatavasti teist järku. H aatomite tolmu pinnalt 
eemaldumise reaktsiooni kiirus võrdub krN2. 

c) Kirjutage võrrandid N muutmise kiiruse, adsorptsiooni, desorptsiooni ja 
reaktsiooni jaoks. Eeldades statsionarset olekut, määrake N väärtus. 

 

d) Arvutage H2 moodustumise kiirus tolmuosakese kohta selle mudeli järgi. 

 

Mudel B 

Mudel B püüab arvesse võtta tõenäosust, millega tolmuosakesel võib olla 0, 1 või 2 
H aatomit. Kolme oleku omavaheline seos on näidatud järgmisel skeemil. On 
oletatud, et samaaegselt ei saa adsorbeeruda rohkem kui 2 aatomit. 

 

 

 

 

 

N = 
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x0, x1 ja x2 on vastavad tolmuosakeste murrud, mis on olekus 0, 1 ja 2. Järgneval 
kineetilisel analüüsil võib seda murdu vaadelda, kui tavalist kontsentratsiooni. 
Süsteemi m olekul, millele vastab murd xm. on kolme võimaliku protsessi kiirused:  

Adsorptsioon (m → m + 1): kiirus = ka[H]xm  

Desorptsioon (m → m - 1): kiirus = kdmxm  

Reaktsioon (m → m - 2): kiirus = ½ kr m(m-1)xm  

e) Kirjutage murdude x0, x1 ja x2 muutuse kiiruse võrrandid: dxm / dt. 

 

f) Oletades statsioonaarset olekut, kasutage saadud kiiruse võrrandeid suhete  
x2/x1 ja x1/x0 võrrandite leidmiseks ja arvutage nende väärtused.  

 

g) Leidke x0, x1 ja x2 statsionaarses olekus. 

 [Kui te ei ole võimeline leidma suhet punktis (f) , siis kasutage x2/x1 = a ja 
x1/x0 = b ning väljendage vastus nende kaudu algebraliselt]. 
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h) Arvutage H2 moodustumise kiirus osakese kohta selle mudeli järgi. 

 

i) Tänapäeval ei ole võimalik mõõta antud reaktsiooni kiirust eksperimentaalselt, 
kuigi viimased arvuti reaktsiooni simulatsioonid annavad väärtuse 9.4 × 10–6 
s–1. Millised järgmistest väidetest kuuluvad millisele mudelile antud 
tingimustel? Märkige linnukesega teie arvates õiged vastused. 

Väide Mudel A Mudel B 
Mitte 
ükski 

mudelitest 

Kiirustlimiteeriv etapp on H aatomite 
adsorptsioon.    

Kiirustlimiteeriv etapp on H2 desorptsioon.    

Kiirustlimiteeriv etapp on H aatomite 
kaheaatomiline reaktsioon pinnal. 

   

Kiirustlimiteeriv etapp on teise H aatomi 
adsorptsioon.    

Vaikimisi eeldus, et reaktsioon toimub 
vaatamata adsorbeerunud aatomite arvule, viib 
olulisele veale (minimaalselt kaks korda). 

  
 

Aatomite adsorptsiooni ühel tolmuosakesel 
piiramine kahe aatomini viib olulise veale 
(minimaalselt kaks korda). 
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Ülesanne 3    9% kogu punktidest 

Proteiinide voltimine 
3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h Kokku 
2.5 3.5 1 6 2 4 2 2 17 

         

Väikeste proteiinide lahtivoltimise reaktsiooni võib kirjeldada järgmise võrrandiga: 

    Volditud  Lahtivolditud 

Eeldage, et proteiinide voltimisereaktsioon toimub üheastmeliselt. Selle tasakaal 
muutub temperatuuri toimel; sulamistemperatuur Tm on defineeritud kui temperatuur, 
mille juures pool molekulidest on volditud ja pool on lahtivolditud. 

Mõõdeti 1,0 µM proteiini Chymotrypsin inhibiitori 2 (CI2) proovi fluorestsentssignaali 
intensiivsuse temperatuursõltuvust vahemikus 58-st 66-ni °C 356 nm juures:  

Temp., °C 58 60 62 64 66 

Fluorestsentsi 
intensiivus 

(suhtelised ühikud) 
27 30 34 37 40 

1,0 µM proov, milles kõik proteiini molekulid on kokkuvolditud annab 
fluorestsentsisignaali 21 ühikut 356 nm juures. 1,0 µM proov, milles kõik proteiini 
molekulid on lahtivolditud annab fluorestsentssignaali 43 ühikut.  

a) Eeldage, et iga osakese fluoretsentsintensiivus on proportsionaalne selle 
kontsentratsiooniga ja arvutage segus esinevate lahtivolditud molekulide moolimurd 
x igal temperatuuril. 

 

 

 

 

 

Temp., °C 58 60 62 64 66 

x      
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b) Väljendage tasakaalukonstant K x-i kaudu, ja arvutage nüüd K väärtused igal 
temperatuuril. 

 

c) Hinnake selle proteiini Tm väärtus (täpsusega 1°C). 

 

Eeldage, et proteiini lahtivoltimise reaktsiooni ΔH° ja ΔS° väärtused on igal 
temperatuuril konstantsed , siis: 

 

kus C on konstant. 

d) Joonistage sobiv graafik ja määrake seejärel proteiini lahtivoltimise reaktsiooni 
ΔH° ja ΔS° väärtused. 

 

 

 

 

Temp., °C 58 60 62 64 66 

K      

 

Tm = 
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ΔH° =       ΔS° = 

 

Kui te ei suutnud arvutada ΔH° ja ΔS° väärtusi, siis peate küsimuse järgnevatele 
osadele vastamiseks kasutama järgmisi mittetäpseid väärtusi: 

ΔH° = 130 kJ mol–1    ΔS° = 250 J K–1 mol–1 
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e) Arvutage lahtivoltimise reaktsiooni tasakaalukonstant 25 °C juures. 

 

CI2 proteiini kokkuvoltimise reaktsiooni esimest järku kiiruskonstanti võib määrata 
fluorestsentsi intensiivsuse järgi kui mittevolditud proteiini proovi lasta kokkuvoltida 
(tüüpiliselt lahuse pH muutub). Mittevolditud proteiini kontsentratsiooni mõõdeti 25 
°C juures, lastes 1,0 µM mittevolditud CI2 proovil kokkuvoltida:  

aeg / ms 0 10 20 30 40 

kontsentratsioon 
/ µM 1 0.64 0.36 0.23 0.14 

f) Joonistage sobiv graafik ja määrake seejärel proteiini kokkuvoltimise 
reaktsiooni kiiruskonstandi väärtus kf, 25 °C juures. 

 

 

 

 

K  = 

 

Kui te ei suutnud K väärtust arvutada, siia peate küsimuse järgmistele osadele 
vastamiseks kasutama järgmisi ebatäpseid väärtusi: K = 3,6⋅10–6 
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kf = 

 

Kui te ei suuda arvutada kf väärtust, siis peate kasutama küsimuse järgmistele 
osadele vastamisel järgmist mittetäpset väärtust:  kf = 60 s-1. 



 
 

 VÕISTLEJA KOOD: EST S2 
  

lehekülg 19 / 36 
 

g) Määrake proteiini lahtivoltimise reaktsiooni kiiruskonstant ku 25 °C juures. 

 

h) Proteiini kokkuvoltimise reaktsiooni kiiruskonstant 20 °C on 33 s–1. Arvutage 
proteiini kokkuvoltimise reaktsiooni aktivatsioonienergia. 

 

 

 

 

ku = 

 

 

 

 

 

Aktivatsioonienergia = 
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Ülesanne 4 9% kogu punktidest 
Amprenaviri süntees 
4a 
A 

4a 
B 

4a 
C 

4a 
W 

4a 
X 

4a 
Y 

4a 
Z 4b Kokku 

4 3 2 3 3 2 3 3 23 
         

 

Ühe proteaasi inhibeeriva anti-HIV ravimite klassi toime põhineb viiruse poolt 
kasutatava ensüümikompleksi ühe ensüümi aktiivtsentri blokeerimisel 
peremeesrakus. Kaks õnnestunud ravimit, saquinavir ja amprenavir, sisaldavad 
allpool toodud struktuuriühikut, mis imiteerib siirdeolekut ensüümis. Selles struktuuris 
võivad R1, R2 ja R3 olla ükskõik millised aatomid või rühmad väljaarvatud vesinikud. 

  

Amprenaviri  võib sünteesida vastavalt allpool toodud konvergentsele skeemile. 

 

Esimesel etapil kasutatud reagent R2B–H on kiraalne. Moodustuv produkt A on (S)-
enantiomeer. 
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Amprenaviri 1H NMR spektris kaovad 3 signaali kui proovi loksutada D2O-ga:  δ 4.2 
(2H), δ 4.9 (1H) and δ 5.1 (1H). 

Kirjutage a) vaheühendite A, B, C, W, X, Y ja Z , ja b) Amprenaviri struktuurvalemid.   
Teie vastuses peab selgelt olema näha iga kiraalse tsentri stereokeemia. 

 

A B C 

W 

X 

Y 
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Z 

Amprenavir 
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Ülesanne 5 10% kogu punktidest 
Epoksüvaigud 
5a 
A 

5a 
B 5b 5c 

D 
5c 
E 

5c 
F 

5d 
G 

5e
H 5f 5g

I 
5h
J 

5h
K 

5h
L 

5i
M 

5j
N 

5k
O Kokku 

2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 4 3 35 
                 

 

Epoksüvaikude süntees omab maailma tööstuses miljarditesse dollaritesse ulatuvat 
mahtu. Epoksüvaigud on kõrgefektiivsed liimained, mida sünteesitakse bis-
epoksiidide reaktsioonil diamiinidega. Bis-epoksiid tehakse ainest H ja 
epiklorohüdriinist C. 

C ja H võib valmistada vastavalt allpool toodud skeemidele. 

 

 

 

 

Epiklorohüdriini C süntees algab propeeni ja kloori vahelise reaktsiooniga valguse 
juuresolekul. 



 
 

 VÕISTLEJA KOOD: EST S2 
  

lehekülg 24 / 36 
 

a) Joonistage A ja B struktuurvalemid: 

 

b) Kirjutage sobiva reagendi valem, millega saab aine B viia epiklorohüdriiniks C: 

 

Aine H süntees algab benseeni ja propeeni vahelise reaktsiooniga happelise 
katalüsaatori juuresolekul, mille tulemusel saadakse põhiproduktina aine D ja 
minoorsete produktidena E ja F. 

c) Joonistage ainete D, E ja F struktuurvalemid lähtudes järgmistest andmetest: 

D: Elemendiline koostis: C 89.94%, H 10.06%; 6 signaali 13C NMR spektris 

E: Elemendiline koostis: C 88.82%, H 11.18%; 4 signaali 13C NMR spektris 

F: Elemendiline koostis: C 88.82%, H 11.18%; 5 signaali 13C NMR spektris 

 

Juhtides aine D kuumast lahusest läbi hapnikku saadakse aine G, mis annab 
happega töötlemisel fenooli (hüdroksübenseen) ja atsetooni (propanoon). 

A B 

 

D E F 
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Aine G muudab jood-tärklis-indikaatorpaberi valgest tumesiniseks. Aine G annab 13C 
NMR spektris 6 signaali ja 1H NMR spektris järgmised signaalid: δ 7,78 (1H, s), 
7,45–7,22 (5H, m), 1,56 (6H, s); D2O lisamisega kaasneb signaali δ = 7,78 
kadumine. 

d) Joonistage aine G struktuurvalem. 

 

Fenooli ja atsetooni segu töötlemisel vesinikkloriidhappega saadakse ühend H. Aine 
H 13C NMR spekter on toodud joonisel 1 ( Fig. 1) ja 1H NMR spekter on toodud 
joonisel 2 (Fig. 2) koos 6,5–7,1 ppm piirkonna neljakordse suurendusega. 1H NMR 
spekter, mis saadakse peale tilga D2O lisamist, on toodud joonisel 3 (Fig. 3). 
Solventidest põhjustatud signaalid on tähistatud tärniga (*). 

G 
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e) Joonistage aine H struktuurvalem. 

 

f) Joonistage fenooli üks resonantsstruktuur, mis selgitab aine H 
regioselektiivset teket. 

H 
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Fenooli ja atsetooni vahelisel reaktsioonil moodustub ka teine ühend I.  Aine I 13C 
NMR spekter sialadab 12 signaali.  1H NMR spektris on järgmised signaalid: δ 7,50–
6,51 (8H, m), 5,19 (1H, s), 4,45 (1H, s), 1,67 (6H, s); D2O lisamisel signaalid δ = 5,19 
and 4,45 kaovad.  

g) Joonistage aine I struktuurvalem. 

 

 

Kui fenooli on liias, siis saadakse reaktsioonil epiklorohüdriiniga C aluse juuresolekul 
ühend L, mis omab 13C NMR spektris 6 signaali. Kui reaktsioon peatada enne lõppu, 
siis õnnestub eraldada ka ühendid J ja K. Ühend L moodustub ühendist K ja ühend 
K moodustub ühendist J. 

 

h) Joonistage ainete J, K ja L struktuurvalemid. 

 

I 
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Ühendi H töötlemisel  epiklorohüdriini C suure liiaga ja alusega saadakse 
monomeerne bis-epoksiid M. M ei sisalda kloooriaatomeid ja OH rühmi.   

i) Joonistage ühendi M  struktuurvalem.  

 

Ühendi H töötlemisel epiklorohüdriini väikese liiaga ja alusega saadakse N. N omab 
järgmist ehitust: lõpprühm1-[korduv ühik]n-lõpprühm2, kus n on ligikaudu 10–15. 
N ei sisalda klooriaatomeid ja sisaldab ühe OH rühma iga korduva ühiku kohta.   

j) Joonistage N struktuurvalem ülalnäidatud kujul  
(lõpprühm1-[korduv ühik]n-lõpprühm2). 

J K 

L 

M 
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k) Joonistage bis-epoksiidi M ja etaan-1,2-diamiini vahelisel reaktsioonil tekkinud  
epoksüvaigu O korduva ühiku struktuurvalem. 

 

 

N 
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Ülesanne 6 12% kogu punktidest 
Siirdemetalli kompleksid 
6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l Kokku 
18 5 4 6 5 2 3 2 4 4 2 6 61 
             

 

Alfred Werner kasutas koordinatsiooniarvuga 6 metallikomplekside struktuuri 
tuletamiseks ‘isomeeride loendamise’ tehnikat. Kolm struktuuri, mida ta arvestas on 
toodud allpool. 

 

Igas struktuuris näitab tühi ring tsentraalse aatomi asukohta ja täisringid näitavad 
ligandi asukohti. Struktuur X on heksagonaalne planaarne, struktuur Y on 
trigonaalne prismaatiline ja struktuur Z on oktaheedriline. 

Igal kujundil on ainult üks struktuur kui ligandid on samad st kui kompleksi üldvalem 
on MA6 kus A on ligand. Siiski, kui mittekiraalsed ligandid A asendada ühe või 
enama mittekiraalse ligandiga, siis võib iga struktuur moodustada geomeetrilisi 
isomeere. On samuti võimalik, et üks või mitu geomeetrilist isomeeri on optiliselt 
aktiivsed ja eksisteerivad enantiomeeri paaridena. 

a) Täitke alltoodud tabel, näitamaks mitu geomeetrilist isomeeri võib 
moodustuda iga struktuuri X, Y ja Z korral, kui monodentaatsed ligandid A 
asendada monodentaatsete ligandidega B või sümmeetriliste bidentaatsete 
ligandidega, mis on tähistatud C—C. Bidentaatne ligand C—C võib siduda 
ainult kahte kõrvutiasetsevat aatomit, see tähendab need asendid 
ühendatakse struktuurides X, Y ja Z joonega. 

 Kirjutage iga juhtumi jaoks geomeetriliste isomeeride arv vastavasse kasti. Kui 
üks isomeeridest esineb enantiomeeri paarina, siis lisage kasti ka tärn. Kui 
kaks isomeeri eksisteerivad vastavalt kahe enantiomeeride paarina, siis lisage 
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kaks tärni ja nii edasi. Näiteks, kui te arvate, et ühel struktuuril esineb viis 
geomeetrilist isomeeri, milledest kolm esinevad enantiomeeride paaridena, 
siis kirjutage 5***. 

 Oletatud geomeetriliste isomeeride arv 

 Heksagonaalne  
planaarne X 

Trigonaalne 
prismaatiline Y Oktaeedriline Z 

MA6 1 1 1 

MA5B    

MA4B2    

MA3B3    

MA4(C─C)    

MA2(C─C)2    

M(C─C)3    
 

Ei ole teada komplekse, mis omaksid heksagonaalset planaarset geomeetriat X, kuid 
struktuurid on teada mõlema, trigonaalse prismaatilise geomeetria Y ja 
oktahedraalse geomeetria Z jaoks. Nende kompleksides on orbitaalidel, mis 
tulenevad metalli d orbitaalidest, kompleksi geomeetriast tulenevalt erinev energia. 
Trigonaalse prismaatilise geomeetria ja oktahedraalse geomeetria jaoks on 
lõhenemise diagramm toodud alljärgnevalt.  

 

Energiavahed, ΔE, ΔE’ ja ΔE’’ sõltuvad konkreetsest kompleksist.   
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b) Näidake kõigil alltoodud lõhenemisdiagrammidel millised d orbitaalid millele 
vastavad.  

 

Kaks kompleksi [Mn(H2O)6]2+ ja [Mn(CN)6]2– on mõlemad oktaheedrilised. Ühel on 
magnetmoment 5,9 BM ja teisel on magnetmoment 3,8 BM, kuid te peate otsustama 
mis on mis. 

c) Joonistage allpool toodud diagrammil iga kompleksi elektronide paigutus.  

 

Allpool toodud komplekside A ja B magnetmomendid mõõdeti ja nende väärtused 
olid 1,9 ja 2,7 BM, kuid te peate otsustama mis vastab millele.   
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d) Joonistage orbitaalide lõhenemise diagramm nende kahe kompleksi jaoks ja 
näidake elektronide paiknemine. 

 

Oktaheedrilised kompleksid on palju enam levinud kui trigonaalsed prismaatilised 
kompleksid. Werner eraldas viis ühendit C–G, mis sisaldasid ainult Co(III), Cl ja NH3 
ja milledest igaüks sisaldas ühte oktaheedrilist kompleksi. (Tegelikult eksisteerib ka 
veel kuues ühend, kuid Werner ei suutnud seda eralada). Werneri viis ühendit 
omasid allpool näidatud molaarset juhtivust. Juhtivused on ekstrapoleeritud 
lõpmatule lahjendusele ja on väljendatud suhtelistes ühikutes. Ühend G ei reageeri 
AgNO3 vesilahusega; ühendid C, D ja E reageerivad AgNO3 vesilahusega erinevates 
stöhhiomeetrilistes suhetes;  E ja F reageerivad AgNO3 vesilahusega sama 
stöhhiomeetrilise suhtega. 

 C D E F G 
molaarne 
juhtivus 510 372 249 249 ~0 

e) Kirjutage iga ühendi C – G struktuurvalemid, niipalju kui te suudate. 

 

A      B 

C       D 
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Werner oli samuti esimene, kes eraldas oktahedraalse ühendi H enantiomeerid, mis 
ei sisaldanud süsiniku aatomeid. Ühend H koosneb ainult koobaltist, ammoniaagist, 
kloriidist ja hapnikku sisaldavatest osakestest, mis võivad olla kas H2O või HO− või 
O2−. Ühend sisaldab oktaheedriliselt koordineeritud koobalti ioone. Kogu kloor on 
ühendist lihtsasti eemaldatav tiitrimisel hõbenitraadi vesilahusega. 0,2872 g H proovi 
(ei sisalda kristallvett) jaoks kulub kogu kloriidi asendamiseks 22,8 cm3 0,100 M 
hõbenitraadi lahust. 

f) Arvutage kloriidi sisaldus H-s massiprotsentides. 

 

H on stabiilne hapete suhtes, kuid hüdrolüüsub leelises. 0,7934 g H proovi (ei 
sisalda kristallvett) kuumutati naatriumhüdrksiidi vesilahuse liiaga. Moodustus 
koobalt(III)oksiid ja vabanes gaasiline ammoniaak. Saadud ammoniaak destilleeriti 
välja ja absorbeeriti 50,0 cm3 0,500 M HCl vesilahuses. Järelejäänud HCl 
neutraliseerimiseks kulus 24,8 cm3 0500 M KOH vesilahust. 

Järelejäänud koobalt(III)oksiidi suspensioonil lasti jahtuda, lisati ligikaudu 1 g 
kaaliumjodiidi ja hapustati seejärel HCl vesilahusega. Seejuures vabanenud jood 
tiitriti seejärel 0,200 M naatriumtiosulfaadi vesilahusega ja reaktsiooni lõpetamiseks 
kulus seda 21,0 cm3. 

E       F 

G 
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g) Arvutage ammoniaagi sisaldus H-s massiprotsentides. 

 

h) Kirjutage koobalt(III)oksiidi ja kaaliumjodiid vahelise reaktsiooni võrrand 
happelises vesikeskkkonnas. 

 

i) Arvutage koobalti sisaldus H-s massiprotsentides. 

 

j) Arvutage, milline hapnikuosakestest sisaldus aines H. Esitage oma arvutused. 

 

k) Kirjutage aine H empiiriline valem. 
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l) Kirjutage kiraalse ühendi H struktuurvalem. 

 

 

 


