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Üldised instruktsioonid 

 

 Ohutusnõuded: järgige ohutusnõudeid, mis on toodud Preparatory problems vihikus. Söömine ega 

joomine pole laboris lubatud. 

 Ohutusnõuetest üleastumisele järgneb esimesel korral hoiatus, teisel korral diskvalifitseerimine. 

 Ülesannete ja vastuste vihik sisaldab 24 lehekülge (sh tiitelleht ja perioodilisuse tabel) ning 3 

probleemi. Alustage probleemist 1.  

 Aega on lahendamiseks 5 h, pluss 15 min lugemiseks enne töö alustamist. 30 min enne aja lõppu 

antakse märguanne. 

 Kirjutage oma kood vihiku igale leheküljele. 

 Vastused kirjutada vihikus ainult lahenduste kastikestesse, mujale kirjutatud teksti ei hinnata. 

Vajalikud arvutused peavad olema näidatud. 

 Kasutage ainult korraldajate poolt antud pastakat, pliiatsit ja kalkulaatorit. 

 Büreti lugem võtta nii täpselt kui võimalik. 

 Vajate kemikaale juurde? Küsige oma laborijuhendajalt. Karistuspunkte selle eest ei järgne, 

väljaarvatud alltoodud juhtudel. 

 Iga lisa aldehüüdi, 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini, 50 ml HCl, EDTA titrandi või polümeerilahuse 

eest järgneb 1 karistuspunkt summaarsest 40-st. 

 Olge väga ettevaatlikud! Viksosimeetri asendamine ei ole võimalik! 

 Küsimuste korral ohutuse, töövahendite, kemikaalide kohta või tualeti külastamise vajadusel 

küsige oma laborijuhendaja käest. 

 Kemikaalijäägid pange sildiga “WASTE” varustatud 800 ml keeduklaasi. 

 Ametlik inglisekeelne versioon on saadaval kasutamiseks küsimuste tekkimisel. Küsige oma 

laborijuhendajalt. 

 Pärast stopsignaali asetage oma vihik ja millimeetripaber ümbrikusse (ärge kleepige kinni) ning 

jätke oma töölauale. 

 Te peate lõpetama oma töö koheselt pärast stopsignaali. Töö lõpetamise 5 minutilisel 

hilinemisel tühistatakse vastava ülesande tulemus. 

 Eksperimantaalse töö käigus eeldatakse mõningate klaasist ja plastikust laboritarvikute 

mitmekordset kasutamist.  Puhastage need vahepeal korralikult. 
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Kemikaalid 
 

Reagent Quantity Placed in Labeled Safety 

Problem 1 

2,4-Dinitrophenylhydrazine 
200 mg each, 2 

vials 

small screw neck 

vial 

2,4-

dinitrophenylhydrazine 
H228, H302 

Sulfuric acid, concentrated 
1 mL each, 2 

tubes 

Plastic tube with 

screw neck 
H2SO4 concentrated H314 

Aldehyde solution 1 mmol in ethanol 
4 mL each, 2 

bottles 

30 mL small glass-

stoppered bottle 

Aldehyde 1 and 

Aldehyde2 

H319 and 

H302 

Ethanol 30 mL 
glass-stoppered 

bottle 
Ethanol H225 

NaOH solution (used in problems 1 

and 2) 
27 mL 

60 mL glass-

stoppered bottle 
NaOH 2M H314 

Acetone 30 mL 
amber glass screw 

neck vial 
Acetone 

H225, H319, 

H336 

Problem 2 

EDTA, 0.0443M* standard solution 70 mL 
125 mL glass-

stoppered bottle 
EDTA 0.05M H319 

HCl, 0.0535M* standard solution 70 mL 
125 mL glass-

stoppered bottle 
HCl H314, H335 

Methyl orange, 0.1% in water 25 mL dropping bottle Methyl orange H301 

Murexide indicator, solid mix with 

NaCl (1:250 by mass) 
in 10 mL bottle 

small screw neck 

vial 
Murexide  

Sample of water 

 
500 mL 0.5 L plastic can Water sample  

Problem 3 

Poly(vinyl) alcohol 
40 mL each, 5 

vials 

amber glass screw 

neck vial 
P1, P2, P3, P4 and X  

To be used in all problems 

Distilled water 500 mL Plastic wash bottle H2O  

To be shared by students, on the common table 

Sodium hydrocarbonate 800 mL 800 mL beaker NaHCO3  

 
*Sildil märgitud kontsentratsioonid on ligikaudsed. Täpsed kontsantratsioonid on toodud tabelis. 
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Laborivahendid  

 
Item Quantity 

On every working place   

5 mL Plastic tube with screw neck labeled “1” with your student code 1 

5 mL Plastic tube with screw neck labeled “2” with your student code 1 

Lab stand 1 

50 mL beaker 2 

25 mL beaker 2 

25 or 50 mL beaker 1 

Magnetic stirrer 1 

Stirring bar 2 

Glass filter 2 

Adapter 1 

50 mL round bottom flask 1 

Water-jet pump 1 

2 mL pipette 2 

5 mL pipette 2 

Pipette filler 1 

Spatula 2 

500 mL plastic washer bottle 1 

800 mL beaker for waste 1 

10 mL measuring cylinder 1 

Filter paper, round 2 

Scissors 1 

Filter paper 2 

Glass rod 1 

pH indicator papers (in a zipper-bag) 3 

Viscometer 1 

Stop-watch 1 

30 mL rubber bulb 1 

Ruler 1 

Marker 1 

25 mL burette 1 

25 mL pipette 1 

Plastic funnel 1 

Erlenmeyer flask 2 

Test strips for determining total dissolved solids content in zipper bag 1 

Paper tissues (on the corner of each table, to be shared between 3 students) 1 package 

Plastic basket 1 

Graph paper 4 sheets 

pH scale (in zipper bag) 1 

On the tables for the common use 

Filter paper, round  

Filter paper  

Gloves  

Balances  

Bottle labeled “H2O dist.”   

Thermometer immersed in H2O  

Measuring cylinder 100 mL  

pH-meter  

 

*Vajadusel saab filterpaberit juurde üldkasutatavate asjade laualt. 
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Ülesanne 1. 2,4-dinitrofenüülhüdrasoonide süntees (13 punkti) 

Hüdrasoonid kuuluvad imiinide klassi, mis sisaldavad kõrvuti lämmastik-lämmastik 

üksiksidet lämmastik-süsinik kaksiksidet. Hüdrasoonid moodustuvad NH2-rühma sisaldava 

hüdrasiini reaktsioonil aldehüüdi või ketooniga sobivates tingimustes. Kuna 

karbonüülühendite hüdrasoonderivaadid on sageli stabiilsed, kristalsed, intensiivset värvi 

tahked ained, siis kasutatakse neid aldehüüdide ja ketoonide identifitseerimiseks.  

Selles ülesandes tuleb teil identifitseerida kaks asendatud bensaldehüüdi (valemid allpool) 

uurides nende ja 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini vahelise reaktsiooni produkte.  

 
O

O

CH3

OH

O

O

H3C  
Eeskiri 
2,4-dinitrofenüülhüdrasoonide valmistamine 

 

Tähelepanu! Ärge tehke kahte sünteesi samaaegselt, sest keeduklaasid võivad 

magnetsegajalt maha kukkuda ja te võite kaotada oma reaktsioonisegud.  

 

Pange magnetsegaja pulk ühte 50 ml keeduklaasi. Fikseerige keeduklaas segajale statiivi 

küljes oleva rõnga abil. Pange viaalis sisalduv aine (200 mg 2,4-dinitrofenüülhüdrasiin) 

keeduklaasi ja alustage ettevaatlikult segamist. Valage kontsentreeritud väävelhape (1 ml, 

ühes viaalis) ettevaatlikult tahkele ainele, teostades seda ainult teie laborijuhendaja 

juuresolekul. Lisage pipette kasutades reaktsioonisegule 1,6 ml vett ja 4 ml etanooli. Lisage 

seejärel pipeti abil tilkhaaval pudelis sisalduv aldehüüdilahus (kas “aldehyde 1” või 

“aldehyde 2”, kumbki sisaldab 1,00 mmol aldehüüdi). Erksavärviline sade hakkab koheselt 

moodustuma. Jätkake segamist 10 min, lisage seejärel 10 ml vett ja segage veel 3 min. 

 

Produkti eraldamine ja puhastamine 

Lõigake kääride abil filterpaberist klaasfiltrist ca 1 cm suurema diameetriga ketas. Tehke 

see filterpaberist ketas veega märjaks ja pange ettevaatlikult klaasfiltri filtri pinnale. 

Filterpaber peab istuma ühtlaselt ja tihedalt. Kui teil ei õnnestunud lõigata hästisobivat 

ketast, siis lõigake üldkasutatavate asjade laual olevast filterpaberist uus ketas. Pange 

kokku filtrimisseade. Eemaldage spaatli abil keeduklaasist magnetsegaja pulk ja viige 

reaktsioonisegu filtrile. Pange veejoa pump tööle (kasutage vajadusel laborijuhendaja 

abi) ja filtrige sade. Viige keeduklaasi jäänud produkti jäägid väikese koguse veega samuti 

filtrile. Peske filtril olevat tahket ainet veega, kuni filtrist tulevate tilkade pH on neutraalne. 

(Tühjendage ümarkolvi sisu WASTE keeduklaasi). Seejärel peske sadet filtril kaks korda 

kummalgi korral mitte rohkem kui 3 ml etanooliga. (Märkus: hüdrasoon on vähesel 
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määral etanoolis lahustuv). Kuivatage sadet filtril töötava veejoapumba abil, kobestades ja 

surudes produkti aegajalt klaaspulgaga kokku. Viige kuivatatud sade ca. 20-30 min järel 

ettevaatlikult eelnevalt valmistatud filterpaberist karbikesse lõplikuks õhu käes 

kuivamiseks. Pange karbike produktiga ohutusse kohta (näiteks riiulile). Lülitage 

veejoapump välja, kui te seda ei kasuta! Organisaatorid soovitavad järjekordade 

vältimiseks kaaluda oma produkt niipea, kui see näib kuiv. Pange oma saadused 

vastavatesse võistlejakoodiga varustatud plastiktopsidesse. Täitke alltoodud kastid. 

Märkus: Teie sünteesitud produkti analüüsitakse täiendavalt korraldajate poolt. 

 

Korrake ülaltoodud eksperimenti teise aldehüüdiga. 

 

Plastiktops 1 Plastiktops 2 

Tühja topsi mass _______________ mg Tühja topsi mass ______________ mg 

Topsi mass koos produktiga __________ mg Topsi mass koos produktiga __________ mg 

Produkti mass __________________ mg Produkti mass _________________ mg 

 

    Laborijuhendaja allkiri  _______________ 

 

1.1. Kirjutage 2,4-dinitrofenüülhüdrasiini ja mõlema produkti struktuurvalemid. 
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1.2. Milline stereoisomeeria tüüp (kui üldse) on nende hüdrasoonide puhul võimalik? 

Tehke linnuke õigesse kasti. 

 R/S       E/Z       treo/erütro       manno/glüko      D/L  

 

2.1. Milline on väävelhappe funktsioon 2,4-dinitrofenüülhüdrasoonide moodustumisel? 

Tehke linnuke õigesse kasti. 

 stöhhiomeetriline reagent     katalüsaator      redutseerija      oksüdeerija  
 

 

2.2. Kuidas muutub reaktsiooni kiirus kui sünteesi teha neutraalses keskkonnas? Tehke 

linnuke õigesse kasti. 

 suureneb tugevasti        suureneb veidi 

 ei muutu                        reaktsioon toimub väga aeglaselt 

 

 

2.3. Kuidas muutub reaktsiooni kiirus kui sünteesi teha aluselises keskkonnas? Tehke 

linnuke õigesse kasti. 

 suureneb tugevasti         suureneb veidi 

 ei muutu                         reaktsiooni ei toimu 

 

 

Iseloomustamine 

 

Pange väike kogus (“spaatli otsaga”) kumbagi produkti eraldi 25 ml keeduklaasi. Lisage 

mõlemasse keeduklaasi 10 ml atsetooni. Parim tulemus saadakse kui mõlemas 

keeduklaasis on lahuse värvus ja värvuse intensiivsus ühtemoodi kollane. Valage 

mõlemasse keeduklaasi 5 ml NaHCO3 lahust. Segage kumbagi segu klaaspulga erinevate 

otstega. 

 

3.1. Kirjutage oma tähelepanekud lahuste värvuse muutuse kohta kasti. 

 Värvus ei muutunud kummaski keeduklaasis  

 Värvus muutus oluliselt mõlemas keeduklaasis  

 Värvus muutus oluliselt ainult ühes keeduklaasis 

 

 

Lisage igale punktis 3.1 saadud segule keeduklaasides 2 ml NaOH lahust. Segage 

reaktsioonisegusid klaaspulgaga.  

3.2. Kirjutage oma tähelepanekud lahuste värvuse muutuse kohta kasti. 

 Värvus ei muutunud kummaski keeduklaasis 

 Värvus muutus oluliselt mõlemas keeduklaasis  

 Värvus muutus oluliselt ainult ühes keeduklaasis  
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4.1. Milline teie produktide struktuuriline iseärasus selgitab värvuse muutust reaktsioonil 

NaHCO3-ga? Tehke linnuke õigesse kasti. 

 MeO- rühma esinemine benseenituuma 4 asendis; 

 MeO- rühma esinemine benseenituuma 3 asendis; 

 OH- rühma esinemine benseenituuma 4 asendis; 

 mõlema, MeO- ja OH- rühma esinemine. 

 

 

4.2. Milline loetletud protsessidest põhjustab 2,4-dinitrofenüülhüdrasoonide värvuse 

muutust reaktsioonil NaOH vesilahusega? Tehke linnuke õigesse kasti. 

 

 leeliseline hüdrolüüs          dehüdraatimine       hüdraatimine 

 deprotoneerimine               dehüdrogeenimine 

 

 

4.3. Joonistage alltoodud vastavatesse vastustekastidesse igas testreaktsioonisegus oleva 

põhilise orgaanilise ühendi vormi struktuurvalem.  

 

Lähtealdehüüd: 
O

O

CH3

OH  

Lähtealdehüüd: 
O

O

H3C  
NaHCO3 lahus 

 

NaHCO3 lahus 

 

 

 

NaOH lahus 

 

NaOH lahus 
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5. Pange numbrid 1 või 2 õige struktuurvalemi alla. Arvutage mõlema hüdrasooni 

saagiseprotsent.  

 
O

O

CH3

OH  
 

Number:_____________ 

O

O

H3C  
 

Number:_____________ 

 

Saagise arvutus:                                           

 

 

 

 

 

Saagise arvutus: 

 

 

 

 

 

Saagised:  

Number 1_________________ % 

 

Number 2________________ % 

 

 

 

Saadud lisakemikaalid Laborijuhendaja allkiri Karistus 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__________ 

__________ 

__________ 
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Ülesanne 2. Määra basseinivee Langelier’i küllastuse indeks (12 punkti) 

Langelier’i küllastuse indeks (LI) mõõdab basseinivee korrosiivsust ning võimet lahustada või 

sadestada kaltsiumkarbonaati. Kui LI on nulli lähedane, siis võib öelda, et vesi on “tasakaalus”. 

Kui LI on positiivne, siis võib sadeneda kaltsiumkarbonaat ja tekkida katlakivi. Kui LI on 

negatiivne, siis on vesi korrosiivne ja vesi lahustab kaltsiumkarbonaati. LI koosneb mitmest 

füüsikaliste väärtuste faktoritest (toodud tabelis 1) ja saab arvutada järgmise valemiga: 

 
Tabel 1. Väärtused ja vastavad faktorid 

Temperatuur 

(оС) 
FT 

Kaltsiumi 

poolt 

põhjustatud 

karedus (KK), 

(mg/l CaCO3) 

FK 

Üldine 

aluselisus 

(ÜA)       

(mg/l CaCO3) 

FA 

Üldine 

lahustunud 

ainete hulk 

(ÜLA)  

(mg/l NaCl) 

FÜLA 

0 0,0 5 0,3 5 0,7 0 12,0 

3 0,1 25 1,0 25 1,4 - - 

8 0,2 50 1,3 50 1,7 1000 12,1 

12 0,3 75 1,5 75 1,9 - - 

16 0,4 100 1,6 100 2,0 2000 12,2 

19 0,5 150 1,8 125 2,1 - - 

24 0,6 200 1,9 150 2,2 3000 12,25 

29 0,7 250 2,0 200 2,3 - - 

34 0,8 300 2,1 300 2,5 4000 12,3 

41 0,9 400 2,2 400 2,6 - - 

53 1,0 600 2,35 800 2,9 5000 12,35 

- - 800 2,5 1000 3,0 - - 

- - 1000 2,6 - - 6000 12,4 

 

          LLII  ==  ppHH  ++  FFTT  ++  FFKK  ++  FFAA  ––  FFÜÜLLAA  

00  --00,,11  00,,11  --00,,88  00,,88  --00,,44  00,,44  

VVääggaa  hheeaa  

ttaassaakkaaaall  
MMõõiissttlliikk  

ttaassaakkaaaall  
MMõõiissttlliikk  

ttaassaakkaaaall  

bbaallaannccee  

KKoorrrroossiioooonnii  oohhtt  KKaattllaakkiivvii  jjaa  

ssaaddeemmee  tteekkkkee  oohhtt  

ppHH  ::  ppHH  vväääärrttuuss  

FFTT  ::  

FFKK  ::  

FFAA  ::  

FFÜÜLLAA  ::  

TTeemmppeerraattuuuurrii  ffaakkttoorr  

KKaallttssiiuummii  ppoooolltt  ppõõhhjjuussttaattuudd  kkaarreedduussee  ((KKKK))  ffaakkttoorr  

ÜÜllddiissee  aalluusseelliissuussee  ((ÜÜAA))  ffaakkttoorr  

ÜÜllddiissee  llaahhuussttuunnuudd  aaiinneettee  hhuullggaa  ((ÜÜLLAA))  ffaakkttoorr  

  

AAggrreessssiiiivvnnee  vveessii,,  

ppõõhhjjuussttaabb    

mmeettaalllloossaaddee  

kkoorrrroossiioooonnii  jjnnee  

TTeekkiittaabb  kkaattllaakkiivvii  

jjaa  ssaaddeett  
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Antud ülesandes peate te määrama LI väärtuse teile antud veeproovis. Pange tähele, et karedus 

vastab CaCO3 kontsentratsioonile (mg/l). Üldist aluselisust väljendatakse ekvivalentse happe 

kogusega, mis kulub karbonaadi ja vesinikkarbonaadi tiitrimiseks, mida samuti esitatakse 

CaCO3 sisaldusena (CaCO3 mg/l).  ÜLA on ümberarvutatud NaCl kontsentratsioon (mg/l). 

 

Eeskiri 

Kaltsiumi poolt põhjustatud karedust määratakse EDTA (Na2H2Y) kompleksonameetrilise 

tiitrimisega. Tiitrimine viiakse läbi tugevalt aluselises keskkonnas, et hoiduda magneesiumi 

sadenemisest (suur kogus Mg2+ segab analüüsi, kuna võib koos kaltsiumiga Mg(OH)2-na välja 

sadestuda; samuti kompleksonameetriline indikaator seostub Mg(OH)2-ga, mis takistab värvuse 

muutuse jälgimist). Peale aluse lisamist tuleb tiitrimine läbi viia koheselt vältimaks CaCO3 

sadestumist. 

1.1. Kirjutage Na2H2Y-ga tiitrimisel toimuva reaktsiooni tasakaalustatud reaktsioonivõrrand: 

 

 

 

Eeskiri kaltsiumi määramiseks  

a) Täitke bürett EDTA standardlahusega (täpne kontsentratsioon on 0,0443 M). 

b) Pipeteerige 20 ml veeproovi Erlenmeyeri kolbi.  

c) Lisage 3 ml 2 M NaOH lahust – kasutage 10 ml mõõtsilindrit. 

d) Lisage spaatli otsaga mureksiid indikaatorit – lahus muutub märgatavalt roosaks. 

e) Mõne minuti jooksul tiitrige segu EDTA lahusega kuni lahuse värvus muutub roosast 

purpurpunaseks (ingl. purple). 

1.2. Täitke tabel 2. 

Tabel 2 

Kaltsiumi tiitrimine 
Tiitrimise number 

    

Büreti alglugem (ml)     

Büreti lõpplugem (ml)     

Tiitrimiseks kulunud ruumala (ml)     

Sobivate tulemuste keskmine ruumala (ml) _____ 

2. Arvutage veeproovis kaltsiumi poolt põhjustatud karedus (CaCO3 sisaldus mg/l). Kirjutage 

tulemused tabelisse 4 (vaata küsimust 7). 

Arvutused: 
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pH määramine. Leia pH-meetri asukoht laboris (küsi abi laborijuhendajalt). 

a) Valage umbes 70-90 ml veeproovi puhtasse Erlenmeyeri kolbi.  

b) Eemaldage pH-meeter hoiunõust (jälgige, et hoiunõu jääks püsti, kuna seal sees on lahus).  

c) Loputage elektroodi destilleeritud veega – kasutage plastikust loputuspudelit. 

d) Lülitage pH-meeter sisse liigutades ON/OFF nuppu. 

e) Asetage pH-meeter uuritavasse lahusesse ning segage ettevaatlikult, liigutades kolbi.  

f) Asetage kolb lauale ning oodake kuni näit stabiliseerub (võtab aega vähem kui 1 minut).  

g) Lugege ja märkige üles pH väärtus.  

h) Lülitage pH-meeter välja, loputage elektroodi destilleeritud veega ning paigutage tagasi 

hoiunõusse (kui järgmise õpilane ootab pH-meetri kasutamist, andke see temale).  

3.1. Kirjutage pH väärtus tabelisse 4 (vaata küsimust 7). 

3.2. Milline süsihappe vorm domineerib sinu veeproovis? 

Põhjendage oma valikut arvutustega ja tehke linnuke õigesse kasti.  

Märkus. Süsihappe dissotsiatsioonikonstandid on: K1 = 4,5·10–7; K2 = 4,8·10–11. 

Arvutused: 

 

 

 

 

   Karbonaat       Vesinikkarbonaat      Süsihape 

 

3.3. Kirjutage HCl-ga veeproovi tiitrimisel toimuva peamise reaktsiooni tasakaalustatud 

ioonvõrrand.  

 

 

Üldise aluselisuse määramine. Üldise aluselisuse väärtuse leidmiseks tuleb veeproovi tiitrida 

H2CO3 täieliku moodustumiseni. Happe-alus tiitrimise indikaatorina kasutatakse metüüloranži, 

mis muudab oma värvust kollasest oranžiks pH 4,5 juures. 
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a) Loputage bürett destilleeritud veega ning täitke HCl standardlahusega (täpne 

kontsentratsioon 0,0535 M). 

b) Pipeteerige 50,0 ml veeproovi Erlenmeyeri kolbi ning lisage 3 tilka metüüloranži lahust.  

c) Kui proov on oranž enne happe lisamist, siis üldine aluselisus on null. Kui lahus on kollane, 

tiitrige seda happe standardlahusega kuni näete esimest märgatavat värvuse muutust 

oranžiks. Kirjutage tiitrimiseks kulunud ruumala.  

4.1. Täitke tabel 3. 

Table 3 

Aluselisuse määramine 

Tiitrimise number 

    

Büreti alglugem (ml)     

Büreti lõpplugem (ml)     

Kulunud ruumala (ml)     

Sobivate tulemuste keskmine ruumala (ml) ______ 

4.2. Arvutage üldine aluselisus (CaCO3 sisaldus mg/l). Kirjutage tulemused tabelisse 4 (vaata 

küsimust 7). 

Arvutused: 

 

 

 

 

5. Temperatuuri mõõtmine. Vaadake üldkasutatavate asjade lauale paigutatud termomeetri 

näitu ja kirjutage see tabelisse 4 (vaata küsimust 7).  

6. ÜLA määramine veeproovis testribaga. 

a) Kallake keeduklaasi umbes 3 cm kõrgune veeproovi kiht. Paigutage testriba vette; 

veenduge, et kollane triip testriba üleval ei puutuks vedelikuga kokku. 

b) Oodake 3–4 minutit kuni kollane triip muutub täielikult pruuniks. Vaadake lugemit nagu 

näidatud alloleval pildil – võtke lugem ühe komakoha täpsusega. 

c) Kirjutage lugem: 

 

 

 

d)  Leidke oma proovi ÜLA kontsentratsioon (NaCl sisaldus mg/l) pildi kõrval olevast tabelist.  
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e)  Kirjutage NaCl kontsentratsioon tabelisse 4 (vaata küsimust 7). 

 

 

Lugem 

NaCl 

konts. 

(mg/l) 

1,4 360 

1,6 370 

1,8 420 

2,0 430 

2,2 470 

2,4 530 

2,6 590 

2,8 660 

3,0 730 

3,2 800 

3,4 880 

3,6 960 

3,8 1050 

4,0 1140 

4,2 1240 

4,4 1340 

4,6 1450 

4,8 1570 

5,0 1700 

 

7. Täitke kõik tühjad lahtrid tabelis 4. Arvutage LI ja kirjutage tulemused tabelisse 4. Kasutage 

faktorite väärtuseid kahe komakoha täpsusega.  

Arvutused: 
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Tabel 4. Veeproovi LI arvutuse andmed 

Veeproovi number ______ 

KK  
(mg/l CaCO3) 

ÜA,  
(mg/l CaCO3) 

t, C pH 
ÜLA,  

(mg/l NaCl) 

LI    

 

 

FK FA FT FÜLA 

     

 

 

 

Teoreetilised küsimused. Vee tasakaalu parandamine.  

Kui LI oluliselt erineb nullist, siis tuleb seda korrigeerida ning lähendada nullile. 

Kujutlege, et teile on antud veeproov, millele tehti samasugune analüüs nagu te ise eelnevalt 

tegite. Analüüsi tulemused on järgmised: KK = 550 mg/l, FK = 2,31, ÜA = 180 mg/l, FA=2,26, 

t˚ = 24˚C, FT = 0,6; ÜLA = 1000 mg/l, FÜLA = 12,1, pH = 7,9, LI = 0,97. 

Basseini hooldaja lisas 10 ml 0,0100 M reagente (NaHCO3, NaOH, NaHSO4, CaCl2, EDTA 

(dinaatriumi soola dihüdraat) ja HCl) 200 ml veeproovile (igale veeproovile üks reagent). 

8. Otsustage, kas CaSO4 sadestub, kui lisatakse NaHSO4. 

Märkus: CaSO4 lahustuvuskorrutis on 5·10–5. Eeldage, et CaCO3 sadenemist ei toimu, kui 

lisada ükskõik millist eelpool nimetatud reagenti. 

 

Arvutused: 

 

  

 

 

 

 

 

Sinu vastus (märgi üks)   Jah  □      Ei  □ 
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9. Täitke alumine tabel näidates, mis suunas faktorid nihkuvad vastavate reagentide lisamisel 

veeproovile (märgi “+” kui faktor suureneb, “–“ kui väheneb ning “0” kui see ei muutu)  

Tabel 5 

Reagent pH FA FK FÜLA LI 

NaHCO3      

NaOH      

NaHSO4      

CaCl2      

Na2H2Y      

HCl      

 

 

Saadud lisakemikaalid Laborijuhendaja allkiri Karistus 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__________ 

__________ 

__________ 
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Ülesanne 3. Molekulmassi määramine viskosimeetrilisel meetodil (15 punkti) 

 

Viskoossuskoefitsent iseloomustab vedeliku vastupanu voolamisele. Seda on võimalik määrata 

mõõtes vedeliku voolamise kiirust läbi peenikese kapillaari. Polümeerilahuse viskoossus kasvab 

lahuse kontsentratsiooni kasvades. Konstantsel kontsentratsioonil tekivad tugevamate solvent-

polümeer interaktsioonide korral suuremad paisunud polümeeri puntrad ning seetõttu on lahuse 

viskoossus kõrgem. 

Eeldades, et lahjendatud polümeerilahuse tihedus on võrdne solvendi tihedusega, on 

polümeerilahuse taandatud viskoossus ηred seotud kontsentratsiooniga c (g/ml) järgmiselt:  

ct

tt
red

0

0


 ]/[ gml , 

kus t ja t0 on vastavalt lahuse ja puhta solvendi vooluajad läbi kapillaari. 

Lahjendatud polümeerilahuse taandatud viskoossus sõltub kontsenratsioonist vastavalt:  

  kccred   )( , 

kus k on parameeter (ml2/g2) ja [η] piirviskoossus (ml/g) (ka iseloomulik viskoossus). 

Piirviskoossus [η] määratakse ekstrapoleerides taandatud viskoossust polümeeri 

nullkontsentratsioonile. Üldiselt võib öelda, et piirviskoossus on seotud polümeeri 

molekulmassiga M vastavalt Mark-Kuhn-Houwink valemile:  

   KM , 

kus K ja α on konkreetsele solvent-polümeer paarile iseloomulikud parameetrid vastaval 

temperatuuril.  

Seetõttu on võimalik Mark-Kuhn-Houwink valemist avaldada M kasutades eksperimentaalselt 

määratud [η] ning teadaolevaid K and α väärtuseid. 

Viskosimeetirga töötamise juhend 

   

1 – Kogumisanum 

2, 3 – Torud 

4 – Mõõteanum 

5 – Kogumisanum  

6 – Joon mõõtmiseks 

7 – Kapillaar 
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a) Paigalda viskosimeeter nii, et toru (3) on vertikaalselt ning kogumisanum (1) seisab statiivi 

alusel. Kinnitage viskosimeeter käpaga võimalikult madalalt. 

b) Asetage pipetti kasutades 10 ml analüüsitavat vedelikku kogumisanumasse (1) läbi toru (2).  

c) Asetage pipetitäitja või kummipirn toru (3) otsa ja tõmmake vedelik mõõteanumasse (4) 

niimoodi, et vedelik tõmmatakse  ka kogumisanumasse (5). Seejuures vältige õhumulle 

kapillaaris (7) ja anumates (4, 5) kuna need võivad põhjustada olulist eksperimentaalset viga. 

Vedeliku menisk peaks asuma umbes 10 mm ülevalpool ülemist joont (6).  

d) Nullige stopper, eemaldage pipetitäitja või kummipirn torult (3). Vedelik hakkab voolama 

tagasi kogumisanumasse (1).  

e) Mõõtke vooluaeg: käivitage stopper kui vedelikumenisk jõuab ülemise jooneni (6) ja peatage 

ajavõtt kui kogu vedelik on voolanud läbi alumise joonega (6) märgitud osa, meniski järgi. 

 

Tähelepanu: Olge viskosimeetriga töötades äärmiselt ettevaatlik! 

Viskosimeetrit ei saa asendada, kui te selle töö käigus lõhute. Kui te 

lõhute oma viskosimeetri andke märku laborijuhendajale. Sellisel juhul 

te võite üritada sooritada käesolevat eksperimenti 25 ml pipeti ja 

keeduklaasiga viskosimeetri asemel. 

 

Peske viskosimeetrit kolm korda kraaniveega ja ühe korra destilleeritud veega enne üleminekut 

uuele polümeerilahusele. Viskosimeetri pesemine uue polümeeri lahusega ei ole vajalik, kuna 

sellest tuleneda võiv viga on tühine. 

Te EI PEA täitma kõiki lahtreid vastuste kastides. Viige läbi nii palju eksperimente kui palju on 

teie meelest vajalik, et saadud tulemuste keskmine oleks võimalikult täpne. 

 

Eeskiri 

Teile on valmis pandud valik polümeeri vesilahuseid (0,01 g/ml, emalahused). Kolm lahust P1-

P4 hulgast on polüvinüülalkoholid, kuid neljas on osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaat, 

mis sisaldab ca 10% mittehüdrolüüsitud lülisid. Ei ole teada, milline lahustest P1-P4 on osaliselt 

hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaat. Polümeeride P1-P4 molekulmassid on toodud tabelis. 

 

Ligikaudne molekulmass (g/mol) Proovi kood 

26650 P2 

50850 P1 

65300 P4 

91900 P3 
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Proov X on tundmatu molekulmassiga polüvinüülalkohol.  

Selles ülesandes tuleb teil identifitseerida, milline proovidest P1-P4 kuulub osaliselt 

hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaadile ja määrata polümeeri X molekulmass. 

 

1. Polüvinüülalkoholi valmistamiseks polüvinüülatsetaadi hüdrolüüsi teel, kirjutage reaktsioonil 

tekkivad produktid.  

Reaktsiooniskeem: 

  

O O

H2O, H+n

 

 

 

2. Valige (tehes linnuke õigesse kasti) kumb polümeer interakteerub veega tugevamalt ning 

võrrelge täielikult ja osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaadi viskoossuseid. Eeldage, et 

lahuste kontsentratsioonid ja polümeeride molekulmassid on võrdsed.  

Polüvinüülalkohol                                               

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaat         

 

Võrrelge viskoossust: 

 polüvinüülalkohol _____  osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaat  (kirjutage lünka kas <, > või ≈) 
 

  

 

3. Mõõtke puhta lahusti (destilleeritud vee) vooluaeg (s). Te ei pea täitma kõiki alltoodud 

lahtreid. 

     

     

 

Sobivate tulemuste keskmine: _____ s 

 

 

4. Mõõtke polümeeride emalahuste P1-P4 ja X vooluajad. Te EI PEA täitma kõiki alltoodud 

lahtreid. Viige läbi nii palju eksperimente, kui palju on teie meelest vajalik, et saadud tulemuste 

keskmine oleks võimalikult täpne.  

 

Proov→ P2 (26650) P1 (50850) P4 (65300) P3 (91900) X 

Vooluaeg 

(s) 
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Sobivate 

tulemuste 

keskmine 

vooluaeg: 

_____ s _____ s _____ s _____ s _____ s 

Arvutused: 

 

 

 

 

 

Proov→ P2 (26650) P1 (50850) P4 (65300) P3 (91900) X 

Emalahuse 

taandatud 

viskoossus 

(ml/g) 

     

 

5. Tehke ring ümber tähise P1, P2, P3 või P4, et näidata milline proov vastab osaliselt 

hüdrolüüsitud polüvinüülatsetaadile. Vihje: Võtke arvesse polümeeride P1-P4 etteantud 

molekulmasse. 

 

 

                   P1                      P2                         P3                       P4 

 

 

ÄRGE KASUTAGE VALITUD POLÜMEERI JÄRGNEVATES EKSPERIMENTIDES.  

 

6. Määramaks Mark-Kuhn-Houwinki valemi parameetreid ning polümeeri X molekulmassi 

valige kaks (tehes ring ümber vastavate tähiste), sobivaimat erineva molekulmassiga 

polüvinüülalkoholi lahust. Eeldage, et tõelise viskoossuse määramise absoluutne viga ei sõltu 

molekulmassist.  

P1                      P2                         P3                       P4  

 

7. Kasutades sobivaid mõõtnõusid lahuste valmistamiseks, määrake kolme polüvinüülalkoholi 

(proovi X ja kahe punktis 6 valitud polümeeri) lahjenduste vooluajad ning arvutage vastavad 

taandatud viskoossused. Arvutades lahjendatud lahuste kontsentratsioone eeldage, et 

polümeerilahuse tihedus on võrdne vee tihedusega. Arvutage iga uuritud proovi jaoks 

piirviskoossus. Esitage millimeeterpaber oma graafikutega koos käesoleva vihikuga. 

Tähelepanu: Kui te soovite esitada erinevate proovide andmed samal graafikul tehke kindlaks, 

et erinevate proovide andmed oleksid üksteisest selgelt eristatavad. Te EI PEA täitma kõiki 

alltoodud lahtreid. 
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Proov: ___ 

Kontsentratsioon 

(g/ml): 

     

Emalahus (ml)      

Lisatud vee hulk 

(ml) 

     

Vooluaeg (s): 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

Sobivate 

tulemuste 

keskmine 

     

Proov: ___ 

Kontsentratsioon 

(g/ml): 

     

Emalahus (ml)      

Lisatud vee hulk 

(ml) 

     

Vooluaeg (s): 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

Sobivate 

tulemuste 

keskmine 

vooluaeg (s) 

     

Taandatud 

viskoossus 

(ml/g) 

     

Piirviskoossus [] (ml/g) 
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vooluaeg (s) 

Taandatud 

viskoossus 

(ml/g) 

     

Piirviskoossus [] (ml/g) 

Proov: ___ 

Kontsentratsioon 

(g/ml): 

     

Emalahus (ml)      

Lisatud vee hulk 

(ml) 

     

Vooluaeg (s): 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

Sobivate 

tulemuste 

keskmine 

vooluaeg (s) 

     

Taandatud 

viskoossus (ml/g) 

     

Piirviskoossus [] (ml/g) 

 

Eksperimentaalsete tulemuste kokkuvõte (täitke ainult mõõdetud väärtustega) 

Proov→ P__ P__ X 

Kontsentratsioon c (g/ml) 0,01 0,01 0,01 

Taandatud viskoossus ηred 

(ml/g) 
   

c (lahjendus I) (g/ml)    

ηred (ml/g)    

c (lahjendus II) (g/ml)    
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ηred (ml/g)    

c (lahjendus III) (g/ml)    

ηred (ml/g)    

c (lahjendus IV) (g/ml)    

ηred (ml/g)    

c (lahjendus V) (g/ml)    

ηred (ml/g)    

8. Kirjutage valem, mille abil te määrate parameetrid K ja  . 
 

 

 

 

Leidke K ja α väärtused polüvinüülalkohooli vesilahusele. 

 

K = _________ ml/g 

 

  = __________ 

 

9. Kasutades leitud K ja   väärtuseid ja lahuse X tõelist viskoosust, arvutage polümeeri X 

molekulmass. Kui teil ei ole õnnestunud määrata parameetreid K ja α, kasutage väärtuseid K = 

0,1 ml/g ja α = 0,5. 

Arvutused: 

 

 

M (X) = ______________  

 

  

 

 

Saadud lisakemikaalid 

 

Laborijuhendaja allkiri Karistus 

Lõhutud viskosimeeter 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__0________ 

__________ 

__________ 
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