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Üldjuhised 

 Leheküljed: Ülesannete ja vastuste vihikus on 32 lehekülge – ülesanded 1A, 1B ja 2. 

 Tekstide lugemine: Enne praktilise töö alustamist on Teil 15 minutit lugemiseks. 

Ametlik inglisekeelne versioon on saadaval ainult küsimuste tekkimisel. 

 Aeg: Teil on praktiliseks tööks 5 tundi. Arvestage sellega, et mõned etapid võtavad 

aega 20–30 minutit. 

 Start/Stopp: Alustage alles siis, kui START märguanne on antud. Lõpetage töö 

koheselt pärast STOPP märguannet. 

 Labori assistent annab märguande ka 30 min enne lõppu. 

 Pärast STOPP märguannet võidakse Teie töö 1 min viivituse korral tühistada. 

 Pärast STOPP märguannet pange töölehed selleks ettenähtud ümbrikusse (ärge 

kleepige kinni) ja jätke oma töölauale. Labori assistent tuleb ja võtab ümbriku 

ning vaatab üle töölaua. 

 Ohutusnõuded: Jälgige RKO reeglistiku ohutusnõudeid. Laboris kandke alati kitlit ja 

kaitseprille. Töötades kemikaalidega, võite kasutada kindaid. 

 Ohutusnõuetest üleastumisele järgneb ainult üks hoiatus. Teisel korral järgneb 

diskvalifitseerimine. 

 Söömine ja joomine ei ole laboris lubatud. 

 Pipeteerimine suuga on rangelt keelatud. 

 Ohutusega seotud küsimuste tekkimisel pöörduge julgelt laboriassistendi poole. 

 Küsige oma laboriassistendilt luba väljumiseks, kui Teil on vaja minna WC-sse 

või teha söögipausi.  

 Töölaud: Te tohite töötada ainult Teile ettenähtud tööpinnal. Ühiselt kasutatavad 

tööpinnad ja töövahendid tehke enda järel puhtaks.  

 Kemikaalide asendamine ja täitmine: Kemikaale ja laborivahendeid ei tohiks olla 

vaja asendada või juurde küsida (v.a kus märgitud). Iga asenduse korral võetakse 

summaarsest 40-st maha 1 karistuspunkt (välja arvatud esimesel korral kogu praktikumi 

jooksul, mis jääb karistamata). 

 Jäägid: Jätke kõik kemikaalid ja laborivahendid oma töölauale. Tekkivad jäätmed 

tuleb ära visata iga ülesande jaoks ettenähtud jäätmeanumasse. 

 Vastustelehed: Kõik tulemused ja vastused tuleb korrektselt kirjutada vastustelehel 

selleks ettenähtud alale. Hinnatakse ainult pastakaga kirjutatud vastuseid. 

 Kirjutage igale lehele oma kood. 

 Kõik, mis jääb vastustelehtedel väljapoole ettenähtud vastuste kaste, jääb 

hindamata. Vajadusel võite mustandi jaoks kasutada ülesannete pöördkülgi. 

 Kasutage ainult korraldajate poolt antud kalkulaatorit ja pastakaid. 

 Tarbige praktikumi ajal piisavalt vedelikku: Laborist väljas pakutakse soovi korral 

süüa ja juua. 
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 UV spektrofotomeetrit jagate koos teise õpilasega.  

Esimese kahe tunni jooksul kasutage spektrofotomeetrit siis, kui see on vaba. Peate 

ootama, kuni eelmine õpilane lõpetab. Te saate spektrofotomeetrit kasutada 1 tunni. 

(Kui kasutate seda üle 1 tunni, palutakse Teil lõpetada ja lubada masinat kasutada 

teisel õpilasel.) Võite spektrofotomeetrit jälle kasutada siis, kui see vabaneb. 

Planeerige oma töö nii, et Te ei kuluta aega ootamisele.  

Aeg 09:00–10:00 10:00–11:00 11:00–12:00 12:00–13:00 13:00–14:00 

Koht vaba vaba L R vaba 

L = õpilane, kes on spektrofotomeetrist vasakul pool 

R = õpilane, kes on spektrofotomeetrist paremal pool 

 

Te võite ülesandeid lahendada vabalt valitud järjekorras. 
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Kemikaalid ja laborivahendid (ülesanne 1A) 

I. Kemikaalid ja materjalid (sildid on toodud rasvases kirjas) 

 Tervise märgiseda 

Masina kontroll-lahus (Instrument check solution), 

80 cm3 plastikpudelis 

 

2,00∙10−4 mol dm-3 metüüloranži lahus (Methyl orange), 

30 cm3 laia avaga klaaspudelis 

H301 

1,00·10−3 mol dm-3 bromotümoolsinise lahus 

(Bromothymol blue), 30 cm3 laia avaga klaaspudelis 

H226 

Metüülpunase lahus (Methyl red), 10 cm3 laia avaga 

klaaspudelis 

H225-H319-H371 

1 mol dm−3 HCl, 30 cm3 plastikpudelis H290-H314-H335 

1 mol dm−3 NaOH, 30 cm3 plastikpudelis H290-H314 

puhverlahus solution A, 110 cm3 plastikpudelis  

Tundmatu lahus (solution X), 50 cm3 plastikpudelis  

Tundmatu lahus (solution Y), 50 cm3 plastikpudelis   

Tundmatu lahus (solution Z), 50 cm3 plastikpudelis  
a Vt tervise märgiseid leheküljel 30  

 

II. Aparatuur ja laborivahendid 

Ühine aparatuur Kogus 

UV-Visible spektrofotomeeter 1 masin 2 õpilase kohta 

Isiklikud laborivahendid  Kogus 

Keeduklaas, 25 cm3 2 

Mõõtkolb, 25,00 cm3 9 

Mõõtpipett, 2,00 cm3 2 

Mõõtsilinder, 10,0 cm3 3 

Pasteuri pipett 6 

Kummist Pasteuri pipeti otsikud  6 

Kummipirn pipeti täitmiseks 1 

Pipetialus 1 

Katseklaas (13 x 100 mm) 6 

Katseklaaside alus 1 

Plastikküvett, optiline teepikkus = 1,00 cm 1 

Anum jäätmeteks, 1 dm3 1 

Minigrip (zip-lock) kotis kleebitavad sildid 1 
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Ülesanne 1A 
a b c 

Summa 
a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 

Kokku 12 2 6 1 1 2 2 26 

Punktid         

 

13% summaarsest punktide arvust 

Ülesanne 1A: happe-aluse indikaator ja selle kasutamine pH määramisel 

Happe-aluse indikaatorid on nõrgad happed (või alused), millel on vastavalt olekule lahuses 

erinev värvus: happelises vormis (HIn, värvus 1) või aluselises vormis (In−, värvus 2). 

Lahjendatud vesilahuses toimub järgmine reaktsioon: 

HIn ⇌ H+ + In− 

Kui indikaatorit sisaldava lahuse pH muutub, nihkub ülaltoodud tasakaal reagentide (HIn) või 

saaduste (In−) suunas. See põhjustab lahuse värvuse muutumise sõltuvalt lahusesolevate 

vormide kontsentratsioonidele. Tugevalt happelises lahuses on enamus indikaatorist HIn kujul 

(värvus 1). Tugevalt aluselises lahuses on indikaator põhiliselt In− kujul (värvus 2). 

Vahepealsete pH väärtuste juures on lahuse värv segu värvidest 1 (neeldub lainepikkusel 1) ja 

2 (neeldub lainepikkusel 2) sõltuvalt HIn ja In− suhtelistest kogustest lahuses. 

Jälgides neelduvust kahel erineval lainepikkusel, saab HIn ja In− kontsentratsioone arvutada, 

kasutades järgmisi võrrandeid: 

 Aλ1 = Aλ1(HIn) + Aλ1(In
−) 

   =  λ1(HIn)·b·[HIn] + λ1(In
−)·b·[In−] 

 Aλ2 = Aλ2(HIn) + Aλ2(In
−) 

   =  λ2(HIn)·b·[HIn] + λ2(In
−)·b·[In−] 

kus b on valguse poolt läbitav teepikkus küvetis ja  on molaarne neeldumistegur. 

Kindla pH väärtuse juures on HIn ja In− kontsentratsioonid lahuses seotud indikaatori happe 

dissotsiatsioonikonstandiga (Ka) järgnevalt: 

Ka = 
[H+][In−]

[HIn]
 

Seega saab kindla pH väärtuse juures arvutada indikaatori happe dissotsiatsioonikonstanti (Ka), 

kui on teada HIn ja In− kontsentratsioonid lahuses. 
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Eksperimendi ülesseadmine 

Spektrofotomeetri kasutamisjuhend 

1. Sea spektrofotomeeter valmis soovitud lainepikkusel neelduvuse mõõtmiseks, jälgides 

alltoodud diagrammi. 

2. Pühi destilleeritud veega täidetud küveti välispinda ja aseta küvett ettenähtud sahtlisse 

(sample compartment).  

3. Nulli spektrofotomeeter veega. 

4. Eemalda küvett ja asenda küvetis olnud vesi proovilahusega, mida soovid analüüsida. Enne 

masinasse asetamist, koputa välja kõik lahusesolevad mullid ja pühi üle küveti välispind. 

5. Loe ekraanilt neelduvuse väärtus. 

Märkus: Kui vahetad masinal lainepikkust, siis nulli vahepeal masin uuesti veega. 

 

 

  

Spectrophotometer	No.	

Keypad	

Sample	Compartment	 Screen	
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1. samm: vajutage 1 

Photometric funktsiooni kasutamiseks vajutage klaviatuuril 1. 

Märkus: Kui ekraanil ei kuvata peamenüüd (vt vasakul olev pilt), vajutage 

klaviatuuril [return]. 

 

 

2. samm: vajutage 1  

Photometric single wavelength funktsiooni kasutamiseks 

vajutage klaviatuuril 1. 

  

3. samm: valige lainepikkus 

Lainepikkuse määramiseks vajutage [GO TO WL] 

Valige klaviatuuriga sobiv number. 

Märkus: Näiteks kui soovite lainepikkust 432 nm, vajutage klaviatuuril 4 3 2. 

Vajutage [ENTER]. 

[GO TO WL]  4 3 2  [ENTER] 

Märkus: Kui ekraanil ei kuvata Abs, vajutage [F1] et vahetada %T ja Abs 

vahel. 

 

 

4. samm: Neelduvuse mõõtmine 

Asetage veega küvett ettenähtud sahtlisse (sample 

compartment) ja vajutage [AUTO ZERO]. 

Neelduvuse mõõtmiseks asetage seejärel 

masinasse proovilahusega küvett. 

Teisel lainepikkusel mõõtmiseks korratakse samme 3–4. 

  

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

1 Press	[1]		

Press [1] icon on the touchscreen to select 
Photometric mode 

Note : If the main menu as shown in the left picture is not displayed 

on the screen, press [return] on the keypad.  

2 Press	[1]		

Press [1] on the touchscreen to select Photometric 
single wavelength mode 

3 Set	the	wavelength	

Press [GOTO WL] on the keypad to set the 
wavelength  

 

Press number on the keypad  

Note :  For example, if the desired wavelength is 432 nm,      

press 4 3 2 on the keypad. 

 

Press [ENTER] on the keypad  

 

Note :  If the Abs is not displayed on the screen, press [F1] on the 

keypad to switch between %T & Abs.　	

Rinse	with	water	1	-	2	 me	
	

Fill	the	solu on		around	¾		
of	cuve e	height	&	Wipe	with	paper	

4 Get	the	Absorbance	value	

Place cuvette containing water in the 
sample compartment and press 
[AUTO ZERO] on the keypad  

Place cuvette containing sample 
solution in the sample compartment to 

measure the absorbance 

Repeat	Step	3-4	to	measure	the	absorbance	at	
another	wavelength	

Loputage dest. veega 

Täitke 3/4 küvetist 

proovilahusega ja pühkige 

paberiga välispind. 
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Üldine info 

0,1 mol dm−3 HCl lahuses on indikaatorid ainult happelises vormis (HIn). 

0,1 mol dm−3 NaOH lahuses on indikaatorid ainult aluselises vormis (In−). 

 

Punktiirjoonega piiratud tabelis olevaid vastuseid ei hinnata. 

MÄRKUS: Õpilastel soovitatakse spektrofotomeetrit enne kasutamist kontrollida, mõõtes 

kontroll-lahuse neelduvust kahel erineval lainepikkusel 430 ja 620 nm. 

 

Edaspidi kasutatakse eksperimendi läbiviimisel spektrofotomeetrit nr: ________. 

Kirjuta üles kontroll-lahuse neelduvuse väärtused. 

 A (430 nm) A (620 nm) 

 

Mõõdetud väärtus 

 

________________ 

 

________________ 

Soovituslik väärtus 0,220–0,260 0,450–0,510 

Kui mõõdetud väärtused on soovitatud vahemikes, võite eksperimendiga jätkata. Kui ei, küsige 

abi. 

Osa a – hape-alus indikaatori (metüüloranž) neelduvuse mõõtmine tugeva happe ja aluse 

lahuses 

1. Pipeteerige 1,50 cm3 2,00·10−4 mol dm−3 metüüloranži (methyl orange) 25,00 cm3 

mõõtkolbi, lisage kolbi 2,5 cm3 1 mol dm−3 HCl lahust ja täitke kolb destilleeritud veega 

märgini. Mõõtke neelduvused lainepikkustel 470 ja 520 nm. 

2. Pipeteerige 2,00 cm3 2,00·10−4 mol dm−3 metüüloranži (methyl orange) 25,00 cm3 

mõõtkolbi, lisage kolbi 2,5 cm3 1 mol dm−3 NaOH lahust ja täitke kolb destilleeritud veega 

märgini. Mõõtke neelduvused lainepikkustel 470 ja 520 nm. 

3. Arvutage metüüloranži happelise ja aluselise vormi neelduvused lainepikkustel 470 ja 

520 nm. 

 

a1) Kirjutage tabelisse metüüloranži neelduvused happelises ja aluselises lahuses. 

(Te ei pea täitma kõiki lahtreid) 

 

 

Metüüloranži happeline vorm  A (470 nm) A (520 nm) 

Mõõtmine 1    

Mõõtmine 2   

Mõõtmine 3   
 

Valitud väärtus 
(kolme numbriga pärast koma) 

 

_____________ 

 

 

_____________ 
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a2) Arvutage metüüloranži happelise ja aluselise vormi neelduvused (dm3 mol−1 cm−1). 

Tühi ruum arvutusteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metüüloranži neelduvused: (dm3 mol−1 cm−1) 

 Happeline vorm (HIn) Aluseline vorm (In−) 

Metüüloranž 

 

 

 

470(HIn) 520(HIn) 470(In
−) 520(In

−) 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

Osa b – hape-alus indikaatori (bromotümoolsinine) neelduvuse mõõtmine 

puhverlahuses  

Bromotümoolsinine on happe-aluse indikaator, mis on happelises vormis (HIn) kollane ja 

aluselises vormis (In−) sinine. Happelise vormi neeldumismaksimum on lainepikkusel 430 nm 

ja aluselisel vormil 620 nm juures. Bromotümoolsinise happelise vormi molaarsed 

neelduvused on 16600 dm3 mol−1 cm−1 lainepikkusel 430 nm ja 0 dm3 mol−1 cm−1 lainepikkusel 

620 nm. Aluselise vormi neelduvused on 3460 dm3 mol-1 cm-1 lainepikkusel 430 nm ja 38000 

dm3 mol−1 cm−1 lainepikkusel 620 nm. 

Metüüloranži aluseline vorm  A (470 nm) A (520 nm) 

Mõõtmine 1    

Mõõtmine 2   

Mõõtmine 3   
 

Valitud väärtus 
(kolme numbriga pärast koma) 

 

_____________ 

 

 

_____________ 
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1. Pipeteerige 1,0 cm3 1,00·10-3 mol dm−3 bromotümoolsinist (bromothymol blue) 

25,00 cm3 mõõtkolbi ja täitke kolb lahusega A märgini. (Märkus: lahus A puhverlahus 

pH = 7,00) 

2. Mõõtke neelduvused lainepikkustel 430 ja 620 nm. 

3. Arvutage bromotümoolsinise happelise ja aluselise vormi kontsentratsioon mõõtkolvis. 

4. Arvutage bromotümoolsinise happe dissotsiatsioonikonstant. 

 

b1) Kirjutage tabelisse bromotümoolsinise neelduvused puhverlahuses. 

  (Te ei pea täitma kõiki lahtreid) 

 

 

b2) Arvutage bromotümoolsinise happelise ja aluselise vormi kontsentratsioon lõpplahuses. 

Tühi ruum arvutusteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromotümoolsinise happelise ja aluselise vormi kontsentratsioonid lõpplahuses: 

[HIn], mol dm−3 [In−], mol dm−3 

 

___________________ 
(3 tüvenumbriga) 

 

___________________ 
(3 tüvenumbriga) 

 

Bromotümoolsinine puhverlahuses A (430 nm) A (620 nm) 

Mõõtmine 1    

Mõõtmine 2   

Mõõtmine 3   
 

Valitud väärtus 
(kolme numbriga pärast koma) 

 

_____________ 

 

 

_____________ 
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b3) Arvutage antud katse põhjal bromotümoolsinise happe dissotsiatsioonikonstant.  

Tühi ruum arvutusteks 

 

 

 

Katse põhjal leitud bromotümoolsinise happe dissotsiatsioonikonstant: 

 

Happe dissotsiatsioonikonstant = ___________________________  (3 tüvenumbriga) 

 

 

Osa c 

Lahuse pH määramine happe-aluse indikaatoriga (metüülpunane) 

Metüülpunane on happe-aluse indikaator, mis on happelises vormis (HIn) punakasroosa ja 

aluselises vormis (In−) kollane. Metüülpunase happelise vormi neelduvused on 9810 

dm3 mol−1 cm−1 lainepikkusel 470 nm ja 21500 dm3 mol−1 cm−1 520 nm juures. Aluselise vormi 

neelduvused on 12500 dm3 mol-1 cm-1 lainepikkusel 470 nm ja 1330 dm3 mol−1 cm−1 

lainepikkusel 520 nm. Metüülpunase pKa on 4,95. 

Märkus: Teil pole vaja täpselt mõõta selles osas kasutatavaid ruumalasid, sest need ei mõjuta 

saadud tulemuste täpsust. 

1. Täitke ¼ katseklaasist lahusega X (tundmatu pH). Lisage 3 tilka metüülpunast ja segage 

hoolikalt. Kirjutage üles lahuse värvus. 

2. Täitke ¼ katseklaasist lahusega Y (tundmatu pH). Lisage 3 tilka metüülpunast ja segage 

hoolikalt. Kirjutage üles lahuse värvus. 

3. Täitke ¼ katseklaasist lahusega Z (tundmatu pH). Lisage 3 tilka metüülpunast ja segage 

hoolikalt. Kirjutage üles lahuse värvus. 

Kirjutage tabelisse indikaatori värvuse muutus proovilahustes (ei hinnata): 

indikaator Värvus 

Lahus X Lahus Y Lahus Z 

metüülpunane    

 

c1) Valige üks lahus, mille pH-d saab spektrofotomeetriliselt määrata, kui indikaatorina 

kasutada metüülpunast.  

 

  Lahus X    Lahus Y    Lahus Z 
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4. Lisage 10 cm3 valitud tundmatut lahust keeduklaasi, kasutades mõõtsilindrit. Lisage 3 

tilka metüülpunast ja segage hoolikalt. Mõõtke neelduvused lainepikkustel 470 ja 520 

nm. 

5. Arvutage metüülpunase aluselise ja happelise vormi kontsentratsioonide suhe lahuses. 

6. Arvutage valitud tundmatu lahuse pH. 

 

Kirjutage tabelisse saadud lahuse mõõdetud neelduvused. 

Valitud tundmatu lahus A (470 nm) A (520 nm) 
 

 
  

 

c2) Arvutage metüülpunase aluselise ja happelise vormi kontsentratsioonide suhe tundmatus 

lahuses. Arvutage tundmatu lahuse pH. 

Tühi ruum arvutusteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Metüülpunase aluselise ja happelise vormi kontsentratsioonide suhe tundmatus lahuses ja 

tundmatu lahuse pH: 

lahus [In−] / [HIn]  pH 

  

_________________ 
(kahe numbriga pärast koma) 

 

_____________ 
(kahe numbriga pärast koma) 
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Kemikaalid ja aparatuur (ülesanne 1B) 

I. Kemikaalid ja materjalid (sildid on toodud rasvases kirjas)  

 Tervise märgised a 

Solution A (KIO3 10.7042 g in 5.00 dm3), 

60 cm3 plastikpudelis 

H272-H315-H319-H335 

Solution B (küllastatud Ca(IO3)2 lahus), 

50 cm3 plastikpudelis 

H272-H315-H319-H335 

Solution C (küllastatud Ca(IO3)2 tundmatu 

kontsentratsiooniga, lahjendatud KIO3 lahuses), 

50 cm3 plastikpudelis 

H272-H315-H319-H335 

Na2S2O3 lahus, 200 cm3 plastikpudelis  

KI 10% (w/v) lahus, 100 cm3 plastikpudelis H300+H330-H312-H315-H319-

H335 

HCl 1 mol dm−3 lahus, 100 cm3 plastikpudelis H290-H314-H335 

Tärklise lahus (Starch solution 0.1% (w/v)), 

30 cm3 klaasist tilguti 
 

Destilleeritud vesi (Distilled water), 

500 cm3 pesupudelis 
 

Destilleeritud vesi (Distilled water), 

1000 cm3 plastiknõus 
 

a Vt riski- ja ohutuslauseid leheküljel 30 

 

II. Aparatuur ja laborivahendid 

Isiklikud laborivahendid Kogus 

Keeduklaas, 100 cm3 2 

Keeduklaas, 250 cm3 1 

Erlenmeyeri kolb, 125 cm3 9 

Mahtpipett, 5,00 cm3  2 

Mahtpipett, 10,00 cm3 1 

Mõõtsilinder, 10,0 cm3  1 

Mõõtsilinder, 25,0 cm3  2 

Pasteuri pipett 1 

Kummist pipetiotsik 1 

Klaaslehter, Ø 7,5 cm 2 

Plastiklehter, Ø 5,5 cm 1 

Filterpaberid minigrip (zip-lock) 

kotis 

3 

Bürett, 50,00 cm3 1 

Laboristatiiv klambriga 1 

Muhviga rõngas 2 



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 16 

Ülesanne 1B a b c Summa 

 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3  

Kokku 1 5 1 6 1 2 6 1 3 26 

Punktid           

 

13% summaarsest punktide arvust 

Ülesanne 1B: Kaltsiumjodaat 

Kaltsiumjodaat on sool, mis koosneb kaltsium- ja jodaatioonidest. Ca(IO3)2 on vees 

vähelahustuv. Küllastatud lahuse ja lahustumata soola vahel tekib tasakaal:  

Ca(IO3)2(t) ⇌ Ca2+
(aq) + 2 IO3

−
(aq) 

Jodaatioonide kontsentratsiooni küllastatud Ca(IO3)2 lahuses ja Ca(IO3)2 lahustuvuskorrutist 

võib määrata tiitrimise kaudu.  

Jodaatioonide kontsentratsiooni määramisel kasutatakse naatriumtiosulfaadi lahuse (Na2S2O3) 

standardlahust kaaliumjodiidi (KI) juuresolekul. Indikaatorina kasutatakse tärklist.  

a osas standardiseeritakse Na2S2O3 lahus. 

b osas määratakse Ca(IO3)2 lahustuvuskorrutise väärtus. 

c osas määratakse tundmatu lahjendusega KIO3 lahuse kontsentratsioon. 

c osas tahkis Ca(IO3)2 on lisatud tundmatu lahjendusega KIO3 lahusesse. Tasakaal lahustamata 

soola ja küllastatud lahuse vahel on saavutatud kolme päeva jooksul. Seejärel määratakse 

jodaatioonide kontsentratsioon sama tiitrimise meetodiga ning arvutatakse tundmatu 

lahjendusega KIO3 lahuse kontsentratsioon. 

 

Osa a – Na2S2O3 standardiseerimine 

1. Täitke bürett Na2S2O3 lahusega.  

2. Pipeteerige 10,00 cm3 KIO3 lahust (sildiga „Solution A, KIO3 10.7042 g in 5.00 dm3”) 

Erlenmeyeri kolbi. Lisage 10 cm3 10% KI lahust ja 10 cm3 1 mol dm−3 HCl lahust kolbi. 

Lahuse värv muutub tänu I2 moodustamisele tumepruuniks. 

3. Tiitrige Na2S2O3 lahusega, kuni värvus muutub helekollaseks. Lisage 2 cm3 0,1% 

tärklise lahust („Startch solution 0.1% (w/v)“). Lahuse värv muutub tumesiniseks. 

Tiitrige ettevaatlikult värvitu lõpp-punktini. Kirjutage üles kulunud Na2S2O3 lahuse 

ruumala. 

a1) Tasakaalustage reaktsioonivõrrandid. 

…… IO3
−

(aq) + …… I−
(aq) + …... H3O

+
(aq) → …… I2(aq) + …… H2O(v)  

…… I2 (aq) + …… S2O3
2−

(aq) → …… I−
(aq) + …… S4O6

2−
(aq)    
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a2) Kirjutage kulunud Na2S2O3 lahuse ruumala. 

(Te ei pea täitma kõiki lahtreid) 

 Tiitrimise nr. 

1 2 3 

Büreti alglugem, cm3    

Büreti lõpplugem, cm3    

Kulunud Na2S2O3 lahuse ruumala, cm3    

  

Valitud ruumala, cm3; V1 =  

 

  

 

a3) Arvutage Na2S2O3
 lahuse kontsentratsioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na2S2O3
 kontsentratsioon, mol dm−3: _______________ (nelja numbriga pärast koma) 

 

Kui Teil ei õnnestu Na2S2O3 kontsentratsiooni määrata, kasutage edasistes arvutustes väärtust 

0,0700 mol dm−3. 

 

Osa b – Ca(IO3)2 lahustuvuskorrutise määramine  

1. Teile on antud küllastatud Ca(IO3)2 lahuse filtraat („Solution B”). 

2. Pipeteerige 5,00 cm3 filtraati („Solution B”) Erlenmeyeri kolbi. Lisage kolbi 10 cm3 

10% KI lahust ja 10 cm3 1 mol dm−3 HCl lahust.  

3. Tiitrige Na2S2O3 lahusega, kuni värvus muutub helekollaseks. Lisage 2 cm3 0,1% 

tärklise lahust („Startch solution 0.1% (w/v)“). Lahuse värv muutub tumesiniseks. 

Tiitrige ettevaatlikult värvitu lõpp-punktini. Kirjutage üles kulunud Na2S2O3 lahuse 

ruumala. 
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b1) Kirjutage tiitrimiseks kulunud Na2S2O3 lahuse rumala. 

(Te ei pea täitma kõiki lahtreid) 

 Tiitrimise nr. 

1 2 3 

Büreti alglugem, cm3    

Büreti lõpplugem, cm3    

Kulunud Na2S2O3 lahuse ruumala, cm3    

  

Valitud ruumala, cm3; V2 =  

  

 

b2) Arvutage IO3
− lahuse kontsentratsioon („Solution B”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

IO3
− kontsentratsioon, mol dm−3: _______________ (nelja numbriga pärast koma)   

 

b3) Arvutage Ca(IO3)2 lahustuvuskorrutis (LK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK(Ca(IO3)2) = ______________ (kolme tüvenumbriga)  

 

(Kui Teil ei õnnestunud LK arvutada, kasutage edasistes arvutustes väärtust 7·10−7.) 

 

Osa c – Määrake tundmatu lahjendusega KIO3 lahuse kontsentratsioon  

1. Teile on antud küllastatud Ca(IO3)2 lahuse filtraat (sildiga „Solution C”), mis saadi 

tahkise Ca(IO3)2 lahustamisel tundmatu lahjendusega KIO3 lahuses. 

2. Pipeteerige 5,00 cm3 filraati (sildiga „Solution C”) Erlenmeyeri kolbi. Lisage kolbi 10 

cm3 10% KI lahust ja 10 cm3 1 mol dm−3 HCl lahust.  

  



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 19 

3. Tiitrige Na2S2O3 lahusega, kuni värvus muutub helekollaseks. Lisage 2 cm3 0,1% 

tärklise lahust („Startch solution 0.1% (w/v)“). Lahuse värv muutub tumesiniseks. 

Tiitrige ettevaatlikult värvitu lõpp-punktini. Kirjutage üles kulunud Na2S2O3 lahuse 

ruumala. 

c1) Kirjutage kulunud Na2S2O3 lahuse ruumala. 

(Te ei pea täitma kõiki lahtreid) 

 Tiitrimise nr. 

1 2 3 

Büreti alglugem, cm3    

Büreti lõpplugem, cm3    

Kulunud Na2S2O3 lahuse ruumala, cm3    

 
Valitud ruumala, cm3; V3 =  

  

 

c2) Arvutage IO3
− kontsentratsioon lahjendatud lahuses („Solution C“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO3
− kontsentratsioon, mol dm−3: _______________ (nelja numbriga pärast koma)  

 

c3) Arvutage tundmatu lahjendusega KIO3 lahuse kontsentratsioon.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIO3
 kontsentratsioon, mol dm−3: _______________ (nelja numbriga pärast koma)  
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Kemikaalid ja aparatuur (ülesanne 2) 

I. Kemikaalid ja materjalid  

Kemikaalid Märgistus Tervise märgised a 

Pentaan-3-oon (M = 86,13 g/mol), 

~0,86 gb viaalis  
A H225-H319-H335-H336 

p-klorobensaldehüüd (M = 140,57 g/mol)  
~3,5 gc viaalis  

B H302-H315-H319-H335 

Etanool, 200 cm3 pesupudelis Ethanol H225-H319 

2 mol dm-3 NaOH vesilahus (sildiga 2N 

NaOH), 25 cm3 pudelis 
2N NaOH H290-H314 

a Vt ohutuslauseid leheküljel 30. 
b Te peate kaaluma viaali, mis sisaldab pentaan-3-ooni, täpselt enne kasutamist. Täpse kaalu 

arvutamiseks kasutage sildil olevat informatsiooni.  
c Täpne kaal on kirjutatud sildile.  

 

II. Aparatuur ja laboritarvikud  

Ühine aparatuur Hulk 

Kaal 12 jagatud ruumi peale 

Veejoapump  2 jagatud laua peale 

Külmakast jääga  1 jagatud rea peale 

(jääd võib juurde paluda juurde)  

Isiklik aparatuur Hulk 

Magnetsegajaga pliit koos temperatuuri 

anduriga  

1 

Statiiv  1 

Käpad 2 

100-cm3 ümarkolb 1 

Mõõtsilinder, 25 cm3 1 

Mõõtsilinder, 50 cm3 1 

Õhkjahuti 1 

Kristalliseerimisnõu, 250 cm3  1 

125 cm3 Erlenmeyeri kolb 2 

Büchneri kolb (suction flask), 250 cm3 1 

Büchneri lehter, 25 cm3 1 

Uuriklaas (watch glass) 1 

Pasteuri pipetid  5 

Kummist pipetiotsik 2 

Kummist vaakumi vahetükk 1 

Kummist ümarkolvihoidja 1 
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Magnetsegajapulk 1 

Filterpaberid 3 (pakitud ühte minigrip (zip-lock) kotti) 

Spaatel 1 

Klaaspulk 1 

Pintsetid 1 

Plastikust klamber 1 

Pesupudel (täidetud EtOH-ga) 1 (võib uuesti täita) 

Nitriilkindad 2 (vajadusel saab suuruseid välja vahetada) 

Rätikud 2 

Kirjaklamber 1 

“Waste Task 2”, 500 cm3-klaasist pudel 1 

Viaal märgistatud kui “Student code”, 

millega enda produkt ära anda. 
1 

Kaitseprillid 1 

 

  



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 23 

Ülesanne 2 
a b 

Summa 
a1 a2 a3 b1 

Kokku 2 2 2 18 24 

Punktid      

14% summaarsest punktide arvust 

 

Ülesanne 2: Süsinikskeleti ehitamine  

Orgaaniliste molekulide põhistruktuur on enamasti üles ehitatud süsinikskeletil. Süsinik–

süsinik sidemete tekitamisel on tähtis roll keerulisemate ühendite ehitamisel väiksematest 

lähteainetest. Seetõttu on efektiivsed süsinik–süsinik sidemete moodustamise reaktsioonid 

olnud pikka aega suure huvi all. Selles eksperimendis on Teie ülesandeks muuta 

kommertsiaalselt kättesaadavad p-klorobensaldehüüd ja pentaan-3-oon keerulisemaks 

ühendiks.  

Tähtsad märkused:  

 Etanooli võib uuesti täita ilma karistuseta.  

 Kõik kaalumised peab kinnitama labori assistent. Assistent peab andma allkirja õpilase 

vastustelehele, mida hinnatakse. Ilma allkirjata väärtuste eest punkte ei anta. 

 18 punkti sellest ülesandest annab esitatud produkti puhtus ja hulk. 

Kui midagi ei esitata hindamiseks, siis ei saa selle eest ka punkte anda.  

 Ühendi puhtuse määramiseks kasutatakse 1H-TMR ja sulamistemperatuuri määramise 

tehnikaid.  

Osa a 

1. Võtke viaal, mis sisaldab pentaan-3-ooni (A) (Kood Axxx, näiteks: A305), ning võtke 

pealt ära parafilm. Kaaluge viaal koos korgiga.  

Märkige kaal üles vastustelehele küsimuse a1 juurde.  

2. Valmistage ette veevann, täites 250 cm3-kristalliseerimisnõu veega ja kuumutades seda 

55±2°C-ni. Lisage veevanni kirjaklamber ja laske sellel segada, et soojus jaotuks 

ühtlaselt. 

3. Veenduge, et magnetsegaja pulk oleks 100-cm3 ümarkolvis. Kandke eelnevalt kaalutud 

pentaan-3-oon (märgitud kui A) ja p-klorobensaldehüüd (märgitud kui B) ümarkolbi. 

Lisage 50 cm3 etanooli ümarkolbi ning segage kuni kõik lahustub. 

4. Mõõtke 15 cm3 2 mol dm−3 NaOH lahust (märgitud kui 2N NaOH) kasutades 

mõõtesilindrit ja lisage reaktsioonisegule. Olge ettevaatlikud, et te kolvi ja õhkjahutuse 

lihvi NaOH lahusega märjaks ei teeks.  

5. Seadke reaktsiooniseade üles nagu on näidatud joonisel 1. Reaktsioonikolb asetatakse 

55±2°C veevanni. Ühendage õhkjahuti reaktsioonikolviga, kasutades plastikklambrit 

(Plastic joint clip). Segage ja kuumutage reaktsioonisegu 30 minutit veevannis.  
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Joonis 1: Seade reaktsiooni kuumutamiseks veevanni abil.  

6. Eemaldage reaktsioonikolb veevannist. Olge ettevaatlik! Kolb võib olla kuum. Pange 

kolb kummist ümarkolvihoidjale.  

7. Tähtis: Eemaldage temperatuuriandur (Temperature probe) magnetsegajapliidi 

küljest, et ära hoida pliidi ülekuumutamist ümberkristallimise sammu juures. Peale 

anduri lahti ühendamist andke assistendile teada, et ta saaks seda kontrollida ja andke 

andur assistendi kätte. 

8. Vahetage kuum vesi 250 cm3-kristalliseerimisnõus välja jää ja väikese hulga vee 

seguga. Asetage reaktsioonikolb jäävanni, et reaktsiooni maha jahutada. Sademe teke 

peaks olema jälgitav. Soovitus: kui te ei näe sademe teket 5 minuti jooksul, siis võite 

klaaspulgaga kraapida kolvi seinu. See võib kaasa aidata sademe tekkele. 

9. Hoidke reaktsioonisegu külmas umbes 20 minutit, et kogu aine välja sadeneks. 

10. Seadke üles vaakumfiltreerimisaparatuur (joonis 2). Ühendage Büchneri kolb (suction 

flask) veejoapumbaga. Ühendage Büchneri lehter Büchneri kolviga, kasutades kummist 

vahetükki. Pange filterpaber lehtri keskele. Filtreerige sade vaakumfiltreerimise teel ja 

peske sadet väikese hulga külma etanooliga. Laske vaakumil produkti kuivatada 2–3 

minutit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 2: Seade vaakumfiltreerimiseks. 
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11. Eemaldage vaakum (enne kui te lülitate veejoapumba välja). Tooge enda aparatuur 

tagasi enda alale ja hoidke ühisala puhtana. Koguge saadud sade filterpaberilt 

Erlenmeyeri kolbi. Olge ettevaatlik, et te paberit liiga tugevalt ei kraabiks, kuna 

muidu võite väikeseid paberitükke mustusena kaasa saada. Büchneri lehtri 

puhastamiseks võite kasutada etanooli.  

12. Pange etanool teise Erlenmeyeri kolbi ja kuumutage ettevaatlikult pliidil. 

(Temperatuuri võite seada 100–120°C.) Enne kuumutamist veenduge palun, et 

temperatuuriandur (Temperature probe) oleks pliidi küljest lahti ühendatud.   

13. Ümberkristallige produkt kuumas etanoolis. 

Te võite kasutada allolevat eeskirja. 

Lisage väike hulk kuuma etanooli kolbi, mis sisaldab toorprodukti, ja segage samal ajal. 

Jätkake kuuma etanooli lisamist (segades peale iga lisamist) kuni kogu tahkis on 

lahustunud. Kogu lahustamise aja hoidke kolb kuumana hoides seda pliidil. Olge 

ettevaatlik – kolb võib kuum olla. Kolvi segamisel võite kasutada kuivatuspaberit või 

rätikut. Kui kõik on lahustunud, asetage kolb, mis sisaldab lahustunud ühendeid, lauale 

ja laske sellel toatemperatuurile jahtuda ilma seda segamata. Kristallide teke peaks 

olema jälgitav. Kui mitte, siis kraapige klaaspulgaga kolvi seina, et kristalliseerumist 

esile kutsuda. Asetage kolb jäävanni, et kristallisatsioon lõpule viia.  

14. Filtreerige ümberkristallitud produkt vaakumfiltreerimise teel (vaakumfiltratsiooni 

protokolli jaoks vaadake sammu 10) ja peske produkt väikese hulga külma etanooliga. 

Laske vaakumil sadet kuivatada 2–3 minutit. Eemaldage vaakum. Laske puhastatud 

produktil laual õhu käes kuivada vähemalt 15 minutit.  

15. Kaaluge viaal (ilma korgita), millel on sinu võistlejakood. Märkige kaal üles 

vastustelehele küsimuse a1 juurde.  

16. Kandke ümberkristallitud produkt eelnevalt kaalutud viaali. Määrake puhastatud 

produkti mass ja märkige see üles vastustelehele küsimuse a1 juurde.  

17. Täitke produkti viaali peal oleva sildi andmed. Asetage produkti sisaldav viaal lauale. 

Peale STOPP märguannet võtab assistent sinu viaali ja annab allkirja sinu 

vastustelehele küsimuse b juurde. Ka sina pead andma allkirja vastustelehele küsimuse 

b juurde, mida hinnatakse. Kui mõlemad, assistent ja sina, olete allkirja andnud, siis 

pange viaal minigrip (zip-lock) kotti ja andke see hindamiseks.  

 

Järgmised asjad tuleb jätta enda lauale: 

 Vastustevihik (see vihik), mis on pandud eksami ümbrikusse  

 Viaal märgitud kui „Student Code“, millel on kõik andmed täidetud 
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Assistent paneb siia ühendite juhusliku  

jagamise ajal märgise: 

 

 

 

Axxx (näiteks: A567) =   pentaan-3-ooni sisaldava viaali kood 

Tared (w/caps):   Mass (viaal + silt + kork) enne pentaan-3-ooni lisamist 

Bxxx (näiteks: B567) =   p-klorobensaldehüüdi sisaldava viaali kood 

Net:      p-klorobensaldehüüdi mass 

 

a1) Kasutage arvutusteks ülaloleval märgise informatsiooni ja enda eksperimentaalseid 

andmeid. Kirjutage kõik tulemused allolevasse tabelisse.  

 

Pentaan-3-ooni mass antud viaalis (peab kaaluma koos korgiga): ________________ 

*Assistendi allkiri on vajalik hindamiseks 

 

Pentaan-3-ooni mass: _____________________________ 

p-klorobensaldehüüdi mass (kopeeri märgiselt):_________________________ 

 

Tühja, produktile mõeldud viaali mass (ilma korgita): ___________________________ 

* Assistendi allkiri on vajalik hindamiseks 

 

Viaali (koos korgiga) mass koos ümberkristallitud produktiga:____________________  

* Assistendi allkiri on vajalik hindamiseks 

 

Ümberkristallitud produkti mass:_____________________   
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a2) Kirjutage 4 võimalikku aromaatset ühendit, mis võivad tekkida selle reaktsiooni käigus. 

Ärge arvestage stereoisomeeriaga.  
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a3) All on antud on 400 MHz 1H-TMR (CDCl3 lahustatud) produkti spekter. Kirjutage 

produkti struktuur.  

 

 

 

Spektril toodud integraalide väärtused vastavad molekulis olevate prootonite arvule.  

 

 

 

 

 

 

 

  

H2

O 
CHCl3 TMS 

Sagedus 

 

Integraal 8 2

2 

2

2 

6

2 



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 29 

Osa b 

b1) Sinu poolt üle antud produkti kirjeldatakse ja hinnatakse tema saagist ja puhtust. Andke 

esitatud produkti kohta informatsiooni.  

 

Olek:   Tahkis  Vedelik 

 

Assistendi allkiri: ___________________________ (Allkirjastatakse üleandmisel) 

Õpilase allkiri: _____________________________ (Allkirjastatakse üleandmisel) 

  



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 30 

Tervise märgised 

H225    Highly flammable liquid and vapor 

H272    May intensify fire; oxidizer 

H290    Maybe corrosive to metals 

H300    Fatal if swallowed 

H301    Toxic if swallowed 

H302    Harmful if swallowed 

H314    Causes severe skin burns and eye damage 

H315    Causes skin irritation 

H319    Causes serious eye irritation 

H330    Fatal if inhaled 

H335    May cause respiratory irritation 

H336    May cause drowsiness or dizziness 

H371    May cause damage to organs 

  



Kood:   

Praktiline voor, 49. RKO, Tai 31 

Karakteristlikud 1H TMR keemilised nihked 

 

Vesiniku tüüp 

(R=Alküül,  Ar=Arüül)  

Keemiline nihe 

(ppm)  
 

Vesiniku tüüp 

(R=Alküül, Ar=Arüül)  

Keemiline nihe 

(ppm)  

(CH3)4Si 
0 (Definitsiooni 

järgi) 
   

RCH3 0.9  RCH=O 9.5-10.1 

RCH2R 1.2-1.4  RCOOH' 10-13 

R3CH 1.4-1.7  RCOCH3 2.1-2.3 

RCH2I 3.2-3.3  RCOCH2R 2.2-2.6 

RCH2Br 3.4-3.5  RCOOCH3 3.7-3.9 

RCH2Cl 3.6-3.8  RCOOCH2R 4.1-4.7 

RCH2F 4.4-4.5  R2C=CRCHR2 1.6-2.6 

RCH2NH2 2.3-2.9  R2C=CH2 4.6-5.0 

RCH2OH 3.4-4.0  R2C=CHR 5.0-5.7 

RCH2OR 3.3-4.0  RC≡CH 2.0-3.0 

RCH2CH2OR 1.5-1.6  ArCH3 2.2-2.5 

R2NH 0.5-5.0  ArCH2R 2.3-2.8 

ROH 0.5-6.0  ArH 6.5-8.5 
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Keemiliste elementide perioodilisussüsteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


