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I kursus „Orgaanilised ühendid ja nende omadused“ 

1. Alkaanid 

1.1.  Süsivesinike molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine molekulimudelite ja/või 

arvutiprogrammiga 

Õpilased panevad kokku alkaanide molekulimudeleid ning siis koostavad arvutiprogrammiga samad 

valemid ja vaatavad neid ka ruumiliselt.  

Selleks võib kasutada interneti vabavara ACD Chem/Sketch Freeware, mille leiab internetiaadressilt  

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/. Selle programmi eestikeelne 

kasutusõpetus on internetiaadressil http://orgaanilinekeemia.wikispaces.com/. 

I. Mõningaid nippe ja töövõtteid programmi ChemSketch kasutamisel 
Programm: ACDLABS → ChemSketch 

a) lihtsustatud struktuurivalemi koostamiseks: Tools > Structure Properties > Show Carbon > All; 
b) graafilise kujutise koostamiseks: Tools > Structure Properties > Show Carbon > eemaldada valikud 

All ja Terminal; 
c) nimetuse saamine: Tools > Generate > Name for Structure; 

d) kasulik abimees on ka struktuuri korrastamine (sidemete pikkused, aatomite paigutus): Tools > 

Clean Structure; 
e) summaarse valemi koostamine/kontrollimine: Tools > Calculate > Molecular Formula. 

 

II. 3-metüülpentaan ja tema isomeerid 
2.1 Koostage 3-metüülpentaanile lihtsustatud struktuurivalem ja graafiline kujutis. Leidke 

internetist 3-metüülpentaani keemistemperatuur.  

2.2 Esitage lihtsustatult ja graafiliselt üks selline 3-metüülpentaani isomeer, mille 

keemistemperatuur oleks kõrgem, ja üks selline isomeer, mille keemistemperatuur oleks 

madalam. Täitke tabel. 

Aine nimetus Lihtsustatud struktuurivalem Graafiline kujutis Keemis-

temperatuur 

3-metüülpentaan    

    

    

2.3 Põhjendage keemistemperatuuride erinevust. 

 

III. Isomeerid molekulvalemile C8H18 



Esitage graafilise kujutisega viis ainet, mille molekulvalem on C8H18. Looge neile programmi abil 

ingliskeelsed nimetused ja esitage nimetused ka eesti keeles. Nii saate kontrollida, kas tegemist on 

erinevate ühenditega. 

Graafiline kujutis Ingliskeelne nimetus Eestikeelne nimetus 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

1.2.  Tahkete materjalide veega ja teiste vedelikega märgumise uurimine ning võrdlemine 

A. Kolme katseklaasi valatakse 2 ml vett. Esimesse katseklaasi lisatakse 1 ml heksaani (või 

bensiini), teise katseklaasi 1 ml diislikütust ning kolmandasse peenestatud parafiini. 

Katseklaase loksutatakse ning jäetakse need mõneks minutiks seisma. Seejärel 

vaadeldakse ja põhjendatakse, kas alkaanid lahustusid vees.  

• Katset võib korrata, võttes vee asemel nt metüülbenseeni (tolueeni). Põhjendada 

toimuvat. 

Selle katsega saab meenutada erinevate ainete (segude) tiheduse, segude lahutamise võtete 

ja ka pihuste kohta õpitut.  

B. Märguvuse uurimiseks võib tilgutada parafiinitükile mõned tilgad vett (võrdluseks võib 

vett tilgutada ka klaasile). 

2. Asendatud ja küllastumata süsivesinikud 

2.1.  Etüüni saamine ja omadustega tutvumine 

Katseks tuleb võtta umbes üks liiter lund, mis kuhjatakse suurde klaaskaussi. Lumekuhja sisse tehakse 

auk, millesse asetatakse mõni gramm karbiiti (CaC2) ja karbiidi peale kuhjatakse õrnalt lund, nii et 

lumi satub kontakti karbiidiga. Soovitatavalt võiks kõike seda teha õpilaste eest varjatult. Kui 

katseseade on valmis, siis mõne aja pärast on tunda eralduva gaasi lõhna. Nüüd võiks kausi koos 

lumega asetada lauale. Õpetaja süütab tiku ja viskab põleva tiku lume peale. Ettevaatust! Võib 

toimuda päris korralik plahvatus. 

• Lumi „põleb“ tahmava leegiga. Nüüd võiks näidata veel seda, et kui põlevale lumele lisada 

veidi vett, siis põlemine ei lakka, vaid intensiivistub.  



• Kaltsiumkarbiidi müüakse ehitusmaterjalide kauplustes mutipeletusgaasi nime all. 

2.2.  Mitmesuguste alkoholide uurimine ja võrdlemine, sh suhkrute lahustuvus vees ja mõnes 

mittepolaarses lahustis 

A. Kolme katseklaasi valatakse 1 ml etanooli, 1 ml propaan-1,2,3-triooli (glütserooli) ja 1 ml  

3-metüülbutanooli (isoamüülalkoholi). Kõikidesse katseklaasidesse lisatakse 2 ml vett ja 

loksutatakse. Jälgida, kas toimus täielik lahustumine (st tuleb jälgida vedeliku kihtide vahelise 

piiri kadumist). Põhjendada. 

B. Kolme katseklaasi pannakse 0,5 g glükoosi, 0,5 g sahharoosi ja 0,5 g tärklist. Kõikidesse 

katseklaasidesse lisatakse 2 ml vett. Loksutada ning jälgida, kas toimus täielik lahustumine. 

Põhjendada. 

C. Kahte katseklaasi pannakse 0,5 g soola (nt NaCl, KI vms). Ühte lisatakse 2 ml etanooli ja teise 

2 ml isoamüülalkoholi. Loksutada ja jälgida, kas sool lahustub. Põhjendada. 

D. Katseklaasi pannakse 0,5 g glükoosi ning lisatakse 2 ml etanooli. Loksutatakse algul 

toatemperatuuril, hiljem ettevaatlikult soojendades. Vaadeldakse ja põhjendatakse toimuvat. 

 

2.3.   Alkoholi, aldehüüdi ja fenooli redoksomaduste (eeskätt oksüdeeruvuse) uurimine ning 

võrdlemine 

A. Kahte väiksesse portselantiiglisse valatakse vastavalt 1 ml etanooli ja 1 ml isoamüülalkoholi 

ning süüdatakse see tikuga. Jälgida leegi värvust. Põhjendada. 

B. Katseklaasi valatakse 2 ml 5% K2Cr2O7 lahust, 1 ml lahjendatud H2SO4 lahust ning 1 ml 

etanooli. Segu soojendatakse ettevaatlikult ning jälgitakse värvuse ja lõhna muutust. 

Põhjendada. 

C. Katseklaasi valatakse 1 cm kiht kontsentreeritud H2SO4 ja ettevaatlikult mööda katseklaasi 

seina 1 cm kiht etanooli. Nüüd lisatakse mõned KMnO4-kristallid, kuid katseklaasi ei tohi 

raputada. Jälgida ja põhjendada toimuvat. 

D. Katseklaasi valatakse 1 ml 5% NaOH lahust ning 5–6 tilka 5% CuSO4 lahust. Tekkinud 

sademele lisatakse uuritavat aldehüüdi vesilahust (nt metanaal, glükoos), loksutatakse ja 

kuumutatakse ettevaatlikult. Jälgida värvuse muutumist, põhjendada. 

E. Puhtasse katseklaasi valatakse 2 ml 1% AgNO3 lahust ja lisatakse tilkhaaval ammoniaagi 

vesilahust, kuni esialgu moodustunud sade on reageerinud. Saadud lahusele lisatakse 1 ml 

uuritavat aldehüüdilahust (nt metanaal, glükoos) ning kuumutatakse ettevaatlikult 

temperatuuril 50–60 °C katseklaasi aeglaselt pöörates. Jälgida ja põhjendada toimuvat.  

Tavaliselt kasutatakse aldehüüdide oksüdeeritavuse demonstreerimiseks hõbenitraadiga seotud 

katseid. Kui hõbenitraati pole, siis võib seda katset edukalt teha ka nii, et valmistatakse 

vask(II)hüdroksiid. Seejärel lisatakse aldehüüdrühma sisaldava aine lahust (võib kasutada 

glükoosi lahust). Saadud segu kuumutatakse. Jälgitakse toimunud muutusi.  

•••• Antud katse võib teha ka uurimusliku tööna. Näiteks uuritakse, kas leiva mälumisel tekib 

glükoosi või mitte. 

F. Vähemalt 500 ml mahuga koonilisse kolbi valatakse umbes 5–10 g ammooniumdikromaati. 

Seejärel kuumutatakse ettevaatlikult kolbi, kuni on näha, et oranži värvusega sool hakkab 

lagunema. Siis tõstetakse kolb kuumakindlale alusele, et jälgida reaktsiooni toimumist ilma 

kuumutamata.  Saadud roheline aine kulub kasutamiseks järgmises reaktsioonis. 

Teise, vähemalt 250 ml mahuga kolbi valatakse umbes 5 ml etanooli. Tutvutakse etanooli 

lõhnaga. Järgmisena kaetakse kolvi kael vatiga. Kolbi tuleb tugevasti loksutada, et see oleks 



täidetud etanooliaurudega. Ainete põletamise lusikaga võetakse eelnevast katsest saadud 

kroom(III)oksiidi ja kuumutakse seda põletileegis, kuni aine hakkab hõõguma. Kuuma 

kroom(III)oksiidi valatakse ettevaatlikult (plahvatuse oht) etanooliaurudega küllastatud kolbi. 

Reaktsiooni tulemusena on näha kroom(III)oksiidi pinnal toimuvat hõõgumist. Katse 

lõppedes tutvutakse kolvis oleva aine lõhnaga.  

Katsejuhendi näited 

Katse 1. Etanooli katalüütiline oksüdeerumine etanaaliks 

Vahendid ja reaktiivid: kolb, vasktraadist spiraal (kinnitatud kummikorgi külge), etanool, põleti. 

Võtke kuiva 100 ml kolbi ~1 ml etanooli ja loksutage, et kolvis olev õhk küllastuks etanooliaurudega. 

Kuumutage põletileegis vaskspiraal hõõgumiseni (hoida vertikaalselt) ja viige kiiresti kolbi. Tutvuge 

etanaali lõhnaga. 

1. Miks traadi hõõgumine kolvis jätkub mõne aja jooksul, kuid väljaspool kolbi traadi eemaldamisel 

leegist lõpetab see hõõgumise kohe? 

2. Kirjutage summaarne reaktsioonivõrrand. 
Tegelikult toimub reaktsioon katalüütiliselt vase toimel. Katalüsaator osaleb reaktsioonis, 

moodustades lähteainega aktiivse vaheühendi, kuid reaktsiooni lõpuks vabaneb esialgses koguses. 

3. Koostage alltoodud katalüsaatori toimemehhanismi üldise skeemi näitel konkreetse reaktsiooni 

katalüüsi mehhanismi skeem. 

 

KatAKatA +

B+ AB + KatKatA
 

4. Defineerige katalüsaator. 

5. Sarnane reaktsioon toimub inimese organismis alkoholi tarvitamisel. Elusorganismides on 

katalüsaatoriteks ensüümid.  

a. Kuidas nimetatakse vastavat ensüümi?  

b. Millega on seletatav naiste väiksem alkoholitaluvus võrreldes meestega? 

c. Mis saab etanooli oksüdeerumisel tekkinud etanaalist organismis edasi? Kirjutage vastav 

summaarne võrrand. 

Katse 2. Hõbepeeglireaktsioon 

Vahendid ja reaktiivid: katseklaas, põleti, AgNO3, NH3, HCHO. 

Võtke puhtasse katseklaasi 1 ml hõbenitraadi lahust ja lisage tilkhaaval ammoniaagi vesilahust, kuni 
esialgu tekkiv sade lahustub (sadet võib ka mitte tekkida). Seejärel lisage 0,5 ml metanaali vesilahust 

ja soojendage ettevaatlikult külje pealt (ärge loksutage). Reaktsioonil eralduv hõbe sadestub 

katseklaasi seintele (hõbepeegel). Kui katseklaas polnud puhas või soojendati lahuseid liiga 

intensiivselt, siis sadestub hõbe lahusest tumedate kristallidena, mitte aga peeglina. 

Tegelikult toimunud reaktsioonide võrrandid:  

2AgNO3 + 2NH3·H2O → Ag2O↓ + 2NH4NO3 + H2O 

Ag2O + 4NH3·H2O → 2[Ag(NH3)2]OH+ 3H2O 

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH + 2H2O → HCOONH4 + 2Ag↓ + 3NH3·H2O 
1. Kirjutage lihtsustatud võrrand (metanaal + Ag2O). 

2. Märkige võrrandis süsiniku oksüdatsiooniaste. Kas süsinik redutseerub või oksüdeerub? 

2.4. Mitmesuguste anorgaaniliste hapete ja karboksüülhapete suhtelise tugevuse uurimine ning 

võrdlemine, soovitatavalt kaasates ka fenooli. 

A. Viide katseklaasi pannakse vastavalt 0,5 ml kontsentreeritud vesinikkloriidhapet, 0,5 ml 

etaanhapet, 0,5 g etaandihapet, 0,5 g fenooli ja 0,5 g etanooli. Igasse katseklaasi lisatakse 5 



ml vett ja loksutatakse. Saadud lahuste pH-d saab uurida universaalindikaatorpaberi abil (või 

pH-meetri abil). Nüüd järjestatakse happed tugevuse järgi. 

B. Kahte katseklaasi pannakse vastavalt 0,5 ml etaanhapet ja 0,5 g fenooli, mõlemasse lisatakse 

tilkhaaval 5% naatriumhüdroksiidi lahust ja loksutatakse, kuni etaanhappe lõhn kaob ning 

fenool täielikult lahustub. Seejärel lisatakse mõlemasse katseklaasi 1 ml 10% väävelhappe 

lahust. Esimeses katseklaasis tekib uuesti etaanhappe lõhn, teises katseklaasis fenooli valkjas 

sade. 

C. Sobivaimaks reaktiiviks on 3% etaanhappe lahus (nn lauaäädikas). Äädikhappe lahusele võib 

lisada erinevaid metalle (näiteks Mg, Zn, Fe, Cu jne), söögisoodat, CaO-d jne. Etaanhappe  

lahuse pH-d võib määrata kas indikaatorpaberi, indikaatori lahuse (lakmus, metüüloranž jne) 

või pH-meetri abil. Katsete tulemuste põhjal on näha, et etaanhape on happeliste 

omadustega ja süsihappest tugevam aine. 

D. Reageerimine metalliga: võtke ühte katseklaasi 0,5–1 cm3 vesinikkloriidhappe lahust, teise 

katseklaasi sama palju etaanhappe lahust ja lisage mõlemasse tükike tsinki. Võrrelge 

reaktsioonide toimumise kiirust. Vajaduse korral soojendage. Kirjutage võrrandid ja tehke 

järeldused. 

E. Reageerimine aluselise oksiidiga: võtke ühte katseklaasi 0,5–1 cm3 vesinikkloriidhappe lahust, 

teise katseklaasi sama palju etaanhappe lahust ja lisage mõlemasse tikupeasuurune kogus 

CuO-d. Võrrelge reaktsioonide toimumise kiirust. Vajaduse korral soojendage. Kirjutage 

võrrandid ja tehke järeldused. 

F. Reageerimine alusega: võtke kahte katseklaasi 0,5–1 cm3 NaOH lahust, lisage mõlemasse üks 

tilk fenoolftaleiini. Seejärel lisage ühte katseklaasi vesinikkloriidhappe lahust ja teise 

katseklaasi etaanhappe lahust, kuni indikaatori värvus muutub. Miks on indikaatori 

kasutamine vajalik? Kirjutage võrrandid ja tehke järeldused. 

G. Reageerimine nõrgema happe soolaga: võtke ühte katseklaasi 0,5–1 cm3 vesinikkloriidhappe 

lahust, teise katseklaasi sama palju etaanhappe lahust ja lisage mõlemasse 0,5 cm3 Na2CO3 

lahust. Võrrelge reaktsioonide toimumise kiirust. Kirjutage võrrandid ja tehke järeldused. 

H. Katseklaasi võetakse ca 1 cm3 tahket bensoehapet ning sellele lisatakse 3-4 cm3 vett.  
Loksutatakse.  

a.  Kas bensoehape lahustub vees? Põhjendada. 
Seejärel lisatakse segule tilkhaaval naatriumhüdroksiidi lahust. Jälgitakse toimuvat.  
b. Mis juhtub? Põhjendada. Kirjutada toimuva reaktsiooni võrrand. 
c.  Miks lahustub bensoehappe ja naatriumhüdroksiidi vahelise reaktsiooni saadus vees, ent 

bensoehape ei lahustu? 
Saadud reaktsioonisegule lisatakse vesinikkloriidhappe lahust. 
d. Mida on näha? Kirjutada toimuva reaktsiooni võrrand ja põhjendada toimuvat.  
e. Selgitada, miks reageerib vesinikkloriidhape bensoehappe soolaga. 

 
 

2.5. Analüüsiva essee koostamine halogeeniühenditega (nt dioksiinidega) ja/või fenoolidega 

(valikuliselt) seotud probleemidest Eestis ja/või Läänemeres teabeallikatest leitud materjalide 

põhjal 

 

Materjali dioksiinide kohta üldisemalt võib leida näiteks lehelt Dioxin Homepage aadressiga 

www.ejnet.org/dioxin/. Fenoolide kohta sellist kodulehte ei ole, kuid materjali kasutamise, 

ohtlikkuse jne kohta on internetis piisavalt. Nt aadressil www.cosmeticsurgerytoday.com leiab 



materjali fenooli kasutamise kohta kosmeetikas; aadressil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenolic_compounds_in_wine selle kasutamisest veinis jne.  

•••• Sama kehtib ka keskkonnateemade kohta.    

 

II kursus „Orgaaniline keemia meie ümber“ 

1. Estrid, amiidid ja polümeerid 

1.1.  Estrite saamise ja omaduste uurimine (estri süntees või estri hüdrolüüs) 

A. Katseklaasi valatakse 1 ml etaanhapet, lisatakse 2 ml etanooli ning 0,5 ml kontsentreeritud 

väävelhapet. Loksutatakse ja soojendatakse ettevaatlikult 2–3 minutit (mitte keeta). Seejärel 

jahutatakse reaktsioonisegu ja valatakse teise katseklaasi, kus on küllastunud NaCl lahus. 

Seejärel saab jälgida etaanhappe lõhna kadumist ja (meeldiva) puuviljalõhna (essentsi) 

tekkimist.  

B. Katseklaasi valatakse 1 ml etaanhapet, lisatakse 2 ml isoamüülalkoholi (3-metüülbutanooli) 

ning 0,5 ml kontsentreeritud väävelhapet. Loksutatakse ja soojendatakse ettevaatlikult, kuni 

lahus muutub tumedaks. Seejärel reaktsioonisegu jahutatakse ja valatakse teise katseklaasi, 

kus on 1-2 ml vett. Pinnale tekib isoamüületanaadi kiht, mille lõhn meenutab pirnilõhna. 

C. Kolme katseklaasi valatakse 0,5 ml etüületanaati ning 1 ml vett. Esimesse katseklaasi 

lisatakse 1 ml kontsentreeritud NaOH lahust ja teise 20% H2SO4 lahust. Kõiki katseklaase 

soojendatakse (ei tohi keeta). Nüüd saab jälgida, millises järjekorras kaovad kihid ja kaob 

estri lõhn. 

D. Estrite saamiseks tuleb kasutada kontsentreeritud karboksüülhappe lahuseid (näiteks 

etaanhappe lahus peab olema vähemalt 80%-line) ja 96% etanooli. Katseklaasi valatakse 

umbes 1 ml hapet ja umbes 1 ml alkoholi, millele lisatakse ettevaatlikult 0,5 ml 

kontsentreeritud väävelhapet. Õpilastelt küsitakse, miks on vaja väävelhapet lisada. 

Katseklaasi kuumutatakse ettevaatlikult põletileegis. Reaktsiooni lõppedes valatakse  

reaktsioonisegu ettevaatlikult veega poolenisti  täidetud 100 ml või suuremasse keeduklaasi.  

Kui on soovi, siis võib pipetiga võtta veepinnal olevat estrit ja tilgutada seda teises 

katseklaasis olevasse leeliselahusesse. Seejärel katseklaasi kuumutatakse ja vaadatakse, mis 

toimus. 

Katsejuhendi näide:  

Estrite saamine 

Vahendid ja reaktiivid: karboksüülhape, alkohol (vt alljärgnev loetelu), kontsentreeritud H2SO4, 

katseklaasid, keeduklaasid, põleti. 

Valik koolides tõenäoliselt olemasolevaid reaktiivipaare estrite saamiseks. Noole järel on toodud 

kirjanduses pakutud lõhn.  

1) metaanhape + etanool � rumm 

2) metaanhape + propaan-2-ool �  

3) metaanhape + butaan-1-ool �  

4) metaanhape + 2-metüülpropaan-1-ool �  

5) metaanhape + 3-metüülbutaan-1-ool (isoamüülalkohol) � 

6) etaanhape + etanool �  



7) etaanhape + propaan-2-ool �  

8) etaanhape + butaan-1-ool � banaan 

9) etaanhape + 2-metüülpropaan-1-ool �  

10) etaanhape + 3-metüülbutaan-1-ool (isoamüülalkohol) �pirn 

11) butaanhape + etanool � aprikoos, ananass 

12) butaanhape + 3-metüülbutaan-1-ool (isoamüülalkohol) � banaan, pirn 

•••• Soovitatav on jagada klass rühmadeks ja anda igale rühmale ülesandeks valmistada 

näiteks kaks estrit. Seejärel lasta rühmadel anda oma estreid üksteisele nuusutada. 

 

Võtke katseklaasi ~0,5 cm3 karboksüülhapet, lisage ~1 cm3 alkoholi ja segage hoolega (hoidke kõvasti 

kinni ülemisest otsast ja lööge teise käega vastu katseklaasi alumist otsa). Seejärel lisage 

ettevaatlikult 0,5 cm3 kontsentreeritud H2SO4 ja segage veel kord. Ettevaatust! Katseklaas kuumeneb. 

Soojendage katseklaasi ettevaatlikult põletileegis (kontsentreeritud H2SO4 võib põhjustada 

keemistõukeid); metaanhappe kasutamisel pole kuumutamine vajalik. Reaktsiooni lõpetamiseks 

valage katseklaasi sisu keeduklassis olevasse külma vette. Tutvuge estri lõhnaga. Kirjutage võrrand ja 

tekkinud estri nimetus. Kirjeldage estri lõhna. 

2. Bioloogiliselt olulised ained 

2.1.  Mitmesuguste sahhariidide (nt sahharoosi, tärklise, tselluloosi) hüdrolüüsi ja selle 

saaduste uurimine. 

A. Kahte katseklaasi valatakse 5 ml sahharoosi lahust. Ühte katseklaasi lisatakse 0,5 ml 20% 

väävelhappe lahust. Mõlemat katseklaasi keedetakse 3–5 minutit. Mõlemasse katseklaasi 

lisatakse 1 ml lahjendatud NaOH lahust, 0,5 ml 5% CuSO4 lahust, segatakse ning 

soojendatakse. Väävelhapet sisaldava katseklaasi sisu muutub punakaks, teise katseklaasi 

sisu mustaks. Seejärel põhjendatakse toimuvat. 

•••• Katset võib korrata, kasutades katalüsaatorina väävelhappe asemel sülge. Viimases 

sisalduvate ensüümide mõjul toimub reaktsioon juba toatemperatuuril (kuumutada ei 

tohi).  

B. Suuremasse katseklaasi (või väiksemasse keeduklaasi) valatakse 10–15 ml tärklisekliistrit ja 

sama suur hulk 10% väävelhappe lahust ning keedetakse. Tärklisekliistri valmistamiseks tuleb 

võtta 0,5 g tärklist ja lahustada see 50 ml kuumas vees. Iga 2–3 minuti järel võetakse nõust 1 

ml segu, lahjendatakse sama ruumala veega ja lisatakse 1–2 tilka I2 lahust kaaliumjodiidis. 

Algul tekib sinine, siis violetne ja punakaspruun värvus. Lõpuks jääb joodilahuse värvus 

kaaliumjodiidis muutumatuks. Glükoosisisalduse tõestamiseks neutraliseeritakse lahus 

naatriumhüdroksiidi lahusega ja tehakse glükoos kindlaks reageerimisel vask(II)oksiidiga.  

•••• Kiiremini toimub katse, kui kasutada katalüsaatorina H2SO4 asemel sülge (sisaldab 

seedeensüümi amülaasi). Katseklaasi valatakse 0,5 ml tärklisekliistrit, sama palju sülge 

ning segatakse hoolikalt. 1–2 minuti pärast lisatakse NaOH ja CuSO4 lahused ning 

soojendatakse. Sadeneb punaka värvusega Cu2O.  

C. Katseklaasi asetatakse väike tükk filterpaberit ja lisatakse 1 ml kontsentreeritud väävelhapet. 

Segu segatakse ja kuumutatakse ettevaalikult. Katseklaasi lisatakse NaOH ja CuSO4 lahuseid 

ning soojendatakse. Sadeneb punaka värvusega Cu2O. (Артёменко, Тикунова, Ануфриев 

„Практикум по органической химии“) 



D. Ränihappe valmistamiseks vajalikku naatriumsilikaadi lahust saab osta ehitusmaterjalide 

kauplustest vesiklaasi nimetuse all. Õpilased võiksid uurida, miks antud ainel on selline  

nimetus. Valage katseklaasi 1 ml naatriumsilikaadi lahust ja lisage sellele 0,5 ml soolhappe või 

10% väävelhappe lahust. Segage klaaspulgaga. Mida on märgata? Saadud segule võiks lisada 

leeliselahust. Vaadelda ja põhjendada, mis juhtus ja miks. 

2.2.  Valkude (nt munavalge vesilahuse, piima) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste 

ja kuumutamise suhtes 

A. Valgulahuse valmistamiseks kasutatakse ühe kanamuna valget, mis lahustatakse 0,5 liitris 

keedetud vees. Juhul kui moodustub hägu, võib seda kaotada vähese hulga keedusoola 

lisamisega. Võetakse kuus katseklaasi ning valatakse igasse 2 ml valgulahust. Esimese 

katseklaasi sisu keedetakse, teise lisatakse happelahust (nt HCl, H2SO4), kolmandasse mõned 

NaOH-graanulid, neljandasse raskmetalli soola vesilahust [nt Pb(NO3)2], viiendasse 

kergmetalli soola vesilahust (nt KI, NaCl) ning kuuendasse etanooli lahust. Jälgitakse ja 

põhjendatakse toimuvat. 

B. Katseklaasi valmistatakse vask(II)hüdroksiid. Saadud segu jagatakse kahte katseklaasi. Ühte 

lisatakse 1 ml vett ja teise 1 ml munavalgest valmistatud lahust. Katseklaase kuumutatakse ja 

jälgitakse värvuste muutusi. 

2.3.  Seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva 

happelisusega vees ning soolade lisandite korral. 

A. Katseklaasi valatakse 2 ml taimeõli ja 0,5 ml kontsentreeritud (35%) NaOH lahust ning 

segatakse hoolikalt. Katseklaasi sisu kuumutatakse pidevalt klaaspulgaga segades umbes 5 

minutit. Kui katseklaasi sisu muutub liiga kuivaks, lisatakse natuke kuuma vett. Kuumutamine 

tuleb lõpetada, kui katseklaasis olev segu tiheneb, kleepudes klaaspulga külge ning tahkudes 

õhu käes. Tõestamaks seebi tekkimist, tuleb võtta kaks katseklaasi, valada nendesse 2 ml 

kuuma vett. Ühte katseklaasi lisatakse taimeõli ning teise tekkinud seepi. (Чернобельская 

„Практические занятия и экспериментальные задачи по химии“, 1989, с. 49). 

B. Kolme katseklaasi valatakse 1 ml seebilahust. Esimeses katseklaasis määratakse lahuse pH, nt 

universaalindikaatorpaberiga. Seejärel lisatakse katseklaasi 1 ml etanooli, loksutatakse ning 

jälgitakse, kas lahus muutub selgemaks. Teise katseklaasi lisatakse 0,5 ml kontsentreeritud 

CaCl2 vesilahust. Jälgitakse toimuvat. Nüüd lisatakse etaanhappe lahust. Jälgitakse ja 

põhjendatakse toimuvat. Kolmandasse katseklaasi valatakse kontsentreeritud 

vesinikkloriidhappe lahust. Jälgitakse ja põhjendatakse toimuvat.  

C. Kolmes katseklaasis lahustatakse 0,5 g sünteetilist pesupulbrit 5 ml destilleeritud vees ning 

tehakse samad katsed, nagu on kirjeldatud B-osas. Võrreldakse ja põhjendatakse tulemusi. 

 

III kursus „Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused“ 

1. Perioodilised trendid ainete omadustes 

1.1.  Metallide füüsikaliste ja keemiliste omaduste uurimine ning võrdlemine 

1.1.1. Metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine (kõvadus, tihedus, magnetilised 

omadused vms)     



A. Metallide suhtelise kõvaduse saab määrata selle põhjal, milline metall jätab teise pinnale 

kriimustuse. Praktiliseks tööks võib kasutada teravaservalisi alumiiniumi-, raua- (terase-), tina-

, plii-, vase- jt metallide tükke. 

B. Tiheduse uurimiseks tuleb metallplaadid (metallitükid) kaaluda ning asetada ükshaaval 

mõõtesilindris olevasse vette. Mõõtes metalli poolt väljatõrjutud vee ruumala ja teades 

metalli massi, saab arvutada metalli tiheduse. Et katse õnnestuks, peavad metallitükid olema 

piisavalt suured.  

C. Metallide soojusjuhtivuse võrdlemiseks võib võtta enam-vähem ühesuguse pikkuse ja 

läbimõõduga metall-latid. Seejärel tuleb tilgutada nende ühele otsale parafiini, lasta sellel 

tahkuda, siis kuumutada metallplaate teisest otsast ning võrrelda parafiini sulamiseks kulunud 

aega.  

1.1.2. Metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happelahusega (nt Zn, Fe, Sn, Cu) 

Katseklaasidesse valatakse 2-3 ml 10% HCl lahust ja sellesse asetatakse erinevate metallide (Cu, Fe, 

Zn, Al ja Mg) tükid. Jälgitakse reaktsioonide kulgemist. Metallide aktiivsuse üle otsustatakse vesiniku 

eraldumise intensiivsuse järgi. 

Katsejuhendi näide:  

A. Metallide keemiliste omaduste võrdlemine 

Vahendid ja reaktiivid: katseklaasid, NaOH, HCl, Pb(NO3)2, Cu, Zn, Al, Na*, Li*, fenoolftaleiin* 

Katsete läbiviimine 

1. Kõigi katsete läbiviimisel võtke reaktiivilahust 0,5–1 cm3 (see on katseklaasis ~0,5 cm jagu) ja 

lisage 1 tükike metalli.  

2. Koostage toimuvate reaktsioonide võrrandid ja pange kirja tähelepanekud: võrrelge ühe 

katse erinevate reaktsioonide toimumist.  

3. Järeldused saate teha õpetaja poolt läbiviidavate näitkatsete (tähistatud tärniga) jälgimise 

järel. 

4. Katseklaaside pesemisel ei tohi metallitükke valamusse visata. Pärast esimese katse 

läbiviimist loputage need veega puhtaks ja kasutage järgmiste katsete juures. Tunni lõpus 

pange metallitükid õpetaja näidatud kohta. 
Katse 1. Metallide reageerimine lahjendatud hapetega. 

 *Na + HCl → 

  Al + HCl → 

  Zn + HCl → 

  Cu + HCl → 

Katse 2. Aktiivsete metallide reageerimine veega. 

  *Na + H2O → 

  *Ca + H2O → 
Katse 3. Metallide reageerimine soolalahustega. 

  Cu + Pb(NO3)2 → 

  Zn + Pb(NO3)2 → 

 *Na + H2O + Pb(NO3)2 → 
Katse 4. Metallide reageerimine leelistega. 

  Al + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + H2↑  

B. Praktiline töö metallide reageerimisest veega ja perioodilistest trendidest 

Katsevahendid: K (näitkatse), Na, Ca, Mg, vesi, fenoolftaleiin, tikud, piirituslamp, katseklaasihoidja. 

Töö sisu: Jälgitakse nelja metalli reageerimist veega ja vastavate reaktsioonide intensiivust.  



NB! Ettevaatust. Osa metalle reageerib veega eriti intensiivselt. Kasutada tuleb väikseid metallitükke! 

Reaktsioonisegu kohale ei tohi kummarduda! 

A. Pange kirja oma tähelepanekud. 

Kaalium + vesi (õpetaja sooritatud demonstratsioonkatse) 

Naatrium + vesi 

Magneesium + vesi 

Kaltsium + vesi 

Vajaduse korral reaktsioonisegu kuumutatakse. 

B. Kirjutage toimunud reaktsioonide võrrandid. Kuidas on võimalik tõestada eralduvaid saadusi? 
C. Koostage metallide reageerimisel veega moodustunud katioonide valemid ja 

elektronskeemid. 

D. Võrrelge metallide ja vee vahelise reaktsiooni intensiivsust. Tõmmake paaris aktiivsemale 

metallile joon alla. Põhjendage, lähtudes metalliaatomite ehitusest (tuumalaeng, raadius…). 

Kaltsium vs magneesium 

Naatrium vs kaalium 

Kaalium vs kaltsium 

Magneesium vs naatrium 

E. Tehke katsete põhjal järeldus metallide aktiivsuse muutusest perioodilisustabelis. 

 

2. Keemilised protsessid praktikas 

2.1.  Metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja 

võrdlemine 

Nelja keeduklaasi asetatakse roostekihist puhastatud rauatükid (nt naelad). Esimesse keeduklaasi 

lisatakse destilleeritud vett, teise u 3% NaCl lahust nii palju, et rauatükk oleks üleni kaetud. 

Kolmandasse keeduklaasi pannakse kraanivett nii palju, et rauatükk on vaid osaliselt vees. Neljandas 

keeduklaasis olev rauatükk jäetakse õhu kätte seisma. Katse võib aega võtta mitu päeva. Õpilastel 

võiks soovitada katset teha ja oma tähelepanekud kirja panna kodus.  

•••• Eriti ilmekalt peaks raua korrosioon näha olema kolmandas keeduklaasis, kus on tegemist 

metalli/lahuse/õhu piirpinnaga. 

2.2.  Koduse keemilise vooluallika valmistamine 

Võetakse üks sidrun või (kartul, sibul vms) ja torgatakse sellesse kahest erinevast metallist traadid või 

pulgad. Need ei tohi omavahel kokku puutuda.  Metallideks võib kasutada näiteks Cu ja Mg (ka Zn, Al, 

Fe, mis on eelnevalt oksiidikihist liivapaberiga puhastatud). Voltmeetri või testri abil mõõdetakse 

saadud vooluallikas tekkinud pinge. Õpilased võiksid uurida, mitu selliselt valmistatud vooluallikat 

tuleb omavahel ühendada, et põlema panna taskulambipirn. 

 

3. Keemilised reaktsioonid lahustes 

3.1.  Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise tingimuste uurimine (vt ka Lembi Tamm, X 

klassi õpik) 

Uurige ioonidevahelisi reaktsioone tabelis esitatud ainepaaride korral (valage katseklaasi mõlema 

aine lahust ~1cm3). Märkige tabelisse katse põhjal tehtud tähelepanekud ja ioonidevahelise 

reaktsiooni toimumise põhjendused. 

 



Katse 

nr 
1. lahus 2. lahus Tähelepanekud Reaktsiooni toimumise põhjendus 

1. Na2CO3 HCl   

2. Na2CO3 BaCl2   

3. CuSO4 NaOH   

4. CuSO4 Na2S   

5. NaOH HCl   

6. NH4Cl NaOH   

7. Na2S2O3 HCl   

 

3.2.  Erinevate ainete (sh soolade) vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine (vt ka Lembi 

Tamm, X klassi õpik) 

Lahuste pH ligikaudset väärtust on kõige lihtsam määrata universaalindikaatori abil. Selleks kantakse 

universaalindikaatorpaberi tükikesele tilk uuritavat lahust ja tekkiva värvuse järgi määratakse lahuse 

ligikaudne pH (kasutades indikaatori värvuste skaalat). 

•••• Universaalindikaatori värvus muutub punakasoranžist (tugevalt happelises keskkonnas) 

kuni siniseni (tugevalt aluselises keskkonnas). 

Kontrollige kõigepealt universaalindikaatori abil mõne alltoodud tabelis esitatud lahuse pH väärtust 

(arvestage, et õhus on süsihappegaasiga küllastunud vee pH ≈ 6, värskelt destilleeritud vee pH ≈ 7). 

Seejärel määrake õpetajalt saadud tundmatu lahuse pH. 

 

Lahustunud aine c (mol/dm3) Lahuse pH 
 Lahustunud 

aine 
c (mol/dm3) Lahuse pH 

HCl 0,1 1  NaHCO3 0,1 8,5 

H3PO4 0,1 1,5  NH3 · H2O 0,1 11 

HCl 0,01 2  Na2CO3 0,1 11,5 

CH3COOH 0,1 3  NaOH 0,01 12 

CH3COOH + 

CH3COONa 
0,1+0,1 4,5  Ca(OH)2 

küllastunud 

lahus 
12,5 

H3BO3 0,1 5  NaOH 0,1 13 

 

3.3.  Soola vesilahuse elektrolüüsi uurimine 

A. Naatriumkloriidi lahusega immutatud universaalindikaatorpaberi riba asetatakse Petri tassi, 

mille põhjas on filterpaber. Indikaatorpaberi riba ühte otsa ühendatakse patarei või alaldist 

toodud juhe ja teise otsa teine juhe. Vaadatakse, mis juhtub mõne aja pärast indikaatorpaberi 

värvustega. Põhjendada tulemust. 

B. Keeduklaasi valatakse NaCl lahust nii palju, et 50 ml keeduklaasi külge ühendatud 

kirjaklambrid oleksid lahusega kaetud. Keedusoola lahusesse tilgutatakse 5 tilka fenoolftaleiini 

lahust. Kirjaklambrid ühendatakse patareiga. Vaadeldakse ja põhjendatakse, mis juhtub 

klambrite juures ja miks. 

3.4.  Uurimisülesanne: tutvumine soolade lahuste keskkonnaga (vt ka Lembi Tamm, X klassi 

õpik) 



Ülesandeks on uurida soolade hüdrolüüsil lahustes tekkivat keskkonda. Püstitage hüpotees, millised 

uuritavatest sooladest võiksid lahuses hüdrolüüsuda ja milline keskkond seejuures tekib. Kontrollige 

oma oletusi katseliselt, määrates (sobiva) indikaatori abil uuritavate soolalahuste ligikaudse pH 

väärtuse. Võrrelge pH väärtuste alusel hüdrolüüsi tugevust erinevate soolade lahustes. Põhjendage 

hüdrolüüsi toimumist või mittetoimumist ja hüdrolüüsi tugevuse erinevust. Koostage katseandmete 

põhjal tabel. Kirjutage toimunud reaktsioonide võrrandid molekulaarsel ja ioonsel kujul. 

Katsevahendid: mitmesuguste soolade lahused, katseklaasid (vm katseanumad), indikaatorpaberid. 

 

Katsejuhendite näide:  

1. Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise tingimused 

Vahendid ja reaktiivid:  katseklaasid, CuSO4, NaOH, K2SO4, HCl, Na2CO3, NaNO3, Pb(NO3)2, KI, 

Ba(NO3)2, fenoolftaleiin. 

Katsete läbiviimine 

1. Kõigi katsete läbiviimiseks võtke mõlemat reaktiivi 0,5–1 cm3.  

2. Pange iga läbiviidud katse kohta kirja, kas reaktsioon toimus või mitte. Kui reaktsioon toimus, siis 

kirjeldage, millised on antud reaktsiooni toimumise tunnused. 
3. Lõpetage ja tasakaalustage reaktsioonivõrrandid. 

4. Tehke järeldused, millistel tingimustel ioonidevahelised reaktsioonid toimuvad. 

Katse 1 

CuSO4 + NaOH →  

K2SO4 + NaOH → 

Katse 2 

Pb(NO3)2 + KI → 

Ba(NO3)2  + KI → 

Katse 3 

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → 

NaNO3 + Na2CO3 → 

Katse 4 

Na2CO3 + HCl → 

NaNO3+ HCl → 

Katse 5 

Lisage NaOH lahusele esmalt üks tilk fenoolftaleiini. Millist keskkonda indikaator näitab? Lisage HCl 

lahuse värvuse muutumiseni. Milline on nüüd lahuse keskkond?  

NaOH + HCl → 

2. Hüdraatumine 
TÖÖ SISU JA TÖÖVAHENDID 
Töö käigus määratakse vee hulk ühe mooli vask(II)sulfaadi kohta vaskvitriolis. 
Vaskvitriol kaotab kuumutamisel kristallvee, muutudes veevabaks soolaks: 

CuSO4·xH2O (t) → CuSO4 (t) + x H2O (g) 

Kui on teada kristallhüdraadi mass ja määratud veevaba soola mass, on võimalik arvutada 
kristallhüdraadis sisaldunud vee kogus ja seega ka kristallhüdraadi valem. 
 
TÖÖ KÄIK 
Statiivile kinnitatud rõngale asetatakse tiigli jaoks portselankolmnurk. 
Kuiv tiigel kaalutakse. Seejärel võetakse tiiglisse üks lusikatäis (ca 2–3 g) peenestatud vaskvitrioli 
(CuSO4·xH2O) ning määratakse tiigli ja kristallhüdraadi kogumass.  



Seejärel hakatakse ettevaatlikult tiiglit kuumutama. Vältida liiga intensiivset kuumutamist, sest 
vaskvitriol võib tiiglist välja paiskuda. Kuumutamist jätkatakse, kuni sinine värvus on täielikult 
kadunud. 
Tiiglil ja kristallhüdraadil tuleb lasta jahtuda (võtab aega ca 5–10 min). Seejärel määratakse tiigli ja 
saadud veevaba soola kogumass. 
Saadud vask(II)sulfaadile lisatakse vett ning jälgitakse toimuvat. Soovitatav on kasutada 
termomeetrit. 
 
ARVUTUSED 
m(tiigel) = ........ g         

m(tiigel + kristallhüdraat) = ........ g       

m(tiigel + veevaba sool) =  ......... g  

m(kristallhüdraat) = ......... g   

m(veevaba sool) = ......... g  

m(vesi) = ......... g 

 

1. Kristallhüdraadi kuumutamisel aurustunud vee hulk moolides: 

2. Kristallhüdraadi kuumutamisel järele jäänud veevaba soola (CuSO4) hulk moolides: 

3. Vee hulk ühe mooli veevaba soola kohta: 
4. Kristallhüdraadi valem ja nimetus: 

5. Mis juhtub veevabale vask(II)sulfaadile vee lisamisel? Miks? 

 
3. Kristalli kasvatamine 

Vask(II)sulfaadi küllastunud lahuse protsendiline sisaldus sõltub temperatuurist: 

Temperatuur 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 

Küllastunud lahuse %-
line sisaldus 

12,9 14,8 17,2 20,0 22,8 25,1 28,1 

 
25 g CuSO4·5H2O-st valmistatakse 50 °C juures küllastunud lahus. Soola täielikuks lahustumiseks tuleb 
segu pliidil või piirituslambi leegis kuumutada.  
Kuuma lahusesse sukeldatakse niidijupp, millele on eelnevalt kinnitatud väike vaskvitriolikristall, mis 
ei tohi puutuda kokku anuma seinte ega põhjaga. 
Jälgida lahuse jahtumisel toimuvat nädala jooksul. 
1. Mitu grammi vask(II)sulfaati on 25 g vask(II)sulfaatpentahüdraadis? 
2. Mitu grammi vett tuleb lisada 25 g vask(II)sulfaatpentahüdraadile, et saada 50°C juures 

küllastunud vask(II)sulfaadi lahus? 

3. Milline aine kristallub välja? Põhjendada toimuvat.  

 
 

Kokkuvõttev töö tugevatest ja nõrkadest elektrolüütidest ning lahuste valmistamisest ehk 

tegelikult tervest 3. peatükist 

TÖÖÜLESANNE 
Valmistatakse võrdse molaarse kontsentratsiooniga (c=0,032 M) väävelhappe- (H2SO4) ja oblikhappe- 
(H2C2O4 ehk HOOC-COOH, etaandihape) lahused. Kuivõrd lahuste kontsentratsioon on võrdlemisi 
väike, on täpsuse huvides otstarbekas valmistada 200 ml lahust. Võrreldakse saadud lahuste 
erijuhtivust ja pH-d. 
 
VÄÄVELHAPPE LAHUSE VALMISTAMINE 
Väävelhappe lahus valmistatakse 10% lahuse (ρ=1,069 g/cm3) lahjendamisel. 
Arvutused väävelhappe lahuse valmistamiseks: 



 
0,032 M väävelhappe lahuse valmistamiseks on vaja mõõta ....... ml 10% lahust ja lahjendada 
happelahus 200 ml-ni. 
 
OBLIKHAPPE LAHUSE VALMISTAMINE 
Oblikhappe lahus valmistatakse kristallhüdraadist valemiga H2C2O4·2H2O. 
Arvutused oblikhappe lahuse valmistamiseks: 
 
0,032 M oblikhappe lahuse valmistamiseks on vaja kaaluda ......... g oblikhappe kristallhüdraati, 
lahustada see vees ja viia lahuse ruumala 200 ml-ni. 
 
VÄÄVEL- JA OBLIKHAPPE STRUKTUURID JA DISSOTSIATSIOON 
Kujutada nii väävelhappe kui oblikhappe molekulide tasapinnalised struktuurivalemid.  
 
Kirjutada väävel- ja oblikhappe dissotsiatsioonivõrrandid. 
 
LAHUSTE ERIJUHTIVUSE VÕRDLEMINE 
Mõõta sama molaarse kontsentratsiooniga väävel- ja oblikhappe lahuse elektrilised erijuhtivused (nt 
Vernieri andmekogujaga) ning võrrelda saadud tulemusi. Selgitada erinevust. 
 
LAHUSTE pH VÕRDLEMINE 
Mõõta saadud väävel- ja oblikhappe lahuse pH (nt Vernieri andmekogujaga) ning võrrelda saadud 
tulemusi. Selgitada erinevust. 
 
 

 


