
 

 

Vabavara programmi ACD/ChemSketch kasutamine strukt uurivalemite 
koostamiseks 

Neeme Katt 
Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemia- ja informaatikaõpetaja 

 
ACD/ChemSketch on keemilise graafika programm, mida võib kasutada iseseisvalt või koos 
teiste rakendustega (näiteks tekstitöötlusprogrammiga Microsoft Word või esitlusprogrammiga 
Microsoft PowerPoint). Programm võimaldab koostada struktuurivalemeid, 
reaktsioonivõrrandeid ja katseseadmete jooniseid ning vaadelda ruumilisi molekulimudeleid. 
 
ChemSketchist saab käivitada ruumiliste molekulimudelite vaatlemise programmi ACD/3D 
Viewer. ChemSketch sisaldab veel mitmeid muid lisandeid: elementide andmetega 
perioodilisustabelit, struktuurivalemi põhjal aine nimetuse koostamise, molekulmassi ja muude 
näitajate arvutamise võimalust jne. 
 
Järgnevalt on kirjeldatud vaid kõige tähtsamaid töövõtteid. Põhjalikuma ülevaate programmi 
kasutamisest saab programmiga kaasas olevast ingliskeelsest manuaalist või K. Soika koostatud 
juhendist  http://orgaanilinekeemia.wikispaces.com/file/view/ACDselgitus.doc (märts 2011). 
 

Tööaknad   
Programmil on kaks tööakent: 
Structure – struktuurivalemite koostamiseks; 
Draw – graafiliste objektide kujundamiseks ja tekstide lisamiseks. 
 

Töö aknas Structure  

Vaikimisi on sisse lülitatud Carbon (Süsinik) .Teisi aatomeid saab valida vasakul asuvalt 
tööriistaribalt või perioodilisustabelist.  

Vaikimisi on sisse lülitatud Draw Normal (Normaalne joonistamine ) . Tööpinnal klõpsates 
asetatakse sinna C aatom koos vesinikega. Järgmise C aatomi lisamiseks tuleb klõpsata juba 
asetatud aatomil. Mõne teise elemendi aatomi lisamiseks tuleb esmalt lisada vastavasse kohta 
uus C aatom, seejärel vahetada vasakul tööriistaribal elementi ning asendada C aatom sellel 
klõpsates valitud elemendiga. Kaksik- ja kolmiksidemeid saab tekitada klõpsuga vastaval 
sidemel. Hiirega lohistamisel saab ühendada sidemega üksteisest kaugemal asuvaid aatomeid, 

sellele peaks järgnema struktuuri korrastamine, mida saab teha nupuga  Clean Structure .   

Kui lülitada sisse Draw Chains (Ahelate joonistamine)   , siis on võimalik hiire klahvi all 
hoides ja lohistades kiiresti joonistada pikemaid ahelaid. Külgahelate lisamiseks tuleb klõpsata 
aatomil, kus hargnemine toimub, ja sealt lohistada soovitud suunas. 

Kui lülitada sisse Draw Continuous (Pidev joonistamine)   , siis asetatakse iga järgnev aatom 
tööpinna sellesse punkti, kuhu parajasti hiirega klõpsatakse. 
  
Aatomite, sideme ja terve valemi märgistamiseks ja liigutamiseks (lohistamiseks) saab kasutada 

nuppe   (Select/Move) või  (Lasso on/off). 

Sidemeid saab ruumiliselt kujutada nuppudega Up/Down Stereo Bonds  . 



 

 

Joonistatud struktuuri või aatomi kustutamiseks tuleb kasutada nuppu Delete  . 
Vaikimisi kuvatakse joonistatud struktuuris ainult otsmised süsinikud koos vesinikega, kuid 
keskmisi süsinikke ja nendega seotud vesinikke ei kuvata (näidatakse molekuli graafilist 
kujutist). Valemi laadi muutmiseks tuleb avada struktuuri omaduste dialoog. Seda saab teha 
menüü Tools kaudu (Tools > Structure Properties) või tehes topeltklõpsu mõnel struktuuri 
aatomil.  

Lipikul  Common saab määrata, et näidataks kõiki süsinikke: . Seejärel märgistada 
terve struktuur  ja vajutada Apply.  
 

Vesiniku aatomite asukohta C, N või O aatomi ümber saab muuta nupuga Change Position  
. 

Edit Atom Label (Sümbolite toimetamine)  võimaldab asendada otsmisi aatomeid 
funktsionaalrühmadega lühikujul. Nupu sisselülitamise järel tuleb klõpsata asendataval aatomil, 
seejärel avanevast dialoogist valida sobiv aatomirühmitus (või sisestada ise uus) ning viimaks 
klõpsata dialoogiakna nupul Insert. 
Tervet struktuuri saab pöörata valitud sideme ümber järgmiste nuppude abil: 

. 
Tervet struktuuri vaba käega pöörata ja ühtlasi suurust muuta võimaldab nupp  

Select/Rotate/Resize , 3D-pööramist aga nupp 3D Rotation . 
 
Laengute ja radikaalimärkide lisamiseks tuleb klõpsata vasakpoolse tööriistariba nupu Radical 

 alumises parempoolses nurgas oleval kolmnurgal ja valida sobiv märk. Seejärel klõpsata 
struktuuri vastaval aatomil. Vesinike arvu muudetakse seejuures automaatselt.  
 

Perioodilisustabeli avab vasakpoolse tööriistariba nupp Periodic Table of Elements . Siit 
saab lisada tööriistaribale elemente, samuti vaadata erinevaid andmeid (sh fotosid) elementide 
kohta.  
 
Akna parempoolses servas asuvale tööriistaribale on välja toodud sagedamini kasutatavaid 

aatomirühmitusi. Seal asuv radikaalide tabelit avav nupp Table of Radicals  võimaldab 
valida lisaks erinevaid aatomirühmitusi, seejuures ilmuvad tööriistaribale viimati kasutatud 
rühmitused. 
 

Malliaken avaneb nupuga Open Template Window . Sealt saab valida esimesest 
ripploendist hulga kategooriate vahel ja teisest rippmenüüst alamkategooriate vahel. Avaneval 
leheküljel mõnel struktuuril klõpsates „kleepub“ see hiirekursori külge ja malliaken sulgub. Kui   
nüüd töölehel klõpsata, paigutatakse struktuur klõpsu kohta. Viimati kasutatud kategooriad 
jäävad malliakna vasakus servas asuvasse loetellu, kust neid saab kiiresti leida. 
 
Aromaatsete struktuuride korral kasutatakse vaikimisi vahelduvaid kaksiksidemeid. Aromaatse 
ringi näitamiseks tuleb märgistada vastav struktuur ja valida menüüst Tools > Show Aromaticity.  
 



 

 

Reaktsioonivõrrandite koostamisel saab erinevaid märke lisada nuppude Reaction Plus , 

Reaction Arrow  (klõpsates alumisele parempoolsele nurgale, saab valida erinevaid nooli)  ja 

Reaction Arrow Labeling abil.  
Struktuurivalemi põhjal (ingliskeelse) nimetuse koostamiseks tuleb märgistada struktuur ja 

vajutada nuppu Generate Name for Structure .  
Molekulmassi ja muude näitajate arvutamine on võimalik, liikudes menüüs Tools > Calculate. 
 

Kolmemõõtmelised mudelid ACD/3D Viewer  
ChemSketchist saab käivitada ruumiliste molekulimudelite vaatlemise programmi ACD/3D 

Viewer nupuga 3D Viewer . Eelnevalt on vaja ChemSketchis koostada soovitav 

struktuurivalem ja  viia läbi struktuuri 3D optimeerimine nupuga 3D Optimization  .  
 

Molekulimudeli kujutamise viisi saab valida nuppudega  . Nupp Set 

Colors  võimaldab muuta taustavärvi ja aatomite värvi.  Molekuli parameetrite arvutamiseks 

on erinevaid võimalusi: aatomite vahekaugus, kahe sideme vaheline nurk . 
 
Kahe programmi vahel saab liikuda akna allservas asuvate nuppudega 

. 
Molekulimudeli kopeerimiseks on menüüs Edit käsk Copy. 
 

Töö aknas Draw   
Töö objektidega 
Selles aknas toimuvad kõik tegevused sarnaselt levinumate graafikaprogrammidega. Objekte 
saab klõpsuga märgistada, neid saab hiire klahvi all hoides lohistada, nende suurust saab 
märgistamisel tekkivatest kastikestest lohistades muuta. Mitme objekti samaaegseks 
märgistamiseks tuleb all hoida Shift-klahvi ja samal ajal klõpsata vastavatel objektidel. Objekti 
omaduste (joonte värvuse ja paksuse, täitevärvi jne, sõltuvalt valitud objektist) muutmiseks tuleb 
objektil teha topeltklõps. Seejärel avanevas dialoogiaknas saab teha soovitud valikud ja vajutada 
dialoogiakna nuppu Apply. 
 
Tähtsamad nupud on toodud allpool. Silmas tuleb pidada asjaolu, et aktiivsed on vaid need 
nupud/käsud, mille kasutamiseks on parasjagu sobivad objektid valitud. 

Select/Move/Resize – märgista/liiguta/muuda suurust .  

Select/Move/Rotate – märgista/liiguta/pööra . 
Objekti peegeldamiseks ja pööramiseks on nupud Flip Left to Right, Flip Topp to Bottom, Rotate 

90o  . 
Objektide grupi (valitud peab olema mitu objekti) joondamine vastavalt nupul kujutatud 

näidisele . 



 

 

Objektide järjestamiseks (sügavuti – mis on allpool, mis on pealpool) on nupud Bring to Front, 

Send to Back  . 
Objektide rühmitamiseks (tekkiva rühmaga saab toimetada nagu ühe objektiga) ja 

lahtirühmitamiseks on nupp Group .  
 
 
Geomeetrilised kujundid 
 
Vasakpoolsel tööriistaribal asuvad nupud mitmesuguste geomeetriliste kujundite joonistamiseks.  

Mitmesugused jooned: sirgjoon – Line , kaared – Arc  , looklev joon – Curve  ja 

murdjoon – Polyline   (murdjoone joonistamise lõpetab topeltklõps). 

Ellips – Ellipse ; samal ajal Shift-klahvi all hoides saab joonistada ringi.  

Ristkülik – Rectangle   või ümardatud nurkadega ristkülik – Rounded Rectangle ; samal 
ajal Shift-klahvi all hoides saab joonistada ruudu.  

Hulknurk – Polygon  – iga hiireklõps tekitab uue nurga, joonistamise lõpetab topeltklõps.  

Geomeetriliste kujundite töötlemine punktide kaudu on võimalik nupuga Edit Nodes  (saab 
lohistamisega sõlmpunktide asukohta muuta). 
 
 
Tekst  
Teksti lisamiseks on kaks võimalust, mille vahel saab valida, klõpsates valgel kolmnurgal nupu 

Text  alumises paremas nurgas. Nupp Text võimaldab sisestada fikseeritud suurusega 

teksti, nupu Artistic Text (Kunstipärane tekst)  abil lisatud teksti suurust saab muuta nurgast 
lohistamise teel. Soovitava nupu klõpsamise järel tuleb teha töölehel klõps selles kohas, kuhu 
tekst lisada soovitakse. Lisatud teksti muutmiseks tuleb tekstikast märgistada ja vajutada nuppu 

Edit Text . Seejärel ilmuvad ülemisele tööriistaribale tekstitöötlusprogrammidest tuttavad 

nupud teksti muutmiseks  ja joondamiseks 

. Indeksite ja astendajate saamiseks ilmuvad nupud . Loomulikult tuleb 
muutuste rakendamiseks vastav tekst tekstikastis eelnevalt märgistada ja alles siis klõpsata 
vastavale nupule. 
 

Tabeli lisamiseks on vaja klõpsata nuppu Table  , lohistada töölehele sobivasse kohta 
kastike, seejärel valida avanevas dialoogiaknas ridade ja veergude arv > OK. 

Sulgude valik toimub nupuga Brackets  , misjärel on vaja lohistada töölehel piirkonnas, 
kuhu sulud paigutada tahetakse.  

Jutumulle saab valida nupuga Callout  . 
 

Malliaknast (Open Template Window)   on kategooriast Lab Kit võimalik lisada erinevaid 
laborivahendeid. Olemasolevaid malle saab ka „tükkideks lammutada“, kui vastavad rühmad 



 

 

lahti võtta (nupuga Group  ). Nii on võimalik katseseadmeid ka oma soovi järgi kokku panna 
või erinevaid geomeetrilisi kujundeid kasutades ise uusi luua. 

Objekti integreerimine teistesse dokumentidesse 
Valmis valemi, võrrandi või joonise saab kopeerida tekstitöötlusprogrammi, nt Wordi. Selleks 
tuleb objekt ChemSketchis märgistada, valida käsk  Copy  (kas paremklõpsuga või menüüribalt 

nupuga ). Edasi tuleb Wordis paigutada kursor vajalikku kohta ja anda korraldus Paste  
(Kleebi). 
 
Teine võimalus on järgmine: valida Wordi menüüst Lisa > Objekt > ACD/ChemSketch  > avaneb 
ChemSketch >  teha objekt valmis > edasi valida ChemSketchis menüüst File > Close and 
Return to Microsoft Word > muutmise küsimisel vastata Yes. 
 
Wordis on võimalik lisatud objekti uuesti redigeerida. Selleks tuleb teha objektil topeltklõps > 
avatakse ChemSketch > pärast muutuste tegemist valida File > Close and Return to Microsoft 
Word > muutmise küsimisel vastata Yes. 
 
Programmis on mõlemas tööaknas olemas ka tavalisest kontoritarkvarast tuttavad nupud Cut, 

Copy, Paste   (muidugi tuleb vastav struktuur eelnevalt märgistada), Open, Save, 

Print , New Document, New Page . 
 

Programmi hankimine 
Hariduslikel eesmärkidel kasutamiseks saab programmi ChemSketch 12 Freeware tasuta alla 
laadida veebilehelt http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ (märts 2011), vaja 
on vaid registreeruda. 
 
Mõned näited ChemSketchi abil koostatud struktuurivalemitest ja võrranditest: 

 
 
Kaks erinevat vaadet etanooli molekulile ACD/3D Viewer’is: 

                 
 
 

 

C CHCH3 CH3

CH3

C
H

H

H
H

OH OH

t°

H2SO4

+ OH2

CH3
CH

CH
CH

CH3

CH3 CH3

CH3

NO2

OH NO2+


