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Esimene	õpikoda	‐	Tiitrimine	

Piimhappe ja kaltsiumi iooni sisalduse määramine piimas 

Autorid: Sigrid Selberg ja Simona Selberg 

Töö teoreetiline taust ja eesmärk: 

Kaltsium on kõige tähtsam makroelement inimese organismis. Nooruki päevane kaltsiumivajadus on 1000 – 

1200 mg. Üheks põhiliseks kaltsiumi allikaks meie toidulaual on lehmapiim. Piim koosneb suuremalt jaolt 

veest, ent sisaldab ka valku, rasva, süsivesikuid, vitamiine ning makroelemente (sh kaltsiumi ja magneesiumi). 

Töö üheks eesmärgiks on arvutada piimas oleva Ca2+ ja Mg2+ summaarne sisaldus väljendatuna kaltsiumi iooni 

hulgaga 1 l piimas (mg/l).  

Piima pH on vahemikus 6,4…6,8, aja jooksul pH väärtus muutub. Miks? Piima happelisus koosneb kahest 

komponendist: 1) loomulikust/naturaalsest happelisusest, mida põhjustavad piimas olevad tsitraathape, 

fosforhape ja lahustunud CO2; 2) piima seismisel tekkinud piimhappest, mis tekib laktoosist bakterite abil.  

Töö teiseks eesmärgiks on NaOH lahusega tiitrides määrata kogu happelisus ehk tiitritav happelisus (naturaalne 

+ piimhape) väljendatuna piimhappe protsendilise sisaldusena. 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

Kõigi katsete jaoks: 

● bürett (25,00 ml) 
● statiiv 
● Erlenmeyeri kolb (250,00 ml) 
● Lehter 

● mõõtesilinder  

● mahtpipett (10,00 ml) 

● kaal 

EDTA täpse kontsentratsiooni määramine: 

● titrant (EDTANa2 lahus ~0,02 M) 

● indikaator ET-00  

● destilleeritud vesi (10,00 ml) 

● puhverlahus (pH=10) (5,00 ml) 

● põhiaine MgSO4*7H2O  

Ca2+ ja Mg2+ sisalduse määramine: 

● piim (10,00 ml) 

● titrant (~0,02 M EDTANa2 lahus)  

● puhverlahus (pH=10) (10,00 ml) 

● destilleeritud vesi (50,00 ml) 

● indikaator ET-00 (paar kristalli) 

Happelisuse määramine: 

● piim (10,00 ml) 

● titrant (~0,01 M NaOH lahus) 

● destilleeritud vesi (50,00 ml) 

● indikaator fenoolftaleiin (paar tilka)

  



	
Esimene	õpikoda	‐	Tiitrimine	

Töö käik: 

1. EDTA lahuse täpse kontsentratsiooni määramine: 

1. Loputage büretti 2-3 korda vähese koguse titrandiga (etüleendiamiin tetraäädikhappe diNa sool e. 

EDTA(Na)2 lahus) ja kinnitage seejärel vertikaalselt statiivile. Täitke bürett titrandiga (asetage büreti otsa lehter 

ning valage titrant büretti). NB! Tiitrimise ajaks eemaldage lehter. Märkige üles titrandi nivoo algnäit büretis. 

Jälgige, et büretti ei jääks õhumulle. 

2. Valmistage kindla kontsentratsiooniga põhiaine lahus. Kaaluge ~0,5 g MgSO4*7H2O ja kandke 

kvantitatiivselt üle 100,00 ml mõõtekolbi, täitke kolb destilleeritud veega märgini.  

3. Kandke Erlenmeyeri kolbi mahtpipetiga 10,00 ml MgSO4 lahust. Lisage 10,00 ml destilleeritud vett, 

5,00 ml pH 10 puhvrit ja paar kristalli indikaatorit ET-00 (lahus värvub punakas-violetseks) 

4. Alustage tiitrimist, lisades kolvis olevale lahusele büretist aeglaselt titranti. Segage lahust ringjate 

liigutustega kogu tiitrimise vältel ning veenduge, et kõik tilgad jõuaksid otse proovi, mitte ei jääks kolvi 

seintele. Tiitrige seni, kuni oletee saanud püsiva sinise lahuse (punane toon on lahusest täielikult kadunud).  

5. Märkige üles titrandi nivoo lõppnäit büretis. Leidke tiitrimisele kulunud titrandi ruumala lahutades 

büreti lõppnäidust algnäidu. 

6. Korrake tiitrimist seni, kuni saavutate kolm tulemust, mis erinevad üksteisest vähem kui 0,10 ml võrra. 

Leidke neist tulemustest aritmeetiline keskmine. Lugege büretilt näit 2 komakohaga. 

NB! Enne uut tiitrimist peske tiitrimiskolbi destilleeritud veega. 

Titrandi algnivoo (ml) Titrandi lõppnivoo (ml) VEDTA (ml) 

   

   

   

   

   

Keskmine titrandikulu VEDTA (ml)  

 



	
Esimene	õpikoda	‐	Tiitrimine	

Tiitrimise käigus toimuv reaktsioon: 

	 	 → 	 	2	  

Arvutage titrandi EDTA täpne kontsentratsioon: 

m(MgSO4*7H2O)= ..............................g 

M(MgSO4)= 120,4 g/mol 

M(MgSO4*7H2O)= 246,4 g/mol 

2. Ca2+ ja Mg2+ summaarse sisalduse määramine: 

1. Täitke bürett titrandiga (EDTANa2 lahus). Märkige üles titrandi nivoo algnäit büretis.  

2. Proovi valmistamiseks mõõtke koonilisse kolbi 10,00 ml piima. Lisage piimale 50,00 ml destilleeritud 

vett ja 10,00 ml pH 10 puhverlahust. Lisage indikaatorit (ET-00). Lahus värvub violetseks, tiitrige 

punase värvuse kadumiseni. 

3. Märkige üles titrandi nivoo lõppnäit büretis ja leidke tiitrimisele kulunud titrandi ruumala. 

4. Tiitrimist korrake seni, kuni saavutate kolm tulemust, mis erinevad üksteisest vähem kui 0,10 ml võrra.  

Titrandi algnivoo (ml) Titrandi lõppnivoo (ml) VEDTA (ml) 

   

   

   

   

   

Keskmine titrandikulu VEDTA (ml)  

 

Tiitrimise käigus toimuvad reaktsioonid: 

	 	 → 	 	2	  

	 	 → 	 	2	  

 



	
Esimene	õpikoda	‐	Tiitrimine	

Summaarset Ca ja Mg sisaldust saab arvutada järgmisest valemist: 

	
1000 ∗ ∗

, 

kus VEDTA - 10 ml piima tiitrimiseks kulunud titrandi ruumala (ml), 

CEDTA - EDTA lahuse molaarne kontsentratsioon (mol/l), 

Vpiim - tiitrimiseks võetud piima ruumala (10 ml). 

Arvutage piimas oleva Ca2+ ja Mg2+ summaarne sisaldus väljendatuna kaltsiumi ioonide hulgaga 1 l 

piimas (mg/l): 

3. Happe sisalduse määramine piimas: 

1. Loputage büretti 2-3 korda vähese koguse titrandiga (0,01 M NaOH lahus)  

2. Kandke Erlenmeyeri kolbi mahtpipetiga 10,00 ml  piima (kaaluge lisatud piim). Lisage 50,00 ml 

destilleeritud vett ja paar tilka indikaatorit fenoolftaleiini.  

3. Alustage tiitrimist. Tiitrige seni, kuni ühe tilga titrandi lisamisel kogu lahuse värvus muutub (NB! erineb 

ET-00-ga tiitrimisest). Roosa värvus peaks püsima kuni 20 sekundit. 

4. Märkige üles titrandi nivoo lõppnäit büretis. Leidke tiitrimisele kulunud titrandi ruumala lahutades 

büreti lõppnäidust algnäidu. 

5. Korrake tiitrimist seni, kuni saavutate kolm tulemust, mis erinevad üksteisest vähem kui 0,10 ml võrra.  

NB! Enne uut tiitrimist peske tiitrimiskolbi destilleeritud veega. 

Titrandi algnivoo (ml) Titrandi lõppnivoo (ml) VNaOH (ml) Piima mass (g) 

    

    

    

    

    

Keskmine titrandikulu VNaOH (ml)   



	
Esimene	õpikoda	‐	Tiitrimine	

 

Pange kirja tiitrimise käigus toimuvad reaktsioonid: 

 

 

 

Arvutage piimas olevate hapete summaarne sisaldus väljendatuna piimhappena (%): 

%
∗ ∗ ∗ 0,1

∗ 1
 

M – piimhappe molaarmass 90,08 g/mol 



	
Teine	õpikoda	–	Anorgaaniline	keemia	

Anorgaanilise keemia õpikoda 

Autorid: Eliise Tammekivi ja Miriam Koppel 

 Mõned reaktsiooni tunnused 

Vii katseklaasides läbi reaktsioonid ja lõpeta võrrandid. Ühenda reaktsioon tunnusega, mida nägid või tundsid.  

1. Pb(NO3)2 + NaOH =   ___________________________  Lõhna teke 

2. tahke NaHCO3 + HCl =    ________________________  Soojuse eraldumine 

3. NH4Cl + NaOH =    _____________________________  Sademe teke 

4. tahke CaCl2 + H2O =        _________________________  Värvi vahetumine 

5. K2Cr2O7 + NaOH = _____________________________  Gaasi eraldumine 

 Happed, alused, indikaatorid 

Pane tilgaaluse erinevatesse süvikutesse umbes 1 ml hapet ja alust. Lisa mõlemasse tilk indikaatorit ja kirjuta 

tabelisse, mis värvi on indikaator vastavas keskkonnas.  

Indikaator Happeline keskkond Aluseline keskkond 

Kongo punane   

Tümoolftaleiin   

Tümoolsinine   

Metüüloranž   

Broomfenoolsinine   

Metüleenpunane   

Fuksiin   

Fenoolpunane   

Lakmus   

Happekroom tumesinine   

Alisariinpunane   

Metüülviolett   

 



	
Teine	õpikoda	–	Anorgaaniline	keemia	

Valmista topsidesse igapäeva ainetest viis vesilahust: söögisooda, äädikas, Sprite, torusiil ja vedelseep. Lisa 

kõigisse paar tilka universaalindikaatorit ja pane lahused pH järgi ritta alustades kõige happelisemast. Kontrolli 

pH-meetriga, kas lahused said õiges järjekorras. Uuri Internetist, mis ühend põhjustas sellise happelisuse või 

aluselisuse.  

Lahuse nr 1 2 3 4 5 

Toode      

Värvus      

pH      

Ühend      

 

 Tundmatute ainete tuvastamine 

Tilgapudelites 1-4 on FeCl3, Pb(NO3)2, Na3PO4 ja NaOH lahused. Ülesandeks on määrata, millises tilgapudelis 

on millise aine lahus. Ainete tuvastamiseks on antud järgnevad teadaolevad lahused: KSCN, FeCl3, Na2S2O3, 

Na2S, KI, FeSO4 ja CoCl2. Alljärgnevalt on toodud ka mõningate sademete värvused. Vii tilgaalusel läbi 

alltoodud reaktsioonid. Koosta tasakaalustatud reaktsioonivõrrandid, mis aitavad kaasa aine 1-4 tuvastamisele. 

  

____________________________________________________  PbI2 kollane  

____________________________________________________  Fe(OH)3 roostevärvi 

____________________________________________________  Fe(OH)2 rohekas 

____________________________________________________  Co3(PO4)2 violetne 

____________________________________________________  PbS must 

____________________________________________________  Fe(SCN)3 punane 

____________________________________________________  Na[Fe(S2O3)2] pruunikas,    

      seistes läheb läbipaistvaks 

Tilgapudelis on:      1 _________      2 _________        3 _________        4 _________    

  



	
Teine	õpikoda	–	Anorgaaniline	keemia	

 

 Komplektside moodustumine  

Lisa katseklaasis igale lahusele üks tilk NH3·H2O lahust. Seejärel lisa NH3·H2O lahust umbes 10 tilka veel. 

NiCl2    ___________________________________________________________________ 

CoCl2    ___________________________________________________________________ 

MnSO4   __________________________________________________________________ 

ZnSO4   ___________________________________________________________________ 

 

 

 Test 

Sulle on antud tundmatud lahused A, B ja C. Lisa katseklaasis igale lahusele alustuseks üks tilk NH3·H2O, jälgi 

muutusi. Seejärel lisa NH3·H2O lahust umbes 10 tilka. Määra, millises lahuses oli indikaator, kus tekkis sade ja 

kus moodustus kompleks. Põhjenda. 

A:     ______________________________________________________________________ 

B:     ______________________________________________________________________ 

C:     ______________________________________________________________________ 
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Kolmas	õpikoda	–	Põnevaid	katseid	keemias	

 

2. H2O2 katalüüs 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

• 5 katseklaasi 

• Katseklaasihoidja 

• FeCl3 

• MnO2 

• Tükk paberit 

• Tükk kartulit 

• Tükk maksa 

Töö käik: 

1. Lisa katseklaasidesse: 5 tilka FeCl3 lahust; lusika tagumise otsatäis MnO2, tükk paberit, 

tükk kartulit, tükk maksa. NB! Iga aine erinevasse katseklaasi! 

2. Lisa igasse katseklaasi ~2 ml H2O2 lahust.  

3. Reasta katalüsaatorid reaktsiooni kiiruse järgi! 

Aine FeCl3 MnO2 paber kartul maks 

Katalüsaatorite järjestus      

 

	 	



	
Kolmas	õpikoda	–	Põnevaid	katseid	keemias	

 

3. Estri süntees 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

• Katseklaasihoidja 

• Katseklaas 

• Heksanool  

• Äädikhape 

• Kontsentreeritud väävelhape 

• Naatriumkarbonaadi lahus 

 Töö käik: 

1. Lisa katseklaasi pipetiga 12 tilka äädikhapet. 

2. Lisa tilgapudelist 10 tilka kontsentreeritud väävelhapet. 

3. Lisa 12 tilka heksanooli. 

4. Lisa naatriumkarbonaadi lahust, kuni intensiivne mullitamine lõppeb. Mis põhjustab 

mullide tekkimist? 

5. Nuusuta ettevaatlikult sünteesitud estrit. Mis lõhnaga on tekkinud ester? 

  



	
Kolmas	õpikoda	–	Põnevaid	katseid	keemias	

 

4. Keemiline salakiri 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

• Vatitikud 

• Paber 

• KSCN lahus  

• K4[Fe(CN)6] lahus 

• Na2S lahus 

• FeCl3 lahus 

Töö käik:  

1. Joonista paberile vatitikkudega pilt, kasutades selleks KSCN,  K4[Fe(CN)6] ja Na2S 

vesilahuseid. 

2. Lase pildil kuivada  nii kaua, kuni paberi pind on täielikult kuiv. 

3. Ilmuta pilt FeCl3 lahusega. Selleks pritsi lahust pildile. NB! Üks pritsimine korraga! 

4. Toimunud reaktsioonid: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………….. 

Millised tekkinud ühendid on värvilised ning mis värvi need on? 

  



	
Kolmas	õpikoda	–	Põnevaid	katseid	keemias	

 

5.  Kes suudab puhuda suurima mulli? 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

• Keeduklaas    

• Kõrs 

• Lauakate 

• Joonlaud 

• Nõudepesuvahend  

• Glütserool 

• Maisitärklis 

• Söögisooda 

• Äädikas 

Töö käik: 

1. Kaalu keeduklaas    m =  

2. Kaalu ca 10 g H2O    m =  

3. Lisa nõudepesuvahendit m =  

4. Proovi aluse peale puhuda 10 poolsfäärikujulist mulli.  

Kõige suurema mulli diameeter oli ……………………….. 

5. Lisa 1-2 ml glütserooli m =  

10st kõige suurema mulli diameeter oli ……………………….. 

6. Veel võib proovida maisisiirupi/ söögisooda/äädika lisamist.  

7. Lisatud maisitärklis m =  

10st kõige suurema mulli diameeter oli ……………………….. 

8. Lisatud söögisooda/äädikas m =  

10st kõige suurema mulli diameeter oli ……………………….. 

9. Parima segu massiprotsendid olid: 

Vesi Nõudepesuvahend Glütserool Maisitärklis Sooda/ äädikas 
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6. Lima 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

• PVA liim 

• Söögisooda 

• Boorhape 

• Toiduvärv 

• Keeduklaas 

• Lusikas 

Töö käik: 

1. Sega keeduklaasis kokku ~20 ml PVA liimi,1 tl söögisoodat, 2 ml 0,1% boorhappe lahust, 

1-3 tilka toiduvärvi. 

2. Sega ~3 min kuni keeduklaasi põhja on tekkinud üks suur klomp. Seejärel võid võtta segu 

keeduklaasist välja ja proovida seda deformeerida. NB! Kanna kummikindaid! 

Miks segu viskoossus suureneb? 

 

7. Kahoot! 

  



	
Neljas	õpikoda	–	Eraldusmeetodid	

Sidrunhappe (2-hüdroksüpropaan-1,2,3-trikarboksüülhape) 
eraldamine sidrunist 

Autorid: Ove Korjus ja Martin Maide 

Töö teoreetiline taust ja eesmärk: 

Töö eesmärgiks on eraldada sidrunitest sidrunhape. Töö toimub kahes etapis, kus esimese 

etapi eesmärgiks on puhastada sidrunimahlas olev sidrunhape muudest ühenditest. Selleks 

lisatakse sidrunimahlale kaltsiumkloriidi, mis sidrunhappega reageerides tekitab 

trikaltsiumditsitraattetrahüdraati ning sadeneb lahusest välja. Trikaltsiumditsitraattetrahüdraat 

eraldatakse lahusest filtreerimise teel. Teise etapi eesmärgiks on saada 

trikaltsiumditsitraattetrahüdraat kätte puhas sidrunhape. Selleks lisatakse kaltsiumtsitraadile 

väävelhapet, mille tulemusena toimub asendusreaktsioon ning tekib sidrunhape ja 

kaltsiumsulfaat (sade). Sidrunhappe puhtust kontrollitakse planaarkromatograafiaga. 

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

 2,5 M NaOH vesilahus 

 CaCl2  

 50% H2SO4 

 vesi 

 sidrun 

 fenoolftaleiini lahus 

 etanool, H2O, NH3*H2O 
voolutussegu (14:10:3) 

 Erlenmeyeri kolb (100 ml) 

 filterpaberid 

 kaal 

 pliit 

 magnetsegajapliit 

 magnetsegajapulk 

 mensuur 

 keeduklaas 

 Bürchneri lehter 

 ilmutuslahus (hapestatud KMnO4 

lahus) 

 spaatel 

 Petri tass 

 ahi, mikrolaineahi   

 filtrimisseade (klaasfilter + süstal + 
pudel) 

 tselluloosplaat 
planaarkromatograafiaks 

 automaatpipeti otsikud 

 Eppendorfi tuub 

 klaaspulk 

 marker 

 foolium 

 kuumaalused 

 kuumakindad 

 õhupall  
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Neljas	õpikoda	–	Eraldusmeetodid	

4. Kaaluge vajalik kogus kaltsiumkloriidi keeduklaasi ning lahustage see vees. Vee kogus ei ole oluline, aga 
mida vähem seda parem. 

 

5. Valage kaltsiumkloriidi lahusele sidrunimahl koos magnetsegajapulgaga. Tõstke keeduklaas pliidile, keerake 

magnetsegajapliit segama ning seadke temperatuuriks ~325 °C. Oodake 5-15 minutit, kuni tekib 

∗ 4 	sade. Tõstke keeduklaas kuumaalusele ning oodake kuni sade on täielikult põhja 

vajunud. Filtreerige see alarõhufiltratsiooni süsteemiga. 

 

6. Kaaluge Petri tass ning kirjutage selle mass allpool toodud punktiirile. Koputage süstlast sade Petri tassile, 
jaotage see ühtlaselt üle Petri tassi ning pange ahju 110 °C juurde. Kuivatage sadet ahjus, iga 10 minuti tagant 
klaaspulgaga segades, pool tundi. 

NB! Petri tass on ahjust välja võttes kuum – kasutage kuumakindaid ning kuumaalust. 

m(Petri tass) = ………… g 

 

7. Samal ajal, kui sade Petri tassil kuivab, peske ülejäänud nõud. Eriti hoolikalt puhastage Starteri pudel ning 
klaasfilter! 

 

8. Kaaluge kuivanud sade Petri tassiga ning arvutage sademe mass. 

m(Petri tass + sade) = …………. g   m(sade) = ………….. g 

 

9. Arvutage sidrunhappe saamiseks vajaminev väävelhappe mass 

3 → 3 ↓ 2  

 

M( ∗ 4  = 570.5  m(H2SO4) = ………… g 

n( ∗ 4  = ………... mol m(H2SO4)50% = ………… g 

M(H2SO4) = 98  ρ (H2SO4)50% = 1,3951 g/ml 

n(H2SO4) = ………… mol V(H2SO4) = ………...ml 

 



	
Neljas	õpikoda	–	Eraldusmeetodid	

10. Valage Petri tassilt ∗ 4  keeduklaasi. Lisage arvutatud kogus 50% väävelhappe lahust 

keeduklaasi. Lisage vett keeduklaasi, nii et kogu sade oleks lahusega kaetud. Asetage keeduklaasi 

magnetsegajapulk ning tõstke see magnetsegajapliidile. Seadke magnetsegajapliidi temperatuuriks 100 °C ning 

reguleerige pliit ka segama. Kuumutage 10 minutit. Tõstke keeduklaas järgnevalt kuumaalusele ning oodake 

kuni sade on täielikult põhja vajunud. Filtreerige see alarõhufiltratsiooni süsteemiga. 

11. Valage sidrunhappe lahus Starteri pudelist Petri tassile. Võtke natuke vedelikku Eppendorfi tuubi 

planaarkromatograafia jaoks ning viige Petri tass juhendajale, kes abistab teid produkti kuivatamisega 

mikrolaineahjus. 
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Viies	õpikoda	–	Orgaaniline	süntees	

  Tetrafenüültsüklopentadienooni süntees   

Autorid: Taavo Tähtjärv ja Jürgen Vahter 

Töö teoreetiline taust ja eesmärk: 

Orgaaniline keemia uurib orgaaniliste ühendite struktuuri, sünteesi ja reaktsioone. Orgaaniline süntees on 

orgaanilise ühendi saamiseks kasutatav reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja 

füüsikaliste protseduuride rakendamisega.  

Antud töö eesmärgiks on tutvuda orgaanilise sünteesi ja selleks kasutatavate vahenditega. Selles praktikumis 

sünteesitakse 1,3-difenüül-2-propanooni ja 1,2-difenüületaan-1,2-diooni vahelises reaktsioonis 

tetrafenüültsüklopentadienoon, mis on tumevioletne kristalliline aine. Antud saadust kasutatakse peamiselt 

metallorgaanilistes ühendites, mõnes katalüsaatoris ja samuti lähteainena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M(C14H10O2)=210	g/mol	

M(C15H14O)=210	g/mol M(C29H20O)=384	g/mol	

O

O

O+
KOH

2-propanool

O



	
Viies	õpikoda	–	Orgaaniline	süntees	

Vajalikud vahendid ja reaktiivid: 

 25 ml ümarkolb 

 magnetsegaja pulk 

 magnetsegaja pliit 

 õhkjahuti 

 statiiv, käpp, muhv 

 jäävann 

 spaatel 

 pintsetid 

 kaal 

 filtrimisseade (klaasfilter+süstal+pudel) 

 keeduklaas 

 planaarkromatograafia plaat 

 Petri tass 

 foolium 

 automaatpipeti otsikud 

 filterpaber 

 UV-lamp 

 Eppendorfi tuubid 

 dibensüülketoon 

 bensiil 

 2-propanool 

 1 M KOH lahus 

 etüülatsetaat 

 tolueen 

 95% etanool  

 heksaan 

 

  



	
Viies	õpikoda	–	Orgaaniline	süntees	

Töö käik: 

1. Ühendi süntees 

1) Kinnitage 25 ml ümarkolb statiivi külge ja pange sinna magnetsegajapulk. Kaaluge paberile poolanalüütilisel 

kaalul 0,2 g dibensüülketooni ja lisage see ümarkolbi. Lisage ümarkolvis olevale dibensüülketoonile 0,2 g 

bensiili ja 2,0 ml 2-propanooli  

2) Asetage ümarkolvile õhkjahuti. Lülitage magnetsegaja sisse ning kuumutage ainete segu         130 ºC-l pliidil 

kuni ainete täieliku lahustumiseni. Kui lähteained on lahustunud, tõstke pliidi temperatuur 150 ºC-ni.  

3) Kui 2-propanool hakkab jahuti otsast kolbi tagasi tilkuma (10 min), eemaldage korraks kolvilt jahuti ja lisage 

tilkhaaval pipetiga ca 0,5 ml 1 M KOH lahust 2-propanoolis. Lahus värvub hüdroksiidi lisamisel violetseks. 

Jätkake lahuse kuumutamist 150 kraadi juures 15 minutit. 

4) 15 min möödumisel lülitage küte välja ja liigutage ümarkolb kuuma pliidi kohalt ära. Jahutage 

reaktsioonisegu toatemperatuurini (10 min) ja seejärel hoidke kolbi 5 minutit jäävannis. 

5) Lõigake filterpaberist süstla põhja lisafilter. Eraldage sade alarõhufiltratsiooni süsteemi abil lahusest. Peske 

kolbi 2 ml 2-propanooliga ning lisage see süstlasse. Kuivatage sadet süstlas õhuvoolu abil ning seejärel kandke 

sade süstlast filterpaberile. Peske ümarkolb ja magnetsegaja pulk väikese (2 ml) koguse 95% etanooliga.  

 

2. Ümberkristallimine 

1) Tõstke spaatli ja kaalumispaberi abil saadus tagasi pestud kolbi. Asetage sinna ka magnetsegaja pulk. 

Asetage kolvile ka jahuti. Kristallige saadus ümber tolueeni-etanooli (1:1) segus. NB! Tegemist on uimastava 

ja väga lenduva lahusega.  

2) Lisage sademele peale 8 ml tolueeni-etanooli segu ja kuumutage seejärel lahust segamisel      150 ºC pliidil, 

et lahus hakkaks keema. 10 minuti pärast kontrollida, kas kogu sade on lahustunud. Jälgida tuleks vedeliku piiri, 

kas seal on näha sadet. Hoiduda lahusti ära aurutamisest! 

3) Lahustumata sademe paremaks lahustamiseks lisage kolbi 1 ml tolueeni-etanooli segu. Vajadusel korrake 

tegevust 5 minuti möödudes.  

4) Kui kogu sade on lahustunud, siis liigutage ümarkolb kuuma pliidi kohalt ära. Jälgige kuidas saadus hakkab 

lahusest välja sadenema.  
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Viies	õpikoda	–	Orgaaniline	süntees	

4) Lahustada bensiil ja dibensüülketoon 2-propanoolis ning tunnusaine ja sünteesitud saadus tolueeni ja etanooli 

segus (1:1) 

5) Kandke sünteesitud aine, tunnusaine ja mõlema lähteaine (bensiil, dibensüülketoon) lahused  automaatpipeti 

otsikuga stardijoonele. 

6) Asetage kromatograafiaplaat pintsettidega stardijoonepoolse otsaga eluendi sisse nii, et stardijoon oleks 

paralleelne eluendi nivooga keeduklaasis.  

7) Sulgege nõu fooliumiga ja laske eluendil tõusta kuni ca 2 cm kauguseni plaadi ülemisest servast.  

8) Võtke pintsettidega kromatograafiaplaat elueerimisnõust välja, märkige ära koht kuhu eluent jõudis ning 

kuivatage plaat õhu käes liigutades.  

9) Vaadake plaati UV-lambi all, kõik komponendid pole tavalise valguse käes nähtavad. Tõmmake ainete poolt 

plaadile tekitatud laikudele harilikuga pliiatsiga õrnalt ringid ümber. Arvutage ainete retentsiooni faktorid. 
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Kuues	õpikoda	–Spektroskoopia	

Glükoosi sisalduse määramine moosis 

Autorid: Joana Jõgela ja Kaarel Siimut 

Töö teoreetiline taust ja eesmärk: 

Süsivesikud ehk suhkrud on inimorganismi jaoks ühed tähtsaimad toitained. Selles õpikojas uurime lähemalt 

üht lihtsahhariidi - glükoosi. Lisaks glükoosile on levinud lihtsuhkruteks ka sahharoos (tavaline valge suhkur), 

fruktoos (puuviljasuhkur) ja laktoos (piimasuhkur). Selles töös uurime glükoosi sisaldust erinevates moosides 

spektroskoopia abil. Töö eesmärgiks on spektroskoopiliselt määrata moosis glükoosi kontsentratsioon. 

Vajaminevad vahendid ja reaktiivid: 

 glükoosi emalahus (0,30 mg/ml) 

 DNSA(3,5-dinitrosalitsüülhappe) 

lahus (10 mg/ml). 

 moos 

 20 % H2SO4 vesilahus 

 2 M NaOH vesilahus 

 destilleeritud vesi 

 magnetsegaja pliit 

 magnetsegaja pulk 

 filterpaber 

 lehter 

 keeduklaas (250 ml) 

 katseklaaside hoidja 

 katseklaasid (6 tk) 

 50 ml mõõtekolb (2 tk) 

 25 ml kooniline kolb (1 tk) 

 mõõtepipett (1 ml (2 tk), 5 ml (2 tk) 

ja 10  ml (1 tk)) 

 pipeti pump 

 mõõtesilinder (15 ml) 

 Pasteuri pipetid 

 kaal 

 veekeedukann 

 spektromeeter koos Vernier 

seadmega 

 küvetid  

 marker 

 foolium 

 

 

  



	
Kuues	õpikoda	–Spektroskoopia	

Töö käik:  

1. Proovi valmistamine 

1. Kaaluge umbes 1 gramm moosi 25 ml koonilisse kolbi.  

Kaalutud moosi mass ………..g.  

2. Lisage moosile 10 ml 20 % H2SO4, lisage kolbi magnetsegaja pulk ja katke kolb fooliumiga. Soojendage ja 

segage lahust magnetsegaja pliidil 150 oC (tabloo näit) juures umbes 15 minutit.  

3. Jätke segu jahtuma ning lisage mõõtesilindriga ettevaatlikult 12 ml 2 M NaOH lahust. Segage lahus taaskord 

läbi.  

4. Filtreerige segu 50 ml mõõtekolbi ning lisage mõõtkolvi kaelal oleva jooneni destilleeritud vett. Segage lahus 

korralikult läbi.  

5. Mõõtke mõõtepipetiga 2,5 ml lahust, lisage see teise 50 ml mõõtekolbi ning lisage jooneni destilleeritud vett. 

Segage lahus korralikult läbi. See on uuritav lahus! 

6. Võtke 1 katseklaas ja kirjutage sellele peale M täht. Pipeteerige sinna 1 ml mõõtepipetiga 1 ml uuritavat 

lahust, lisage teise 1 ml mõõtepipetiga 1 ml DNSA lahust ning 5 ml mõõtepipetiga 2 ml destilleeritud vett. 

Aseta katseklaas katseklaasihoidjasse.  

2. Kalibreerimislahuste valmistamine 

1. Asetage 5 katseklaasi katseklaasihoidjasse ja tähistage need järgnevalt: 0, 1, 2, 3, 4.  

2. Valmistage 5 katseklaasi alljärgneva tabeli järgi lahused: 

Katseklaasi tähis 0 1 2 3 4 

Glükoosi emalahus (ml) 0 0,5 1 1,5 2 

DNSA lahus (ml) 1 1 1 1 1 

Destilleeritud vesi (ml) 3 2,5 2 1,5 1 

Kokku (ml) 4 4 4 4 4 

NB! Kasutage glükoosi emalahuse pipeteerimiseks 5 ml mõõtepipetti ja DNSA lahuse pipeteerimiseks 1 ml 

mõõtepipetti ning destilleeritud vee lisamiseks 5 ml mõõtepipetti. 

 

3. Värvusreaktsiooni läbiviimine 

1. Segage kõik katseklaasid läbi. Selleks pange pöial tihedalt katseklaasi peale ja loksutage. 

2. Lisage keeduklaasi umbes 60 ml keedetud vett, et järgnev protsess oleks kiirem. Pange veega keeduklaas 

magnetsegaja pliidile soojenema (tabloo näit 150 oC). Asetage kõik 6 katseklaasi veega keeduklaasi. 

3. Oodake umbes 10 minutit (või  kuni on toimunud) silmaga nähtav värvimuutus.  



	
Kuues	õpikoda	–Spektroskoopia	

4. Eemaldage katseklaasid veest  ja asetage katseklaasihoidjasse. Olge ettevaatlik, katseklaasid on kuumad! 

5. Lisage igasse katseklaasi 10 ml mõõtepipetiga 6 ml destilleeritud vett ning segage.  

6. Täitke alljärgneva tabeli tühjad lahtrid. 

Glükoosi emalahuse kontsentratsioon: c(glükoos) = 0,30 mg/ml 

Katseklaasi tähis 0 1 2 3 4 

Glükoosi emalahus (ml) 0 0,5 1 1,5 2 

Glükoosi mass (mg)      

Lahust kokku (ml) 10 10 10 10 10 

Glükoosi kontsentratsioon (mg/ml)      

 

4. Lahuste mõõtmine 

1. Enne lahuste neelduvuste mõõtmist tuleb spektromeeter kalibreerida. Selleks täitke küvett destilleeritud 

veega ning vajutage CAL nuppu. Seda tuleb teha ainult 1 kord! 

2. Mõõtke tehtud kalibreerimislahuste neelduvused 430 nm juures. Selleks täitke küvett lahusega ja asetage see 

spektromeetrisse, sulgege kaas ning lugege näit ja märkige üles järgnevasse tabelisse spektromeetri näidu tulpa. 

Katseklaas Spektromeetri näit (A) A-A0 

0   

1   

2   

3   

4   

3. Joonestage saadud andmetest kalibreerimisgraafik (järgmisel lehel), kus x-teljel on kontsentratsioon ning y-

teljel vastavate lahuste neelduvused, millest on 0-lahuse neelduvus juba maha arvestatud. 

4. Mõõtke moosi lahuse neelduvus. 

Moosi lahuse neelduvus: …………… 

Moosi lahuse neelduvus – 0-lahuse neelduvus: ……….. 

5. Tõmmake katsepunktidest läbi sirge, mis oleks võimalikult lähedal kõigile punktidele.  
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