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1. Niinimetatud magneesiumiõli ei ole tegelikult õli, vaid massi järgi 31% MgCl2

vesilahus (ρ = 1,31 g/cm3). Seda kaevandatakse ürgse Zechsteini mere põhja
tekkinud  soolalademetest,  kuid  kaalu  abil  on  magneesiumiõli  võimalik
valmistada ka kodustes tingimustes MgCl2·6H2O soolast.
a) Arvuta, mitu grammi i) MgCl2 ja ii) vett sisaldab 200 cm3 magneesiumiõli. (1)
b) Arvuta,  mitu  grammi  i) MgCl2·6H2O  ja  ii) vett  tuleb  kokku  segada,  et

valmistada 200 cm3 magneesiumiõli. (3)
Magneesiumiõli  on  võimalik  valmistada  ka  kaalu  kasutamata,  lähtudes
küllastunud lahusest, mis sisaldab temperatuuril 0 °C 52,9 g MgCl2 100 g vees.
с) Arvuta kristallhüdraadi valem (MgCl2·xH2O), mis vastab i) magneesiumiõli ja

ii) küllastunud lahuse koostisele. (2)
d) Arvuta, mitu cm3 vett (ρ = 1,00 g/cm3) tuleb lisada küllastunud lahusele, et

valmistada 200 cm3 magneesiumiõli. (2)
e) Vali järgnevate laborinõude seast need, mille abil saab kaalu kasutamata

valmistada  200 cm3 magneesiumiõli:  250 cm3-ne  keeduklaas,  lehter,
kooniline  kolb,  klaaspulk,  deflegmaator,  ümar  seisukolb,  5,0  cm3-ne
katseklaas, klaasfilter, 200,0 cm3-ne mõõtekolb, jaotuslehter, 250,0 cm3-ne
mõõtesilinder. (2) 10 p

2. Magneesium  on  raua  ja  alumiiniumi  järel  kõige  sagedamini  kasutatav
struktuurne metall.  Muuhulgas saadakse magneesiumi ka mereveest: esmalt
sadestatakse  magneesiumi  ioonid  kustutamata  lubjaga  (CaO),  seejärel
neutraliseeritakse tekkinud hüdroksiid vesinikkloriidhappega ning saadud soola
sulatamisele järgneval elektrolüüsil moodustuvad Mg ja Cl2.
a) Lõpeta ja tasakaalusta reaktsioonivõrrandid: i) CaCO3 → CaO + …,

ii) Mgx+ + CaO + H2O → Mg(OH)x + …; iii) Mg(OH)x + HCl → MgClx + …. (3)
b) Kirjuta i) katoodil ja ii) anoodil toimuvate reaktsioonide võrrandid. (2)
c) Arvuta, mitu minutit kulub 600 kg Mg saamiseks, kui elektrolüüsi efektiivsus

on 85% ning voolutugevus on 200 kA (F = 96485 A·s/mol). (2)
Moodustunud kloorist  regenereeritakse vesinikkloriidhape selle  reageerimisel
vee elektrolüüsil saadud vesinikuga.
d) Arvuta, mitu kg H2 läheb vaja 1750 kg Cl2 redutseerimiseks. (1)
e) Arvuta, mitu minutit kulub 50 kg H2 tootmiseks, kui vee elektrolüüsi efektiiv-

sus on 75% ning voolutugevus on 100 kA. (2)  10 p

3. Keemik Magnus sai analüüsiks Teise maailmasõja aegse Jaapani sõjalen-
nuki  keretüki.  Talle  öeldi,  et  kere  on  tehtud  sulamist  AA7075,  mis  koosneb
peamiselt alumiiniumist ja tsingist, kuid võib sisaldada ka muid metalle. Sulami
kolmanda põhimetalli W tuvastamiseks kandis Magnus 0,2021 g sulamit 100,00
cm3-sse mõõtekolbi ning lisas ülehulgas lahjendatud lämmastikhapet.  Reakt-
siooni lõppedes viis ta lahuse ruumala 100,00 cm3-ni, lisades vett (lahus A).

a) Lõpeta ja tasakaalusta reaktsioonivõrrandid:
i) Al + HNO3 → … + NO + H2O; ii) Zn + HNO3 → … + N2O + H2O. (2)

Titrandi  valmistamiseks  kandis  Magnus  teise  mõõtekolbi  1,345 g
Na2EDTA·2H2O (M = 372,24 g/mol) ning viis lahuse ruumala vee lisamisega
100,00 cm3-ni (lahus B).
b) Arvuta EDTA kontsentratsioon lahuses B (mol/dm3). (1)
c) Arvuta  metallikatioonide  summaarne  moolihulk  lahuses  A,  kui  selle

alikvoodi  ruumalaga  10,00  cm3 tiitrimiseks  kulus  keskmiselt  20,05  cm3

lahust B. EDTA reageerib metallikatioonidega suhtes 1:1. (2)
d) Arvuta analüüsiks võetud tükis sisalduva metalli W moolide hulk, kui Al, Zn

ja W massiprotsendiline sisaldus on vastavalt 91,5%, 6,0% ja 2,5%. (3)
e) Tuvasta arvutuste abil metall W. (2) 10 p

4. Skeemil on toodud niinimetatud protoonse käsna (C14H18N2) sünteesirada.
Tähtedega  A ja  B on tähistatud tuntud funktsionaalrühmad ning numbritega
järgmised reagendid: H2/kat.; HNO3 + H2SO4; CH3I (ülehulgas); HNO3 + H2SO4.

a) Tuvasta funktsionaalrühmad A ja B. (2)
b) Tuvasta reagendid 1–4. (4)
c) Joonista 2. reaktsiooni kahe võimaliku kõrvalprodukti (C10H6A2)

struktuurivalemid. (2)
d) Joonista lõpp-produkti C14H18N2 struktuurivalem. (1)
e) Selgita, miks lõpp-produkt on tugev alus. (1) 10 p

5. Orgaanilises  sünteesis  kasutatakse  metalli  M ühendeid  (R–M–X).  Need
saadakse metalli M reaktsioonil ühenditega R−X, kus X on halogeen ning R on
alküül- või arüülrühm. Metalli  M toodetakse ka reaktsioonil elementide  M ja  L
soolade ja oksiididega ning lihtainega Q: (1) MCO3·LCO3 → MO + LO + CO2

(2) MO + Q → M + QO2 (3) LO + QO2 → LQO3

a) Tuvasta  arvutuste  abil  metall  M,  kui  selle  massiprotsendiline  sisaldus
oksiidis MO on 60%. (1,5)

b) Tuvasta arvutuste abil elemendid L ja Q, kui elemendi L massiprotsendiline
sisaldus ühendites LCO3 ja LQO3 on vastavalt 40,0% ja 34,5%. (3)

Ühendi R–M–X kaudu on võimalik sünteesida 1-naftoehapet vastavalt alltoodud
skeemile, kus numbritega on tähistatud reagendid: X2/kat.; HX; M; CO2.

c) Tuvasta reagendid 1–4. (4)
d) Tuvasta  arvutuste  abil  element  X,  kui  selle  massiprotsendiline  sisaldus

ühendis MX2 on 74,5%. (1,5) 10 p


