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Keemilise analüüsi 
üldküsimused
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Analüütilise keemia eesmärk

• Analüütilise keemia eesmärk: mitmesuguste 
objektide keemilise koostise määramine

• Analüüsi tehes võib küsida kahte tüüpi küsimusi:

Kvalitatiivne analüüs
qualitative analysis,

non-targeted analysis

1. Millised ained on uuritavas 
objektis sees?

2. Kui palju on neid aineid 
uuritavas objektis sees?

Kvantitatiivne analüüs
quantitative analysis
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Analüüsiobjekt ja analüüt
• Analüüsiobjekt (analysis

object) on objekt, mille 
keemilist koostis me keemilise 
analüüsi teel määrame

• Enamasti ei määrata mitte 
objekti täielikku keemilist 
koostist vaid ainult mõnede 
konkreetse juhu jaoks 
huvipakkuvamate ainete –
analüütide – sisaldust
– Vahel on eesmärk saada 

võimalikult ulatuslik pilt proovi 
koostise kohta: non-targeted
analysis
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Pestitsiidid

Tiabendasool:
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Analüüsiobjekt ja Proov
• Analüüsiobjekte enamasti ei kasutata tervenisti analüüsiks

– Selle asemel võetakse objektist analüüsiks proov

• Proov (sample) on osa analüüsiobjektist, mida kasutatakse 
analüüsil

• Proov peab olema esinduslik!
– St, proovi koostis peab vastama analüüsiobjekti koostisele

• Kaks varianti:
– „Reaalne“ proov: mingi kogus analüüsiobjekti võetakse ära

– Kohapeal (reaalajas) analüüsimine (in situ, on-line, ...)
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„Reaalne“ Proov
• „Klassikaline“ keemiline analüüs
• Suurem jagu analüüsi käib jätkuvalt nii

Proovi võtmine
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„Kohapeal“ analüüsimine
• Sensorid, mobiilsed spektromeetrid jne
• Pidev analüüs, monitoorimine, ...
• Üha kasvav trend, aga raskused on suured
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The ARGO project, http://www.argo.ucsd.edu/
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Analüüt ja maatriks

• Analüüt (analyte) on aine, mille sisaldust me 
analüüsiobjektis määrata soovime

• Maatriks (matrix) on proovi see osa, mis ei ole 
analüüt

– (Täpsustus: kui analüüt on põhikomponent, siis on ta 
ka maatriksi koosseisus)

Proov  =  Maatriks  +  analüüt

Kui kõrged/madalad võivad 
olla analüütide sisaldused 

proovides?
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Kvantitatiivne analüüs kui mõõtmine

• Kvantitatiivne analüüs on sisuliselt 
analüüsiobjektis analüüdi sisalduse mõõtmine
– Vahel kasutatakse kvantitatiivse keemilise analüüsi 

kohta väljendit keemiline mõõtmine
– Enamasti mõistetakse keemilist analüüsi kui 

protseduuri, mis koosneb ühest või mitmest 
keemilisest mõõtmisest
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Sisaldus

• Analüüdi sisaldus (content) proovis võib olla 
esitatud mitmeti:
– Analüüdi sisaldus moolides liitri objekti kohta
– Analüüdi protsendiline sisaldus objektis
– Analüüdi sisaldus milligrammides grammi objekti 

kohta
– Analüüdi sisaldus milligrammides liitri objekti kohta
– ...
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Selektiivsus

Näiteid vaatame kogu kursuse jooksul...

Üheks võtmeküsimuseks keemilise 
mõõtmise juures on SELEKTIIVSUS:

Mõõdetud peab saama just analüüdi 
sisaldus, mitte mingi muu aine oma!
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Analüüt
• Analüüt võib olla: 
Analüüdi 

tüüp
Analüüsiülesande näide

Element Mulla fosforisisalduse määramine, 
joogivee kaaliumisisalduse määramine, 

terase koobaltisalduse määramine
ioon Juurvilja nitraadisisalduse määramine

Molekul Puuviljades askorbiinhappe (C-
vitamiini) määramine, 

bensiinis benseeni määramine
Ainete 
kogum

Liha valgusisalduse määramine,
Leiva kiudainesisalduse määramine,

Pinnase õlireostuse määramine
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Analüüt Objekt Mõõtesuurus Ühik

1 Kroom Joogivesi Kroomi 
üldsisaldus 
joogivees

mg/l
(mg kroomi 

aatomeid 
liitris vees)

2 Kroom VI Joogivesi Kroom VI 
sisaldus 

joogivees

mg/l
(mg kroom 
VI aatomeid 
liitris vees)

3 Kromaat-
ioon 

CrO4
2-

Joogivesi Kromaatiooni 
sisaldus 

joogivees

mg/l
(mg 

kromaat-
ioone liitris 

vees)

Näide: Analüüt, Mõõtesuurus
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Näide: Kroom ei ole vees aatomite kujul!
• Kroom VI esineb vees põhiliselt kahe ioonina:

– Kromaat CrO4
2- (neutraalses ja aluselises 

keskkonnas)
– Dikromaat Cr2O7

2- (happelises keskkonnas)

• Kroom III esineb olenevalt keskkonnas 
sisalduvatest teistest ainetest väga mitmesuguste 
komplekside kujul
– Puhtas vees on nn akvakompleksid, nt: Cr(H2O)6

3+

Kui elemendi kohta määratakse mitte ainult üldsisaldus 
vaid ka erinevate esinemisvormide sisaldused, siis on 
tegemist ühendiliigitus-analüüsiga (speciation 
analysis)
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Näide: Analüüt, Mõõtesuurus

• 1. ja 2. juhul on selles näites tegemist kroomi kui 
elemendi sisalduse määramisega: element-
analüüs (elemental analysis)
– Esimesel juhul on tegemist nn üldkroomi määramisega
– Teisel juhul määratakse konkreetset kroomi vormi

• 3. juhul määratakse konkreetset keemilise osakese 
sisaldust

Kõik kolm on erinevad analüüdid!

Need on erinevad mõõtesuurused!
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Mõõtesuurus: üldsisaldus või “eraldatav” 
sisaldus

• Mõõtesuurusi võib liigitada ka “täielikkuse” 
alusel:
– Kui eesmärgiks on  kõigi analüüdi esinemisvormide 

(molekul, ioon, ...) määramine proovis, siis on 
mõõtesuuruseks analüüdi kogu- ehk üldsisaldus
proovis.

– Eesmärgiks võib olla ka “lahustuva”, “ekstraheeritava” 
või “biosaadava” analüüdi osa määramine.

• Näited:
– Keraamika glasuurilt lahustuva plii hulga määramine
– Biosaadava fosfori hulk mullas
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Analüüsimeetod ja -metoodika
• Keemiline analüüs on enamasti paljuetapiline 

protsess
• Analüüsimeetod (technique) on põhimõtteline 

menetlus teatud liiki objektides teatud analüüdi 
sisalduse määramiseks
– Näiteks EDTA-ga tiitrimine

• Analüüsimetoodika (analysis method, analysis
procedure) (nimetatakse ka analüüsimeetodiks) on 
detailne eeskiri analüüsi läbiviimiseks
– Näiteks EDTA-ga tiitrimise metoodika tsingi 

määramiseks vase-tsingi sulamites
– Detailsuse aste võib minna välja milliliitrite ja 

anumate kujuni
02.09.2019 18

Analüüsimeetodid

Keemilised

- Tiitrimeetria
Happe-aluse
Kompleks.
Redoks
...

- Gravimeetria

Füsiko-keemilised

- Elektrokeemilised
Potentsiomeetria
Kulonomeetria
Amperomeetria
Konduktomeetria
...

- Kromato-graafilised
Gaasikromatograafia
Vedelikkromatograafia

Füüsikalised

- Spektroskoopia
UV ja nähtav valgus
IR kiirgus
Röntgenkiirgus
...

- Massi-spektromeetria

Instrumentaalmeetodid

Loetelud ebatäielikud
Jaotus tinglik

Palju on kombineeritud meetodeid
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Analüüsi 
etapid (1)

1. Meetodi/metoodika
Valimine/loomine

4. Proovi jagamine identseteks 
Alamproovideks, peenestamine,

homogeniseerimine

3. Proovi võtmine

5 Proovi ettevalmistamine (minerali seeri-
mine või ekstraheerimine) ja lahuse 
valmistamine

6. Segajate mõju ( interferences ) 
elimineerimine:

2. Metoodika valideerimine

Juba valideeritud ja 
rutiinkasutuses 

oleva metoodika korral

Juhul, kui alamproove ei võeta ja 
paralleelid tehakse sõltumatutest 

proovidest

Juhul, kui segavaid mõjusid pole

Mõnesid analüüsiaparaate
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6. Segajate mõju (interferences) 
elimineerimine: 
a. Eraldamine                   või 
b. Modifikaatorite/maskeerjate 

lisamine 

9. Füüsikaliste või keemiliste suuruse mõõtmine, 
mis on seotud analüüdi konsentratsiooniga proovis 

10. Tulemuse arvutamine ja selle usaldusväärsuse 
(määramatuse) hindamine 

8. Analüüsiaparatuuri kalibreerimine

7. Kalibreerimisproovide või -lahuste 
valmistamine 

Mõnesid analüüsiaparaate 
igapäevaselt ei kalibreerita 

Analüüsi 
etapid (2)

Analüütilise signaali               

Näide: Tiabendasooli määramine apelsinides vedelik-
kromatoraafia-massispektromeetria meetodil
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Näide: Tiabendasooli määramine apelsinides vedelik-
kromatoraafia-massispektromeetria meetodil
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Analüüsimetoodika rakendusala 
(rakendusulatus)

• Analüüsimetoodika rakendusala määratleb:
– Milliseid analüüte
– Millistes maatriksites
– Millistes sisalduste vahemikes

metoodika võimaldab määrata
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Analüüsimetoodika rakendusala 
(rakendusulatus)

• Sama analüüdi jaoks erinevates maatriksites või 
erinevate sisalduste korral võib olla vaja täiesti 
erinevaid metoodikaid

• Näide:
– Bensoehappe määramine limonaadis HPLC meetodil 

on tehtav peaaegu ilma proovi ettevalmistuseta (piisab 
lahjendamisest)

– Bensoehappe määramine majoneesis vajab keerukat 
proovi ettevalmistamise etappi
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Meetodi/Metoodika karakteristikud

• Saab grupeerida:
– selektiivsus, spetsiifilisus, identiteedi kinnitamine

– täpsuskarakteristikud: täpsus, kordustäpsus, tõesus
(õigsus), mõõtemääramatus, saagis (recovery)

– Avastamispiir, määramispiir

– lineaarsus, lineaarne ala, tundlikkus

– kapriissus/(mittekapriissus=robustsus)

– kiirus, töömahukus

– vajalik proovi suurus
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Selektiivsus, spetsiifilisus
• Et üldse mingit mõistlikku tulemust saada, tuleb 

analüüdi identiteet usaldusväärselt kindlaks teha:

– Tuleb demonstreerida, et analüütiline signaal on 
just nimelt analüüdi poolt põhjustatud!

– ... ja ei ole põhjustatud mingite muude proovis 
sisalduvate ainete poolt

– ... ja need muud proovis sisalduvad ained ei avalda 
signaali suurusele mõju

Selektiivsus
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Selektiivsus, spetsiifilisus

• Selektiivsus iseloomustab, mil määral metoodika 
suudab määrata proovis analüüti ilma, et 
määramist segaksid proovi teised komponendid

• Spetsiifilisus on 100% selektiivsus
– Meetodid on harva täielikult spetsiifilised
– Metoodikad oma kitsas rakendusalas võivad seda olla

• Praktilises mõttes (mitte absoluutses mõttes)

Definitsioonid:

Selectivity in Analytical Chemistry (IUPAC Recommendations 2001), IUPAC, 
2001.

Saadaval tasuta:   http://www.iupac.org/

Selektiivsus
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Selektiivsus, spetsiifilisus

• Proovi teisi komponente, mis segavad analüüdi 
määramist, nimetatakse segajateks

• Segaja võib toimida kahel moel:
– Käitub metoodika jaoks nagu analüüt

• Saadakse kõrgendatud tulemused
– Segab metoodika toimimist

• Tulemused võivad olla olenevalt olukorrast kas kõrgendatud 
või alandatud

Selektiivsus
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Spetsiifilisus üldises ja kitsamas mõttes
• Võtmerolli mängib see, milliseid aineid võib 

proov tulenevalt oma olemusest ja päritolust 
sisaldada

• Näide:
– Bensoehappe lisandi määramine bensaldehüüdis 

happe-aluse tiitrimise teel
– Happe-aluse tiitrimine pole üldse selektiivne 

bensoehappe suhtes
– Samas, keemilistel põhjustel bensaldehüüdis 

praktiliselt puuduvad muud happed
– See võimaldab kasutada madala üldise selektiivsusega 

meetodit, kuid saavutada konkreetse rakenduse juures 
kõrge selektiivsus

Selektiivsus
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Erinevate meetodite selektiivsus

spetsiifiline

Selektiivsus

Keskmise 
selektiivsusegaMitteselektiivne

Väga 
selektiivne

Hape-alus 
tiitrimine

(kindla happe 
määramisel)

Molekul-
spektrofotomeetria

Kromatograafilised meetodid

Tiitrimine EDTA-ga

LC-HRMSMS

Selektiivsus

Aatomspektroskoopia
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Täpsus

• Terminit täpsus kasutatakse kahes tähenduses:

• täpsus kordustäpsuse (precision) mõistes: 
korduvmõõtmiste tulemuste omavahelist 
kokkulangevust iseloomustav suurus
– Iseloomustab juhuslikku viga
– Tavalisim väljendaja: standardhälve

• täpsus summaarse täpsuse (accuracy) mõistes: 
Sisaldab endas nii kordustäpsust kui ka tõesust
– Sellise täpsuse väljendajaks on mõõtemääramatus

Täpsuskarakteristikud
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Tõesus (Õigsus)
• Tõesus (trueness) on metoodika omadus anda 

tulemusi, mille keskmine on lähedane tõelisele 
väärtusele (true value)

• Metoodika tõesuse iseloomustajaks on 
süstemaatiline viga (systematic error)

• Kogu viga koosneb süstemaatilisest (systematic
error) ja juhuslikust (random error) veast

• Tõesuse tavalised väljendusviisid on
– süstemaatiline hälve (bias)
– Saagis (recovery)

Täpsuskarakteristikud
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Metoodika saagis
• Saagis R (recovery) näitab seda, milline osa 

proovis olevast analüüdist saab lõppkokkuvõttes 
mõõdetud

• Saagise väärtused on sageli alla 1, mis on tingitud 
sellest, et mitmesugustel põhjustel jääb osa 
analüüti määramata

tegelik

metoodika

C

C
R 

Täpsuskarakteristikud
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Kordustäpsus
• Kordustäpsus iseloomustab metoodika “juhuslikku viga”

– ehk juhuslikke määramatuse komponente

• Kui korduvmõõtmised on tehtud lühikese ajavahemiku 
jooksul samas laboris sama inimese poolt samades 
tingimustes, räägitakse korduvusest (repeatability)

• Kui pikema ajaperioodi jooksul samas laboris, siis 
räägitakse laborisisesest korratavusest (within-lab
reproducibility, intermediate precision)
– Alternatiivne termin: mõõtmise vahepealne korduvustäpsus

• Kui erinevates laborites, siis räägitakse 
laboritevahelisest korratavusest (between-lab
reproducibility)

Täpsuskarakteristikud
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Kordustäpsuse arvuline väljendamine
• Tavalisim arvkarakteristik on korduvmõõtmiste 

väärtuste standardhälve:

1

)(

)( 1

2








n

yy

ys

n

i
i

Täpsuskarakteristikud
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Kordustäpsus, tõesus, täpsus

Olukord
Kordus-
täpne?
precise?

Tõene?
true?

Täpne?
accurate?

Ei Ei Ei

Ei Jah Ei

Jah Ei Ei

Jah Jah Jah

Täpsuskarakteristikud
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Juhuslik 
viga Kordustäpsus 

(precision)
Standard-

hälve

Mõõte-
määramatus

Süstemaatiline 
hälve (saagis)

Täpsus 
(accuracy)

(Kogu)
Viga

Süstemaatiline 
viga

Tõesus 
(trueness)

Vea tüüp Metoodika 
karakteristik

Karakteristiku 
väljendaja

ˇ
ˇ

Täpsuskarakteristikud 02.09.2019 38

Mõõte-
suurus, Y

Tõeline 
väärtus

Mõõteväärtus, -viga ja -määramatus

Mõõte-
väärtus

yyT

Mõõteviga

 = y - yT

y+Uy-U

Määramatuse piirid
y – U  …  y + U

Täpsuskarakteristikud
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Mõõtetulemus e. analüüsitulemus
• Kirjutusviis:

Kütuse benseenisisaldus on
Cbenseen = (32 ± 6) mg/kg, k = 2, norm.

• Kujutab endast mõõtetulemuse esitust ja tähendab 
järgmist:

• Benseeni tõeline sisaldus uuritud kütuses asub 
vahemikus 26 … 38 mg/kg tõenäosusega ca 95%

Täpsuskarakteristikud
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Avastamispiir, Määramispiir

• Avastamispiir (ka detekteerimispiir) (limit of detection, 
LoD) on vähim analüüdi sisaldus proovis, mida on antud 
metoodikaga veel võimalik usaldusväärselt detekteerida 
ja identifitseerida

• Määramispiir (ka kvantiseerimispiir) (limit of 
quantitation, LoQ) on madalaim analüüdi sisaldus 
proovis, mida antud metoodika võimaldab 
usaldusväärselt kvantitatiivselt määrata.
– Vahel defineeritakse määramispiir kui madalaima 

kontsentratsiooniga punkt kalibreerimisgraafikul

Avastamispiir, määramispiir
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Tulemuse esitamine

Avastamispiir    3 µg/l

Määramismispiir   10 µg/l

Analüüdi
Sisaldus

Tulemus: 1.8 µg/l
Vastus: “Analüüdi esinemist pole võimalik tuvastada”

Tulemus: 5.2 µg/l
Vastus: “Analüüt esineb jälgedes”

Tulemus: 15.3 µg/l
Vastus: “Analüüdi sisaldus proovis on 15.3 µg/l”

(Oluline on ka tulemuse määramatus!)

Avastamispiir, määramispiir 02.09.2019 42

Avastamispiir, Määramispiir

• Avastamispiir on oluline eeskätt madalate 
sisalduste määramise metoodikatele

• Iseäranis neile, millega määratakse mõne 
“keelatud” või “ebasoovitava” lisandi leidumist
– kemikaalijäägid toidus
– saasteained mullas
– ebasoovitavad lisandid tooraines
– dopingukontroll

Avastamispiir, määramispiir
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Avastamispiir, määramispiir, lineaarne ala

Lineaarsus, tundlikkus 02.09.2019 44

Tundlikkus
• Tundlikkus on analüütilise signaali muutus 

jagatud läbi vastava muutusega analüüdi 
sisalduses

• Tundlikkust väljendatakse kalibreerimisgraafiku 
tõusuna

• Mõistet tundlikkus ei ole korrektne kasutada 
avastamis- või määramispiiri asemel! 
– Samas, hea tundlikkus on eelduseks madalate 

avastamispiiride saavutamisele

Lineaarsus, tundlikkus
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Kapriissus, robustsus
• Kapriissus iseloomustab metoodika abil saadavate 

tulemuste tundlikkust metoodika parameetrite väikeste 
muutuste suhtes

• Robustsus (robustness, tähistab mittekapriissust) 
iseloomustab saadavate tulemuste tundetust metoodika 
parameetrite väikeste muutuste suhtes

• Mida robustsem (vähem kapriisne) on metoodika, seda 
usaldusväärsem ta on

– Näide: kahes vedelik-kromatograafilises metoodikas on antud 
ette, et eluendi koostises kasutatava puhverlahuse pH peab 
olema 4.5

– Üks metoodika toimib rahuldavalt pH vahemikus 4.25 .. 4.70, 
teise jaoks aja on nõutav, et pH oleks 4.45 .. 4.60

– Sellisel juhul on teine metoodika kapriissem kui esimene
Kapriissus, Robustsus 02.09.2019 46

Kiirus, töömahukus

• Kui kiiresti on metoodika abil võimalik tulemusi 
saada

• Sõltub:
– Kas on eeldab „reaalse“ proovi võtmist või on in situ 

metoodika
– Proovi ettevalmistusest
– Analüüsimeetodi omadustest

Kiirus
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Proov, proovi suurus
• Klassikaline jaotus:

• makro e. mesoanalüüs (>100 mg)
• poolmikroanalüüs (10-100 mg)
• mikroanalüüs (1-10 mg)
• ultramikroanalüüs (< 1mg)

• Uuemal ajal on väga aktuaalsed ka nn lokaalsed
meetodid
– Võimaldavad vahetult, ilma eraldamiseta (in situ), või 

protsessi kulgemise käigus (in operando, in-line, in 
vivo) analüüsida suuremate objektide osi

Proov, proovi suurus 02.09.2019 48

The ARGO Project
http://www.argo.ucsd.edu/

Nature Nanotechnology, 2012, 7, 237-241
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Metoodika valideerimine ja 
(kvaliteedi)kontroll

• Analüüsimetoodikad on sageli väga keerulised
– Enamasti pannakse metoodikad ülesse pikaajaliseks 

kasutamiseks (aastateks)
• Etappe on palju ja kui mõni etapp pole korrektselt 

realiseeritud, siis see viib enamasti vale 
tulemuseni

• Et seda ei juhtuks, tuleb metoodikat kontrollida, et 
see annaks soovitud tulemusi:
– Enne kasutussevõtmist: Valideerimine
– Kasutamise käigus: (kvaliteedi)kontroll
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Valideerimine

• Valideerimine (validation) on protsess, mille 
eesmärk on välja selgitada, kas metoodika vastab 
eesmärgile (fitness for purpose), st. kas ta kõlbab 
analüüsiks, milleks teda soovitakse kasutada
– Eesmärgile vastavus määratletakse metoodika headust 

iseloomustavate parameetrite kaudu

• Valideerimise olulisimateks vahenditeks on
– referentsmaterjalid
– laboritevahelised võrdlusmõõtmised
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Eesmärgile vastavus, Näide 1

• Olgu analüüsiülesandeks kaadmiumi määramine 
joogivees

• Lubatud piirkontsentratsiooniks vastavalt joogivee 
kvaliteedinõuete määrusele on 5 g/kg

• Millised on nõuded metoodikale? Vastavalt 
samale määrusele:
– Avastamispiir: 0.5 g/kg
– Korduvus: 0.25 g/kg
– Tõesus: 0.5 g/kg

• Valideerimisel tuleb demonstreerida, et need 
nõuded on täidetud
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Eesmärgile vastavus, Näide 2
• Tõesus legeeritud terases nikli määramisel

– Konkreetses terasemargis on nõutav, et nikli sisaldus 
asuks vahemikus 19 .. 21%, st 20 ± 1%

– Terasefirma kvaliteedinõuded annavad ette, et 
metoodika õigsus (sama marki etalonterase suhtes) 
peab olema vähemalt 5 korda madalam kui lubatud 
hälve

• St üheks valideeritavaks parameetriks peab olema 
tõesus
– Absoluutne tõesus peab olema ± 0.2% (1%/5 = 0.2%)
– Suhteline tõesus: ± 1% ( 0.2/20 = 0.01, e 1%)
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Referentsmaterjalid
• Referentsmaterjalid (reference materials) on 

reaalseid proove imiteerivad objektid, milledes 
vastavate analüütide sisaldused on usaldusväärselt 
teada (veidi lihtsustatud definitsioon)

• Näiteks:
– Teras, milles on kõrge täpsusega teada legeerivate 

lisandite sisaldused
– Vesi, milles on täpselt teada raskete metallide 

sisaldused
– Piimapulber, milles on kõrge usaldusväärsusega teada 

pestitsiidijääkide sisaldused
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Laboritevahelised võrdlusmõõtmised

• Laboritevahelised võrdlusmõõtmised
(interlaboratory comparison measurements) on 
selliselt korraldatud mõõtmised, kus erinevad 
laborid analüüsivad sama koostisega proove ja 
seejärel võrreldakse nende tulemusi

• Labor, kelle tulemus oluliselt erineb ülejäänud 
laborite tulemustest, on tõenäoliselt saanud 
ebakorrektse tulemuse


