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EKSAMIKÜSIMUSED AINE “ANALÜÜTILINE KEEMIA I” JAOKS 

LOKT.06.010 
2016/2017 õppeaasta sügissemester 
 
KEEMILISE ANALÜÜSI ÜLDKÜSIMUSED 

1. Analüüsiobjekt, proov, analüüt, maatriks. Tooge näiteid. 
2. Keerukamad olukorrad analüüdi ja mõõtesuuruse defineerimisel (Cr määramine, 

üldsisaldus vs eraldatav sisaldus) 
3. Tüüpiline keemilise analüüsi käik. Selgitage näite varal. 
4. Analüüsimeetodi ja analüüsimetoodika selektiivsus. Tooge näiteid selektiivsusest 

ja segavatest mõjudest. 
5. Analüüsimetoodika määramispiir, avastamispiir ja lineaarne ala 
6. Analüüsimetoodika saagis, selle määramine 
7. Analüüsimeetod ja analüüsimetoodika. Selgitage erinevust, tooge näiteid. 
8. Analüüsimetoodika vastavus analüüsi eesmärgile. Tooge näiteid. 
9. Ainete kontsentratsioonid lahustes. Kontsentratsioonide väljendusviisid. 
10. Analüütiline ja tasakaaluline kontsentratsioon. Nende erinevus. Millal kasutada 

ühte ja millal teist? 
 

KVANTISEERIMISMEETODID, ANALÜÜSITULEMUSTE USALDUSVÄÄRSUS JA 
MÄÄRAMATUS 
 

11. Absoluutsed ja suhtelised meetodid. Selgitage erinevust. Tooge näiteid. 
12. Kalibreerimisgraafiku kasutamine keemilisel analüüsil. Lineaarne regressioon. 

Kalibreerimisgraafiku tõus ja vabaliige. Nende füüsikaline sisu. 
13. Jääkliikmed. Kalibreerimisgraafiku lineaarse ala leidmine.  
14. Lisamismeetod keemilisel analüüsil. Selle eelised ja puudused võrreldes 

kalibreerimisgraafiku meetodiga. 
15. Mõõtemääramatuse e. määramatuse mõiste. Määramatus ja viga. 
16. Millised mõõtemääramatuse allikad esinevad keemilisel analüüsil? Millised neist 

on enamasti rohkem ja millised vähem olulised? 

LABORITÖÖ PRAKTILISED ASPEKTID 

17. Ainete puhtus. Miks on ainete puhtus raskesti määratletav? Tooge näiteid 
erinevate kasutusvaldkondade jaoks olulistest ja ebaolulistest lisanditest. 

18. Reaktiivide käsitsemine ja säilitamine. 

19. Selgitage järgmiste siltide sisu: , , , , , , , 

. 
20. Lahustite puhtus. Miks on lahustite puhtus iseäranis oluline? Selgitage näidete varal 

erinevate lisandite sisalduse erinevast mõjust erinevate kasutusvaldkondade jaoks. 
21. Filtreerimine: jaotus pooride suuruste järgi. Tooge näiteid osakestest, mida 

erinevate poorisuurustega filtrid suudavad kinni pidada. 
22. Filtreerimine: erinevad filtrimaterjalid. 
23. Filtreerimine: maht- ja membraanfiltreerimine, nende võrdlus 
24. Praktilised aspektid kaalumisel analüütiliste kaaludega. 
25. Mõõtemääramatus analüütiliste kaaludega kaalumisel. 
 

VEE PUHTUS JA PUHASTAMISE MEETODID 

26. Vee puhtuse klassid. Milliseid parameetreid kasutatakse vee puhtuse 
iseloomustamiseks? 

27. Vee erijuhtivuse määramine ja UV neeldumise määramine vee puhtuse 
iseloomustamisel. Nende parameetrite poolt antava info võrdlus. 

28. Vee puhastamise meetodid. Anda ülevaade erinevatest meetoditest ja võrrelda neid. 
29. Pöördosmoos vee puhastamise meetodina. 
30. Elektrodeionisatsioon vee puhastamise meetodina. 
31. Joonistage veepuhastussüsteemi tüüpiline skeem ja kommenteerige erinevaid 

sõlmesid. 
 

GRAVIMEETRIA 

32. Gravimeetrilise analüüsi põhimõte. Meetodite jaotus. Tooge näiteid. 
33. Sadestusmeetodi põhimõte. Tooge näiteid. 
34. Sademe tekkimise mehhanism. Millest sõltub sademeosakese suurus? 
35. Miks soovitakse sadestamisel saada võimalikult suurte osakestega sadet? 
36. Kolloid- ja kristallsademed. Võrrelge kolloid- ja kristalsete sademete omadusi. 
37. Mida nimetatakse sademe vanandamiseks? Miks sadet vanandatakse? 
38. Mida nimetatakse kaasasadenemiseks? Milliseid liike kaasasadenemist esineb? 
39. Homogeensest lahusest sadestamine. Näiteid selle meetodi kasutamise kohta. 

Milliseid eeliseid omab homogeensest lahusest sadestamine tavalise sadestamise 
ees? 

40. Mida nimetatakse sadestusvormiks? Kaaluvormiks? Nõuded neile. Tooge näiteid. 
41. Sadestusmeetodi eelised ja puudused. 
42. Mida võib öelda sadestusmeetodi täpsuse kohta? Mis limiteerib sadestusmeetodi 

täpsust? Mida võib öelda sadestusmeetodi avastamispiiri kohta? 
43. Aurustamismeetodi põhimõte. 
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HAPPED JA ALUSED 

44. Brönstedi happe ja aluse definitsioon. 
45. Selgitada konjugeeritud happe ja aluse mõistet. 
46. Happe ja aluse olek erinevate pH väärtustega lahustes. Kuidas seda arvutada? 
47. Milline suurus on hapete tugevuse mõõduks? Milline suurus on aluste tugevuse 

mõõduks? 
48. Iseloomustage erinevatesse aineklassidesse kuuluvate hapete ja aluste tugevusi. 
 

SISSEJUHATUS TIITRIMEETRILISTESSE ANALÜÜSIMEETODITESSE 

49. Tiitrimeetria põhimõte. Nõuded tiitrimisreaktsioonidele. 
50. Mida nimetatakse tiitrimise ekvivalent- e. stöhhiomeetriapunktiks? Mida 

nimetatakse tiitrimise lõpp-punktiks? Mida nimetatakse tiitrimise veaks? 
51. Millised võimalused on, et saada kindla kontsentratsiooniga titrandi lahust? 
52. Milliste omadustega aine sobib kasutamiseks põhiainena? 
53. Tiitrimeetria kui analüüsimeetodi eelised ja puudused. 
 

HAPPE-ALUSE TIITRIMINE 

54. Happe-aluse tiitrimise põhimõte. Selektiivsus happe-aluse tiitrimisel. 
55. happe-aluse tiitrimise rakendusala. Millised omadused peavad olema ainetel, et 

neid saaks määrata happe-aluse tiitrimise teel? 
56. Millised omadused peavad olema ainel, et teda saaks kasutada happe-aluse 

indikaatoriks? Tooge näiteid happe-aluse indikaatorite kohta. 
57. Mida nimetatakse indikaatori pöördealaks? 
58. Fenoolftaleiin kui happe-aluse indikaator. Selgitage fenoolftaleiini lahuse 

värvuste erinevust sõltuvalt pH väärtusest. 
59. Tiitrimiskõverad tugeva happe tiitrimisel tugeva alusega. Tiitrimiskõverate 

erinevad piirkonnad ja punktid. pH arvutamine neis piirkondades ja punktides. 
60. Millest sõltub tiitrimiskõvera hüppe kõrgus tugeva happe tiitrimisel tugeva 

alusega? 
61. Puhverlahused. Nende pH leidmine. 
62. Tiitrimiskõverad nõrga happe tiitrimisel tugeva alusega. pH arvutamine 

tiitrimiskõvera erinevates punktides ja piirkondades. 
63. Millist punkti nimetatakse happe-aluse tiitrimiskõveral 

poolneutralisatsioonpunktiks? Kuidas leida selle punkti pH? 
64. Millest sõltub tiitrimiskõvera hüppe kõrgus nõrkade hapete ja aluste tiitrimisel? 
65. Indikaatorid happe-aluse tiitrimise juures. Millised omadused peavad olema ainel, 

et see sobiks kasutamiseks happe-aluse indikaatorina? Indikaatori valik nõrkade 
hapete ja aluste tiitrimisel. 

66. Potentsiomeetriline tiitrimine titraatoriga. Selle eelised ja puudused võrreldes 
indikaatoriga tiitrimisega. 

67. Milliseid happeid ja aluseid kasutatakse titrantidena happe-aluse tiitrimisel? 
Millistele tingimustele peavad need ained vastama? 

68. Millised probleemid esinevad aluselise titrandi valmistamisel? Kuidas neist üle 
saada? 

69. Kjeldahli meetod orgaanilise üldlämmastiku määramiseks. 
 
 

KOMPLEKSONOMEETRILINE TIITRIMINE. 

70. Kompleksimoodustamine. Ligand ja tsentraalaatom. Kompleksi püsivuskonstant. 
71. Ligandid. Mono- ja polüdentaatsed ligandid. Tooge näiteid. Miks kasutatakse 

kompleksonomeetrias titrantideks polüdentaatseid ligande? 
72. EDTA valem ja omadused. EDTA erineva pH-ga lahustes. pH mõju EDTA 

kompleksimoodustamisvõimele, selle kvantitatiivne iseloomustamine. 
73. Tiitrimiskõver EDTA-ga tiitrimisel ilma abiligandi kasutamiseta. Kõveral leiduvad 

alad ja punktid. Metalliioonide kontsentratsiooni leidmine nendel. Hüppe kõrgust 
mõjutavad tegurid. 

74. Mida nimetatakse kompleksonomeetrias abiligandiks? Milline on abiligandi 
funktsioon? Mis on olulisimad kriteeriumid abiligandi valimisel? 

75. Milliseid võimalusi on EDTA’ga tiitrimise selektiivsuse tõstmiseks? Tooge näiteid. 
76. Millistele tingimustele peab vastama aine, et teda saaks kasutada 

kompleksonomeetrias indikaatorina? Mille poolest on indikaatori valik 
kompleksonomeetrias keerukam kui happe-aluse tiitrimisel? Indikaator ET-00. 

77. Tagasitiitrimise ja asendustiitrimise põhimõte. Tooge näiteid tagasitiitrimise ja 
asendustiitrimise kasutamise vajalikkuse kohta. 

78. EDTA-ga tiitrimise kui analüüsimeetodi omadused ja rakendused. 
 

SISSEJUHATUS ELEKTROKEEMIASSE 

79. Galvaanielemendi ehitus. Anood ja katood. 
80. Selgitada elektroodipotentsiaali mõistet. Elektroodipotentsiaali sõltuvus 

kontsentratsioonist. Nernsti võrrand. Mida nimetatakse standardseks 
elektroodipotentsiaaliks? 

 

POTENTSIOMEETRIA 

81. Potentsiomeetria põhimõte. Nernsti võrrand. Otsene potentsiomeetria ja 
potentsiomeetriline tiitrimine. 

82. Millist elektroodi nimetatakse potentsiomeetrias indikaatorelektroodiks ja millist 
võrdluselektroodiks? Tooge näide indikaator- ja võrdluselektroodiga 
potentsiomeetrilisest mõõtesüsteemist. 

83. Võrdluseletroodi ehitus. Hõbe-hõbekloriidelektrood. 
84. Membraanelektroodi ehitus ja tööpõhimõte klaaselektroodiga pH mõõtmise näitel. 

Kuidas saavutatakse membraanelektroodi korral selektiivsus? 
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85. Segavad ioonid potentsiomeetrias. Mis need on ja kuidas neid on võimalik 
arvutustes arvesse võtta. Tooge näiteid. 

86. Ioonselektiivsed elektroodid. Tooge näiteid. 
87. Potentsiomeetriline tiitrimine. Selle eelised ja puudused indikaatoriga tiitrimisega 

võrreldes. 
88. pH mõõtmise praktilised aspektid. 
89. Otsese potentsiomeetria kui analüüsimeetodi eelised ja puudused. 
 

REDOKSTIITRIMINE 

90. Redokstiitrimise põhimõte. Üldine ja spetsiifiline redokstiitrimine. Tooge näiteid. 
91. Redokstiitrimiskõver. Millest sõltub redokstiitrimiskõvera hüppe kõrgus? 
92. Kaaliumpermanganaat kui titrant redokstiitrimisel. Tema omadused ja 

rakendused. 
93. Jodomeetria. Tiosulfaat kui titrant redokstiitrimisel. Joodi lahus kui titrant 

redokstiitrimisel. Tooge näiteid. 
94. Seos redokstitrandi reaktsioonivõime ja selektiivsus vahel. Tooge näiteid. 
95. Joodiarvu määramine. 
96. Karl Fischeri tiitrimine. 
97. Redoksindikaatorid. Üldised ja spetsiifilised redoksindikaatorid. Tooge näiteid. 
 

SISSEJUHATUS KROMATOGRAAFILISTESSE ANALÜÜSI-
MEETODITESSE 

98. Kromatograafia põhimõte ja kromatograafiliste meetodite jaotus 
99. Kuidas saab teada, millistele piikidele kromatogrammil millised ained vastavad? 
100. Kvantitatiivse kromatograafilise analüüsi käigu üldine kirjeldus. 
101. Mida nimetatakse komponendi retentsiooniajaks ja mida surnud ajaks (hold-up 

time)? 
102. Retentsioonifaktor (ehk mahtuvusfaktor). Selektiivsusfaktor. Mida nad 

iseloomustavad? 
103. Mida nimetatakse kromatograafilise piigi poolkõrguslaiuseks? Millised faktorid 

seda mõjutavad? 
104. Kromatograafilise kolonni efektiivsus. Mida ta väljendab? Milline arvuline suurus 

seda iseloomustab? 
105. Kuidas tekib selektiivsus ainete segu kromatograafilisel lahutamisel? 

VEDELIKKROMATOGRAAFIA 

106. Kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC), selle aparatuuri lühikirjeldus.  
107. Miks on vaja HPLC puhul kasutada kõrget rõhku? 
108. Normaal- ja pöördfaaskromatograafia: statsionaarsed faasid, eluendid, ainete 

retentsioonimehhanism ja elueerumisjärjekorra üldised põhimõtted. 

109. Ainete retentsiooniajad vedelikkromatograafias, kui statsionaarseks faasiks on 
normaalfaas. Elueerumisel/retentsioonil esinevad vastasmõjud. 

110. Ainete retentsiooniajad vedelikkromatograafias, kui statsionaarseks faasiks on C18 
pöördfaas. Elueerumisel/retentsioonil esinevad vastasmõjud. 

111. Miks ei ole pöördfaaskromatograafia juures võimalik kasutada eluendina vett ilma 
orgaanilise solvendita? 

112. pH mõju ainete retentsioonile pöördfaaskromatograafias. Bensoehappe näitel. 
113. Detektorid vedelik-kromatograafias. 
114. GC ja HPLC aparatuuri võrdlus. 
115. GC ja HPLC proovisisestussüsteemide erinevused. 
116. Millistes olukordades eelistada HPLC-d GC-le? 
117. Ioonkromatograafia põhimõte (krom. lahutuse mehhanism, stats. faasid ja eluendid, 

analüüdid, rakendused). 

GAASIKROMATOGRAAFIA 

118. Gaasikromatograafia aparatuuri skeem koos lühikirjeldusega. 
119. Millistele tingimustele peavad vastama ained, et neid saaks analüüsida 

gaasikromatograafiliselt? 
120. Täidiskolonnid ja kapillaarkolonnid. Eelised ja puudused? 
121.  
122. Detektorid gaasikromatograafias, tööpõhimõte, eelised ja puudused.  
123. Millised aparatuuri osad on gaasikromatograafias termostateeritud, miks? 
124. Millised proovid on GC seisukohast “mustad”? Milliseid probleeme need 

põhjustavad? 
125. Millise statsionaarse faasiga GC kolonni ja millise detektori valiksite naftasaaduste 

analüüsimiseks? 
126. Leekionisatsioondetektori tööpõhimõte. 
127. Milliseid kandegaase kasutatakse? Nõuded kandegaasile. Kuidas garanteeritakse 

nende nõuete täidetus? 
128. Statsionaarsed faasid gaasikromatograafias. Nõuded neile. 
129. Gaasikromatograafia ja HPLC võrdlus. 
130. Temperatuuriprogrmm gaasikromatograafias: mis see on ja milleks seda vaja on? 
131. Derivatiseerimine. Millised võivad olla derivatiseerimise eesmärgid  

kromatograafias. 
 

UV-VIS SPEKTROSKOOPIA 

132. UV-Vis spektroskoopia põhimõte, UV-Vis spekter. 
133. Molekulide ergastumine (UV ja nähtava kiirguse mõjul) ning relaksatsioon. 

Selgitused energianivoode abil. UV-Vis spektrite teke. Miks on molekulide 
spektrijooned laiad, aatomite omad aga kitsad? 
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134. Molekuli struktuuri ja UV-Vis spektri seosed. 
135. UV-Vis spektromeetri põhimõtteskeem. 
136. Kvantitatiivne analüüs UV-Vis spektroskoopia meetodil. Beeri seadus. Mida 

pidada silmas analüütilise lainepikkuse valimisel UV-Vis spektroskoopias? 
137. UV-Vis spektroskoopia kui meetodi selektiivsuse iseloomustus. Milliseid 

lähenemisviise kasutatakse UV-Vis spektroskoopias selektiivsuse saavutamiseks? 
138. UV-Vis spektroskoopia rakendused. 

INFRAPUNANE (IR) SPEKTROSKOOPIA 

139. IR spektroskoopia põhimõte. 
140. Milleks saab IR spektroskoopiat kasutada? Millist informatsiooni on võimalik IR 

spektrist saada molekuli ehituse kohta? 
141. Millised lahustid sobivad IR spektroskoopia jaoks? Miks vesi ei sobi? 

AATOMSPEKTROSKOOPIA 

142. AAS instrumendi skeem. 
143. AAS ja AES võrdlus instrumendi ehituse seisukohast. Millest on need erinevused 

tingitud? 
144. Millised osakesed AAS leegis esinevad, millised on need mille hulka saame 

registreerida, millised segavad? 
145. Ülevaade aatomspektroskoopia meetoditest. Aatomspektroskoopia meetodite 

rakendused. Erinevate meetodite tugevad ja nõrgad küljed. 
146. Aatomemissioonspektroskoopia (AES) põhimõte. Millist protsessi nimetatakse 

aatomi ergastumiseks? (selgitus energianivoodega) AES meetodis kasutatavad 
ergastusallikad, millised on nende plussid ja miinused? 

147. Aatomabsorptsioonspektroskoopia (AAS) põhimõte. Millist protsessi nimetatakse 
atomisatsiooniks? AAS meetodil kasutatavad atomisatsioonimeetodid 

148. Aatom-massispektromeetria 
149. Röntgenfluorestsents-spektroskoopia 

MASSISPEKTROMEETRIA 

150. Massispektromeetria (MS) põhimõte 
151. Levinumad ionisatsiooniallikad massispektromeetrias, nende võrdlus 
152. EI ioonallikas massispektromeetrias. 
153. ESI ioonallikas massispektromeetrias. 
154. Mida tähendavad mõisted molekulaarioon, fragment-ioon, fragmenteerumine? 

Miks esineb elektronionisatsiooni korral fragmenteerumine? 
155. Massianalüüsaatori roll massispektromeetrias. 
156. Massispektromeetri lahutusvõime. Kuidas võimaldab kõrge lahutusega MS 

paremini identifitseerida aineid kui madala lahutusega MS? 
157. Massispektrite üldiseloomustus (isotoobid, laengud, molekulaarioon, fragmendid) 

158. Massispektromeeter kui kromatograafia detektor? 
159. Mille poolest erinevad aatom-massispektromeetria ja molekul-massispektromeetria? 

(saadav info ja tehniline teostus) 

REAALSETE PROOVIDE ANALÜÜS, PROOVIDE ETTEVALMISTAMINE 

160. Põhilised nõuded proovivõtmisel. Ebahomogeensest tahkisest proovi võtmine. 
161. Kuidas tagada proovivõtu esinduslikkust ja kuidas proovivõtu esinduslikkust 

hinnata? 
162. Proovide peenestamine. 
163. Proovide eeltöötluse üldised põhimõtted. 
164. Proovide eeltöötlus elementide määramisel (proovitüübid: metallid ja sulamid, 

mineraalsed ained, orgaanilised ained). 
165. Proovide eeltöötlus orgaaniliste analüütide määramisel. Ekstraheerimismeetodid, 

nende võrdlus. 
 

NÄIDIS-PROBLEEMKÜSIMUSED/ÜLESANDED 

1. Metoodika on valideeritud plii määramiseks reovees sisalduste vahemikus 1 .. 100 
μg/kg. Kas selle metoodika rakendamisel joogiveele samas sisalduste vahemikus 
võib lugeda metoodika valideerituks või tuleb täiendavalt valideerida? Kui jah, siis 
mida tuleb teha. Põhjendage. 

2. Limonaaditehase laboris määratakse limonaadis toiduvärvi (Päikeseloojangu 
kollane, E110) sisaldust mõõtes neelduvust lainepikkusel 480 nm. Ühel päeval olid 
limonaadide neelduvuse näidud nullilähedased, kuigi limonaadi värvus visuaalsel 
vaatlusel oli täpselt sama intensiivne, nagu alati. Milliseid võimalikke põhjusi Te 
oskate välja pakkuda? 

3. Selgitage, mis on analüüdiks ja mis on maatriksiks piima valgusisalduse 
määramisel. 

4. Analüüsi eesmärgiks on määrata karoteeni (looduslik madala polaarsusega 
orgaaniline värvaine) sisaldust naturaalses porgandimahlas. Millist/milliseid 
prooviettevalmistusmeetodeid alljärgnevate hulgast Te kasutaksite. Palun 
põhjendage. (1) Märgtuhastamine k. väävelhappega; (2) Soxhlet-ekstraktsioon; (3) 
Vedelik-vedelik-ekstraktsioon eetriga; (4) Vedelik-vedelik-ekstraktsioon 
etanooliga. 

5. Kombineeritud puhta vee süsteemiga toodetud vee neelduvus UV spektrialas on 
hakanud tõusma. Samas on vee erijuhtivus endiselt madal. Millele selline olukord 
viitab ja mida tuleks selle vastu teha? 

6. Millised järgnevatest tiitrimistest on KMnO4 abil läbi viidavad? Joogivee 
üldkareduse määramine? Heitvee orgaanilise aine üldsisalduse määramine? Tsingi 
üldsisalduse määramine joogivees? Raud(II) ioonide määramine joogivees? C-
vitamiini määramine apelsinimahlas? 
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7. Laborant märas vee üldkaredust EDTA tiitrimise abil. Ta võttis 30 ml uuritavat 
vett, lisas sellele umbkaudu 10 ml 0.01 mol/L magneesiumsulfaadi lahust, viis 
lahuse pH umbkaudu 5 lähedale ja tiitris EDTA-ga, kasutades indikaatorina ET-
00. Miskipärast ei õnnestunud tal kuidagi näha värvuse muutumist. Mida ta tegi 
valesti? 

8. Millised neist ainetest – fenool, tsükloheksanool, heksanool, heksüülbenseen – on 
detekteeritavad (a) HPLC UV-Vis detektoriga; (b) GC leekionisatsioon-
detektoriga; (c) GC massispektromeetrilise detekteeritavad? Põhjendage iga 
sobivust ja iga mittesobivust. 

 


