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2. Süsivesinikud.  

Süsivesinike struktuurid. Alkaanide halogeenimine. Alkeenide liitumisreaktsioonid: 
halogeenide liitumine kaksiksidemetele, vesinikhalogeniidi liitumine kaksiksidemele, 
vee happekatalüütiline liitumine kaksiksidemele, nukleofiilne liitumine 
kaksiksidemele. Alküünide reaktsioone. Areenide reaktsioone:  elektrofiilne asendus 
aromaatses tuumas  (halogeenimine, nitreerimine, Friedel‐Craftsi alküülimine Friedel‐
Craftsi atsüülimine, asendusrühmade mõju elektrofiilsele asendusele aromaatses 
tuumas); areeniga seotud alküülrühma reaktsioone. Küllastamata süsivesinike 
katalüütiline hüdrogeenimine. Tsükloalkaanide reaktsioone. 

Keemiakursuse „Orgaanilised ained“  süvitsi käsitlemine; ülesannete lahendamine 
keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel. 
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3.  Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad  I 

Funktsionaalrühmad ja reaktsioonitsentrid (tähtsamad funktsionaalrühmad; 
elektrofiilid ja nukleofiilid). Stereoisomeeria. Nukleofiilne asendus polaarse C–X 
sidemega sp3‐süsiniku juures. SN1 ja SN2 reaktsioonidega konkureerivad 
elimineerimisreaktsioonid. Eelistatud reaktsioonitee üle otsustamine orgaanilises 
sünteesis (näiteid: Alkoholide happekatalüütiline dehüdraatimine. Alküülhaliidide 
dehüdrohalogeenimine. Eetrite saamine Williamsoni meetodil. Estrite saamine: 
karboksülaatide O‐alküülimine. Amiinide saamine: N‐alküülimine. Süsinikskeleti 
pikendamine: C‐alküülimine. Haliidide saamine. Haliidide redutseerimine). 

Keemiakursuse „Orgaanilised ained“  süvitsi käsitlemine; ülesannete lahendamine 
keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel.  
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4. Reaktsioonikineetika 

Keemilise  reaktsiooni  võrrand,  tema  võimalused  ja  piirangud.  Termokeemilised 
võrrandid.  Reaktsioonientalpia.  Reaktsiooni  elementaarakt.  Monomolekulaarsed, 
bimolekulaarsed  ja  trimolekulaarsed  reaktsioonid.  Jadareaktsioonid.  Reaktsioonide 
toimumise tingimused. Massitoimeseadus. Kiiruskonstant. Keemilise reaktsiooni järk. 
Aktiivsete  põrgete  teooria  põhimõtteid.  Energiabarjääri  põhjendus.  Aktiivsed 
osakesed  ja aktivatsioonienergia. Reaktsiooni keskmine kiirus ja hetkkiirus. Kineetika 
võrrandid  I  järgu  reaktsioonide  puhul.  Poolperiood.  Reaktsiooni  kiiruse  sõltuvus 
temperatuurist. Arrheniuse võrrand. Katalüüs ja katalüsaator.  

Ülesannete lahendamine keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside 
seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel 
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5. Elektrolüütide lahused.  pH.   

Elektrolüütiline dissotsiatsioon. Dissotsiatsiooniaste. Nõrgad ja tugevad elektrolüüdid. 
Ostvaldi  lahjendusseadus. Dissotsiatsiooniastme  ja  vesinikioonide  kontsentratsiooni 
arvutamine.  Astmeline  dissotsiatsioon.  Vesi  kui  väga  nõrk  elektrolüüt.  Vee 
ioonkorrutis. pH arvutamine  (tugevate hapete  ja aluste  lahjendatud  lahustes; nõrga 
happe või nõrga aluse lahustes). Soolade hüdrolüüs. Hüdrolüüsi mõjutavad tegurid.   

Ülesannete lahendamine keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside 
seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel 
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Kursuse õppematerjalid 

K. Viht "Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse"  
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/sissejuhatus_orgaanilisse_keemiasse_2016_2017.pdf) 
K. Viht "Süsivesinikud" (http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/susivesinikud_2016_2017.pdf) 
K. Viht "Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad I osa" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/funktsionaalsed_ruhmad_i_osa_2016_2017.pdf) 
V. Past "Reaktsioonikineetika" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_reaktsioonikineetika.pdf) 
N. Nekrassova "Elektrolüütide lahused, pH" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_elektrolyytide_lahused_ph.pdf) 
 
 



Kirjandust 

1. A. T. Talvik.  Orgaaniline keemia. Tallinn, OÜ Greif, 1996. 
2. I. Grandberg. Orgaaniline keemia. Tallinn. “Valgus”. 1979. 
3. L.Karolin, Orgaanilise keemia ülesanded, Tln, Avita, 2000;  
4. U. Palm, V. Past "Füüsikaline  keemia". Tallinn, 1974.  

5. H. Karik, V. Past. Keemilised elemendid, ühendid  reaktsioonid. Süvakursus  XI‐XII.kl. Tallinn. Koolibri 1996. 
6. R. Ott, A. Piksarv, E. Talts. Keemia ülesannete kogu. Tallinn, Valgus, 1983. 
7. Peter Atkins, Loretta  Jones. Keemia alused. Teekond teadmiste  juurde. 4. Väljaanne, W. H. Freeman and Company, New York 

and Basingstoke, 2008 – eestikeelne väljaanne: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 

8.  Margus  Lopp.  Orgaanilise  keemia  praktikum.  Orgaaniliste  ühendite  keemilised  reaktsioonid  ja  nende  mehhanismid.  TTÜ 

kirjastus, 2006. 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 tegu on väga hea kursusega, mille teemad olid põnevad ja ajakohased 

 Need konspektid ja teadmised tulevad kasuks, kui ülikooli keemiat lähen õppima. ;) 

 Koolis polnud ma kuulnudki teemadest, mida teaduskoolis käsitlesin. 
 

  



 

Täiendavaid teemasid koolikeemiale II   

 

Näide 1. Reaktsioonikineetika. 
Reaktsiooni aktivatsioonienergia E* = 40 kJ/mol. Kui palju peab tõstma temperatuuri võrreldes 300 K-ga, et 
reaktsiooni kiirus suureneks 1000 korda? 
Lahendus.  Asendame võrrandis (15) 

 ).
T
1

300
1(

8,31
40.000 1000ln   

Avaldame otsitava temperatuuri pöördväärtuse 

00143,000333,0
000.40

31,89,6

300

1

T

1   

 
ja leiame T = 526 K. 

 

Näide  2. Elektrolüütide lahused.  pH. 

Arvutada 0,2 M metaanhappelahuse  pH ja , kui Kh = 1,8  10-4. 

            H+ = 3100,62,04108,1 
h

c
h

K
 

           pH = - log 610-3 = -log 6 - log10-3 =-0,78 + 3,00 = 2,22 

             03,02103
2,0

4108,1

h
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h
K

= 
    ehk 3%. 

 


