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I. MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 

5. Lahused ja pihused
Miks on vaja tunda lahuseid ja pihuseid ning nende 
oMadusi?

Meid ümbritsevas looduses leidub ning igapäevaelus kasutatakse 
paljusid segusid, kus üks aine on teises jaotunud. Nendel segudel 
on aga erinevad omadused, sh erinev püsivus. Sool püsib soolvees 
ühtlaselt segunenuna, kuid mõningad piimatooted või kastmed 
võivad seismisel kihistuda. Miks see nii on ja kuidas seda takista-
da, saad teada selles õppetükis. Ühtlasi tutvud paljude loodusest 
ja kokandusest tuttavate segude ning nende koostistega.

Mis on lahus ning kuidas see Moodustub?

Lahus on ühtlane segu, mis koosneb vähemalt kahest ainest. 

lahus = lahusti + lahustunud aine(d)

Lahustes ei ole võimalik erinevaid aineid ega nende osakesi palja 
silmaga eristada. 

Lahustiks nimetatakse seda ainet, milles teine aine (või teised 
ained) on ühtlaselt jagunenud. Enamasti on lahustiks vedelikud, 
väga levinud lahusti on vesi. 

Lahustunud aineks nimetatakse seda ainet, mis teises aines üht-
laselt jaguneb. Lahustunud ained võivad olla nii tahked, vedelad 
kui gaasilised. Nad jagunevad lahustis üksikuteks aineosakesteks.

Lahus on ühtlane segu, milles la-
hustunud aine esineb üksikute aine-
osakestena.

suhkur + vesi

kriit +vesi

Segu 
valmistamine

1. Vahetult 
segamise järel

2. Seismisel3.

H2O lahusti

lahustuv aine lahus
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Suhkrukristallis on suhkru molekulid omavahel seotud. Kui sega-
da suhkur veega, eralduvad suhkru molekulid vee molekulide mõ-
jul üksteisest ning jaotuvad ühtlaselt vee molekulide vahel laiali. 
Et üksikud suhkru molekulid on väga väiksed, pole neid võimalik 
palja silmaga näha ning moodustunud segu tundub ühtlane ja sel-
ge. Nõnda moodustubki suhkru vesilahus (suhkruvesi). 

Lahustunud aineks võivad olla muidugi ka vedelikud (näiteks pii-
rituse vesilahust nimetatakse viinaks) või gaasid (gaseeritud vees 
on lahustunud aineks süsihappegaas). Lisaks veele kasutatakse 
lahustina teisigi vedelikke, näiteks piiritust ja bensiini. 

Lahused on püsivad. See tähendab, et nad ei kihistu seismisel (ai-
ned ei eraldu üksteisest). 

Mis on pihus?

Suhkru või soola lahustumisel vees saame ühtlase ja selge segu. 
Kui vette puistatakse aga kriidipuru, siis moodustub ebaühtlane 
hägune segu, milles on hoolikal vaatlemisel näha kriidipuru tüki-
kesi. Kriit ei lahustu vees, vaid moodustab ebaühtlase segu, mida 
nimetatakse pihuseks. 

Kriit ei esine sellises segus mitte üksikute aineosakestena, vaid 
paljudest aineosakestest koosnevate tombukeste või kogumikena 
(s.t puruna), mis on piisavalt suured, et neid palja silmaga (või 
mikroskoobiga) näha võiks. Seismisel settib vees pihustunud krii-
dipuru aga anuma põhja – pihus laguneb.

Ka puhas õhk on ühtlane segu, mis-
tõttu võib teda pidada lahuseks. Mis 
aine täidab puhtas õhus lahusti rolli?

suhkur + vesi

kriit +vesi

Segu 
valmistamine

1. Vahetult 
segamise järel

2. Seismisel3.

H2O lahusti

lahustuv aine lahus
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Pihused ehk pihussüsteemid on ebaühtlased segud, mis koosne-
vad pihustuskeskkonnast ja vähemalt ühest pihustunud ainest. 
Pihustunud aine esineb neis paljudest aineosakestest koosneva-
te kogumikena. 

Sõltuvalt pihustunud osakeste mõõtmetest eristatakse jämepihu-
seid, milles on osakeste läbimõõt suurem kui 10‒7 m, ja kolloid-
lahuseid, milles on osakeste läbimõõt vahemikus 10‒9 – 10‒7m. 

Et pihustes on pihustunud osakesed palju suuremad kui tõelistes 
lahustes, siis on pihused ebaühtlased segud. Jämepihustes võib 
pihustunud osakesi enamasti eristada juba palja silmaga, kolloid-
lahused seevastu on sageli näiliselt ühtlased. 

Neid on võimalik eristada lahustest Tyndalli efekti abil: valgus-
kiirte teekond läbi kolloidlahuse on nähtav, sest osakesed on pii-
savalt suured, et valgus neilt peegelduks ja hajuks. Lahuste korral 
sellist efekti ei esine, sest üksikud ioonid ja molekulid on selleks 
liiga väiksed.

kuidas liigitatakse jäMepihuseid?

Jämepihuseid liigitatakse lähtuvalt pihustunud aine ja pihustus-
keskkonna olekust. 

Suspensioon on jämepihus, mis moodustub tahke lahustuma-
tu aine pihustumisel vedelikus. 

Suspensioonide hulka kuuluvad näiteks kohv ja kakao, tint, erine-
vad (pigment)värvid, mitmed ravimid, aga ka saviosakesi sisaldav 
looduslik vesi.

Emulsioon tekib lahustumatu vedeliku pihustumisel vedelikus. 

Tuntumad emulsioonid on piim ja majonees, mis sisaldavad vesi-
keskkonda pihustunud õlitilkasid (vedelat rasva), ning mitmesu-
gused kreemid ja kosmeetikavahendid. Koorejäätistki võib pida-
da emulsiooniks. Või ja margariini puhul on veetilgad pihustunud 
rasvas. 

Tyndalli efekt pihustes (kolloid-
lahuses ja aerosooli korral)



Vaht
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Aerosool tekib tahke või vedela aine pihustumisel gaasis. 

Aerosoolide hulka kuuluvad nii udu kui ka suits, samuti sudu.  
Aerosoole kasutatakse argielus näiteks deodorantide ja värvidena 
ning põllumajanduses kahjurite tõrjeks. 

Vaht moodustub gaasilise aine pihustumisel vedelikus või  
tahkes aines. 

Tuntud vahud on vahukoor ja mannavaht, samuti vahtplastid.  

 Suspensioon       Emulsioon   Aerosool 

kas jäMepihuseid saab Muuta püsivaMaks?

Jämepihused on ebapüsivad ning seismisel enamasti lagunevad, 
näiteks kihistuvad. 

Kriidipuru segamisel veega settib aja jooksul kriit anuma põhja, 
sest kriit ei lahustu vees. Sama juhtub mudase veega. Piimal, mis 
sisaldab vedelikku pihustunud rasvatilgakesi, tõuseb seismisel 
koor pinnale. 

Mitmel juhul on tarvis vältida pihuse lagunemist ehk tagada pi-
huse püsivus. Selleks kasutatakse näiteks emulgaatoreid, mis 
takistavad emulsioonide lagunemist. Emulgaatoreid lisatakse eri-
nevatele toiduainetele, näiteks majoneesis toimib emulgaatorina 
munakollases leiduv letsitiin. Piimatoodetes käituvad emulgaato-
rina piimavalgud.

Mitmesuguste salatikastmete valmistamisel kasutatakse sama-
aegselt nii toiduõli kui ka toiduäädikat, mis kujutab endast äädik-
happe lahjat vesilahust. Toiduõli ja vee hoogsal segamisel moo-
dustub emulsioon, mis koosneb vees pihustunud õlitilkadest, kuid 

Keemialaboris võib aerosooli valmis-
tamiseks lähendada teineteisele kont-
sentreeritud soolhapet ja ammoniaa-
ki. Moodustub ammooniumkloriidi 
„suits“.
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see laguneb (kihistub) peagi: õli tõuseb vee pinnale. Emulgaato-
rite abil on sellist emulsiooni võimalik püsivamaks muuta. Emul-
gaatorite molekulid sisaldavad nii õliga kui ka veega seostuvat osa 
ning nõnda püsivad õlitilgad vees pihustunult. 

Mis on tarre ja kuidas see tekib?

Kolloidlahustes on pihustunud osakesed suuremad kui tõelistes 
lahustes, kuid väiksemad kui jämepihustes. See tähendab, et neid 
osakesi palja silmaga ei näe ning kolloidlahus tundub vaatlemisel 
ühtlane. Kolloidlahuste hulka kuuluvad paljud elusorganismidele 
tarvilikud vedelikud, näiteks veri ja taimemahlad. Jämepihustega 
võrreldes on kolloidlahused püsivamad ega lagune seismisel nii 
hõlpsalt. See on tingitud pihustunud osakeste väiksusest. 

Küll aga võib osa kolloidlahuseid teatud tingimustel voolavuse 
kaotada – nõnda moodustub tarre. 

Tarre ehk geel on voolavuse kaotanud kolloidlahus.

Tardeid kasutatakse toiduvalmistamisel, loomse pä-
ritoluga želatiinist valmistatakse tarretist ning puna-
vetikatest saadud agarist marmelaadi. Nii želatiin kui 
agar moodustavad kuumutamisel kolloidlahuse, mille 
jahtumisel saadaksegi tarre. Ka keedumuna valge ning 
juust kujutavad endast tarret. Tarded ei ole väga pü-
sivad: nad vananevad aja jooksul ning nende pinnale 
hakkab kogenuma vedeliku piisakesi.

VINEGRETTKASTE 15 minutit 30 minutit 60 minutit

emulgaatorita

emulgaatoriga
(sinepiga)

vesi (pihustuskeskkond)

õlitilgad (pihustunud aine + emulgaator)

SUSPENSIOON

EMULSIOON

VAHT

AEROSOOL

vedelik + tahke aine

vedelik + vedel aine

vedelik + gaasiline aine

tahkis + gaasiline aine

gaas + tahke aine

gaas + vedel aine

100%
tervik

85%
osa

15%
osa

85 g

15 g

100 g
vesi (lahusti)

sool (aine)

soolvesi (lahus)

Andmed Lahenduskäik

m(lahus) = 200 g
m(aine) = 36 g

p – ? 

36 g    –    p
200 g  –   100%

p = ∙100% = 18%

lahusti

aine
36 g
p

lahus
200 g
100%

36 g
200 g

Andmed Lahenduskäik
m(lahus) = 2,5 kg
= 2500 g
p = 36%

m(aine) – ? 

m(aine)  –    36%
2500 g    –   100%

m = = 900 g

lahusti

aine
36%
m

lahus
2500 g
100%

2500 g
100%

∙ 36%

Õlist ja äädikast valmistatud  
vinegrettkastmes suurendab emul-
siooni püsivust sinep.

Puhastusvahendid toimivad sageli 
emulgaatoritena. Näiteks nõude-
pesuvahend tagab rasva pihus-
tumise tilkadena vees. Moodus-
tunud emulsiooni koostises saab 
rasvaosakesed nõude pinnalt mine-
ma uhtuda.

Tarded argielus

Ka elusorganismides leidub hulk tar-
deid, näiteks kõhred, nahk ja lihas- 
kiud.
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 Kokkuvõte 
1. Lahuste ja pihuste võrdlus on esitatud järgnevas tabelis. 

Lahus Kolloidlahus Jämepihus
ühtlane segu ebaühtlased segud
pihustunud  

osakese mõõtmed 
10‒10–10‒9m

üksikud 
aineosakesed

pihustunud  
osakese mõõtmed 

10‒9–10‒7m

pihustunud osakese 
mõõtmed ˃10‒7m

püsiv võrdlemisi püsiv ebapüsiv
valguskiirte tee-
konda pole näha valguskiirte teekond näha: Tyndalli efekt

2. Lahus on kahest või enamast ainest koosnev ühtlane segu.

3. Lahusti on aine, milles teised ained on ühtlaselt jagunenud.

4. Lahustunud aine on aine, mis on teises aines ühtlaselt jagune-
nud.

5. Tarre on voolavuse kaotanud kolloidlahus. Kolloidlahuses on 
pihustunud aine osakesed suuremad kui lahuses, ent väikse-
mad kui jämepihuses.

6. Jämepihuste liigid on esitatud järgnevas skeemis.

selle õppetüki läbiMise järel peaksid...

eristama lahuseid ja pihuseid, tooma näiteid lahuste ja  
pihuste kohta looduses ja igapäevaelus.

jämepihus pihustuskeskkond + pihustunud aine olek

vedelik + tahke aine
vedelik + vedel aine
vedelik + gaasiline aine
tahkis + gaasiline aine
gaas + tahke aine
gaas + vedel aine

suspensioon
emulsioon
vaht

aerosool


