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Reaktsioonisaagis 

Keemiline reaktsioon on protsess, mille käigus toimub ühe või mitme aine 
(lähteained, ka reagendid või reaktandid) muundumine teiseks aineks või 
aineteks (saadused ehk produktid) keemiliste sidemete moodustumise või 
katkemise tulemusena. Meenutame korraks keemilise reaktsiooni põhilisi 
nähtavaid tunnuseid: 

 Gaasi eraldumine: 

 nt 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑  

(vt https://www.youtube.com/watch?v=Vxqe_ZOwsHs ); 

 Sademe teke: 

 nt 2KI + Pb(NO3)2 = 2KNO3 + PbI2↓  

(vt https://www.youtube.com/watch?v=4xSUvSGywXo ); 

 Energeetilised efektid – soojuse või valguse eraldumine, soojuse 

neeldumine: 

 nt 4Li + O2 = 2Li2O + energia  

(vt https://www.youtube.com/watch?v=SKZO6BfQf5g )  

 nt Na2CO3 + CH3COOH + energia = (CH3COO)2Na + H2O + CO2       

(vt https://www.youtube.com/watch?v=SKZO6BfQf5g ); 

 Reaktsioonisegu värvi muutumine: 

 nt Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2↑  

(vt https://www.youtube.com/watch?v=pJSQq494oV4 ) 

 Reaktsioonisegu konsistentsi (tekstuuri) muutumine: 

 nt lahustuvast stüreenist polümeeri teke  

(vt https://www.youtube.com/watch?v=u_OvUTvc3EQ ). 

Reaktsiooni toimumise tunnuseid koos selgitustega on demonstreeritud ka 
TÜ Keemia Instituudis valminud videotes: 

- http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsioonitunnused&lan=EE  

Keemilise reaktsiooni võrrand näitab reaktsiooni lähteaineid ja saadusi ning 
on aluseks reaktsioonist osavõtvate ja/või tekkivate ainete hulkade (ka 
masside ja ruumalade) arvutamisel. Aine hulk (tähiseks on n) on oluline 
suurus, sest see näitab, mitu konkreetse aine osakest on vaadeldavas 
süsteemis. Aine hulga ühik on mool ning üks mool sisaldab 6,02∙1023 aine 
osakest. Seda suurt arvu nimetatakse Avogadro arvuks.  

Aine hulk n ja osakeste hulk N on seega seotud järgmise valemiga (NA on 
Avogadro arv): 

𝒏 (𝒂𝒊𝒏𝒆) =
𝑵(𝒂𝒊𝒏𝒆)

𝑵𝑨(𝒂𝒊𝒏𝒆)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxqe_ZOwsHs
https://www.youtube.com/watch?v=4xSUvSGywXo
https://www.youtube.com/watch?v=SKZO6BfQf5g
https://www.youtube.com/watch?v=SKZO6BfQf5g
https://www.youtube.com/watch?v=pJSQq494oV4
https://www.youtube.com/watch?v=u_OvUTvc3EQ
http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsioonitunnused&lan=EE
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Aine hulk ja mass on aga seotud järgmise valemiga (M on vaadeldava 
osakese molaarmass): 

 

Reaktsioonivõrrandi koefitsiendid näitavad reageerivate ainete 
moolvahekordi. Kui teada on ühe aine hulk, siis selle kaudu saame arvutada 
kõikide keemilises võrrandis esinevate (reageerivate ja tekkivate) ainete 
hulkasid. Täpsemalt käsitleme mooli mõistet ning sellega seotud arvutusi 
selle kursuse 4. teemas „Molaararvutused reaktsioonivõrrandite järgi“ ja 
sellele vastavas kontrolltöös. 

Keemiliste protsesside läbiviimisel reaalsetes tingimustes esinevad sageli 
mitmesugused kaod. Kadude põhjused võivad olla järgmised: 

 lähteained ei ole piisavalt puhtad (sisaldavad lisandeid); 

 reaktsioonid ei kulge lõpuni (lähteained ei reageeri täielikult ära); 

 toimuvad soovimatud kõrvalreaktsioonid; 

 saadusaineid ei õnnestu täielikult kätte saada. 

Kadude tõttu on reaalselt saadud saaduse hulk väiksem teoreetiliselt 
arvutatud hulgast. Seetõttu tuleb kindla hulga saaduse saamiseks lähteaineid 
võtta rohkem (kui teoreetiliselt arvutatud). Protsessi saagist arvutatakse 
järgmise võrrandi järgi: 

  
n(X)

(X)n
  100100

hulk  võimalik  seltteoreetili

  hulk  aine  saadud  tegelikult


´
%(saagis)  

Seega nimetatakse saagise protsendiks saaduse tegeliku hulga (moolide 
arvu, massi või gaaside korral ruumala) ja reaktsioonivõrrandi alusel 
arvutatud teoreetilise hulga (moolide arvu, massi või ruumala) 100-kordset 
suhet. 

Saagis (protsentides) on see produktide osa, mida me tegelikult kätte saame 
ja on arvutatav ka nii: 100 protsendist lahutame kaoprotsendi 

%(saagis) = 100  -  %(kadu) 

Kui reaktsioonisaagis ei ole ülesandes antud, siis eeldatakse, et saagis on 
võrdne teoreetilisega (ehk 100%-ga). Teoreetiline saagis on tootmiskadudeta 
reaktsiooni saaduse hulk moolides, mass või ruumala (see, mille saame 
reaktsioonivõrrandist stöhhiomeetrilistel arvutustel). Praktiline saagis on alati 
väiksem kui 100%, kuna tootmiskaod on vältimatud.  

Saagist arvestavate ülesannete lahendamisel kasutatakse matemaatilist 
valemit osa leidmiseks tervikust või terviku leidmiseks osa järgi. 

Alljärgnevalt vaatleme erinevaid reaktsiooni saagisearvutuse ülesannete 
tüüpe.  
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1. Saagise leidmine 

On antud lähteaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral ruumala) ja 
saadusaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral ruumala). Leida saagis. 

Näide 1.   

Atsetüleeni C2H2 saamiseks laboratooriumis kasutatakse kaltsiumkarbiidi 
hüdrolüüsireaktsiooni:     

CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2  + C2H2 

56,0 kuupdetsimeetri atsetüleeni saamiseks kulutati 185 g  kaltsiumkarbiidi.  
Milline on saagise protsent ?   

Lahendus: 

Saadud  atsetüleeni hulk: 

n(C2H2) = 56,0 dm3 / 22,4 (dm3/mol) = 2,50 mol  

Lähteaine hulk: 

n(CaC2) = 18 5g / 64,1 g/mol  =  2,89 mol  

1 CaC2  1 C2H2 

Siit leiame, et sellest kaltsiumkarbiidi kogusest teoreetiliselt võib saada  
2,89 mol atsetüleeni. 

 100
2,89

2,50
  

)
2

H
2

n(C

)
2

H
2

(Cn
 100

´
%(saagis)  86,5 

 

2. Saadusaine koguse leidmine 

On antud lähteaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral ruumala) ja 
reaktsiooni saagis. 

Leida saadusaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral ruumala). 

Näide 2.     

Baariumsulfaadi sademe saamiseks võeti väävelhappe lahus, milles oli 490 g 
H2SO4. Reaktsiooni saagis on 96%. Mitu grammi baariumsulfaati saadi? 

Lahendus:    

Koostame vastavuse: 

490 g           x g 

H2SO4     BaSO4 

98g/mol       233g/mol 
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Leiame teoreetiliselt moodustada võiva BaSO4 massi H2SO4  massi järgi: 

m(BaSO4)= g
molg

molgg
1165

/98

/233490

1

1



  

Leiame, kui palju BaSO4  saadakse kätte: 

m`(BaSO4) = 1165 g  0,96 = 1118 g  ~1100 g 

 

3. Lähteaine koguse leidmine 

On antud saadusaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral ruumala) ja 
reaktsiooni saagis.  Leida lähteaine hulk (moolide arv, mass, gaaside korral 
ruumala). 

Näide 3.  

Vääveltrioksiidi saadakse vääveldioksiidi katalüütilisel oksüdatsioonil kõrgel 
temperatuuril (450-500oC). Mitu dm3 SO2 (nt) tuleb võtta, et saada 20,0 g 
SO3? Reaktsioonisaagis on 80,0%. 

Lahendus:    

2SO2 + O2  
Pt

2SO3  

Leiame vääveltrioksiidi teoreetilise massi  

m(SO3) =  g 25,0 
0,80

100g 20,0
 

)%(

100)´( 3 





saagis

SOm
 

Leiame  vääveltrioksiidi teoreetilise hulga       

n(SO3) = mol 
g/mol 80

g
3125,0

0,25

)(

)(

3

3 
SOM

SOm
 

Reaktsioonivõrrandist selgub, et   

2

2

)(

)(

3

2 
SOn

SOn
.   

Siit n(SO2) = n(SO3) = 0,3125 mol 

Leiame SO2 ruumala (n.t.)      

V(SO2) = 22,4dm3/mol 0,3125 dm3  = 7,00 dm3  

 

 

4. Arvutused kaoprotsendiga 

Need on samad, mis eelpool toodud ülesannete tüübid, kus kasutatakse 
kaoprotsenti. Nüüd tuleb kasutada järgmist valemit:    

%(saagis) = 100  -  %(kadu) 
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Näide 4.  

Mitu kuupdetsimeetrit vesinikku saadakse 250 g 25% soolhappe 
reageerimisel 100 grammi tsingiga, kui vesiniku kadu on 12%? 

Lahendus: 

Reaktsioonivõrrand: 

2HCl + Zn = ZnCl2 + H2  

m(HCl) = 250 g  0,25 = 62,5 g 

n(HCl) = 62,5 g/ 36,5(g/mol) = 1,712 mol 

n(Zn)  =  100 g/ 65,4(g/mol)  = 1,529 mol 

Koostame vastavuse: 

2 HCl     1 Zn 

Selgub, et lähteainetest  Zn on liias. Arvutame soolhappe järgi. 

HCl hulga järgi leiame teoreetiliselt moodustada võiva H2 ruumala: 

2 HCl     1 H2 

V(H2) = 33 3,38/4,22712,1
2

1
dmmoldmmol   

Reaktsiooni saagis: 

%(saagis) = 100  -  %(kadu) =100 - 12 = 88 

Leiame, kui palju vesinikku  saadakse: 

V`(H2) = 38,3 dm3 0,88 = 33,8 ~ 34 dm3 

 

5. Lähteainete puhtus 

Kaoprotsendiga ülesande üheks võimalikuks erijuhuks on ülesanne, kus on 
ette antud lähteaine(te) 100%-st erinev puhtusaste. Lisandite sisalduse tõttu 
on reaktsioonis reaalselt osaleva lähteaine mass väiksem kui see, mis oleks 
samasuguse massiga täiesti puhta lähteaine puhul. Olenevalt lisandite 
iseloomust võib samuti tõusta ebasoovitud kõrvalreaktsioonide toimumise 
tõenäosus. 

%(aine) = 100% - %(lisand) 

Näide 5.  

Askorbiinhape on väikese molekulmassiga orgaaniline ühend, mida 
kasutatakse nii toidulisandina (vitamiin C) kui antioksüdandina. Nimelt 
oksüdeerub askorbiinhape kergesti, kaitstes segudes teisi komponente 
õhuhapniku eest. Naise ööpäevane vitamiini C vajadus on 75 mg. Mari 
arvutas välja, et tema tavaline ööpäevane dieet sisaldab kõigest 30 mg 
vitamiini C. Seega otsustas Mari võtta iga päev väikese koguse vitamiin C 
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pulbrit, mida ta oma riiulilt leidis. Samas luges Mari internetist, et pikalt 
säilitatud vitamiin C võib olla kuni 90% ulatuses oksüdeerunud ning 
oksüdeerunud vorm ei ole organismile ei kasulik ega kahjulik. Kui palju pulbrit 
(milligrammides) peaks Mari iga päev võtma, et kindlasti rahuldada oma 
ööpäevase vajaduse vitamiini C osas? 

Lahendus: 

Leiame, kui palju vitamiin C-d peaks Mari igapäevaselt toidulisandina võtma:  

m = 75 mg – 30 mg = 45 mg 

Kui pulber sisaldab 90% oksüdeerunud vitamiin C-d, siis endiselt 
oksüdeerumata on 100% - 90% = 10% 

Kuna pulber sisaldab ainult 10% aktiivset ainet, siis peab Mari võtma pulbrit  

x = 45 / (10%:100%) = 450 mg 

 

 

Eri rakenduste jaoks kasutatakse eri puhtusega kemikaale ning mõningate 
lisandite kohta võib kemikaali tootja/müüja anda infot maksimaalse sisalduse 
määra näol, tagades toote kvaliteeti (Joonis 1).  

Mõningate lisandite sisaldust on aga raske prognoosida ning nende sisaldus 
kemikaalis võib ajapikku ka kasvada. Tüüpiliseks lisandiks on näiteks vesi, 
mida hügroskoopsed ained imavad endasse ning mille sisaldus niiskes õhus 
võib olla üpris suur.  

Kaitsmaks kemikaale niiskuse eest, hoiustatakse neid sageli mõne teise 
odavama hügroskoopse aine juuresolekul (nt silikageel SiO2, fosforhape 
H3PO4 jms), mis imab vett endasse. Samuti võib säilitatav aine atmosfääri 
komponentidega reageerida: metallide peale tekib oksiidikiht, alused 
reageerivad süsihappegaasiga jms. Seetõttu hoiustatakse mõningaid aineid 
isegi inertgaasi (Ar või N2) atmosfääris. Paljusid aineid hoiustatakse ka 
külmkappides (+4 oC, -20 oC ning koguni -80 oC), kuna madalamal 
temperatuuril on mistahes reaktsioonid aeglustunud ning aine püsib 
pikemaajaliselt stabiilsena.  

Omaette ohtu kujutab ka ainete bioloogiline saastumine – näiteks võivad 
suhkruid või valke sisaldavates lahustes kergesti hakata vohama bakterid või 
seened, mis pärinevad kas eksperimentaatori nahalt või õhust (nt pärmseente 
spoorid on lenduvad). Seetõttu tasub bioloogiliste objektide käsitlemisel olla 
eriti hoolikas, kaitstes ennast nende mõju eest, kuid ka neid oma mõju eest. 
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Joonis 1. Pildil on näidatud firma Fluka poolt märgitud lisandite (antud juhul metallide) 
sisaldus orgaanilises lahustis (2-propanoolis ehk propaan-2-oolis). 
 

Saagisega seotud mured on eriti olulised mitmeetapilistes protsessides, nt 
orgaanilises sünteesis. Mida rohkem on etappe ning mida väiksem on iga 
etapi saagis, seda vähem lõpp-produkti lõpuks kätte saadakse. Lisaks võib 
kemikaalide üldkulu vägagi suureks osutuda.  

 

 

6. Mitmeetapilise protsessi saagis 

Kui on ette antud reaktsioonide ahel ning iga etapi kohta on toodud saagis, 
siis avaldub lõppsaagis kõigi etappide saagiste korrutisena: 

% (𝒍õ𝒑𝒑𝒔𝒂𝒂𝒈𝒊𝒔) =
%(𝒔𝒂𝒂𝒈𝒊𝒔 𝑰)

𝟏𝟎𝟎%
∙

%(𝒔𝒂𝒂𝒈𝒊𝒔 𝑰𝑰)

𝟏𝟎𝟎%
∙ … ∙ 𝟏𝟎𝟎% 

(kus rooma number tähistab sünteesi etapi numbrit). 

Proovime seda nüüd matemaatiliselt tõestada. 

 

Näide 6.  

Fosforhappe tootmine termilisel meetodil on kolmeetapiline. Kõigepealt 
kuumutatakse fosforit sisaldav maak koos nn. räbustaja (SiO2) ja taandajaga 
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(C) neutraalses atmosfääris elektriahjudes temperatuurini 1100-1300 oC. 
Fosfor eraldub gaasilise faasina ning see oksüdeeritakse hapnikuga 
kokkupuutel P4O10-ks. Viimase reaktsioonil veega saadakse H3PO4. 
Reaktsioonide võrrandid on toodud allpool: 

I:  4Ca5(PO4)3OH + 20SiO2 + 30C = 20CaSiO3 + 30CO + 3P4 + 2H2O 

II:  P4 + 5 O2 = P4O10 

III:  P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4 

I etapi saagis on 60%, II etapi saagis 90% ning III etapi saagis 95%. Maagis 
on hüdoksüapatiidi [Ca5(PO4)3OH] sisaldus 92% massi järgi. Mitu kg 
fosforhapet on võimalik toota 1,05 tonnist maagist? 

Lahendus I.  

Kuivõrd ette antud on vaid maagi mass, siis eeldame, et kõiki teisi aineid oli 
liias (mis on ka loogiline, sest liiv, koks, hapnik ja vesi on üpris odavad ning 
hästi kättesaadavad ained). Lähteaine ja produkti brutovalemite võrdlemisel 
näeme, et 1 „molekulis“1 hüdroksüapatiidis on kolm fosforiaatomit, 1 
molekulis fosforhappes aga üks fosforiaatom. Järelikult saab 1 „molekulist“ 
hüdroksüapatiidist toota 3 molekuli fosforhapet: 

Ca5(PO4)3OH <-> 3 H3PO4 

M(hüdroksüapatiit) = 5∙40 + 3∙(31 + 4∙16) + 16 + 1 = 502 g/mol = 502 kg/kmol 

Kui maak koosneks ainult hüdroksüapatiiti: 

n(hüdroksüapatiit) = 1050 kg : (502 kg/kmol) = 2,09 kmol 

Teoreetiliselt saaks sellest fosforhapet n(H3PO4) = 3∙2,09 kmol = 6,27 kmol 

Kuna M(H3PO4) = 3∙1 + 31 + 4∙16 = 98 g/mol = 98 kg/kmol, siis: 

m(H3PO4, teoreetiliselt) = 6,27 kmol ∙ 98 kg/kmol = 615 kg 

Summaarne saagis: x = 0,92∙0,60∙0,90∙0,95∙100% = 47,2% 

Ehk siis reaalselt on võimalik fosforhapet saada: 

m(H3PO4, reaalselt) = 615 kg ∙ 0,472 = 290 kg 

Lahendus II.  

Leiame fosforit sisaldava produkti koguse iga etapi jaoks eraldi, arvestades 
saagiseid: 

4Ca5(PO4)3OH <-> 3P4 

m(hüdroksüapatiit maagis) = 1050 kg ∙ 0,92 = 966 kg 

M(hüdroksüapatiit) = 502 kg/kmol 

n(hüdroksüapatiit) = 966 kg : (502 kg/kmol) = 1,92 kmol 
                                                           
1
 Soolades on molekule raske eristada, soolade koostises esinevad elemendid ioonidena ning soolad on 

kristallilised. Küll aga saab kristallides siiski eristada korduvat ehitusüksust, milleks antud juhul ongi 
Ca5(PO4)3OH. 
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Sellest saaks fosforit teoreetiliselt n(P4, teor) = 1,92 kmol : 4 ∙ 3 = 1,44 kmol 

Praktiliselt n(P4, prakt) = 1,44 kmol ∙ 0,60 = 0,866 kmol 

Kuna 1P4 <-> 1P4O10, siis teoreetiliselt n(P4O10, teor) = 0,866 kmol 

Praktiliselt n(P4O10, prakt) = 0,866 kmol ∙ 0,90 = 0,779 kmol 

Kuna 1P4O10 <-> 4 H3PO4, siis teoreetiliselt n(H3PO4, teor) =  

=0,779 kmol ∙ 4 = 3,11 kmol 

Praktiliselt n(H3PO4, prakt) = 3,11 kmol ∙ 0,95 = 2,96 kmol 

Kuna M(H3PO4) = 98 kg/kmol, siis m(H3PO4, prakt) =  

= 2,96 kmol ∙ 98 kg/kmol = 290 kg 

Ehk siis saime eelmisega identse vastuse, mida oligi tarvis tõestada. 

 

Ülaltoodud valemist järeldub samuti, et juhul, kui sünteesis on kokku n etappi 
ning kõikide etappide saagis on samasugune, siis avaldub lõppsaagis 
järgmiselt: 

% (𝒍õ𝒑𝒑𝒔𝒂𝒂𝒈𝒊𝒔) = [
%(𝒔𝒂𝒂𝒈𝒊𝒔 ü𝒉𝒆𝒔 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊𝒔)

𝟏𝟎𝟎%
]𝒏 ∙ 𝟏𝟎𝟎% 

Selline arvutuskäik on kasulik näiteks polümeeride (ehk sarnase struktuuriga 
korduvatest lülidest koosnevate suure molekulmassiga ainete) sünteesis. 
Naljaviluks võib aga tuua näite ka igapäevaelust: kui töötate iga päev aastas 
100% efektiivsusega, siis on Teie töö kogusaagis vastavalt valemile x = 
(100% / 100%)365 ∙100% = 100%. Kui aga töötate 99% produktiivsusega, siis 
on lõppsaagis kõigest x = (99% / 100%)365 ∙100% = 2,6%... Tundub 
uskumatu, eks? Kergenduseks võib öelda, et see kehtib ainult juhul, kui 
tegemist on järjestikustest etappidest koosneva tööga  

Miks on aga nii, et kui lähteained on ideaalselt puhtad, reaktsioonid on väga 
selektiivsed (st kõrvalreaktsioone ei toimu) ning saaduseid õnnestub ülimalt 
efektiivselt kätte saada, ei pruugi saagis ikkagi olla 100%? Asi on nimelt 
selles, et mõned reaktsioonid võivad olla pöörduvad.  

Kooli keemiakursusest oleme niikaua tutvunud peamiselt reaktsioonidega, 
mis kulgevad enamasti lõpuni – kui näiteks kahe soola vahelises reaktsioonis 
tekib üks lahustumatu sool, sadeneb see välja ning eemaldab sellega 
lahusest ära reageerinud osakesi. Samuti on pöördumatu reaktsiooni näiteks 
selline olukord, kus tahkes või vedelas olekus ainete (või lahustunud ainete) 
reageerimisel avatud nõus tekib gaas – see lahkub reaktsiooninõust ning viib 
jällegi reageerivad osakesed ära. Praktikas on aga väga palju selliseid 
reaktsioone, mis võivad toimuda nii päri- kui vastassuunaliselt ehk siis on 
pöörduvad. Tüüpiliseks näiteks on ammoniaagi moodustumine lihtainetest 
suletud nõus (N2 + 3H2 = 2NH3). Pöörduvate reaktsioonide korral saabub 
süsteemi kõige stabiilsem olek siis, kui reaktsiooninõus on nii lähteained kui 
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saadused, kusjuures päri- ja vastassuunaliste reaktsioonide kiirused on 
võrdsed. Seda nimetatakse ka dünaamiliseks keemiliseks tasakaaluks 
(dünaamiline tähendab seda, et toimub pidev lähteainete muundumine 
saadusteks ning saaduste tagasireageerimine lähteaineteks, kuid nende 
reaktsioonide võrdsete kiiruste tõttu jäävad ainete kontsentratsioonid teatud 
väärtuste juurde püsima). Keemilise tasakaalu mõistet ning viise selle 
mõjutamiseks vaatleme järgnevates kursustes. 

Selle teema kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et saagis alla 100% on 
eksperimentaatori jaoks mõistagi kurb. Mis aga saab siis, kui arvutuse järgi 
tuleb saagise väärtuseks üle 100%? Kõigepealt tuleb muidugi kontrollida 
arvutuse õigsust. Kui aga saagise väärtuseks tuleb ikkagi üle 100%, siis on 
tegemist n-ö näilise saagisega, mis on märgiks mingisugusest 
eksperimentaalsest probleemist. See võib tähendada, et:  

 Reaktsiooni saadus(ed) on kogunud endasse kõvasti lahustit, mistõttu 
tundub nende mass reaalsest suurem (sel juhul aitab enamasti ka lihtne 
kuivatamine); 

 reaktsiooni saadust ei õnnestunud lähteainetest või muudest 
saadustest puhastada, mistõttu tundub nende mass reaalsest jällegi 
suurem (sel juhul tuleb proovida puhastamise erinevaid strateegiaid);  

 reaktsiooni käigus tekkis suurema molekulmassiga vale aine (sel juhul 
tuleb sageli valida teistsugune sünteesimeetod ning katse uuesti läbi 
teha). 

 

 

 

7. Arvutused ülehulgaga ehk liiaga 

Mitme lähteainega reaktsiooni korral võib ülesandes olla antud mitme 
lähteaine kogused (st hulk, mass või ruumala). Sellises olukorras tuleb 
otsustada, et millise lähteaine järgi arvutada. Arvutamine peab toimuma 
lähteaine järgi, mida on vähem (nn limiteeriv lähteaine) ning eeldatakse, et 
see reageerib täielikult ja määrab tekkinud saadus(t)e koguse (NB! Antud 
eeldus kehtib tingimusel, et reaktsioon ei ole pöörduv, vaid kulgeb praktiliselt 
lõpuni). Teine lähteaine on ülehulgas ehk liias ning see ei reageeri reaktsiooni 
käigus täielikult ära.   

 

Näide 7. 

Olgu meil järgmine reaktsioonivõrrand:  

3 A + B = 2 C 
Võeti 3,0 mooli ainet A ja 21,5 liitrit ainet B (normaaltingimustel gaas). Mitu 
mooli ainet C saadakse reaktsiooni tulemusena, kui saagis on 91%? 



 12 

 
Lahendus: 
n(A) = 3,0 mol 
n(B) = 21,5 / 22,4 = 0,960 mol 

Kuna A:B = 3:1, siis A on liias  arvutame B koguse järgi  
n(C, teoreetiline) = n(B) * 2 = 0,960 * 2 = 1,92 mol 
n(C) = 1,92 * 0,91 = 1,747 ~ 1,7 mol 
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