
Kas viinamari on magnetiline? 
Videos õpetatakse, kuidas katseliselt teada saada, mis on magneetuv ja mis mitte, ning 
avastatakse ootamatuid magneetuvaid objekte. 
 
Kattuvus õppekavaga: püsimagnetitega tutvumine 

Katse kirjeldus 

“Kas viinamari on magnetiline?”  
 
Püsimagnetitega testitakse erinevate materjalide magneetumust ning proovitakse, kas viinamarja 
saab magnetiga mõjutada. 
 
Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 
Vastavalt katseks vajalike vahendite arvule. 
 
Kas katset saab teha toas või õues? 
Toas, õues võib tuul segama hakata. 
 
Vahendite nimekiri  
Ühe õpilase või meeskonna kohta. 
 

Ese Kogus 

magnet 1 

viinamari 2 

puidust grilltikk 1 

riputusvahend (nöör/niit/lint) 1 

riputuspunkt (statiiv/laud) 1 

 
Kuidas katset läbi viia? 
Viinamarjad tuleb torgata grilltiku mõlemasse otsa ning tikk riputada keskkohast õhku. 
Viinamarjad peavad olema võrdsel kaugusel, et tikk püsiks tasakaalus. Tugeva magnetiga 
viinamarjadele lähenedes suudab magnet nendes leiduva vee tõttu viinamarju liigutada, kuigi 
tavalisel magnetiga testimisel tundub, et viinamari pole magneetuv. 
 
Tähelepanu!  
Tugevate magnetite kasutamisel tuleb olla tähelepanelik, et sõrmed magneti vahele ei jääks. 
 



Katse tausta selgitus  
Magnet on keha, mis loob enda ümber magnetvälja. See väli pole inimestele nähtav ega otseselt 
tajutav. Magnetvälja olemasolu saame tajuda teiste kehade kaudu, mida magnetväli mõjutab, 
näiteks rauapuru või metallist lauajalg. Magnetitel on kokkuleppeliselt põhja- ja lõunapoolus. 
Samanimelised poolused tõukuvad ning erinimelised tõmbuvad omavahel. Magnetid on tekkinud 
tavaliselt ferromagnetiliste ainete magneetumisel. Seetõttu tõmbab magnet ennast tugevalt ka 
teiste ferromagnetiliste, näiteks rauast (terasest) ainete külge, kuna need magneetuvad kergelt. 
Kodus on üks ferromagnetiline ese näiteks metallist külmkapi uks.  

Materjali teevad ferromagneetiliseks tema vabad elektronid (paardumata elektronid), mis saavad 
kõik ennast välise magnetvälja mõjul välise magnetvälja suunda pöörata. Siin võib igast 
elektronist mõelda nagu kompassist, mis Maa magnetväljas ennast põhja suunda orienteerib. 
Ferromagneetikute elektronid on aga omavahel tugevas seoses, nii et ka mitte vabad (ehk 
paardunud) elektronid orienteerivad ennast teiste elektronide järgi. Sedasi on lõpuks enamik 
materjali elektrone orienteeritud samapidiselt. Sellise orienteerumise tulemusel võimendatakse 
välist magnetvälja ning ka materjal ise muutub magnetiliseks ning tõmbub magnetiga. 

Viinamarjadega katses suudab magnet viinamarja tõugata, sest viinamarjad on diamagneetilised. 
See on omadus mis esineb materjalides, kus ei ole vabu elektrone (paardumata elektrone).  


