
Kuidas kaitsta oma arvutit särtsu eest? 

Video tutvustab lühidalt elektroonika hingeelu, kaasa arvatud seda, kui õrn see on. Tutvutakse 

staatilise elektriga ja õpitakse, millest sünnib niinimetatud särts. 

 

Kattuvus õppekavaga: Elekter ja magnetism, elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas kaitsta oma arvutit särtsu eest?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Üksi või mitmekesi. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Nimi Kogus 

ühekordne fooliumpann 1 

vahtplast (fooliumpannist natuke suurem tükk) 1 

kleeplint (või kahepoolne kleeplint) 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

● Lõika vahtplastist välja väike (vähemalt 10 cm) tükk käepidemeks. 

○ Kinnita vahtplastist käepide kleeplindiga fooliumpanni põhja. 

● Hõõru vahtplastist plaati vastu oma pead. 

○ Kui tunned, et juuksed tahavad püsti tõusta, siis on vahtplastist plaat laetud. 

● Pane vahtplastist plaat lauale. 

● Võta fooliumpann käepidemest kätte ja tõsta vahtplastist plaadi kohale. 

● Kukuta fooliumpann umbes 30 cm kõrguselt vahtplastist plaadi peale. 

● Puuduta fooliumpanni 

○ Tõsta fooliumpann käepidemest üles ning puuduta seda uuesti 

○ Kukuta pann uuesti vahtplastist plaadile ja korda eelmiseid samme nii kaua, kuni 

sa enam pannilt särtsu ei saa. 

● Vahtplasti uuesti laadimiseks hõõru seda uuesti vastu juukseid. 

 

  



Tähelepanu!  

Särtsu saamine võib olla ebameeldiv ning seepärast ei tohi kunagi anda särtsu kellelgi, kes ei ole 

sellest teadlik, ei ole selleks valmis või ei soovi seda. 

Suurema pinge ja voolu korral võib särtsu saamine olla inimkehale ohtlik. 

Kui on oht, et oled laetud ning võid teistele särtsu anda, siis väldi elektroonikaseadmete 

puudutamist, et neid mitte rikkuda. 

Enda maandamiseks (elektrilengust tühjendamiseks) katsu mõnd suurt metallist objekti (näiteks 

veetoru või radiaatorit). 

 

Katse tausta selgitus  

Katse kirjelduses ning järgnevas tekstis kasutatakse lihtsamaks mõistmiseks väljendeid “särts” ja 

“säde”, mille all mõeldakse elektrilist sädelahendust. 

 

Ühe sentimeetrise sädeme (sädelahendus, välk) tekitamiseks on tarvis pinget 30 000 volti. 

Elektroonikaseadmetes on tänapäeval oluliste komponentide vahel ruumi vaid mõned 

nanomeetrid (tuhandeid korda väiksem vahemaa, kui on ühe juuksekarva paksus). See tähendab, 

et piisab vaid mõnest voldist, et võiks tekkida sädelahendus, mis lõhub arvuti. Need on nii 

väikesed särtsud, et inimene neid tihti ei tunnegi, kuid need võivad arvuti komponente vigastada. 

Selle jaoks, et särts saaks tekkida, on vaja koguda laengut (ehk seisvat – staatilist –  elektrit) ühte 

kohta hästi palju.  

 

Laengut saab koguda, kui erinevaid materjale üksteise vastu kiiresti hõõruda (või suruda) - 

näiteks kampsunit seljast võttes või õhupalli vastu juukseid hõõrudes. Seepärast on eriti oluline, 

et töötava elektroonika läheduses ei kantaks riideid, mis võiksid soodustada särtsu saamist. 

Kampsunid tuleb ära võtta!  

 

Et olla täiesti kindel, et elektroonika sinult särtsu ei saaks, on tarvis enne elektroonikale 

lähenemist mõnda suurt metallist asja puudutada (radiaator, auto või metallist arvuti välimine 

korpus).  

 

Elektrilaeng võib koguneda ka väga väikeste osakeste liikumisest ja hõõrdumisest. Näiteks 

tolmuosakesed, mis hõõruvad end metallist objektide vastu (või õhuosakesed äikesepilvedes) 

võivad kanda laengut ning seeläbi tekitada ohu särtsu saamiseks. See on ka põhjus, miks ei tohi 

arvutit ega muud elektroonikat kunagi tolmuimejaga puhastada. Tihti juhtub, et arvuti protsessori 

radiaatori vahel liikuvad tolmuosakesed koondavad protsessori peale suure laengu. See on 

piisav, et arvuti uuel käivitamisel protsessori sisemised ühendused läbi kõrvetada.  

 

Suurema energiaga särtsud (näiteks välk), siis võivad nad kahjustada inimkeha ja olla eluohtlikud. 

 


