
Kuidas muuta vedelikku tahkeks? 
Selles videos vaatame, millised on tahked ja millised vedelad ained. Mis protsessid toimuvad, kui 

vedel aine läheb tahkeks ja tahke aine vedelaks. Kuidas me saaksime vedelast piimast teha 

tahket plastmassi? 

 

Kattuvus õppekavaga: Tahked ja vedelad ained. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas piimast plastmassi teha” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Meeskondades koos õpetajaga. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

suurem toidusõel 1 

piim  1 klaas 

äädikas (30%) 1 spl 

salvrätikud 10 

supilusikas 1 

pott 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Esimese asjana aja piim potis hästi kuumaks. Seda võid sa teha ka mikrolaineahjus, kuid 

vaata, et sa selleks metallaanumat ei kasuta.  

2. Kui piim on kuum, lisa sinna äädikat. Iga klaasi piima kohta 2–3 supilusikatäit äädikat. 

Nüüd hakka segama! 

3. Sega, kuni märkad, et piim läheb veidi tükki. See juhtub üsna kiiresti.  

4. Vooderda toidusõela põhi salvrätikutega ning vala tükiline piimasegu sinna peale 

nõrguma.  



5. Lase segul nõrguda umbes 15–30 minutit kuni saad selle paberist välja võtta ning 

ülejäänud salvrättidega seda järjest kuivemaks tupsutada.  

6. Kui segu saab voolida, siis tee sellest näiteks mõni vahva loom. 

 

Tähelepanu!  

Ettevaatust piima kuumutamisel. Tee seda koos õpetaja või lapsevanemaga.  

Kuumutatud vedelik ja anum on väga kuumad, ära näppe ära kõrveta.  

 

Katse tausta selgitus  

Plastikud koosnevad tavaliselt pikkadest molekulidest (orgaanilistest polümeeridest). Neid on 

lihtne töödelda ja vormida. Piimast plastik ehk kaseiiniplastik koosneb peamiselt piimavalgust 

kaseiinist (lehmapiimas valkudest ~80%).  

Kaseiin on piimas mitsellidena – mitmetest molekulidest moodustunud väikeste kerakestena, kus 

vett taluv molekuli osa on väljapoole suunatud. Kuna kaseiin on piimas tahke, nimetatakse piima 

ka kolloidlahuseks – vedelas olekus lahus, kuhu on pihustunud tahked osakesed. Happelisuse 

suurenemisel, näiteks äädika lisamisel mitsellid ühinevad ehk piim kalgendub. Kohupiima, jogurti 

ja juustu valmistamisel kalgendatakse samuti piima. Siis kasutatakse kalgendamiseks 

piimhappebaktereid (juuretist), mis muudavad keskkonna happeliseks piimhapet tootes. Piima 

võidakse lisada ka vasikamaost eraldatud laapi või laboris kasvatatud mikroorganismidest 

eraldatud ensüüme, mis aitavad piima kalgendada. Ka taimset piima saab kalgendada. Tofu 

(juustulaadne toode, pärineb Aasia köögist) valmistamisel sojapiimast lisatakse näiteks kipsi või 

sidrunimahla. Piimhappebakteritest juuretisega saab ka teistest taimsetest piimadest valmistada 

taimset jogurtit. 


