
Kuidas vett klaasi sisse püüda? 

Vee voolamine ja vee pindpinevus.   

 

Kattuvus õppekavaga: Vesi ja selle erinevad omadused.  

Katse kirjeldus 

“Veetrikid” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Paaris 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Nii toas kui õues. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

klaas 1 

võrk (näiteks sääsevõrk) 1 

käärid 1 

teibirull (või kleepriba, mis on kaasas 
sääsevõrgu pakiga) 

1 

papitükk, mis kataks klaasi 1 

vesi sõltub klaasi suurusest 

 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Tõmba võrk klaasi peale pingule ning kinnita klaasi külge kasutades teipi. 

a. Kui tahad et võrku poleks näha võid proovida selle tugeva liimiga klaasi suule 

liimida ja siis üle ulatuva võrgu ära lõigata 

b. võrgu võid kinnitada ka sääsevõrgu pakiga kaasas oleva kleepribaga. 

2. Täida klaas poolenisti veega.  

a. Kalla natuke kõrgema kaarega, muidu võib vesi võrgult minema põrgata.  

3. Aseta papitükk klaasi ette ning keera klaas tagurpidi. Natukene vett võib alguses välja 

tulla, sellest pole midagi.  

a. Tee seda kohas, mis ei karda märjaks saada 



4. Proovi rahulikult tõmmates papp eemaldada 

5. Kas vesi jäi kaasi?  

 

Tähelepanu!  

Käärid on teravad. 

Liim ei tohi suhu ega silma sattuda!  

Vesi võib klaasist välja tulla ja laiali pritsida. 

 

Katse tausta selgitus  

Harilikult riided ning võrgud vett ei pea, kuna neis on palju auke. Ka selles katses on näha, et vesi 

saab vabalt läbi võrgu klaasi ning sealt välja liikuda (katse alguses klaasi veega täitmine ning 

sealt vee välja valamine). 

Mida väiksemast august peab vesi läbi minema, seda keerulisem see on. See tuleneb vee suurest 

pindpinevusest, mis tähendab, et vee osakesed (molekulid) tahavad üksteisest väga tugevalt 

kinni hoida. Kui vee pindpinevusjõud on suurem kui jõud, millega vett läbi avause 

lükatakse/tõmmatakse, siis vesi august läbi ei lähe. Väiksema augu korral on vee pindpinevusel 

suurem osakaal ning seetõttu ongi väiksemate aukudega võrgul vett lihtsam kinni hoida, kui 

suurte aukudega võrgul. 

Kuna selle video fookuses oli pindpinevuse mõju, siis õhurõhu osakaalu selles katses liigselt lahti 

ei seletatud. Tegelikult on sellel samuti väga oluline roll täita. Kui vaid pindpinevusest piisaks 

klaasis olevale veele mõjuva raskusjõu tasakaalustamisest, siis ei saaks vesi üldse läbi võrgu 

liikuda. Klaasi tagurpidi pöörates tuleb klaasist alati mõne tilga jagu vett välja. See tähendab, et 

klaasis olev õhk peab väljunud vee jagu ruumi klaasis ära täitma. Selle tulemusena langeb 

õhurõhk klaasis võrreldes välise õhurõhuga. See omakorda tähendab, et väline õhurõhk surub 

samuti klaasi suudmel olevale võrgule, vähendades seeläbi raskusjõu mõju. Väline õhurõhk ning 

pindpinevus suudavad koostöös tasakaalustada veele mõjuva raskusjõu ning seetõttu ei kukugi 

vesi klaasist välja. 

Kui klaasi küljele kallutada, siis võrgu allpool asuvatele avadele vee rõhk kasvab ning üleval 

olevatele langeb, mistõttu pääseb vesi liikuma ning koos veega ka õhk ning õhurõhud klaasi sees 

ja väljas tasakaalustuvad. Selle tulemusena ei jõua ainult vee pindpinevus enam raskusjõule 

vastu hakata ning vesi pääseb klaasist välja. 

Õhurõhu mõju selgemaks näitlikustamiseks võib papiga kaetud klaasi tagurpidi pöörata ning 

ettevaatlikult eemaldada käe papi alt. Väline õhurõhk surub papi tugevalt vastu klaasi ning vesi 

enam klaasist välja ei pääse. See katse töötab nii võrguga kui ilma võrguta. 


