
Miks on seebimullid tugevamad kui veemullid?  

Kuidas mulle teha ning miks on mullid kohe katki ei lähe?  

 

Kattuvus õppekavaga: Vee erinevad omadused. 

Katse kirjeldus 

“Mullitame” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Üksi, paaris, rühmas.  

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Nii toas kui õues. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

vesi  näiteks üks kausitäis 

seep (soovitatavalt vedel) ka väikesest kogusest piisab 

kõrs, väiksem rõngas vms, millest läbi õhku 
puhuda 

vastavalt laste arvule 

  

  

 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Võta anum, kuhu sa paned vee. 

2. Lisa vette väike kogus seepi.  

3. Kasta kõrs seebivette ja proovi puhuda üks mull! 

4. Kui soovid teha katset laual, tee enne laua pind selle sama seebiveega märjaks.  

 

Tähelepanu!  

Ära pane seebiseid käsi silma! 

Ole ettevaatlik, et seebivett endale kogemata suhu ei tõmba.  

 

  



Katse tausta selgitus  

Kui puhuda vee sisse õhku, tekivad veepinnale õhumullid. Need mullid ei ole kunagi kuigi suured 

ning lähevad võrdlemisi kiiresti katki. 

Kuna veel on suur pindpinevus, siis tahavad vee osakesed olla pidevalt teistele vee osakestele 

väga lähedal. Mida suurem on mull, seda rohkem laiali peavad olema veeosakesed üksteisest ja 

nad ei saa nii paljudest teistest vee osakestest kinni hoida, kui nad tahaksid. Sellises olukorras 

ongi veeosakestel lihtsam väikesteks veepiiskadeks koonduda – see aga lõhub ära mulli ning 

veepiisad kukuvad vee anumasse tagasi. Analoogiliselt võib mõelda inimestest tehtud ringile, kus 

kõigil on hea ja mugav lähestikku seista, kuid kui proovida ring väga suureks venitada, siis on 

raske teiste käest kinni hoida ja palju lihtsam on lahti lasta. 

Seebi osakesel (molekulil) on selline huvitav omadus, et tema üks ots tahab kinni hoida vee 

osakesest (hüdrofiilne ots) ja teine ei taha (hüdrofoobne). Selliselt tekibki olukord, kus 

seebiosakesed paigutuvad vee ja õhu piirile. Kui nüüd puhuda õhku seebivee sisse, siis tekivad 

mullid. Kuna nii väljaspool kui ka seespool mullikilet asub õhk, siis koonduvad seebi osakesed 

mõlemale mullikile pinnale nii, et nende vahele jääb vee kiht. Nüüd on vee molekulil kogu aeg 

igas suunas teised molekulid, kellest kinni hoida (mullikile keskel teised vee molekulid ja äärtes 

seebi molekulid) ning pole põhjust väiksemateks piiskadeks koonduda. See lubabki seebiveest 

palju suuremaid mulle puhuda. 

Mullid lähevad katki, kui vesi mullikilest ära aurustub. Mõningal määral aitab ka seep aurustumist 

aeglustada, kuid ei hoia seda ära. 

 


