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Sissejuhatus
Käesolev materjal on mõeldud õpilaste silmaringi laiendamiseks ja toetab III kooliastme
loodus- ja reaalainete õppimist. Läbi erinevate põnevate ja eluliste ülesannete ning katsete
õpitakse tundma Eesti olulisimat maavara põlevkivi. Õpilased saavad teada, kuidas
jõuab elekter koju ja kooli. Ülesanded sisaldavad võimalust töötada arvutiga, teha koostööd, arendada loogikat ja tähelepanu ning lõimida erinevate ainete teadmisi. Mitmete
ülesannete koostamisel on õppijale antud vastutus ja vabadus. Õpilane ise otsib informatsiooni ja esitleb seda, õpetaja on abiks info tõlgendamisel. Materjali võib kasutada järjest,
eraldi seisvate tundide või tunniosadena. Loodame, et nii õpilased kui õpetajad leiavad siit
kasulikku ja põnevat.
Väljatrükkimiseks leiad töövihiku faili Eesti Energia kodulehelt www.energia.ee.
Energeetika põneva maailmaga saad end kursis hoida ka:

Eesti Energia,

Jälgi sümboleid! Siis tead, milliseid oskusi on vaja ülesannete lahendamisel.

Meeskonnatöö - koostöö oskuse arendamiseks
Töö arvutiga - digipädevus
Arvutused - matemaatiline mõtlemine
Kirjutamine - eneseväljendusoskus
Funktsionaalne lugemine - teksti mõistmine
Praktiline töö

Töölehed koostas:
Liisi Sarap
Noored Kooli 8. lend
Reaalainete õpetaja Sinimäe põhikoolis

eestienergia

1. Polevkivi ponev teekond
Loe tekst läbi. Tee iga lõigu juurde lugemismärk.
+ sain hästi aru või teadsin varem
!
-

sain teada
vajan mõistmiseks õpetaja abi

Eesti suurimaks elektri- ja soojusenergia tootjaks on Eesti Energiale kuuluvad Narva elektrijaamad, mis annavad üle 90% Eestis toodetavast elektrienergiast ning varustavad soojusega
kogu Narva linna.
Narva elektrijaamade tootmisüksused – Eesti ja Balti elektrijaam – on maailma võimsaimad
põlevkivil töötavad elektrijaamad. Mõlemad elektrijaamad toodavad aastas kokku ca 10 TWh
elektrit. 2015. aastal valmis Eesti elektrijaama lähistel uus ja kaasaegseimal tehnoloogial
põhinev Auvere elektrijaam, kus on võimalik kuni pool põlevkivikogusest asendada biomassiga.
Igal aastal tarnitakse Narva elektrijaamadesse raudteed mööda keskmiselt 9-13 miljonit
tonni põlevkivi. Päevas saabub kaevandustest keskmiselt 300-400, talvel kuni 600 vagunitäit
põlevkivi. Igasse vagunisse mahub 65-75 tonni kütust.
Allikas: energia.ee

Vasta küsimustele:

Mitu tonni põlevkivi tuuakse elektrijaamadesse kevadel?
Andmed:					

Arvutused:

Mitu tonni talvel?
Andmed: 						 Arvutused:

Mitu protsenti põlevkivi jõuab elektrijaamadesse talvel rohkem kui kevadel?
Andmed: 				 		 Arvutused:

Põlevkivi põnev teekond
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2. Polevkivi teekond elektrijaamasTeisendusi:
Loe tekst läbi. Tee iga lõigu juurde lugemismärk.
Pärast elektrijaama kogumispunkrisse jõudmist läbib põlevkivi erinevad laadimissõlmed,
jõudes konveiereid mööda vasarpurustiteni. Enne purustisse jõudmist on allmaakaevandustest
saadud põlevkivitüki läbimõõt kuni 40 mm ning pealmaakaevandusest saadud tüki läbimõõt
kuni 300 mm. Vasarpurustites tehakse põlevkivist tükid, mille läbimõõt on kuni 25 mm.
Teisendusi:
25 mm =

cm

10 TWh =

kWh

300 mm =

cm

1000 W =

kWh

40 mm =

m

85 kWh =

J

950 m =

km

Kui põlevkivi on purustatud, transporditakse see katla punkritesse. Enne katlasse jõudmist läbib
põlevkivi elektrijaamas ligi 950 meetri pikkuse tee.

Põlevkivi katlas
Elektrijaamas toodetakse elektrit energiaplokkides. Üks energiaplokk koosneb kahest katlast ja
turbiinist ning 7 km torudest. Eesti elektrijaamas on 8 energiaplokki, Balti elektrijaamas 4 plokki
ning gaasiküttel töötav reservi- ja tippkoormuse katlamaja, kus on kolm katelt. Kummaski
elektrijaamas on üks uus keevkihttehnoloogial põhinev energiaplokk, ülejäänud on vanemad
tolmpõlevkivi põletavad energiaplokid.

Mitu katelt ja turbiini on Balti ja Eesti elektrijaamades kokku?
													

Katel
Enne katlasse saatmist jahvatatakse põlevkivi veskites tolmuks. Põlevkivitolm puhutakse katla
põletitesse, tekkinud kuumus toodab aurukatlas veeauru. Aur suunatakse auruturbiini, kus auru
kineetiline energia paneb pöörlema turbogeneraatori, mis toodab elektrienergiat.

Kuidas on veeaur seotud elektrienergia saamisega?

Põlevkivi teekond elektrijaamas
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Tuleta meelde elektriga seotud mõisteid. Ühenda mõisted. Kontrolli koos õpetajaga.

Kineetiline energia

Füüsikaline suurus, elektrivälja võime teha
tööd laetud osakeste ümberpaigutamisel juhis

Elektritakistuse ühik

Seade, millega saab muuta vahelduvvoolu
pinge suurust

Elektrilaengu ühik

Seade, milles elektrienergia muundub
mehaaniliseks energiaks

Pinge

Energia, mida keha omab liikumise tõttu,
liikuvad kehad saavad liikudes teha tööd

Transformaator

1 kulon (tähis 1C)

Elektrimootor

1 oom, 1 Ω

1. Loe järgnev tekst, jooni sinise pliiatsiga alla info keevkihtkatelde kohta ja
rohelisega info tolmpõletuskatelde kohta.
2. Koosta teksti lõppu katlaid võrdlev Vienni diagramm.

Energiaplokk
Eesti ja Balti elektrijaamas on kummaski üks uus keevkihttehnoloogial põhinev energiaplokk,
ülejäänud on vanemad tolmpõlevkivi põletavad energiaplokid. Vanades kateldes ehk tolmpõletuskateldes puhutakse peeneks jahvatatud kütus koos põlemisõhuga koldesse, kus
temperatuur on kuni 1400 oC ja toimub põlevkivi põletamine.
Keevkihtpõletuskatlad
Keevkihtpõletustehnoloogiat kasutatakse madala kütteväärtusega ja multikütuse põletamiseks.
Multikütuses võib olla kuni 10% ulatuses biokütust ehk hakkepuitu. Keevkihtpõletuskateldes
põletatakse peenestatud kütus koldesse alt juhitavas õhuvoolus, mis moodustab nn keevkihi.
Põlemistemperatuur on madalam kui tolmpõletuskatlas (kuni 900 oC) ning põlevkivi põletamisel
toimub märkimisväärne väävli sidumine ja seetõttu pole täiendav väävlist puhastamine vajalik.
Kuna tolmpõletuskatelde põletustemperatuur on väga kõrge, vajavad need katlad pidevat teenindust
ja remonti. Küttepinnad saastuvad intensiivselt tuhaga, seega väheneb ka soojusvastuvõtt
ja katelde kasutegur. Tegemist ei ole eriti efektiivse ja töökindla põletamistehnoloogiaga.
Miinuseks on ka suured keskkonnaheited – väävliheited (SO2), lämmastikuheited, tolm.

Põlevkivi teekond elektrijaamas
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Keevkihttehnoloogia üheks plussiks on madal kütuse põlemistemperatuur: 850 °C-900 °C.
Erinevalt kõrget temperatuuri kasutatavatest tolmpõletuskateldest keevkihtkatelde küttepinnad
ei korrodeeru. Väheabrasiivsed ehk väiksema kulutusvõimega tuhaosakesed hoiavad ära
küttepindade kulumise. Madal põlemistemperatuur koldes ja tsirkuleeriv tuhamass seovad
efektiivselt väävlit. Ilma eraldiseisvate võimsate lisaseadmeteta on tagatud kahjulike
keskkonnaheitmete vastavus Euroopa Liidu nõuetele.

Keevkihttehnoloogia

Tolmpõletuskatlad

Põlevkivi teekond elektrijaamas
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3. Mälumäng
Mida läheb vaja?
• Projektor või interaktiivne tahvel
• Nutiseade vähemalt igale paarile
Loe tähelepanelikult 5 minutit järgnevaid lauseid. Testige, kes klassikaaslastest
mäletab kõige rohkem fakte?
Õpilaste link: kahoot.it
Õpetaja link: goo.gl/uWtjFz

Eesti Energia on nii juhtiv energiafirma Balti riikides kui ka suurim põlevkivi töötlev ettevõte
maailmas, kasutades energia tootmiseks aastas ca 15 miljonit tonni põlevkivi.

Eesti põlevkivi ladestusala on umbes 3000 km².
Kaevandatud ala on 425 km².
Kasutatavat põlevkivi on alles umbes 1–2 miljardit tonni (erinevad hinnangud).
1 miljard tonni põlevkivi on kokku juba kaevandatud.
Eesti põlevkivi on umbes 450 miljonit aastat vana.
Kasutatava põlevkivi energiaväärtus on umbes 1900–2600 kcal (8–11 MJ/kg)
Põlevkivi asub Eestis 10–70 meetri sügavusel maa sees.
Kaevandatav põlevkivikiht on 2,7 kuni 2,9 meetri paksune. Kihi paksus väheneb pidevalt
lõuna suunas 2,1 meetrini ja lääne suunas 1,6 meetrini.

Mälumäng
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4. Kivist oli välja ei pigista. Voi siiski?
Põlevkivist on kõrgel temperatuuril kuumutades võimalik
toota põlevkiviõli. Kooli keemiaklassis on põlevkivist õli aga
keeruline saada. Järgneva katse abil saad taolist kuldset
vedelikku ka ise proovida teha.
Katse juhend
Plii ühendid eriti nitraat on väga mürgised, ole katse
tegemisel väga ettevaatlik ja hoolikas!
Mida läheb vaja?
•
•
•
•
•
•
•

0,3 g Pb(NO3)2 (pliinitraat)
0.3 g KI (kaaliumjoidiid)
paar tilka HCl (soolhape) või HNO3 (lämmastikhape)
200 cm3 destileeritud vett
kolm 250 cm3 koonilist kolbi
pipett
vee keetja või küttekeha vee kuumutamiseks

Katse
Loe läbi kogu katse juhend. Vaata, et Sul oleks olemas kõik vajalik ning piisavalt aega. Võimalusel
teha katset paaristunnis. Lahusta mõlemad tahked ained eraldi kolbides 100 cm3
destilleeritud vees. Kaaliumjodiidi tuleb lisada rohkem kui reageerimiseks vaja, et
PbI2, (pliijodiid) kindlasti sadestuks. KI (kaaliumjodiid) lahustub destilleeritud vees
kergesti. Pliinitraadi veega reageerides võib sadestuda väikseid valgeid osakesi. Sellisel
juhul tuleb lisada lahusele mõned tilgad lämmastik- või soolhapet. Järgmiseks lisa tilk
haaval lahused kokku. Läbipaistvate lahuste kokku valamisel tekib kollane lahus. Tekkinud
pliijodiidikristallid on nii väiksed, et näivad siidisena.

Mida tekkinud segu meenutab?

Katset on võimalik muuta põnevamaks, kui aineid on kuumutatud.
Kuumuta segu kuni see hakkab peaaegu keema. Kõik kollased kristallid hajuvad ja
lahus on taas läbipaistev. See on põhjustatud sellest, et PbI2 lahustub kuumas kümme
korda paremini. Seejärel lase kolvil rahulikult toatemperatuurini jahtuda (see võib võtta
45 min). Jahtudes sadestub PbI2 uuesti lahuse põhja, kuid seekord, kuna jahtumine on
toimunud aeglaselt, tekivad eriti õhukesed kuusnurksed kristallid, mis sädelevad kuldselt.

Milliseid keemilise reaktsiooni tunnuseid katses nägid?

Kivist õli välja ei pigista. Või siiski?
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5. Kuidas elekter koju jouab?
Võrk
Elektrijaama generaatoris toodetud elektrienergia pinge on
15,75 kV. Enne elektrivõrku andmist tõstetakse pinge transformaatorites kuni 330–360 kV, et vähendada elektrikadusid.
Mida kõrgem on pinge, seda väiksem on kadu.

Kas teadsid,
et Eestis on tervelt
80 000 km elektriliine?
Meie elektrivõrguga saaks
teha 1,5 tiiru ümber
maakera!

Eestis on 10 sõlmalajaama

330 kV

Sõlmaalajaam

Kõrgepinge ülekandeliinid
110 kV

Elektri suurtootjad

110 kV

35 kV kuni 6 kV

Elektri väiketootjad

Õhu ja maakaabelliinid

6
ni

35

kV

Piirkonnaalajaam

kV
Eestis on 250
piirkonnaalajaama

ku

0,4 kV

0,4 kV
Tarbijale kuuluv liin

Alajaam
Eestis on 25 000
väikest alajaama

Liitumispunkt

Kodu või ettevõte

Pärast liitumiskilpi algab kliendi kodune elektrivõrk, mis kuulub tarbijale.

Elektrivõrgud jagunevad pinge järgi madal- ja kõrgepingevõrkudeks. (Madalpinged on kuni
1 kV ja kõrgepinged üle 1 kV).

Kuidas elekter koju jõuab?

11

Alalisvool vs vahelduvvool
Algselt kasutati elektrijaamades ja elektrivõrkudes alalisvoolu. Erinevad seadmed vajavad
erinevat pinget, seetõttu tuli ehitada erinevate pingetega liine. Alalisvoolu (DC) puhul on kahe
juhtme vahel kogu aeg samasuunaline ja sama suurusega pinge hetkeväärtus. Alalisvooluallikateks on patareid ja akud, päikesepaneelid, alalisvoolugeneraatorid. Vahelduvvoolu (AC)
puhul muudab juhtmetevahelise pinge hetkeväärtus perioodiliselt oma suurust ja suunda.
Euroopas vastavalt 50 korda ja Ameerikas 60 korda sekundis.
Kuigi alalisvool oli juba suur samm edasi, tegelesid paljud insenerid võimalusega leida
võimalust õhuliinide pinge muutmiseks. Nikolai Tesla tegi võimalikuks elektrienergia
ülekande pika maa taha. Tema patenteeris kolmefaasilise vahelduvvoolu ülekande ja vahelduvvoolumootorid ning trafod. Alalisvoolu kasutatakse senini elektriliinides, mis on väga pikad
või ühendavad erinevaid elektrisüsteeme (nt ESTLINK kaabel).
Kirjuta siia 4 põnevat fakti, mida leiad Nikoli Tesla kohta. Jagage neid klassikaaslastega
ja täienda joonist.

Nikolai Tesla
Elektri ülekandmisel tuleb arvestada võimsuskaoga. Võimsuskadu on võrku antava ja võrgust
väljuva võimsuse vahe. Elektri ülekandumisel muutub osa sellest soojuseks.
Uuri lk 11 joonist ja vaata, kuidas jõuab elekter Sinuni.
• Milliseid andmeid saad jooniselt leida?
• Millise pingega vool väljub elektrijaamadest?
• Millise pingega vool jõuab kodusesse majapidamisse? Miks see erineb elektrijaamadevoolupingest?
• Mitu väikest alajaama on Eestis?
• Mitmest kV algavad madalpinge-võrgud? Värvi need joonisel roheliseks ja kõrgepingevõrgud punaseks
• Mitut erinevat ülekandepunkti läbib vooluosake enne kui jõuab Sinu koju?

Kuidas elekter koju jõuab?
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6. Elektrienergia tarbimine ja tootmine Eestis
Elektrienergia tarbimine koos võrgukadudega Eestis on ligikaudu 8,1 TWh aastas. Eesti elektrisüsteemis on 2014. aasta septembri seisuga installeeritud netotootmisvõimsus 2713 MW.
Elektrienergiat ei ole võimalik suures koguses salvestada. Elektrienergia ülekandmine põhjustab
võrgus kadusid. Seetõttu peab igal ajahetkel toodetav võimsus olema vähemalt sama suur kui
tarbimine. Tegelikult kasutatav netotootmisvõimsus on alati väiksem installeeritud netovõimsusest, kuna oma mõju avaldavad tootmisseadmete remondid ja avariid ning osade
tootmisseadmete genereerimise võimekus sõltub tuulegeneraatorite olemasolust.
TÖÖ GRAAFIKUGA
Elektri tootmine ja tarbimine (MWh) Eestis 2015. aasta detsembris
2000

1750

Tarbimine ja tootmine

1500

1250

1000

750

500

250
2.12

4.12

Tootmine

6.12

8.12

10.12

12.12

14.12

16.12

18.12

20.12

22.12

24.12

26.12

28.12

30.12

1.01

Teksti ja graafiku allikas: elering.ee

Tarbimine

Milliseid andmeid saad järgnevalt graafikult välja lugeda?

Miks erineb tootmine ja tarbimine?

Millisel kuupäeval on tootmine kõige suurem ja millisel kõige väiksem?

Mitme MWh võrra erineb nende päevade elektri tootmine?

Elektrienergia tarbimine ja tootmine Eestis
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7. Valgustusest
Tallinna linnas on üle 56 000 valgustuspunkti, sealhulgas monumendid, tunnelid, parkide
valgustus jms. Linna valgustamiseks kasutatakse 77 km õhuliine ja 1003 km maakaablit.
Kokku tarbivad valgustid 7220, 7 kW elektrienergiat. Lisaks on veel üle tuhande valgustatud
alltarbija nt. bussipeatused, reklaamtahvlid ja palju muid valgusallikaid. Linna valgustamiseks
kasutatakse erinevaid valgusallikaid: LED valgusteid, luminafoorlampe, naatrium ja elavhõbedaga lampe ning HIT ehk metallhalogeniidega valgusteid. Näiteks põhiliiklusega tänavate
ääres on 250 W naatriumlambid, kõrvalteedel aga 100 W, parkides kasutatakse 70 W lampe.
Uuematel tänavalõikudel on kasutusel “targa tänava süsteem”, kus on võimalik arvutis jälgida
inimeste arvu tänaval, lampide kustumist ja muud.
Hetkel kasutatakse „targa tänava“ (SmartStreet) valgustus ja juhtsüsteeme Kalaranna tänaval.
Mine lehele: www.eliko.ee/smartstreet/

Kirjuta siia kiri oma sõbrale ja tutvusta talle tarka tänavat.
Pane kirja oma arvamus, kolm fakti, miks selline tänav
on kasulik, mis on ohud, mille kohta saab sealt infot leida
ja kelle jaoks see võiks kasulik olla.

Kallis sõber,

Parimate soovidega,

Valgustusest
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8. Kui palju elektrit tarbivad kodumasinad?
Elektri börsihind on muutlik, sõltudes näiteks nii elektrijaamade või merekaabli hooldus- ja
avariitöödest, riikidevahelisest ülekandevõimsusest, üldisest majanduskliimast kui ka ilmast.
Kirjuta järgnevasse tabelisse seadmed, mis kodus elektrit tarbivad. Uuri kui palju need
elektrit võtavad. Selleks leiad infot toodete pakendilt, alt või küljelt. Näiteks kohvimasina alt
võid leida sellise info:

HD 7546
/20/A 220-240V ~ 50-60Hz
900 -1100W
Made in China

AE 65

Järelikult on selle kohvimasina võimsus 900-1100 W.
Pärast mõõtmiste tegemist arvuta välja, kui palju kulub elektrit kuus ja aastas eeldusel, et
aastaringselt kasutatakse neid asju enam-vähem sama palju.
Kuidas arvutada?
Arvutamiseks tuleb sul mõõtmisel kogutud andmeid teisendada. Näiteks kui telekas tarbib
keskmisel 130 W siis kW tunnis voolutarbimise arvutamiseks tuleb 130 W / 1000 = 0,13 kW.
Kui sinu kodus käis telekas esmaspäeval 4h, siis tuleb sul päevase elektritarbimise saamiseks
korrutada teleka töötamise aeg ja teleka keskmine voolutarbimine 0,13 kW x 4h=0,52 kWh.
Juhul kui kasutasid röstrit ainult 10 min, tuleb see teisendada tundidesse.
900 W =
kW
				
kW x 1/6h = 0,15 kWh
Hinna arvutamiseks vaatamiseks leia elektrihind päeval või öösel ja korruta tarbitud elektrikogus
hinnaga. Võtame päevaseks elektri hinnaks 0,18 € senti kWh kohta.
0,18 senti kWh x 0,52 kW = 0,93 € senti ~ 0,10 € senti.

Kui palju elektrit tarbivad kodumasinad?

15

20 min

20 min

15 min

15 min

15 min

15 min

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

0,42 € x 4 nädalat
=1,68€

Tarbimise
maksumus kuus

Mida arvestada uusi elektriseadmeid ostes?

Kuidas saaks kodus elektrit säästa?

Võrdle oma tulemusi klassikaaslastega.

1kWh x 2h = 2 kWh
2 kWh x 0,21 € =
0,42 €

Tarbimise
maksumus
nädalas

2h

20 min

Esmaspäev

Elektritarbimise aeg kokku

1000 W

Kohvimasin

Võimsus

Päev / Elektriseade
2200 W

Veekeetja

Kui palju elektrit tarbivad kodumasinad Sinu kodus?

130 W

Televiisor

9. Kooli elektripäevik
Rääkige oma kooli majandusjuhatajaga ja uurige kooli elektritarbimise kohta. Kui palju
tarbitakse koolis keskmiselt elektri kuus
Kasutage nutiseadet või arvutit elektrihind.ee/paketid ja leidke koolile kõige kasulikum
elektripakett.
Leia sealt keskmine päevane tariif

Päev

Arvesti
päevane
näit

Arvesti
öine
näit

€/ kW*h ja öine tariif			

Tarbimine Tarbimine
Päevase
Öise
päeval
öösel
tarbimise
tarbimise
kW*h
kW*h
maksumus maksumus
Tarbimine* Tarbimine*
kW/h hind= kW/h hind=
maksumus maksumus

€/ kW*h.

Tarbimise
maksumus
kokku

Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Kokku

Moodustage 4-liikmelised rühmad.
Kujundage klassi/koridor seinale poster ideedega, kuidas saab koolis elektrit kokku hoida.
Pange siia kirja oma rühma 4 parimat ideed.
Mina saan koolis elektrit kokku hoida sellega, et:
1)
2)
3)
4)

Kooli elektripäevik
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10. Taastuvenergia
1970. aastal tõusis nafta hind ja see pani paljusid otsima alternatiivseid energiaallikaid. Üheks
lahenduseks oli tuumaenergia. Teise võimalusena vaadati ka taastuvenergia poole. Paljud
taastuvenergia jaamad on ehitatud pärast Tšernobõli katastroofi.

Allikas: Kukersiit ja konnatahvel
Mida läheb vaja?
•
•
•
•

9. klassi füüsika õpikut
Nutiseadet või arvutit info otsimiseks
Teemakohaseid pilte, fotosid, ajakirju
Värvilisi markereid, paksem A3 paber

ia

erg
n
e
v
u
t
s
Taa

Eestis on räägitud taastuvenergiast. Mida Sina sellest arvad?
Jagunege 3-liikmelistesse rühmadesse.
• kujundaja - kaunistab ja kujundab postri artikliga
• informaator - otsib informatsiooni
• ajakirjanik - paneb saadud info põhjal teiste abiga kirja lühiartikli

Meie rühm on taastuvenergia kasutamise

, sest

1)
2)
3)

Meie arvamus põhineb nendel allikatel:
1)
2)
3)

Kirjuta A3 postrile lühiartikkel taastuvenergia kasutamise poolt või vastu, põhjenda oma väiteid.
Kujundaga poster, võimalusel lõigake ajalehtedest või ajakirjadest välja illustreerivaid pilte.
Esitlege oma postrit klassikaaslastele ja kuulake nende esitlusi.

Taastuvenergia
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Mille poolest erinesid klassikaaslaste ideed teie rühma arvamusest?
Tee siia tabelisse kokkuvõte.
Rühma nimi

Poolt

Vastu

Nende kõige olulisemad põhjendused

Taastuvenergia
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11. Tuumaenergia
Koosta ristsõna.

NB! Ära täida ristsõna, joonista ainult ruudud.
Vastusena kasuta järgnevaid mõisteid: tuumareaktor, Jaapan, aeglusti, biodoos,
juhtvardad, dosimeeter, radioaktiivne, kiirgusfoon, uraan, Prantsusmaa, Tsernobõl.
Kirjuta siia oma ristsõna küsimused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vahetage klassikaaslastega ristsõnad. Kes lahendab ristsõna kõige kiiremini? Kellel on kõige
paremad küsimused?
Tuumaenergia
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12. Elektriku ABC ehk Ohmi seadus
Voolutugevuse sõltuvuse pingest avastas Saksa füüsik Georg Simon Ohm juba 1826. aastal.
Jäta meelde!
Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega.
Tuleta meelde!
Pinge on füüsikaline suurus, mis iseloomustab elektrivälja võimet teha tööd laetud osakeste
ümberpaigutamisel juhis.
Seda mõõdetakse				
, pinge ühik on 1			
arvutada U=				ühikutega 1V=1J/1C

seda saab

Voolutugevus on füüsikaline suurus, mis arvuliselt on võrdne ajaühikus juhi ristlõiget läbinud
elektrilaengu suurusega.
Voolutugevust mõõdetakse				
, voolutugevuse ühikuks on 1
Seda saab arvutada I= 			
ühikutega 1A=1C/1s
Pistikupesa klemmidel on pinge 230 V. Sama pinge on ka teistel koduses majapidamises
kasutatavatel seadetel. Kui ühendada vooluvõrku laualamp või mobiililaadija, hakkab see tööle.
Kui ühendada laualamp või mobiililaadija telekapuldi patareiga (3V) need tööle ei hakka.
Seda sellepärast, et voolutugevus juhis sõltub pingest juhi otstel.
Katse: Kontrolli, kuidas sõltub voolutugevus juhis, juhi otstele rakendatud pingest.
Mida läheb vaja?
• Vooluallikat, mille klemmide pinget saab muuta.
• Ampermeeter ja voltmeeter või multimeetrid
• 6 juhet
• Traatspiraal või mõni muu juht
• Lüliti (lüliti on avatud, kui see on kinni)
Koosta vooluringi järgi elektriskeem.

V

A

Elektriku ABC ehk Ohmi seadus
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Koosta vooluring ja kanna mõõtmise tulemused tabelisse.
Mõõtmine
U/V
nr.

1.

0

2.

1

3.

2

4.

3

5.

4

6.

5

I/A

Millist seaduspära märkad?

Kanna oma mõõtmise tulemused graafikule. Esmalt märgi voolutugevus ja pinge.
NB! Muutuvad suurused märgitakse y-teljele.
y
6
5
4
3
2
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

Graafikult on näha, et muutujate vahel on							

seos.

Siia kirjuta Ohmi seadus:

Elektriku ABC ehk Ohmi seadus
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