
Üleslükkejõud
FKB õpikojad, Koit Timpmann, Jaan Paaver

Katse 1. Mõõda soolvee tihedus.
Vahendid: mõõtesilinder, kaal, soolvesi.

Planeeri mõõtmine.

Tabel 1. Soolvee tihedus
mtühi msoolveega V ρ=

m
V

Ujumine

Vedelikus olevale kehale mõjuvad korraga üleslükkejõud ja raskusjõud (Joonis 1). Sõltuvalt sellest, 
kumb jõududest on suurem, keha kas tõuseb pinnale, vajub põhja või hõljub vedelikus.

1. Keha hõljub, kui Fü=Fr ehk ρvgVk=mkg=ρkgVk.
Taandades g ja Vk saame hõljumise tingimuseks ρv=ρk.

2. Keha tõuseb pinnale kui Fü>Fr ehk ρv>ρk

3. Keha vajub põhja kui Fü<Fr ehk ρv<ρk

Kui keha ujub pinnal, tuleb eristada keha ruumala ja keha vedelikus olevat ruumala. 
Üleslükkejõu määrab vedelikus olev ruumala, mis on koguruumalast väiksem.
Kui laevale laadida koorem, siis vajub laev nii palju sügavamale, et veealuse osa suurenemisega 
kaasnev üleslükkejõu suurenemine kompenseerib koormaga lisandunud raskusjõu.

Katse 2. Määra teeküünla mass.
Vahendid: kauss veega, teeküünal, mõõtejoonlaud, kaal.

Pane küünal kaussi ujuma. Määra küünla poolt väljatõrjutud vedeliku ruumala. Arvuta küünla mass 
ja kontrolli tulemust küünla kaalumisega.

Meenutuseks: ringi pindala saab arvutada: S=
πd2
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Küünla veealuse osa määramiseks mõõdan

ja arvutan

Kasutades seost Fü=Fr, saan arvutada massi

Korda katset soolveega.

Katse 3. Määra reisija mass.
Vahendid: Kauss veega, vahtplastist parv, kaaluviht reisijaks, mõõtejoonlaud.

Kui reisija astub parvele (paned koormise ujuvale vahtplastile), vajub see sügavamale vette.

Planeeri katse.
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Mõõtmistulemused

Arvutused

Korda katset soolveega.

Kaalu reisija ja kontrolli oma tulemust.

Katse 4. Õuna tiheduse määramine.
Vahendid: purk veega, õun, kleeplint, pliiats, mõõtejoonlaud.

Märgi veetase purgile ja pane õun ujuma. Märgi purgile veetase ujuva õuna korral. Nüüd vajuta õun 
ettevaatlikult vee alla. Veetase tõuseb veel veidi, märgi ka see purgi küljele.

Kui õun on täielikult vee all, siis iseloomustab veetaseme tõus õuna ruumala. Kui õun ujub vee 

peal, siis tänu sellele, et vee tihedus on 1 g
cm3  iseloomustab veetaseme tõus nüüd hoopis õuna 

massi. Kasuta tiheduse valemit ja arvuta õuna tihedus.
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Katse 5. Määra plastiliini tihedus.
Vahendid: purk veega, tükk plastiliini, mõõtejoonlaud.

Planeeri eelmiste katsete põhjal katse plastiliini tiheduse määramiseks.

Mõõtmistulemused

Arvutused

Katse 6. Uppunud laeva ülestõstmine.
Vahendid: polt uppunud laeva mudeliks, vahtplasti tükid tõstematerjaliks, kaal, niit ja nõel.

Planeeri tegevus, arvuta tõstematerjali vajalik kogus ja kinnita see niidiga poldi külge. Kõige 
edukamaks töörühmaks loetakse see, kelle tõsteseade on kõige kergem, aga hoiab laeva siiski vee 
peal. Ujuvust proovida saab ainult üks kord.
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