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1. DIrVOŽEmIO taNKIO mataVImaS 
raDIOmEtrINIU mEtODU

Darbo tikslas 
Išmatuoti dirvožemio tankį ir poringumą radiometriniu metodu, 

įsisavinti žinias apie atomo sandarą ir radioaktyvumą. 

Teorinė dalis

Radiometriniu metodu galima greitai ir tiksliai nustaty-
ti dirvožemio tankį gamtinėmis sąlygomis, kur dirvožemis yra 
natūraliai susigulėjęs, nereikia imti dirvožemio pavyzdžių, juos sver-
ti ir džiovinti. Galima įvertinti, kokį poveikį dirvožemio tankiui ir 
poringumui turi žemės dirbimas įvairia technika.

Dirvožemio kietosios fazės tankis. Dirvožemio kietosios fazės 
tankiu vadiname sauso dirvožemio kietosios fazės (be oro tarpelių) 
tūrio vieneto masę:

 ρK = mK/V; (1.1)

čia mK  − dirvožemio kietosios fazės masė; V  − jos tūris. Tankis ma-
tuojamas kg/m 3.

Kietosios fazės tankis priklauso nuo dirvožemį sudarančių 
mineralų ir organinės medžiagos kiekio: kuo jos daugiau, tuo mažesnis 
dirvožemio kietosios fazės tankis. Durpinių horizontų jis lygus 1400  −  
1800 kg/m3, o mineralinių  −  nuo 2100 iki 5200 kg/m3.

Dirvožemio tankiu vadiname natūraliai susiklojusio sauso 
dirvožemio (su oro tarpeliais) tūrio vieneto masę:

 ρs = ms/V; (1.2)

čia ms  − sauso dirvožemio masė; V  −  jo tūris.
Dirvožemio tankis priklauso nuo dirvožemio poringumo, 

struktūringumo, mineralinės sudėties ir kt. Dirvožemio tankiui 
didelės įtakos turi žemės dirbimas ir žemės ūkio mašinų važinėjimas. 
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Neseniai įdirbto ariamojo horizonto tankis yra lygus 1000  − 1100 
kg/m3, augalų vegetacijos pabaigoje  −  1300 − 1400 kg/m3. Kuo 
gilesni, mažiau humusingi dirvožemio horizontai, tuo jie tankesni ir 
nepalankesni augalų šaknims vystytis. Daugeliui kultūrinių augalų 
optimalus ariamojo horizonto tankis  −  1000 − 1200 kg/m3. 

Dirvožemio poringumu vadiname bendrą visų porų ir tarpų 
tarp kietosios fazės dalelių tūrį natūralioje būklėje. Poringumas P 
reiškiamas procentais nuo viso dirvožemio tūrio, o jam apskaičiuoti 
reikia žinoti dirvožemio ir jo kietosios fazės tankius:

 P =   100%. (1.3)

Dirvožemio poringumas priklauso nuo granuliometrinės 
sudėties, struktūringumo, susiklojimo, humusingumo ir kt. Poros 
susidaro tarp atskirų mechaninių elementų, agregatų ir agregatų vi-
duje, nes jie liečiasi ne visomis plokštumomis, o taškais bei briauno-
mis. Taip dirvožemyje susidaro ištisa įvairaus dydžio ir formos porų 
ir tarpelių sistema. Ta dalis dirvožemio porų, kuri būna užpildyta 
drėgme, esant mažiausiam lauko drėgnumui, vadinama kapiliariniu 
poringumu. Geriausiai jis išreikštas sunkesnės granuliometrinės 
sudėties dirvožemių 0,1  −  0,003 mm skersmens porose. Visos 
didesnės už 8 mm skersmens poros sudaro nekapiliarinį poringumą, 
kuris būdingas smėlio dirvožemiams. Struktūringų dirvožemių šios 
abi poringumo rūšys sudaro bendrąjį poringumą. Kuo gilesni ir 
glūdesni dirvožemio horizontai, tuo jų poringumas mažesnis.

Dirbamo priemolio dirvožemio humusinio horizonto bendras 
poringumas sudaro 55 − 65%.

Šiame darbe dirvožemio tankį matuosime radiometriniu 
metodu, todėl pateikiame žinių apie atomo branduolio sandarą ir 
radioaktyvumą.

Atomo branduolio sandara. Atomo branduolį sudaro pro-
tonai ( p1

1 ) ir neutronai ( n1
0 ). Abi šios dalelės vadinamos nuk-

leonais. Protonas p1
1  yra teigiamas, jo krūvis  

kulonų (C), o masė . Protonas turi sukinį ir 
magnetinį momentą. Neutronas n1

0   −  neutrali dalelė, kurios masė 
. Neutronas taip pat turi sukinį ir magnetinį 
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momentą. Protonų skaičius branduolyje žymimas raide Z, jis lygus 
branduolio krūvio skaičiui, elemento eilės numeriui periodinėje 
elementų lentelėje. Neutronų skaičius branduolyje žymimas raide 
N. Nustatyta, kad N≥Z. Protonų ir neutronų skaičių suma žymima 
raide A ir vadinama masės skaičiumi: A = Z + N. Atomo branduolys 
žymimas cheminio elemento simboliu. Jo kairėje pusėje, apačioje, 
rašomas krūvio skaičius Z, o viršuje  −  masės skaičius A: Z

A X. 
Pavyzdžiui, 92

238 U. Tai urano branduolys, sudarytas iš 92 protonų 
ir 146 (238  − 92 = 146) neutronų. Vienodo krūvio, bet skirtingo 
masės skaičiaus branduoliai vadinami izotopais. Pavyzdžiui, van-
denilio izotopai yra šie: protis 1

1 H, deuteris 1
2 H ir tritis 1

3 H.
Radioaktyvumas. Savaiminį branduolių virsmą to paties ele-

mento arba kitų elementų izotopų branduoliais vadiname natūraliu 
radioaktyvumu. Radioaktyvūs izotopai skleidžia α, β ir γ spin-
dulius. α spinduliai  −  tai teigiamų elektringųjų dalelių, helio 
branduolių, srautas. α dalelė jonizuoja dujas ir 1 cm oro kelyje 
sukuria apie 50000 jonų porų, tačiau jos siekis (atstumas, kuriuo 
ji įsiskverbia į medžiagą) mažas  −  2 − 12 cm ore. Net popieriaus 
lapas sulaiko α daleles.

β spinduliai  −  beveik šviesos greičiu lekiančių elektronų 
ir pozitronų srautas. Elektronai atsiranda branduolio neutronams 
virstant protonais:

 0
1 n → 1

1 p + -1
0 e + ν ; (1.4)

čia ν  neutrali dalelytė  −  antineutrinas.
β spinduliai silpniau jonizuoja dujas (50 jonų porų 1 cm oro 

kelyje), tačiau skvarbesni už α daleles. β spinduliavimą gali lydėti γ 
spinduliavimas. Kelių milimetrų storio metalo sluoksnis β spindulius 
visiškai sulaiko.

Skvarbiausi yra γ spinduliai  −  trumpos elektromagnetinės ban-
gos. Juos sulaiko storesnis negu 20 cm švino sluoksnis. γ spinduliai 
skleidžiami po α spinduliavimo. Išspinduliavę α dalelę, branduoliai 
būna sužadinti (1.1 pav.)
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1.1 pav. Branduolių spinduliavimo mechanizmas. hJ - fotono energija, J - fotono dažnis.

Raide A pažymėtas pirminio branduolio normalios būsenos 
energijos lygmuo (lygmuo prieš α spinduliavimą), o B, B1 ir 
B2  − antrinio branduolio galimi energijos lygmenys (lygmuo B ati-
tinka jo normaliąją būseną). Jei α skilimo metu susidaro nesužadintos 
būsenos antriniai branduoliai, tai išspinduliuotų α dalelių energija yra 
didžiausia ir šios dalelės sudaro α0 grupę. Jei antriniai branduoliai yra 
sužadintos būsenos, pavyzdžiui, lygmenų B1 ir B2, tai išspinduliuotų 
α dalelių energija yra atitinkamai mažesnė, ir jos sudaro α1 ir α2 
grupes. Sužadintoje būsenoje antriniai branduoliai gyvuoja paprastai 
labai neilgai (nuo 10-8 iki 10-15s). Peršokdami į normaliąją būseną, 
branduoliai išspinduliuoja γ fotonus. Taigi vykstant γ spinduliavimui 
nepakinta nei branduolio krūvio, nei masės skaičius.

Radioaktyviųjų virsmų poslinkio taisyklė: išspinduliavęs α 
dalelę, cheminis elementas virsta nauju elementu, kuris pasislenka per 
dvi vietas į periodinės elementų lentelės pradžią, masė sumažėja ketu-
riais vienetais, o išspinduliavęs β dalelę (elektroną)  −  per vieną vietą į 
periodinės elementų lentelės pabaigą. Masė nesikeičia.

 Simboliškai šie poslinkiai užrašomi taip:

; (1.5)
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Antriniai branduoliai dažnai būna radioaktyvūs, jie virsta kitais 
branduoliais, kol susidaro stabilus izotopas. Galutinis radioaktyvių 
urano virsmų rezultatas  −  stabilus švino izotopas 82

207 Pb. Kadangi 
radioaktyvumas nepriklauso nuo išorinių sąlygų, tai iš švino kiekio 
Žemės plutoje galima spręsti apie jos amžių (maždaug 4 mlrd. metų).

Irena ir Frederikas Žolio  −  Kiuri, apšaudydami α dalelėmis 
aliuminį, 1934 m. sukėlė dirbtinį radioaktyvumą:

 13
27 Al + 2

4 He → 15
30 P + 0

1 n. (1.6)

Atsiradęs fosforo izotopas yra radioaktyvus ir savaime virsta si-
liciu, išspinduliuodamas pozitroną 1

0 e:

 15
30 P → 1

0 e + 14
30 Si + ν; (1.7)

čia ν neutrali, labai mažą masę turinti dalelė  −  neutrinas.
Pozitronas atsiranda protonui virstant neutronu. Pozitrono masė 

yra lygi elektrono masei, elektrinis krūvis teigiamas, o jo modulis ly-
gus elektrono krūviui. 

 1
1 p → 1

0 e + 0
1 n +ν.  (1.8)

Radioaktyvaus elemento nesuskilusių po laiko t atomų (branduolių) 
skaičius N eksponentiškai mažėja:

 N = N0e-λt; (1.9)

čia N0  −  pradinis radioaktyviųjų branduolių skaičius, λ  −  skilimo kon-
stanta, kuri parodo vieno atomo suskilimo per vieną sekundę tikimybę, 
e  −  natūrinio logaritmo pagrindas. 

Laikas, per kurį suyra pusė branduolių, vadinamas pusėjimo truk-
me arba pusamžiu T. Jis taip susijęs su konstanta λ:

 T = ln 2
λ

. (1.10)
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Radioaktyvių elementų pusamžiai yra labai įvairūs ir svyruoja 
nuo mažų sekundės dalių iki daugelio milijardų metų, pavyzdžiui, ura-
no izotopo 238

92 U pusamžis T ≈ 4,5 mlrd. metų, jodo 131
53 J  −  T = 8,14 

paros, polonio 214
84 Po  −  T = 1,5  10-4s.

Per 1 s suskilusių atomų skaičius vadinamas radioaktyvaus elemen-
to aktyvumu a:

  N
dt
dNa  arba a 

T
N 2ln

. (1.11)

Aktyvumo SI vienetas yra bekerelis (Bq)   −  tai aktyvumas to-
kio radioaktyvaus elemento, kuriame per 1 s įvyksta vienas skilimas. 
γ spindulių sąveika su medžiagos atomais yra sudėtinga ir jos pobūdis 
priklauso nuo γ fotonų energijos. Galimi sąveikos reiškiniai: 

1) fotoefekto reiškinys. γ fotonas atiduoda atomo elektronui visą 
savo energiją ir nustoja egzistavęs. Išmuštasis fotoelektronas 
jonizuoja medžiagos atomus, veikia biologiškai ir chemiškai;

 2) Komptono sklaidos efektas. γ fotonas, sąveikaudamas su elek-
tronu, perduoda jam dalį savo energijos, o pats skrieja toliau, 
turėdamas mažesnę energiją. Įgavę energijos Komptono elek-
tronai sukelia medžiagoje jonizaciją ir kt.; 

3) γ fotonas, skriejantis arti atomo branduolio, sukuria elektrono 
ir pozitrono porą, kuri gali susidaryti tuo atveju, kai γ fotono 
energija yra ne mažesnė, kaip 1,02 MeV. [Atomistikoje darbo ir 
energijos vienetas yra elektronvoltas (1 eV = 1,6 ⋅ 10-19J)].

 Dėl visų šių procesų γ spindulių intensyvumas medžiagoje mažėja 
eksponentiškai:

 I = I0e-µl, (1.12)

čia I0  −  krintančių į medžiagą, o I  −  perėjusių l storio sluoksnį γ 
spindulių intensyvumas, µ  −  ilginis silpimo koeficientas, priklausantis 
nuo medžiagos prigimties ir γ fotonų energijos. γ spinduliai tiesiogiai 
nesukelia jonizacijos, ją sukelia antrinės dalelės. Radioaktyvaus spin-
duliavimo biologinis efektas priklauso nuo sugertosios dozės dydžio 
Da. Ji lygi švitinamos medžiagos masės vieneto sugertai jonizuojančio 

spinduliavimo energijai. 
m
WDa = , čia W – sugertoji energija, m – 

švitinamo kūno masė.
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Sugertosios dozės vienetas – grėjus (pagal anglų fiziko L. H. 
Grėjaus (Gray) pavardę). 1 Gy = 1J/1kg. Nesisteminis sugertosios 
dozės vienetas – radas (rd) ( rdGy 1001  ).

Dirvožemio radioaktyvumas

Dirvožemio radioaktyvumą sukelia dirvožemyje esantys radioaktyvūs 
cheminiai elementai: uranas, radis, toris ir kt. Sunkios granuliometrinės 
sudėties dirvožemyje radioaktyvių cheminių elementų yra daugiau. 
Dirvožemio ore yra radioaktyvių cheminių elementų skilimo dujinių 
produktų  −  radono izotopų ( 222

86 Rn, 220
86 Rn ir 219

86 Rn). Dėl dirvožemio 
natūraliojo radioaktyvumo neatsiranda augalų ir gyvūnų fiziologinių 
procesų pokyčių. Dirbtinį dirvožemių radioaktyvumą sukelia radioaktyvūs 
izotopai, susidarę atominių ir termobranduolinių sprogimų metu. Jie su 
augaliniu ir gyvuliniu maistu patenka į žmogaus organizmą. Didžiausią 
pavojų sudaro stroncio 90

38 Sr ir cezio 137
55 Cs izotopai, kurių pusamžiai ati-

tinkamai lygūs 28 ir 33 metams. Jų kiekis šiaurės pusrutulio dirvožemiuose 
nuolat didėja. Daugiausia radioaktyviojo stroncio telkiasi viršutiniame 
0 − 5 cm dirvožemio horizonte (80 − 90%), likusi dalis prasiskverbia į 
25 − 30 cm gylį. Lengvuose ir nedaug humuso turinčiuose dirvožemiuose 
į augalus patenka daugiau radioaktyviųjų izotopų, negu sunkiuose ir daug 
humuso turinčiuose dirvožemiuose. Jei yra kalkinama ir tręšiama, mažėja 
galimybė radioaktyviems cheminiams elementams patekti į augalus.

Darbo metodika

Radiometrinis metodas pagrįstas γ spindulių srauto silpnėjimu 
(absorbcija), pereinant jiems per dirvožemį. Šį silpnėjimą daugiausiai 
nulemia Komptono efektas. Jei ilginį silpimo koeficientą µ padalijame 
iš medžiagos (sauso dirvožemio) tankio ρs, tai gauname masės silpimo 
koeficientą µ':

 µ' = µ / ρs arba µ = ρsµ'. (1.13)

Jeigu dirvožemyje yra vandens, tai jo ilginis silpimo koeficientas 
susideda iš dviejų narių:
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 µ = ρsµ' + 
2 2H O H O'ρ µ ; (1.14)

čia ρs  −  sauso dirvožemio tankis (natūraliai susiklojusio su oro tar-
pais); µ' – sauso dirvožemio γ spindulių masės silpimo koeficientas; 
ρH2O −  vandens tankis (1000 kg/m3); µ' OH2   −  vandens γ spindulių 
masės silpimo koeficientas.

Tada (1.12) lygtį galima užrašyti taip:

 ( )H O H O2 2
0

s lI I e ′ ′− ρ µ +ρ µ= . (1.15) 

Suintegravę išraišką gauname sauso dirvožemio (orasausio) tankį ρs:

 2

2

H O0
H O

ln ln
s

I I
l

′µ−
ρ = − ρ

′ ′µ µ  (1.16)

Drėgno dirvožemio tankis

 ρd = ρs + ρH2O. (1.17)

Iš (1.16) ir (1.17) išraiškų gauname drėgno dirvožemio tankį ρd:

 

2

2 2

H O0
H O H O

ln ln
d

I I
l

′µ−
ρ = − ρ + ρ

′ ′µ µ . (1.18)

γ spindulių masės silpimo koeficientai µ' ir µ'H2O 
priklauso nuo γ 

spindulių šaltinio, t.y. nuo γ kvantų energijos ir medžiagos, per kurią 
pereina γ kvantai. γ kvantų energijai didėjant, masės silpimo koeficien-
tai mažėja (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. γ kvantų masės silpimo koeficientai

γ kvantų 
šaltinis

Energija, MeV Dirvožemio µ', m2/kg Vandens µ'H2O, m2/kg

Co60 1,25 0,0057 0,0063
Cs137 0,66 0,0075 0,0087
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Šiame darbe γ spinduliuotės intensyvumą matuosime Geigerio–
Miulerio skaitikliu. Jo pagrindinė dalis yra stiklinis vamzdelis, kurio 
ašimi ištempta plona metalinė vielutė – anodas A (1.2 pav.). 

1.2 pav. Geigerio–Miulerio skaitiklis
Stiklinio vamzdelio vidinė pusė padengta vario arba grafito sluoksniu, 

kuris yra katodas K. Vamzdelis užpildytas dujų mišiniu, kurį sudaro 90% 
inertinės dujos (argonas) ir 10% spirito garai. Mišinio slėgis lygus 133–
200 hPa. Patekę į skaitiklį γ kvantai, sąveikaudami su skaitiklio sienelių 
bei dujų atomais, sukuria antrinius elektronus, kurie jonizuoja dujas. Tarp 
skaitiklio katodo ir anodo prijungtas nuolatinės įtampos šaltinis (apie 1000 
V) sukuria stiprų elektrinį lauką, kuriame elektronai pagreitinami ir patys 
sukelia smūginę jonizaciją. Skaitiklyje įvyksta savaiminis išsielektrinimas: 
grandinėje prateka srovė, kuri varžoje R (1.2 pav.) sukelia įtampos kritimą. 
Įtampa tarp skaitiklio katodo ir anodo sumažėja ir smūginė jonizacija 
nutrūksta. Dėl to, praskriejus per skaitiklį jonizuojančiai dalelei, pratekėjęs 
srovės impulsas sustiprinamas ir perduodamas į registravimo įrenginį.

Darbo priemonės

Įrenginys Į – 2, S – Geigerio skaitiklis (1.3 pav.), K – konteineris, 
R – radioaktyvi medžiaga, F – filtras, sugeriantis β ir minkštus γ spin-
dulius, A – indas su absorbuojančia medžiaga, E – apsauginis ekranas.

γ spindulių intensyvumus I0 ir I nustatome Geigerio skaitik-
liu, nes intensyvumai I0 ir I atitinkamai tiesiai proporcingi skaitiklio 
užregistruotam per 1 minutę impulsų skaičiui N0 ir N. (1.16) ir (1.18) 
lygtyse I0 ir I pakeitę impulsų skaičiumi N0 ir N, gauname:

A K

R

Į registruojantį prietaisą
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 ρs = 2

2

H O0
H O

'ln ln
' '

N N
l

µ−
− ρ

µ µ
 (1.19)

ir

 ρd =
2

2

H O0
H O

'ln ln
' '

N N
l

µ−
− ρ

µ µ
 + 2H Oρ  (1.20)

1.3 pav. Principinė darbo stendo schema

Darbo eiga
1. Įjungiame įrenginio Į – 2 šakutę į kintamos elektros srovės tinklą ir 

po to jungiklį 1. Stebime, ar užsidegė signalinė lemputė 3. Jungik-
liu 7 perskaičiavimo koeficientą h pastatome ties 4 (1.3 pav.).

2. Potenciometru 10 nustatome įtampą 1 kV (voltmetras 9). 
Užgesiname degančias neonines lemputes 6 mygtuko 8 pas-
paudimu. Rankenėlėmis 4 skaitiklio 5 rodykles nustatome ties 
nulinėmis padalomis.

3. Nustatome Geigerio skaitiklio foną. Tarp skaitiklio ir radio-
aktyvios medžiagos pastatome apsauginį ekraną E. Vienu 
metu jungikliu 2 įjungiame impulsų skaičiavimo schemą ir 
sekundometrą. Fono impulsus skaičiuojame 10 min. Po to 
išjungiame jungiklį 2 ir skaitome skaitiklio 5 rodmenis a, ir 
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švytinčių neoninių lempučių užregistruotų impulsų skaičių b 
(sudėdami skaičius, esančius prie lempučių). Tuomet bendras 
fono impulsų skaičius n = ah + b. Padaliję bendrą užregistruotų 
impulsų skaičių n iš matavimo laiko, išreikšto minutėmis, gau-
name skaitiklio foną Nf ( impulsų skaičių per minutę).

4. Tarp skaitiklio ir radioaktyvios medžiagos pastatome stiklinį 
cilindrinės formos indą A, perskaičiavimo koeficientą h pastatome 
ties 16 ir, atitraukę ekraną E, apšvitiname skaitiklį γ spinduliais. Im-
pulsus skaičiuojame 5 min. Impulsų skaičių N’0 nustatome 3 punkte 
aprašytu būdu ir apskaičiuojame vien γ spindulių impulsų skaičių:

N0 = N'0 – Nf .

5. Į stiklinį indą įberiame žinomo drėgnio, pvz., 10%, tiriamojo 
dirvožemio. Dirvožemio sluoksnio storis l turi būti 0,15 m. Im-
pulsus skaičiuojame 5 minutes. Bendrą impulsų skaičių dali-
name iš laiko minutėmis ir gauname N’. Apskaičiuojame per 
dirvožemį perėjusių γ spindulių impulsų skaičių:

N = N' – Nf.

6. Iš (1.19) formulės apskaičiuojame sauso (orasausio) dirvožemio 
tankį ρs, o iš (1.17) – drėgno dirvožemio tankį ρd.

7. Analogiškus matavimus atliekame su didesnio drėgnio 
dirvožemiu, pvz.: 15%, 20%, 25%, 30%. Rezultatus surašome į 
1.2 lentelę. Nubraižome grafiką. Ordinačių ašyje (y) atidedame 
impulsų skaičių N, o abscisių ašyje (x) – tankį ρd.

1.2 lentelė. Darbo rezultatai 
Dirvožemio 
drėgnis

Impulsų 
skaičius per 
min. N'

Per dirvožemį praėjusių 
γ spindulių im.sk.
N = N' – Nf.

Drėgno 
dirvožemio 
tankis ρd 

Sauso 
dirvožemio 
tankis ρs

10%
15%
20%
25%
30%
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8. Gautų rezultatų patikrinimui, orasausio dirvožemio tankį nusta-
tome pagal (1.2) formulę. Pasveriame sausą dirvožemį ir suran-
dame masę ms, o tūrį apskaičiuojame pagal formulę V = πr2

 . 
Čia: r – cilindro spindulys,   – sluoksnio storis.

9. Pagal (1.3) formulę apskaičiuojame dirvožemio poringumą. 
Dirvožemio kietosios fazės tankis pateiktas 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė. Įvairių dirvožemių kietosios fazės tankis

Eil.Nr. Dirvožemio pavadinimas Kietosios fazės tankis ρK, kg/m3

1. Rupus smėlis 2650
2. Smulkus smėlis 2630
3. Priemolis, molis 2500 - 2300
4. Trąšus horizontas (10% humuso) 2370
5. Durpės 1600

Klausimai

1. Apibūdinkite dirvožemio kietosios fazės ir orasausio dirvožemio 
tankį bei poringumą.

2. Paaiškinkite atomo branduolio sandarą, radioaktyvumą ir 
radioaktyvių spindulių rūšis.

3. Apibūdinkite radioaktyvių elementų poslinkių ir skilimo dėsnius, 
skilimo pusamžį.

4. Paaiškinkite γ spindulių, kai jie pereina per medžiagą, sugerties 
dėsnį.

5. Koks jonizuojančios spinduliuotės poveikis aplinkai ir organi-
nei medžiagai?
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2. ŠILUmOS PErNEŠImO DIrVOŽEmYJE 
TYRIMAS

Darbo tikslas
Susipažinti su šilumos pernešimo dirvožemyje procesais, šilumos 

laidumo matavimo metodais ir išmatuoti dirvožemio šilumos laidumo 
koeficientą (šilumos laidį).

Teorinė dalis
Žemdirbystei, augalininkystei ir dirvožemio susidarymo pro-

cesams didelę įtaką daro šilumos dirvožemyje sklidimo greitis ir 
pobūdis. Šiluma dirvožemyje pernešama dėka šių reiškinių: konvek-
cijos, laidumo, spinduliavimo nuo dalelės link dalelės ir slaptosios 
šilumos pernešimo. 

Panagrinėsime šiuos reiškinius. Šilumos pernešimas nuo dalelės 
link dalelės kai jos liečiasi yra vadinamas šilumos laidumu. 

Šilumos pernešimas, vykstantis dalelėms tarpusavyje maišantis, 
yra vadinamas konvekcija. Kad vyktų šis reiškinys medžiaga turi 
būti dujinės arba skystos fazės. Dirvožemyje šio mechanizmo dėka 
šilumą daugiausiai perneša vanduo ir jo garai, judėdami kapiliarais 
ir tuštumomis.

Slaptosios šilumos pernešimas vyksta taip. Garuojant vandeniui 
absorbuojama šiluma. Susidarę vandens garai juda dirvožemio ka-
piliarais, naujose vietose vandens garai vėsta, vyksta jų kondensacija 
ir šio proceso metu išsiskiria slaptoji garavimo šiluma. 

Spinduliavimas nuo dalelės link dalelės yra toks reiškinys, kai šiluma 
perduodama spinduliavimo metu dalelėms tarpusavyje nesiliečiant.

Pernešant šilumą dirvožemyje retai visi šie mechanizmai daly-
vauja kartu. Dažniausiai vienas ar du iš jų vyrauja ir pagrindinis iš jų 
būna šilumos laidumo mechanizmas.

Pernešamos šilumos srautas dirvožemyje yra aprašomas 
Furje dėsniu: pernešamos šilumos srauto tankis yra proporcingas 
temperatūros gradientui:

 q gradT= −λ ; (2.1)



19

čia q ─ šilumos srauto tankis, W ⋅ m-2; λ ─ dirvožemio šilumos laidis, 
W ⋅ m-1 ⋅ K-1; T ─ dirvožemio temperatūra. Minuso ženklas rodo, kad 
šilumos pernešimas vyksta temperatūros mažėjimo kryptimi. 

Lygtis (2.1) naudojama esant stacionariam atvejui, kai 
temperatūra ir srautas kiekviename tiriamo dirvožemio taške yra 
pastovūs. Vykstant realiems procesams dirvožemyje temperatūra 
ir šilumos srautas visą laiką kinta. Dėl to temperatūros kitimas 
dirvožemyje yra įvertinamas tolydumo lygtimi. Jeigu tiriamajame 
dirvožemyje nėra šilumos šaltinių arba šaldytuvų ir šilumos sklidi-
mas vyksta gilyn, tai tuomet tolydumo lygtis tūrio vienetui bus:

 
z
q

t
Tc





  (2.2)

čia ρ ─ dirvožemio tankis, c ─ dirvožemio savitoji (specifinė) šiluma, 
z ─ gylio koordinatė. 

Įstatę (2.1) į (2.2), gauname:

 
c T

t
ρ ∂

∂  
= 

T
z z

∂ ∂ λ ∂ ∂ 
. (2.3)

Tegul šilumos laidis λ nepriklauso nuo gylio, dirvožemio savitoji 
šilumos talpa c ir dirvožemio tankis ρ ─ nuo laiko, tuomet dirvožemio 
temperatūrą randame pagal šią lygtį: 

 
T
t

∂
∂  

=
 

2

2

T
c z
λ ∂

ρ ∂
. (2.4)

Be šilumos laidžio, dar vartojamas temperatūrinis laidumo koefi-
cientas ck  , apibudinantis dirvožemio temperatūros išsilyginimo 
spartą. Jis vartojamas dėl šių priežasčių. Dirvožemiai, turintys skirtin-
gas savitąsias šilumines talpas c, nors turi tą patį šilumos laidį, įšyla 
skirtingai. Dirvožemiai, turintys tą patį šilumos laidį, tačiau mažesnes 
savitąsias šilumos talpas, įšyla ir atvėsta greičiau negu dirvožemiai, 
turintys didesnes savitąsias šilumos talpas.

Temperatūrinio laidumo koeficiento matavimo vienetas yra toks 
pat kaip ir difuzijos koeficiento 12 −sm . Dažnai temperatūrinis laidumo 
koeficientas yra vadinamas termodifuzijos koeficientu.
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Realiai dirvožemio temperatūros kaita aprašoma sudėtingesnėmis 
išraiškomis, nes šilumos laidis λ , savitoji šiluma c ir dirvožemio tankis 
ρ priklauso nuo laiko t ir gylio z.

Irstant organinėms medžiagoms, drėkinant dirvą, garuojant van-
deniui, kondensuojantis vandens garams susiformuoja šilumos šaltiniai 
ir santakos. Pastaruosius įvertinus dydžiu ),( tzS  šilumos tolydumo 
lygtis įgauna tokį pavidalą:

 
t
Tc


   





z
T
z

S z t



  , . (2.5)

Matome, kad šilumos šaltiniai ir santakos priklauso nuo laiko. 
Žinodami arba eksperimentiškai nustatę c, λ ir k priklausomybes 
nuo gylio ir laiko, remdamiesi (2.4) arba (2.5), galime apskaičiuoti 
dirvožemio temperatūros kitimą laike t.

Šilumos laidis λ savo skaitine verte lygus šilumos kiekiui, 
kuris yra pernešamas pro vienodos temperatūros paviršiaus ploto 
vienetą per laiko vienetą, kai temperatūros gradientas lygus vienetui. 
Dirvožemio sudedamųjų dalių λ labai skiriasi (kvarco ─ 8,8; organinių 
medžiagų ─ 0,25; daugelio mineralinių medžiagų vidutiniškai 2,9; 
vandens ─ 0,6; oro ─ 0,025 W⋅m-1⋅K-1). Todėl dirvožemio λ priklau-
so nuo jo mineralinės sudėties, humuso kiekio, vandens ir oro 
procentinės sudėties. A.F.Čiudnovskis nustatė tokią šilumos laidžio λ 
priklausomybę nuo dirvožemio absoliutinio drėgnio W:

 0caebW  ; (2.6)

čia 0,, cba  ─ empiriškai nustatyti koeficientai. Šie koeficientai 
priklauso nuo dirvožemio prigimties ir ši lygtis tinka tik lengvoms ir 
vidutinio sunkumo mineralinėms dirvoms, tačiau netinka juodžemio 
dirvožemiams tirti. Šilumos laidį λ lemia dirvožemio absoliutinis 
drėgnis, granuliometrinė sudėtis ir dirvožemio struktūra.

Šilumos laidis λ priklauso nuo temperatūros, nes, jai didėjant, 
didėja konvekcijos, slaptosios šilumos pernešimo ir spinduliavimo 
nuo dalelės link dalelės indėlis. Šilumos laidis λ taip pat priklauso 
nuo gylio, nes, jam kintant, keičiasi mineralinė dirvos sudėtis, hu-
muso kiekis, drėgnumas ir tankis.
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Panagrinėsime šilumos srauto tankio matavimo metodus. Mata-
vimo metodai yra entalpiniai ir gradientiniai.

1. Entalpiniai metodai. (entalpija H U pV= + , čia U ─ siste-
mos vidinė energija, p ─ sistemoje esantis slėgis, V ─ sistemos tūris). 
Naudojant šiuos metodus šiluminio srauto tankis nustatomas pagal 
šilumą sugeriančio kūno entalpijos pokytį. Pagal entalpijos pokyčio 
nustatymo būdą metodai skirstomi į kalorimetrinį, elektrometrinį, 
dilatorezistometrinį, termoelektrinį pneumatinį ir metodą, fiksuojantį 
medžiagos vidinės energijos pokytį jos fazinio virsmo metu.

1.1.Kalorimetrinis metodas. Naudojant šį metodą kūnas 
(šilumos srauto jutiklis) patalpinamas į tiriamą šilumos srautą ir 
matuojamas šio kūno temperatūros pokytis. Dažniausiai šilumą 
absorbuojančiu kūnu būna vanduo, oras arba kietas kūnas (dažniausiai 
varis) ir tuomet šilumos srauto tankis yra toks:

 

 



S

QTTVcq nuostol 0 ; (2.7)

čia ρ, c, V ─ atitinkamai šilumą sugeriančio kūno, t.y. šilumos srauto 
jutiklio (ŠSJ), tankis, savitoji šiluma ir tūris; T0, T ─ atitinkamai ŠSJ 
vidutinės temperatūros matavimo pradžioje ir pabaigoje; Qnuostol ─ 
šilumos srautas, prarandamas dėl konstrukcijos ypatumų; S ─ šilumą 
sugeriančio paviršiaus plotas; τ ─ matavimo laikas. Formulėje (2.7) 
galime įvesti pakeitimą VG  , jeigu šilumos srauto jutikliu nau-
dojame vandenį ar dujas, kurių srautas kerta šilumos srautą (čia G 
- dujų tekėjimo greitis).

Didžiausia paklaida būna matuojant vidutinę kūno temperatūrą, 
nes kūnas, absorbuodamas šilumą, įšyla nevienodai, ir temperatūros 
gradientas kinta laike. Ši paklaida sumažinama taip: jei šilumą absor-
buoja kietas kūnas, tai jis parenkamas toks, kad būtų kuo didesnis jo 
šilumos laidis, ir mažinami jo gabaritai; jei šilumą absorbuoja skys-
tis ar dujos, tai jie yra intensyviai maišomi. Matavimo paklaidos yra 
sumažinamos, atliekant srauto matavimo prietaiso taravimą.

Matuokliai, kuriuose šilumą absorbuoja skystis ar dujos, 
dažniausiai dirba stacionariu režimu, o matuokliai, kurių absor-
bentas kietas - nestacionariu. Dėl to šilumos srauto tankis gali būti 
apskaičiuojamas ir pagal jau pateiktą formulę, ir pagal šią:
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 q  c
V
S

dT
dt

Q
S

nuostol   .  (2.8)

Naudojantis šia formule, sumažėja paklaida, sukelta vidutinės 
temperatūros nustatymo netikslumo.

Papildomi matavimo netikslumai būna dėl konvekcijos ir šilumą 
absorbuojančio kūno antrinio spinduliavimo.

Paklaidos, atsirandančios įnešant į šilumos srautą ŠSJ, yra 
minimalios, jei tiriamos aplinkos terminė varža ir radiacinės 
charakteristikos, esant ŠSJ ir be jo, nepakinta. Realiai ši sąlyga 
yra neįvykdoma. Dėl to ŠSJ sukeltos paklaidos dažniausiai yra 
mažinamos, naudojant pataisas.

Šilumos srauto tankio matuokliai, veikiantys kalorimetriniu 
principu, dažniausiai yra absoliutiniai ir naudojami kitiems prietaisams 
graduoti.

1.2. Elektrometrinis metodas. Šis šilumos srauto tankio matavimo 
metodas dažniausiai naudojamas emisijos intensyvumui tirti. šilumos 
srauto tankis pro tiriamo paviršiaus plotą S yra aprašomas lygtimi:

 q = 
S
QUI nuostol−∆ ; (2.9)

čia I , ∆ U ─ elektros srovės stipris ir įtampos kritimas tiriamajame 
paviršiuje.

Elektros srovė yra praleidžiama tiesiai pro tiriamą sritį (plokštelę, 
vamzdį) arba pro elektrinį kaitintuvą, įmontuotą į tiriamą sritį.

Pirmuoju atveju pro tiriamą paviršių galime praleisti didesnes 
sroves, t.y. paviršius išspinduliuos galingesnius šilumos srautus, ir 
tiriamas paviršius turės mažesnę inerciją, negu naudojant elektrinį 
kaitintuvą, įmontuotą į tiriamą kūną.

Šis metodas turi tokius privalumus ─ reguliavimo paprastu-
mas, kompaktiškumas ir tiriamajam paviršiui suteikiamos energijos 
matavimo tikslumas. Trūkumai ─ reikalingi elektros srovės stabili-
zatoriai, patikima šiluminė izoliacija arba apsauginiai ir kompen-
suojantys kaitintuvai.

2. Gradientiniai metodai. Naudojant šiuos metodus šilumos 
srauto tankis nustatomas pagal šilumą sugeriančio kūno paviršinės 
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temperatūros gradientą. Dažniausiai naudojami metodai yra pagalbinės 
sienelės, gradientinės ir srauto skersinės komponentės. 

2.1. Pagalbinės sienelės metodas. Matuojant šiuo metodu 
statmenai srautui yra patalpinama δ storio ir šilumos laidžio λ 
sienelė. Temperatūros pokytis ∆T skersai plokštelės matuojamas 
susidarius stacionariam režimui ir šilumos srauto tankis randamas 
pagal šią formulę:

 q = 


 T . (2.10)

Šilumos srautą absorbuojančių jutiklių konstrukcijos ir 
medžiagos parenkamos taip, kad jų sandūros matuotų temperatūrą. 
Viena iš galimų ŠSJ yra tokia: varinės plokštelės paviršiai, matavimo 
metu orientuoti statmenai srautui, padengiami konstantanu 1(2.1 pav. 
a.). Sandūros konstantanas ─ varis ─ konstantanas ─ tai termoporos, 
turinčios bendrą laidą ─ varinę plokštelę 2 (2.1 pav. b.). Srautą regis-
truojanti aparatūra jungiama prie termoporos galų 1. Kertant šilumos 
srautui varinę plokštelę, tarp paviršių susidarys terminė elektrovara 
E, ir šilumos srauto tankis bus randamas pagal šią išraišką:

 q = ,
''' aa

E




  (2.11)

čia a' ir a'' ─ atitinkamai termoelektriniai koeficientai, apibūdinantys 
varinės plokštelės paviršių temperatūras.

  a     b

2.1 pav. Pagalbinės sienelės ŠSJ

2.2. Srauto skersinės komponentės metodas. Naudojant šį 
metodą matuojamas šilumos srautas visiškai arba iš dalies praeina 
pro pagalbinį elementą, pakeisdamas savo pradinę kryptį. Viena iš 
šio metodo realizacijų yra tokia (2.2 pav.).
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2.2 pav. Skersinės komponentės ŠSJ
Šilumos srautas krinta į apvalios plonos plokštelės 1 paviršių. 

Plokštelė pagaminta iš konstantano. Jos kraštai prilituoti prie ma-
syvaus varinio pagrindo 2, o plokštelės centre prilituotas varinis laidas 
3. Šiluma, absorbuota plonos konstantano plokštelės, nuteka į masyvų 
pagrindą 2. Plokštelėje susidaro radialinis temperatūros skirtumas. 
Plokštelės centre temperatūra didesnė negu plokštelės kraštuose. Su-
sidaro diferencinė termopora: varis ─ konstantanas ─ varis. Termopo-
roje susikūrusi elektrovara E proporcinga ∆T, taip pat ir šilumos srauto 
tankiui q. Esant pastoviam srauto tankiui, galioja ryšys:

 E
r

aq  2
 ; (2.12) 

čia r ir δ ─ atitinkamai konstantano plokštelės spindulys ir storis; a ─ 
konstanta, randama skaitmeniniu būdu arba taruojant prietaisą. 

Kai matavimai ilgalaikiai, pagrindą tenka aušinti. Atliekamų 
matavimų trukmė priklauso nuo plokštelės storio ir spindulio r. Mažinant 
plokštelės spindulį srauto matavimo trukmė gali pasiekti sekundės da-
lis. Paprastai plokštelės skersmuo būna 1 ─ 2 mm. Dėl mažų plokštelės 
matmenų sunku laidą 3 tiksliai prilituoti jos centre. Dėl to jutiklio jautru-
mas gali kisti 20 ─ 30 % ir kiekvieną jutiklį tenka taruoti individualiai. 

2.3. Paviršiaus gradientinis metodas. Šiluminio srauto tankis 
randamas iš šilumą absorbuojančio kūno paviršinio temperatūrinio 
gradiento.

Temperatūrų pasiskirstymas paviršiuje dažniausiai randamas 
naudojant termoporas. Paviršiaus gradientinis metodas leidžia 
nustatyti šilumos srauto lokalines reikšmes, esant bet kokiam 
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temperatūros kitimui ir šiluminei apkrovai stacionariomis ir nesta-
cionariomis sąlygomis. Pagrindinis trūkumas ─ daug skaičiavimų 
ESM, tačiau dabar šis trūkumas pašalintas kompiuterinės technikos 
išsivystymo dėka.

Kitų metodų veikimo principas paremtas įvairiais fizikiniais 
reiškiniais. Pavyzdžiui, metodai, pagrįsti fotoelektriniais ir radio-
metriniais efektais, optinis būdas, kur konvekcinis šilumos srau-
tas išmatuojamas pagal spindulio nukrypimo kampą, proporcingą 
temperatūros gradientui laminariniame pasluoksnyje, ir t.t.

Vieni metodai tinka matuoti stacionariomis ir nestacionariomis 
sąlygomis, kiti ─ griežtai apibrėžtomis.

Vartojant šilumos srauto jutiklius (ŠSJ), šilumos srauto tankio 
vertė nustatoma su tam tikra paklaida ir šios paklaidos dydis 
priklauso nuo konkretaus šilumos srauto jutiklio konstrukcijos, jos 
netobulumo ir pačio jutiklio sukeliamo šilumos srauto iškreipimo. 
Paskutinė priežastis būdinga visiems šilumos srauto jutikliams ir 
šilumos srauto matavimo metodams, o kitos – kai kuriems.

medžiagų šilumos laidžio nustatymo metodo modifikacija. Darbe 
naudojamas klasikinis stacionarus kalorimetrinis metodas. Šilumos 
laidis yra nustatomas pagal šią formulę:

 λ = 
,

ln 0

TT
TT

S
mc





  (2.13)

čia m, c ─ atitinkamai šaldytuvo masė ir jo savitoji šiluma; δ ─ bandinio 
storis; T0, T ─ atitinkamai šaldytuvo pradinė ir galinė temperatūros; S 
─ šaldytuvo paviršiaus, besiliečiančio su bandiniu, plotas; τ ─ laiko 
tarpas, per kurį šaldytuvas nuo pradinės temperatūros T0 pasiekė T; 
T´ ─ šildytuvo temperatūra.

Atliekant matavimus šiuo metodu yra neįvertinti nuostoliai 
dėl konvekcijos ir šiluminio spinduliavimo. Paklaidas, sukeltas šių 
efektų, sumažinsime taip. Kalibravimui naudojamas langų stiklas. 
Tiriamo dirvožemio ir langų stiklo šilumos laidžiai yra panašūs. 
Perrašome (2.13) formulę pritaikydami dirvožemiui ir stiklui:

 
 1

01

1

1
1 ln

TT
TT

S
mc





  

2

02

2

2
2 ln

TT
TT

S
mc





 ; (2.14) 
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čia indeksas 1 atitinka dirvožemį, o indeksas 2 ─ stiklą. Padalijame λ1 
iš λ2 ir suprastiname panašius narius. Tuomet:

 

2

02

1

01

2

2

1

1
1

ln

ln

TT
TT
TT
TT











 . (2.15)

Atliekant matavimus tame pačiame temperatūrų intervale (2.15) 
išraiška tampa:

 λ1 = .2
1

2

2

1 




   (2.16)

Naudojant formulę (2.16), išvengiamos paklaidos, susijusios su 
temperatūros matavimo netikslumais, ir sumažinamos paklaidos, susi-
jusios su konvekcija ir šiluminiu spinduliavimu.

Darbo priemonės

Šilumos laidžio matuoklį sudaro šildytuvas 1, bandinys 2, 
šaldytuvas 3, laiko matuoklis 4. Šilumos laidžio matuoklio blokinė 
schema pateikta 2.3 paveiksle.

2.3 pav. Šilumos laidžio matuoklio blokinė schema: 1 ─ šildytuvas, 2 ─ bandinys, 3 ─ 
šaldytuvas, 4 ─ laiko matuoklis

Šildytuvą sudaro 400 W galingumo elektrinis kaitintuvas 1, 
stiklinė kolba su distiliuotu vandeniu, plonasienė kamera (2.4 pav.). 
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2.4 pav. Šilumos laidžio matuoklio pjūvis

Šildytuvo veikimo principas yra toks. Vandens garai, susidarę 
verdant kolboje 2 esančiam distiliuotam vandeniui, patenka į 
plonasienę kamerą 5 pro vandens garų tiekimo kanalą 3, ją kaitina 
ir išeina pro dvi angas, esančias priešinguose kameros šonuose ir 
vandens garų nuvedimo kanalus 4. Plonasienė kamera yra šilumos 
srauto šaltinis, ant kurio dedamas tiriamas bandinys 7, o ant jo 
šaldytuvas, sudarytas iš apvalios 5 mm storio ir 60 mm skersmens 
bronzinės pokštelės 8 ir temperatūros jutiklio 9. Temperatūros 
jutiklio signalas yra apdorojamas temperatūros matuoklio regis-
travimo bloku 11. Plonasienė kamera, bandinys ir šaldytuvas pa-
talpinti į putplasčio kamerą 6, uždengiamą dangčiu 10.
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Darbo eiga
1. Susipažinkite su aparatūra.
2. Įjunkite elektrinį šildytuvą.
3. Išmatuokite tiriamo dirvožemio ir taravimui naudojamos stiklo 

plokštelės storius.
4. Užvirus kolboje vandeniui nuimkite putplasčio kameros 

viršutinę dalį ir ant šildytuvo vidurinės dalies padėkite tiriamą 
dirvožemį.

5. Ant tiriamo dirvožemio padėkite šaldytuvą ir uždėkite putplasčio 
kameros dangtį.

6. Šaldytuvo temperatūrai pakilus iki 30°C įjunkite sekundometrą, 
o pakilus iki 50°C - sekundometrą išjunkite ir atskaičiuokite 
laiką τ1.

7. Nuimkite putplasčio kameros viršutinę dalį, šaldytuvą ir tiriamą 
pavyzdį; šaldytuvą padėkite ant metalinės plokštelės.

8. Nuvalykite plonasienės kameros viršutinį paviršių.
9. Nukritus šaldytuvo temperatūrai iki 27°C, ant šildytuvo 

padėkite stiklo plokštelę, o ant jos šaldytuvą ir putplasčio ka-
meros dangtį.

10. Šaldytuvo temperatūrai pakilus iki 30°C, įjunkite sekundometrą, 
o jai pakilus iki 500C - sekundometrą išjunkite ir atskaičiuokite 
laiką τ2.

11. Išjunkite šildytuvą ir naudodamiesi (2.16) formule apskai-
čiuokite tiriamo dirvožemio šilumos laidį.

Klausimai

1. Parašykite ir paaiškinkite Furjė dėsnį.
2. Nuo ko priklauso temperatūros laidis?
3. Apibrėžkite šilumos laidį. Kokie jo matavimo vienetai?
4. Kokie yra šilumos pernešimo dirvožemyje mechanizmai?
5. Kokie yra šilumos srauto tankio matavimo metodai?
6. Paaiškinkite darbo eigą.
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3. DIrVOŽEmIO tEmPEratŪrOS 
mataVImaS ELEKtrOtErmOmEtrU

Darbo tikslas
Susipažinti su temperatūros matavimo metodais ir išmatuoti 

dirvožemio temperatūrą.

Teorinė dalis

Temperatūra apibūdina molekulių judėjimo intensyvumą. Dėl 
chaotiško molekulių judėjimo jos turi kinetinės energijos, o dėl molekulių 
sąveikos – potencinės energijos. Molekulių kinetinių ir potencinių 
energijų suma sudaro medžiagos vidinę energiją. Temperatūra priklau-
so nuo molekulių slenkamojo judėjimo vidutinės kinetinės energijos. 
Chaotiškas molekulių judėjimas vadinamas šiluminiu judėjimu, o 
to judėjimo energija – šiluminio judėjimo energija. Todėl yra du ga-
limi temperatūros sąvokos apibrėžimai. Temperatūra yra molekulių 
judėjimo intensyvumo matas arba molekulių šiluminio judėjimo ener-
gijos matas. Dažniausiai yra vartojamos šios trys temperatūrų skalės: 
Celsijaus, Farenheito skalė ir Kelvino absoliutinės temperatūros 
skalė. Celsijaus skalėje pagrindiniai atskaitos taškai yra ledo tirpimo 
temperatūra (0 °C) ir vandens virimo temperatūra (100 °C), esant nor-
maliam atmosferos slėgiui (1,013 · 105 Pa). Kelvino skalė atskaitoma 
nuo absoliutinio nulio (-273,15 °C). Kelvino skalėje temperatūros laip-
snis vadinamas kelvinu ir žymimas raide K. Kelvino skalėje ledo tir-
pimo temperatūra yra 273,15 K, o vandens virimo temperatūra 373,15 K. 
Jeigu kūno temperatūra Celsijaus skalėje yra t °C, tai jo absoliutinė 
temperatūra T = (273,15 + t°) K. Celsijaus ir Kelvino skalėse skiriasi 
pagrindiniai temperatūros atskaitos taškai, o laipsnių didumas yra toks 
pat (1 °C = 1 K). Ryšys tarp Farenheito ir Celsijaus skalių yra toks:

 8,1
32 FCt .  (3.1)

Temperatūros matavimo prietaisai vadinami termometrais. Bet 
kuri kūno savybė, kuri priklauso nuo temperatūros, gali būti panaudota 
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temperatūros matavimui. Dirvožemio temperatūros matavimui vartoja-
mi skysčių ir elektriniai termometrai. Iš skysčių termometrų dažniausiai 
vartojami gyvsidabrio termometrai. Elektriniai termometrai gali būti 
termoelektriniai ir varžiniai. Termoelektriniuose termometruose panau-
dojamas potencialų skirtumas, susidaręs metalų arba puslaidininkių kon-
taktuose, priklausantis nuo skirtingos krūvininkų koncentracijos ir jų 
išlaisvinimo darbo. Šis potencialų skirtumas, esant skirtingoms kontaktų 
temperatūroms, sukuria elektros grandinėje termoelektrovarą, kuri yra 
proporcinga temperatūros skirtumui. Elektros grandinė, sudaryta iš 
dviejų skirtingų metalų arba puslaidininkių, vadinama termoelemen-
tu. Termoelementuose šiluminė energija paverčiama elektros energija. 
Puslaidininkinių termoelementų termoelektrovara šimtus kartų didesnė už 
metalinių termoelementų, todėl jie yra jautresni temperatūros pokyčiams. 
Varžiniai termometrai gali būti metaliniai ir puslaidininkiniai. Esminis 
skirtumas tarp metalų ir puslaidininkių yra tas, kad metalų varža, kylant 
temperatūrai, didėja, o puslaidininkių – mažėja. Metalų elektrinis laidu-
mas, kuris yra atvirkščiai proporcingas varžai, kylant temperatūrai, mažėja, 
o puslaidininkių – didėja. Metalų elektrinis laidumas, pakėlus temperatūrą 
vienu laipsniu 0–100 °C temperatūros intervale mažėja apytiksliai 0,3–
0,4%, o puslaidininkių elektrinis laidumas, pakėlus temperatūrą vienu 
laipsniu tame pačiame temperatūrų intervale padidėja 3–6%.

Visas medžiagas pagal elektrinį laidumą galima suskirstyti į 3 
grupes: metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai. Metalai yra geri elek-
tros srovės laidininkai, nes turi daug laisvų elektronų, kurių kryptingas 
judėjimas elektriniame lauke sukuria elektros srovę. Puslaidininkių 
laisvų krūvininkų koncentracija žymiai mažesnė, todėl ir jų laidu-
mas mažesnis. Pagal laidumą puslaidininkiai užima tarpinę vietą tarp 
laidininkų ir dielektrikų. Puslaidininkinėms medžiagoms priklauso šie 
elementai: germanis, silicis, selenas, telūras, o taip pat didelė grupė 
junginių su arsenu, fosforu, stibiu ir kt.

Dielektrikai kambario temperatūroje neturi laisvų krūvininkų, todėl 
juose neteka elektros srovė ir jie vadinami izoliatoriais. Reikia pažymėti, 
kad puslaidininkiuose yra dviejų rūšių elektros krūvių nešėjai (krūvininkai) 
– elektronai ir skylės, kurioms priskiriamas teigiamas krūvis. Medžiagų 
elektrinį laidumą galima paaiškinti remiantis kietųjų kūnų juostine 
teorija. Atomą sudaro teigiamas branduolys ir apie jį skriejantieji elek-
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tronai. Skriejantis apie branduolį elektronas turi kinetinės ir potencinės 
energijos, kurios didumas priklauso nuo elektrono atstumo iki branduolio. 
Elektronui tolstant nuo branduolio, jo energija didėja. Elektrono turima 
energija nusako jo energijos lygmenį. Energijos lygmenys atvaizduojami 
horizontaliomis linijomis. Atome elektronų energija yra kvantuota, todėl 
atomas turi tik griežtai apibrėžtus energijos lygmenis. Kiekviename energi-
jos lygmenyje gali būti tik du elektronai, kurių sukiniai yra antilygiagretūs. 
Kada atomai suartėja ir sudaro, pavyzdžiui, kristalą, tada vietoje vieno ato-
mo energijos lygmens atsiranda daug labai artimų energijos lygmenų. Tie 
energijos lygmenys sudaro vadinamąją juostą. Labiausiai suskyla išorinio 
sluoksnio valentinių elektronų energijos lygmenys (3.1 pav.).

3.1 pav. Valentinių elektronų energijos lygmenys

Elektronų energijos lygmenų tankis priklauso nuo atomų skaičiaus 
kristale, bet nepriklauso nuo kristalo matmenų. Tarpe tarp leistinų energi-
jos juostų yra draustinės energijos juostos, kuriose negali būti elektronų. 
Leistinų energijos juostų plotis sudaro kelis elektronvoltus, o draustinės 
juostos plotis gali būti nuo kelių dešimtųjų iki kelių elektronvoltų.

Norint, kad elektronas peršoktų iš valentinės juostos į laidumo 
juostą, reikia jam suteikti energijos kiekį lygų pusei draustinės juos-
tos pločio ∆W arba didesnį. Ši energija vadinama aktyvacijos ener-
gija (∆Wa).

Kai kristalas yra absoliutinio nulio temperatūroje, valentinės juostos 
visi energijos lygmenys yra užpildyti elektronais, o laidumo juosta yra tuščia. 
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Šitokie kristalai gali būti puslaidininkiai arba dielektrikai. Puslaidininkių 
draustinės juostos plotis būna mažesnis negu 3 eV ( JeV 19106,11  ), 
o dielektrikų 6 eV ir daugiau. Panagrinėsime puslaidininkius. Suteikus 
elektronui aktyvacijos energiją, jis gali pereiti iš valentinės juostos į lai-
dumo juostą. Valentinėje juostoje atsiradusi elektrono neužimta vieta yra 
vadinama skyle, kuriai priskiriamas teigiamas krūvis (3.2 pav.).

3.2 pav. Valentinių elektronų perėjimas į laidumo juostą: Wc – laidumo juostos 
apačią atitinkantis energetinis lygmuo, Wv – valentinės juostos viršų atitinkantis 
energetinis lygmuo 

Kylant puslaidininkių temperatūrai, vis daugiau elektronų gali 
pereiti iš valentinės juostos į laidumo juostą, tuo pačiu didėja laisvų 
elektronų ir skylių koncentracija. Todėl didėja puslaidininkių elektri-
nis laidumas, o varža mažėja.

Puslaidininkių elektrinis laidumas skirstomas į savąjį ir 
priemaišinį. Savąjį laidumą turi gryni puslaidininkiai. Grynuose 
puslaidininkiuose laisvų elektronų ir skylių koncentracija yra vie-
noda. Grynųjų puslaidininkių aktyvacijos energija yra lygi pusei 
draustinės juostos pločio:

 
)(

2
1

vca WWW −=∆  (3.1)

 Kai puslaidininkis yra elektriniame lauke, laisvi elektronai 
juda prieš lauko kryptį, o skylės – elektrinio lauko kryptimi. Tokiu 
būdu puslaidininkyje atsiranda elektros srovė, kurios stipris tiesiogiai 
priklauso nuo temperatūros.
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Grynųjų puslaidininkių gavimo technologija yra labai sudėtinga, 
todėl dažniausiai naudojami puslaidininkiai su priemaišomis. 
Priemaišos žymiai padidina puslaidininkių laidumą.

Priemaišos gali būti dviejų rūšių: donorinės ir akceptorinės. 
Donorinių priemaišų atomų valentingumas turi būti didesnis už 
puslaidininkių valentingumą. Pavyzdžiui, jeigu į silicį arba germanį, 
kurie yra keturvalenčiai, įvesime penkiavalenčius fosforo atomus, tai 
šios priemaišos padidins elektroninį laidumą. Šių priemaišų atomai 
vadinami donorais, o puslaidininkyje atsiradęs elektroninis laidumas 
vadinamas n tipo laidumu. Jeigu į puslaidininkį įvestos mažesnio 
valentingumo priemaišos, pavyzdžiui, į germanį įvestas trivalentis 
boras, tai puslaidininkyje padidėja priemaišinis skylinis laidumas. 
Šios priemaišos vadinamos akceptorinėmis, o toks puslaidininkio su 
akceptorinėmis priemaišomis laidumas vadinamas p tipo laidumu.

Priemaišinį laidumą juostinės teorijos požiūriu galima paaiškinti 
aktyvacijos energijos sumažėjimu (3.3 pav.).

3.3 pav. Priemaišinio laidumo energijos lygmenys:
a – donorinės priemaišos; b – akceptorinės priemaišos

Iš 3 pav., a matome, kad donorinis lygmuo yra arčiau laidumo 
juostos apačios ir aktyvacijos energija yra lygi:

 
)(

2
1

dca WWW −=∆  (3.2)
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Dažniausiai aWW  . Šiuo atveju donorinių priemaišų elek-
tronams lengviau pereiti iš donorinio lygmens į laidumo juostą, todėl 
padidėja priemaišinis elektroninis laidumas. 3 pav., b atvaizduoti ak-
ceptoriniai lygmenys yra arčiau valentinės juostos viršaus ir aktyvaci-
jos energija yra lygi:

 )(
2
1

vaa WWW −=∆  (3.3)

Šiuo atveju dažniausiai galioja WWa  . Elektronai 
gali lengviau pereiti iš valentinės juostos į akceptorinį lygmenį, 
todėl valentinėje juostoje padidėja priemaišinis skylinis laidumas. 
Puslaidininkių elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros 
panaudota termistoriuose. Termistorių sudaro nedidelis (apie 0,5 mm 
skersmens) rutuliukas (arba plokštelė) su pritvirtintais prie jo metali-
niais kontaktais. Rutuliuko išorinis paviršius apsaugotas nuo drėgmės 
ir šviesos izoliacinės medžiagos kiauteliu. Termistorius sumontuotas 
guminio vamzdelio gale, o puslaidininkio kontaktai laidais sujungia-
mi su srovės šaltiniu ir mikroampermetru, sugraduotu temperatūros 
laipsniais. Kintant temperatūrai, kinta termistoriaus varža ir srovės 
stiprumas grandinėje. Mikroampermetro rodyklė rodo temperatūrą. 
Termistorių varža siekia tūkstančius ar net dešimtis tūkstančių omų, 
o metalinių termometrų – kelis šimtus omų. Tai svarbu, kai tarp 
termistorių ir matuojamojo prietaiso yra didelis nuotolis, nes pačių 
termistorių varža vis tiek esti žymiai didesnė už jungiamųjų laidų 
varžą. Dėl to yra galimas distancinis temperatūros matavimas. Darbe 
naudojamų termistorių varža yra 3000–4000 Ω  eilės.

Matavimo aparatūra ir darbo metodika

Matavimo prietaiso veikimas remiasi nepusiausviruoju Vitsto-
no tilteliu, kurį sudaro trys pastovios varžos (rezistoriai) R1, R2, R3, 
kontrolinis rezistorius R4 ir termistorius T (3.4 pav.).
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3.4 pav. Temperatūros matavimo prietaiso elektrinės grandinės schema

Tiltelio įstrižainėje įjungtas mikroampermetras, sugraduotas 
temperatūros laipsniais. Nuolatinės srovės šaltinis E yra 4,5 V įtampos 
baterija. Pastoviai įtampai palaikyti į grandinę įjungtas reostatas R. 
Įtampa reguliuojama reostato rankenėle R, esančia ant dėžutės dangte-
lio kairėje pusėje (3.5 pav.).

3.5 pav. Temperatūros matavimo prietaiso viršutinio dangtelio vaizdo schema
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Siekiant padidinti matavimų tikslumą, matuojamų temperatūrų 
diapazonas suskirstytas į 2 intervalus, kiekvieną iš jų atitinka visa 
mikroampermetro skalė. Tai pasiekiama sujungus schemą iš dviejų 
nepusiausvirųjų tiltelių (brėžinyje antrojo tiltelio schema neparodyta). 
Pirmasis temperatūrų intervalas yra 10–15 °C, o antrasis – 15–40 °C.

Temperatūrų intervalai perjungiami jungikliu P. Neutralioje 
padėtyje šis jungiklis išjungia srovės šaltinio grandinę.

Įtampa reguliuojama tuo laiku, kai jungikliu M-K į tiltelio petį 
įjungiamas rezistorius R4 (padėtis K). Šis rezistorius taip parinktas, kad 
jį įjungus ir teisingai sureguliavus įtampą, mikroampermetro rodyklė 
atsisuktų iki raudono brūkšnio skalės gale. Termometrų numeracija turi 
atitikti lizdų numeraciją. Dešimties pozicijų perjungiklis D, esantis ant 
tiltelio plokštės dešinėje pusėje, naudojamas termistoriams prijung-
ti prie tiltelio. Termistoriai išdėstyti dėžėje su dirvožemiu. Turi būti 
geras kontaktas su dirvožemiu. Matavimo prietaisas turi būti padėtas 
ant kieto horizontalaus pagrindo. Atstumą tarp matavimo prietaiso ir 
elektrotermometrų nustato jungiamųjų laidų ilgis.

Matavimų eiga

1. Padėkite matavimo prietaisą ant kieto horizontalaus pagrindo.
2. Įstatykite taškinių elektrotermometrų kištukus į matavimo 

prietaiso lizdus, atsižvelgdami į markiruotę.
3. Įsitikinę, kad tiltelio jungikliai yra neutralioje padėtyje, 

patikrinkite mikroampermetro rodyklės nulinę padėtį (ant 
raudono brūkšnio skalės pradžioje) ir, esant reikalui, nus-
tatykite korektoriumi rodyklę ant šio brūkšnio.

4. Jungiklį M-K perjunkite į poziciją K ir reostato rankenėle 
sureguliuokite įtampą taip, kad rodyklė atsilenktų iki raudo-
no brūkšnio skalės gale. Matavimo proceso metu reikia 
periodiškai patikrinti įtampą.

5. Pasukite dešimties pozicijų perjungiklį į padėtį, atitinkančią 
elektrotermometro numerį, kuriuo norime išmatuoti tem-
peratūrą.

6. Nustatykite I-II į padėtį, atitinkančią reikiamą temperatūrų 
intervalą.
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7. Perjunkite M-K į padėtį M.
8. Atskaičiuokite mikroampermetro rodmenis atitinkamoje 

skalėje.
9. Jeigu prietaiso rodyklė, įjungus prietaisą (8 punktas), atsilenkia 

į dešinę už skalės ribų I diapazone arba į kairę už skalės ribų 
II diapazone, tai reiškia, kad matavimų diapazonas parinktas 
neteisingai. Šiuo atveju reikia jungiklio I-II padėtį perjungti į 
priešingą pusę.

10. Išmatuokite visų dešimties taškų temperatūras, jas surašykite į 
3.1 lentelę ir raskite temperatūros vidurkį.

11. Baigę matavimus, perjunkite prietaiso jungiklį į neutralią 
padėtį.

3.1 lentelė. Temperatūros matavimo duomenys
Taško Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temperatūra, °C
Vidutinė temperatūra, °C

Klausimai

1. Apibūdinkite temperatūros sąvoką ir nurodykite jos matavimo 
metodus.

2. Remdamiesi kietųjų kūnų juostine teorija, paaiškinkite savąjį ir 
priemaišinį puslaidininkių laidumą.

3. Paaiškinkite puslaidininkių varžos priklausomybę nuo tem-
peratūros remdamiesi kietųjų kūnų juostine teorija.

4. Paaiškinkite temperatūros registravimo prietaiso veikimo 
principą.

5. Koks skirtumas tarp metalų ir puslaidininkių elektrinio 
laidumo?

6. Kaip sudarytas termistorius?
7. Kas sąlygoja galimybę matuoti temperatūrą tam tikru ats-

tumu?



38

4. DIFUZIJOS DIrVOŽEmYJE EFEKtINIO 
SKErSmENS mataVImaS aNaLIZINėmIS 

SVarStYKLėmIS

Darbo tikslas

Susipažinti su masės pernašos reiškiniais ir jų dėsningumais, 
difuzijos reiškiniais augaluose bei išmatuoti CO2 masės pernašos 
dirvožemyje efektinį skerspjūvį analizinėmis svarstyklėmis.

Teorinė dalis

Visi pernašos reiškiniai – tai termiškai nepusiausvyrosiose 
sistemose vykstantys negrįžtamieji procesai, kurių metu pernešama 
energija, masė ar impulsas. Kai šie procesai vyksta izoliuotoje siste-
moje, tuomet dėl kiekvieno jų sistema savaime artėja į pusiausvyrąją 
būseną, kurią atitinka entropijos maksimumas. Pernašos reiškinį 
apibūdiname pernešamojo dydžio kinetinio srauto tankiu ir relak-
sacijos trukme. Kinetinio srauto tankis lygus tankiui fizikinio dydžio, 
pernešamam per statmeną srautui vienetinį plotelį per sekundę.

Pernašos fizikinio dydžio kinetinis srautas atsiranda dėl fiziki-
nio dydžio gradiento pernešimo kryptimi. Pernašos visuomet vyksta 
priešinga gradientui kryptimi. Relaksacijos trukmė – tai laikotarpis, 
per kurį pernešamo fizikinio dydžio gradientas tampa lygus nuliui, 
t.y. sistema grįžta į pusiausvyrąją būseną.

Pernašos reiškiniams priskiriami difuzija (pernešama masė), 
klampumas arba vidinė trintis (pernešamas judesio kiekis), šilumos 
laidumas (pernešama vidinė energija).

Tarkime, kad fizikinio dydžio pernaša vyksta  X  ašies kryptimi, per 
statmeną plotelį ∆S (1 pav.) . Tai reiškia, kad molekulių pernašos tankis 
ρ kinta X ašies kryptimi ρ = ρ (x). Tūrio vienete esančių molekulių 

skaičių pažymėkime n0. Kadangi 
0n

m
ρ

=  (čia m – molekulės masė), 

tai ir molekulių skaičius n0 priklauso nuo koordinatės x ( )0 0n n x =  . 
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Dėl netvarkingo šiluminio judėjimo tikimybė molekulėms judėti X,Y 
ar Z kryptimis yra vienoda. Todėl vienas trečdalis molekulių juda X 
kryptimi, vienas trečdalis Y ir vienas trečdalis Z ašies kryptimi .

4.1pav. Difuzija per plotelį ∆S.

Pažymėkime, kad molekulė po paskutinio susidūrimo su kitomis 
molekulėmis nueina atstumą   (vidutinis molekulės laisvasis kelias). Per 
laiko vienetą iš kairės į dešine ir iš dešinės į kairę per vienetinį plotelį praeis 

vienodas molekulių skaičius ns   




  xnns 06

1  (čia  – molekulių 

šiluminio judėjimo vidutinis greitis). Kadangi molekulių skaičius n0 

išilgai X ašies kinta, tai priešinga X kryptimi pereis ( )−= xnn 01  

molekulės, o X ašies kryptimi pereis ( )+= xnn 02  molekulių. 

Molekulės vidutinis laisvasis kelias labai mažas, tai n1 ir n2 išskaidome ir 
apsiribojame tik dviem Teiloro eilutės nariais:

   

   
dx
dnxnxnn

dx
dnxnxnn

0
002

0
001









.
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Dėl skirtingos molekulių koncentracijos molekulių srauto tankis 
per paviršių lygus:

  
    



 

dx
dnxn

dx
dnxnnnn 0

0
0

021 6
1  . (4.1)

 dx
dnn 0

3
1  . (4.2)

Padauginę (4.2) lygties abi puses iš molekulės masės m gauname 
medžiagos masę (∆m = ∆n · m), perneštą per paviršiaus ploto vienetą 
per laiko vienetą (t.y. masės srauto tankis žymimas I ):

 

 
dx
mndI 0

3
1  .  (4.3)

Kaip žinome,  0nm  medžiagos tankis, todėl (4.3) lygtį 
perrašome taip:

 dx
dI  

3
1 . (4.4)

Difuzija yra pernašos reiškinys, kai dėl molekulių šiluminio 
judėjimo išsilygina dalelių tankio ar koncentracijos gradientai. Kai 
masė pernešama toje pačioje terpėje, vadinama savąja difuzija. Masės 
pernaša skirtingose susiliečiančiose terpėse vadinama abipuse difuzija. 
Difuzija vyksta dėl molekulių koncentracijos, temperatūros, slėgio 
ar elektrinio lauko stiprio gradientų. Nagrinėjant savąją difuziją, 
atsirandančią dėl medžiagos tankio gradiento, išvesta A. Fiko lygtis:

 
tS

dx
dDM   ;  (4.5)

čia D – difuzijos koeficientas, ∆m – medžiagos masė, pernešama per 

vienodos koncentracijos (vienodo tankio) paviršiaus plotelį, 
dx
d - me-

džiagos tankio gradientas, skaitine verte lygus dujų tankio pokyčiui 
ilgio vienete. Ši lygtis galioja mažam ploteliui ∆ S ir mažam laiko tar-
pui t∆ .



41

Difuzijos koeficientas (masės pernašos koeficientas) D skaitine 
verte lygus medžiagos masei, pernešamai per izokoncentracinio 
(vienodo tankio) paviršiaus ploto vienetą per sekundę, kai koncentraci-
jos arba tankio gradiento modulis lygus vienetui. Pernašos koeficientas 
matuojamas m2/s. Padaliję (4.5) lygties abi lygybės puses iš tS ∆⋅∆ , 
gauname perneštos masės srauto tankį:

 dx
dDI  . (4.6)

Palyginę (4.4) ir (4.6) lygtis matome, kad difuzijos koeficientas 
lygus:

 


3
1D . (4.7)

Esant pastoviai dujų temperatūrai ( constT = ), molekulių grei-

tis nekinta ( const ), o molekulės vidutinis laisvasis kelias 

atvirkščiai proporcingas slėgiui )( 1−≈ p , todėl difuzijos koeficien-

tas atvirkščiai proporcingas slėgiui 1−≈ pD . Esant pastoviam slėgiui 

( constp = ), greitis T , o T≈ , difuzijos koeficientas pro-

porcingas temperatūrai 2/3TD ≈ . Normaliomis sąlygomis, t.y. kai 

PapirKT 5
00 10013,1273  , oro deguonies ir azoto molekulių 

laisvasis kelias ,/500,106 8 smm     taigi oro difuzijos 

koeficientas D yra 10-5 m2/s eilės dydis.
Savosios difuzijos relaksacijos trukmė (medžiagos koncentraci-

jos išsilyginimo laikas) τ lygi:

 D
L
2

2

 ;  (4.8)
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čia L – terpės srities, kurioje vyksta difuzija, vidutinis tiesinis matmuo. 
Relaksacijos trukmė tuo didesnė, kuo mažesnis savosios difuzijos koe-
ficientas ir didesnė terpės sritis.

Sparčiausiai difuzija vyksta dujose, lėčiau – skysčiuose, lėčiausiai 
– kietuose kūnuose.

Difuzija yra pagrindinis dujų apykaitos būdas dirvožemyje. Dujų 
difuzija – pagrindinis dirvožemio aeracijos veiksnys. Aeracija – visi 
procesai, apimantys atmosferos ir dirvožemio oro mainus. Dirvožemio 
oras būna trejopas: laisvas – esantis tuščiose dirvožemio porose, 
ištirpęs dirvožemio tirpale ir sorbuotas dirvožemio dalelių. Oro sudėtis 
dirvožemyje priklauso nuo temperatūros, drėgmės, gruntinio van-
dens lygio ir kt. Mikroorganizmai sunaudoja dirvožemyje esančio oro 
deguonį, tai pat augalų vegetacijos periodu daug deguonies sunaudoja 
augalų šaknys. Tuomet dirvožemyje iki keleto procento padidėja ang-
lies dioksido CO2, o deguonies sumažėja iki 18%. Anglies dioksidas 
difunduoja iš dirvožemio į atmosferos orą, o deguonis – atvirkščiai. 
Optimalios sąlygos augalams vystytis – kai dirvožemyje yra apie 20 % 
deguonies O2 ir ne daugiau 3 % anglies dioksido.

Dirvos paviršiuje yra vagos ir kitokie nelygumai, todėl vėjo 
greitis vagos viršūnėje yra didesnis negu įdubose, ir statinis oro 
slėgis dirvos porose ties vagos viršūne yra mažesnis, negu įduboje. 
Dėl šios priežasties oras įduboje tarsi įsiurbiamas, o ties viršūne 
išeina iš dirvos. Taip dirvoje vyksta oro cirkuliacija arba aeracija, 
dėl kurios pagausėja deguonies, geriau įsisavinamos mineralinės 
medžiagos, augalai sparčiau auga.

Difuzijos reiškiniai augaluose. Difuzija vyksta ir gyvojoje 
gamtoje: dujų apykaitoje, įsiurbiant maisto medžiagas, jų pernašos 
ir transpiracijos procesuose. Per membraną į ląstelę patenka drus-
kos, vanduo, amino rūgštys, neorganinių medžiagų jonai ir kitos 
medžiagos. Abipus membranos susidaro skirtingi elektros krūviai. 
Vidinė ląstelės membranos pusė įsielektrina neigiamai, o išorinė 
– teigiamai, todėl membranoje susidaro elektrinis laukas, kuris pade-
da teigiamiems jonams lengviau patekti į ląstelę, o neigiamus jonus 
stabdo. Pasyvi jonų pernaša per ląstelės membraną vyksta dėl dviejų 
priežasčių: koncentracijos gradiento ir potencialų skirtumo membra-
noje, kuris vadinamas elektrocheminiu potencialu. Pasyvios pernašos 
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atveju medžiaga pernešama elektrocheminio potencialo mažėjimo 
kryptimi, nenaudojant energijos. Aktyvioji pernaša – tai ištirpusios 
medžiagos pernešimas per biologines membranas, kuomet reikalinga 
energija. Jeigu tirpale elektringųjų dalelių nėra arba potencialo gra-
dientas lygus nuliui, tai difuzijos būdu masės pernaša išreiškiama 
A.Fiko lygtimi, kuri išreiškia paprastąją difuziją:

  

dC dCm D S t arba I D
dx dx

∆ = − ⋅ ⋅ ∆ ⋅ ∆ = − ; (4.9)

čia I – masės srauto tankis 









dtdS
dMI  – tai masė, pernešama 

per paviršiaus ploto vienetą per sekundę, 
dx
dC  – koncentracijos 

gradientas.
Vykstant paprastajai difuzijai, medžiagos per ląstelės membraną 

pernešamos labai skirtingu greičiu, tai priklauso nuo pernešamų 
molekulių formos, dydžio bei cheminių savybių. Skysčiuose 
medžiagos pernaša vyksta lėčiau nei dujose, nes mažesnis molekulių 
vidutinis laisvasis kelias ir didesnis skysčių dinaminis klampis. 
Ryšys tarp difuzijos arba masės pernašos koeficiento ir skysčio din-
aminio klampio yra:

 r
kTD
6

 ; (4.10)

čia k – Bolcmano konstanta, r – molekulės spindulys, T – absoliučioji 
temperatūra,   – skysčio dinaminis klampis.

Pernešamos masės srauto tankis per membranas išreiškiamas:

 
 iv CCDkI 


; (4.11)

čia I – masė, pernešama per membranos vienetinį plotelį per sekundę, 
D – difuzijos koeficientas,   – membranos storis, k – difunduojančios 
medžiagos molekulių pasiskirstymo koeficientas membranos išorėje ir 
viduje, Cv ir Ci – molekulių koncentracijos ląstelės išorėje ir viduje. Kuo 
plonesnė membrana, geresnis medžiagos tirpumas membranoje ir kuo 
mažesnė membranos klampa, tuo didesnis membranos laidumas.
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Medžiagos, kurios gerai tirpsta lipiduose, lengvai difunduo-
ja per lipidinį sluoksnį, tačiau dauguma polinių molekulių (amino 
rūgščių, cukrų ir kt.) sunkiai skverbiasi per lipidinį bisluoksnį. Tuo 
atveju medžiagos pernašą per membraną palengvina molekulės 
nešikliai (palengvėjusi difuzija). Nešikliais gali būti baltymai ar ki-
tos molekulės. Palengvėjusi difuzija vyksta greičiau nei paprastoji 
ir didėja iki tam tikros ribos. Kuomet visi nešikliai užimti, difuzijos 
srautas nekinta (4.2 pav., 2 kreivė).

4.2pav. Pernešamos masės srauto tankio priklausomybė nuo medžiagos kon-
centracijos. 

Realiomis gamtinėmis sąlygomis, be jau minėtos molekulinės 
difuzijos, masės pernašai įtakos turi konvekcija (turbulentinė 
difuzija). Dėl vėjo ar srovės tekėjimo masė pernešama srovės 
kryptimi pastoviu greičiu. Todėl medžiagos masės pernašoje tarp 
organizmų ir juos supančios aplinkos oro yra atsakingos abi difuzi-
jos rūšys: molekulinė difuzija veikia organizmų viduje ir plonoje 
oro plėvelėje, kuri gaubia visą organizmą, o turbulentinė difuzija 
vyrauja laisvojoje atmosferoje. Pavyzdžiui, fotosintezės metu pa-
sisavinamas žaliųjų augalų CO2 kiekis per dieną gali būti įvertintas 
kaip turbulentiškumo matas, vandens garų pernaša iš augalų lapų 
bei gyvūnų paviršiaus esant vėjui ir t.t.
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Darbo metodika ir priemonės
Anglies dioksido CO2 difuzijos koeficientas dirvožemyje matuoja-

mas analizinėmis svarstyklėmis (4.3 pav.). Kameroje m ant svarstyklių 
pečių yra pakabintos stiklinės pūslės P (svarstyklės pusiausvyroje), 
vienoje kameros m dalyje įtaisytas cilindras N su dirvožemiu, per kurį 
vyksta CO2 masės pernaša.

4.3pav. Analizinės svarstyklės
Į šią kamerą įleidžiama CO2 dujų. Vykstant CO2 dujų difuzi-

jai, jų koncentracija kameroje kinta ir bet kuriuo laiko momentu 
išreiškiama lygtimi:

 
kDteCC −= 0 ;  (4.12)

čia C0 – anglies dioksido koncentracija pradiniu laiko momentu, kai 
0=t , e – natūrinio logaritmo pagrindas ( 71,2e ), k – prietaiso kon-

stanta (k = 21), t – laikas.
Anglies dioksidui difunduojant iš kameros per dirvožemį į orą, jo 

koncentracija kameroje eksponentiškai mažėja. Išsprendę logaritminę 
(4.12) lygtį, išreiškiame difuzijos koeficientą D:

 tk
C
C

D



0ln

. (4.13)



46

Iš (4.13) lygties matome, kad norint apskaičiuoti CO2 dujų 
dirvožemyje difuzijos koeficientą D, reikia žinoti dujų koncentracijos 

santykio 
C
C0  natūrinį logaritmą ir difuzijos proceso trukmę t. 

Dujų koncentracijų santykiui nustatyti taikome Archimedo dėsnį: 
panardintą į dujas ar skystį kūną veikia aukštyn nukreipta jėga, kuri 
lygi to kūno išstumtų dujų svoriui:

 AF g V= ρ ; (4.14)
čia ρ – dujų tankis, V – stiklinės pūslės išstumtų dujų tūris, g = 9,81 
m/s2 – laisvojo kritimo pagreitis. 

Stiklinės pūslės tūris pastovus, todėl Archimedo jėga, proporcinga 
dujų tankiui arba dujų koncentracijai kameroje.

Į kamerą įleidus anglies dioksido dujų, ši jėga padidės dydžiu 
F∆ . Archimedo jėgos padidėjimas proporcingas įleistų dujų koncen-

tracijai. Jei, esant dujų koncentracijai C1, jėga padidėja dydžiu 1F∆ , 
o koncentracijai sumažėjus iki C2, jėga pasikeis dydžiu 2F∆ , tai jėgų 
santykis, lygus koncentracijų pokyčių santykiui:

 2

1

2

1

C
C

F
F

=
∆
∆ . (4.15)

Todėl (4.13) formulėje koncentracijų santykį galima pakeisti atitinkamų 
jėgų pokyčių santykiu. Difuzijos koeficiento išraiška bus tokia:

 tk
F
F

D n




1ln
. (4.16)

Anglies dioksido difuzijos koeficientas ore D1 esant temperatūrai 
T ir slėgiui p išreiškiamas :

 p
p

T
TDD

n
0

0
01 








= ; (4.17)

čia D0 – difuzijos koeficientas, nustatytas esant normalioms sąlygoms 
( KT 2730 =  ir ,10013,1 5

0 Pap   jūros lygyje ir 45° geografinėje 
platumoje).
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Anglies dioksido dujoms 7,1=n  ir ./1042,1 25
0 smD 

Difuzija dirvožemyje vyksta ne visame tūryje, bet tiktai 
per laisvas dirvožemio poras. Ta paviršiaus ploto dalis, per kurią 
vyksta difuzija, apibūdinama dydžiu q, vadinamu difuzijos efek-
tiniu skerspjūviu. Jis randamas, žinant dujų difuzijos koeficientą 
dirvožemyje D ir difuzijos koeficientą ore D1 . 

 1D
Dq = . (4.18)

Į šią lygybę įrašę (4.16) gauname išraišką efektiniam skerspjūviui 
skaičiuoti:

 1

1ln

Dtk
F
F

q n


 . (4.19)

Darbo eiga

1. Įjunkite analizines svarstykles į elektros tinklą. Iš lėto sukda-
mi rankenėlę A prieš laikrodžio rodyklę, išjunkite svarstyklių 
stabdį (4.3 pav.). Palaukite, kol skalės vaizdas sustos ekranėlyje 
B. Sukdami gretimą rankenėlę D, sutapatinkite skalės nulinę 
padalą su ekranėlio siūleliu. Sukdami rankenėlę A pagal 
laikrodžio rodyklę, sustabdykite svarstykles.

2. Įleiskite anglies dioksido dujų į kamerą m (dujas įleidžia 
laborantas). Po poros minučių atleiskite svarstyklių stabdį 
ir, sukdami rankenėlę E, didinkite svarstyklių apkrovą po 
10 mg, kol pasieksite tokią svarstyklių pusiausvyrą, kad 
ekranėlio siūlelis būtų skalėje. Sudėkite dešimtis, vienetus 
ir miligramų dalis (dešimtis rodo rankenėlė E, vienetus ir 
miligramo dalis – ekranėlio B rodyklė). Gautą skaitinę vertę 
išreikškite kilogramais ir padauginkite iš laisvojo kritimo 
pagreičio 2/81,9 smg   Gauta vertė lygi jėgos pokyčiui 

F∆ , išreikštam niutonais. Duomenis įrašykite į 4.1 lentelę.
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4.1 lentelė. Eksperimentiniai duomenys

Difuzijos
laikas

t∆ , 
min

,m∆  
mg

,F∆  
N

Dujų 
temperatūra
T = t + 
273, K

Aplinkos 
slėgis p,
Pa

D1, m2/s D, m2/s q

0
10
20
30
40
50

3. Jėgos pokyčius F∆  matuokite kas 10 minučių. 
4. Pagal (4.17) formulę apskaičiuokite anglies dioksido difuzijos 

koeficiento ore D1 vertes, esant dujų temperatūrai T ir atmos-
feros slėgiui p. Dujų temperatūrą rodo termometras, pakabin-
tas šalia prietaiso, o atmosferos slėgį – barometras, gulintis ant 
stalo.

5. Pagal (4.16) formulę apskaičiuokite CO2 dujų difuzijos 
koeficientą dirvožemyje.

6. Pagal (4.18) formulę apskaičiuokite difuzijos efektinį 
skerspjūvį q (t vertes rašykite sekundėmis), k – prietaiso kon-
stanta (užrašyta ant prietaiso).

Klausimai

1. Paaiškinkite pernašos reiškinius.
2. Kodėl dujose difuzija vyksta daug kartų intensyviau negu 

skysčiuose? Kuo skiriasi savoji difuzija nuo abipusės difuzijos?
3. Kodėl CO2 iš dirvožemio pernešamas į atmosferą, o O2 – iš at-

mosferos į dirvožemį?
4. Paaiškinkite Fiko lygtį ir masės srauto tankį.
5. Paaiškinkite difuzijos per ląstelės membraną reiškinį.
6. Nuo kokių termodinaminių parametrų ir kaip priklauso difuzi-

jos koeficientas. Kokiais vienetais jis matuojamas?
7. Kaip apibūdinamas difuzijos efektinis skerspjūvis ir kodėl jis 

mažesnis už vienetą?
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5. SKYSČIŲ KLamPOS tYrImaS

Darbo tikslas
1. Nustatyti skysčio dinaminį klampį Stokso metodu;
2 . Nustatyti kinematinį klampį Puazeilio metodu.

Teorinė dalis

Molekulinės kinetinės teorijos požiūriu skysčiai savo struktūra 
yra panašūs į kietus kūnus ir dujas, tačiau skysčių sandara yra daug 
sudėtingesnė. Kietuosiuose kūnuose molekulės arba atomai išlaiko 
pastovią tarpusavio padėtį ir tik svyruoja kristalinės gardelės 
mazguose, todėl kieto būvio medžiaga išlaiko savo formą ir tūrį. 
Skysčiai stengiasi išlaikyti tūrį, bet neišlaiko formos. Kiekviena 
skysčio molekulė iš visų pusių yra apsupta gretimų molekulių ir 
svyruoja apie laikinąją pusiausvyros padėtį apytiksliai 1013 Hz 
dažniu, po to ji peršoka į naują laikinąją pusiausvyrą. Laiko tarpas 
tarp dviejų molekulės šuolių apytiksliai 10-8 s. Jis priklauso nuo 
skysčio rūšies ir temperatūros. 

Skysčiai skiriasi nuo kietųjų kūnų ir tuo, kad neturi rimties 
trinties, nes mažiausia jėga priverčia idealiųjų skysčių molekules 
judėti. Realiuose skysčiuose pastebima vidinė trintis arba klampa. 
Visi realūs skysčiai pasižymi klampumu ir spūdumu (t.y. juos sle-
giant, tūris truputį mažėja).

Klampumas – tai skysčių savybė priešintis nevienodais greičiais 
judančių skysčių sluoksniams. Vidinės trinties jėgos, veikiančios 
skysčio paviršių liestinės kryptimi, greičiau judantį skysčio sluoksnį 
stabdo, o lėčiau judantį sluoksnį greitina. Molekulinė kinetinė teori-
ja skysčių vidinę trintį aiškina taip: molekulės, pereidamos iš vieno 
sluoksnio į kitą perneša nevienodą judesio kiekį (impulsą). Pereida-
mos iš greitesnio skysčio sluoksnio į lėtesnį, perneša didesnį judesio 
kiekį negu atvirkščia kryptimi. Per plotelį S∆  perneštas judesio kiekis 

tFp ∆⋅=∆




, čia t∆  – sąveikos trukmė.
I. Niutonas (I. Newton) nustatė, kad vidinės trinties jėga F tarp 

dviejų skysčio sluoksnių yra tiesiog proporcinga tų sluoksnių lie-
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timosi paviršiaus plotui S∆  ir greičio gradiento moduliui du / dx  
statmena tėkmei kryptimi:

 

dF S
dx

u
= −h ⋅ ∆ , (5.1)

čia h – dinaminis klampis, kuris priklauso nuo skysčio prigimties ir 
skaitine verte lygus vidinės trinties jėgai F, kai skysčių susilietimo 
paviršiaus plotas S∆  lygus 1 m2, o greičio gradiento modulis lygus 
1 s-1 (dinaminis klampis matuojamas Pa · s). Greičio gradientas nu-
sako greičio kitimo spartą, pereinant iš vieno sluoksnio į kitą statmena 
sluoksniams kryptimi (5.1 pav.).

5.1pav. Skysčio tekėjimas vamzdžiu.

Cilindrinės formos vamzdyje skysčio sluoksnių greitis skersai 
vamzdžio pasiskirsto taip:

 





  20 1

R
r , (5.2)

čia 0  – didžiausias skysčio tėkmės greitis vamzdžio ašyje, R – vamzdžio 
vidinis spindulys, r – skysčio sluoksnio nuotolis nuo vamzdžio ašies. 
Kuo toliau nuo vamzdžio ašies, tuo skysčio greitis mažėja, o prie 
vamzdžio sienelių (r = R) greitis lygus nuliui (5.1 pav.).

Didėjant skysčių temperatūrai, dinaminis klampis eksponentiš-
kai mažėja:

 0

W
kTeh = h , (5.3)
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čia k – Bolcmano konstanta, T – skysčio absoliučioji temperatūra, W – 
skysčio molekulių aktyvacijos energija, t.y. minimali energija, reikalinga 
nugalėti ryšius su gretimomis molekulėmis ir peršokti į naują pusiausvy-
ros padėtį. Šią priklausomybę patogiau pavaizduoti logaritminėje skalėje 








T
f 1ln ,  – dinaminis klampis, kai temperatūra artėja į begalybę 

(5.2 pav.).

5.2 pav. Dinaminio klampio priklausomybė nuo temperatūros.

Šildant skystį, mažėja molekulės gyvavimo trukmė, molekulės 
tampa judresnės ir sumažėja skysčio klampa, todėl vasarą vartojami 
didesnės klampos tepalai, o žiemą – mažesnės.

Skysčių tekėjimas vadinamas laminariuoju, kai atskiri skysčio 
sluoksniai tartum slenka vienas kito atžvilgiu. Didėjant skysčių 
tekėjimo greičiui, skysčio dalelės pradeda suktis ir skystyje susidaro 
sūkuriai. Toks tekėjimas vadinamas sūkuriniu arba turbulentiniu.

Anglų fizikas O. Reinoldsas (O. Reynolds) nustatė, kad skysčių 
laminariojo ir turbulentinio tekėjimo pobūdis priklauso nuo vamzdžio 
skersmens d, skysčio dinaminio klampio h, tankio ρ ir tekėjimo 
greičio .kr . Šis bematis dydis pavadintas Reinoldso skaičiumi (Re):

 
 dR kr

e
. , (5.4)

čia .kr  – skysčio krizinis greitis, kada laminarusis tekėjimas 
pereina į turbulentinį. Kai 300.2eR , tiesiame lygaus paviršiaus 
vamzdyje skystis teka laminariai, kai 300.2eR , susidaro 
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sūkuriai. Susidarius sūkuriams, atsiranda čiurlenimas, triukšmas, 
šnypštimas ir tokį tekėjimą lengva aptikti.

Skysčių tekėjimas apibūdinamas linijiniu greičiu m
t s

 u =  
 

  (
  

– atstumas, kurį pratekėjo skystis, t – laikas) ir tūriniu greičiu 
t
VQ =  (ben-

dras skysčio tūris V, Q - skysčio tūris, pratekėjęs vamzdžio skerspjūviu 
per sekundę). 

Kadangi nagrinėjamas skystis nespūdus ir jo tankis nekinta, tai 
bet kokiu skerspjūviu S per sekundę prateka vienodas skysčio tūris:

 constSQ  . (5.5)

Visi realūs skysčiai yra klampūs, todėl skysčio dalelių potencinė 
energija eikvojama vidinės trinties jėgoms nugalėti ir išilgai 
vamzdžio ašies skysčio statinis slėgis mažėja. Ž. Puazeilis (J. Pois-
senille) nustatė, kad esant stacionariam laminariajam tekėjimui 
cilindro formos vamzdžiais, skysčio tūris Q, pratekantis vamzdžio 
skerspjūviu S per laiko vienetą (debitas) yra lygus:

 

4
1 2

8
p pRQ −π

= ⋅
h 

, (5.6)

čia p1 – p2 – slėgių skirtumas vamzdžio galuose,   - vamzdžio ilgis, 
R – vamzdžio vidinis spindulys, h - skysčio dinaminė klampa. Ši 
formulė vadinama Hageno ir Puazeilio lygtimi.

Greta dinaminio klampio nurodoma ir kinematinis klampis v :

 
v . (5.7)

Kinematinis klampis lygus skysčio dinaminio klampio ir 
skysčio tankio santykiui, matuojama 12 −⋅ sm . Kinematinis klam-
pis geriau nei dinaminis klampis atspindi skysčio vidinę trintį 
bei judėjimo ypatumus. Pavyzdžiui, vandens dinaminis klam-
pis 10°C temperatūroje ( 3

2
1,3 10H O Pa s−h = ⋅ ⋅ ) ženkliai didesnis už 

oro ( 51,72 10oro Pa s−h = ⋅ ⋅ ), tuo tarpu vandens kinematinis klampis 
mažesnis už oro kinematinį klampį.
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Klampa pasireiškia ir kūnui judant skystyje ar dujose. Kai 
kūno greitis didelis, slėgis į judančio kūno priekinį paviršių pa-
sidaro didesnis negu į užpakalinę kūno paviršiaus dalį ir atsiranda 
pasipriešinimo jėgos, kurių didumas priklauso nuo kūno formos ir 
judėjimo greičio. Klampiame skystyje krintančio kūno paviršius 
apsitraukia plonyčiu skysčio sluoksniu. Tarp nejudančio skysčio 
sluoksnių ir prilipusio prie kūno skysčio sluoksnio atsiranda greičių 
skirtumas ir susidaro trinties jėga. Mažiems kūnų judėjimo greičiams 
Dž. Stoksas (J. Stokes) nustatė, kad klampos (trinties) jėga FSt yra 
tiesiog proporcinga skysčio dinaminiam klampiui h, kūno judėjimo 
greičiui ν ir kūno matmenims. Rutulio formos kūnams ši jėga:

 rFSt 6 ; (5.8)

čia r – rutuliuko spindulys.
Įmetus rutuliuką į klampų skystį, jį veiks rutuliuko sunkio Fs ir 

Archimedo FA jėgos (5.3 pav.):

 
grmgF ruts  .

3

3
4  ,      grgmF skskA   3

3
4 ;

čia m ir msk – atitinkamai rutuliuko ir išstumto skysčio masės, skrut  ,.
– atitinkamai rutuliuko ir skysčio tankiai, g – laisvojo kritimo pagreitis, 

3

3
4 r – rutuliuko tūris.
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5.3 pav. Rutuliuko judėjimas klampiame skystyje

Šių jėgų atstojamoji (mg-FA) nukreipta žemyn ir jos veikiamas ru-
tuliukas krinta greitėdamas (su pagreičiu 0a ). Rutuliukui pradėjus 
judėti, jį veikia jau minėta Stokso pasipriešinimo jėga (5.8). Rutuliuko 
judėjimo lygtis vektoriškai užrašoma taip:

 StA FFgmam
  . (5.9)

Atsižvelgiant į jėgų kryptis, skaliariškai ši lygtis užrašoma taip:

 StA FFmgma  . (5.10)

Stokso pasipriešinimo jėga didėja rutuliukui krintant vis greičiau 
ir tam tikru laiko momentu t1, kai A Stmg F F = + , rutuliukas krinta 
tolygiai, be pagreičio (a = 0). Rutuliuko judėjimo lygtis, įrašius jėgų 
išraiškas, gaunama:

  
06

3
4

3
4

0.
3

.
3   rgrgr skrut , (5.11)

čia 0 – nuostovusis (tolygaus kritimo) rutuliuko greitis. Rutu-
liuko greitis laiko atžvilgiu kinta apytiksliai pagal grafiką (5.4 
pav.).
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5.4 pav. Rutuliuko judėjimo greitis

Iš (5.11) lygties išreiškiame skysčio dinaminį klampį:

 

 
0

2

9
2


 skrutgr  . (5.12)

5.1. Skysčio dinaminio klampio nustatymas Stokso 
metodu

Darbo metodika

Nustatant dinaminį klampį Stokso metodu, gauta (5.12) formulė tin-
ka tik rutuliukui krintant neribotoje aplinkoje. Jei rutuliukas krinta R spin-
dulio cilindru, įskaitoma sienelių įtaka rutuliuko tolygaus kritimo greičiui 
ir skysčio dinaminis klampis apskaičiuojamas pagal (5.13) formulę:

 

( )2

0

2
2,49 1

rut sk

vid

gr
r

R

ρ − ρ
h =

 u + 
 

, (5.13)

čia rvid – vidutinis rutuliukų spindulys, R – cilindro vidinis spindulys.

Darbo priemonės
Ilgas stiklinis cilindras su klampiu skysčiu, rutuliukai, mikro-

metras, slankmatis, aerometras, sekundmatis.
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Darbo eiga

Matuoti imkite 5 tos pačios medžiagos rutuliukus.
1. Mikrometru išmatuokite rutuliuko skersmenį d ir apskaičiuokite 

vidutinį rutuliuko spindulį rvid (
n

dddr n
vid 2

...21 ++
= ) , išreikškite jį 

metrais (n – rutuliukų skaičius). Matavimo rezultatus surašykite į 5.1 
lentelę.
5.1 lentele. Eksperimentiniai duomenys

Eil.
Nr.

Rutuliu-
ko sker-
smuo d

Rutu-
liuko 
kritimo 
laikas 
t, s

Rutuliukų 
vidutinis 
spindulys 
rvid,. m

Vidu-
tinis 
kritimo 
laikas 
t, s

Kritimo 
nuotolis 
h, m

Cilindro  
vidinis 
spindu-
lys R, m

Skysčio 
tankis 
ρsk, 
kg/m3

Rutuliuko 
tankis 
ρrut, 
kg/m3

mm m

1
2
3
4
5

2. Rutuliuką įleiskite į skystį ir sekundmačiu išmatuokite laiką, 
per kurį rutuliukas nugrims į aukštį h (5.3 pav.). Laiką ir aukštį ma-
tuokite ne nuo skysčio paviršiaus, bet 3 – 4 cm giliau (nuo juostelės 
užklijuotos ant cilindro šono), kuomet rutuliuko kritimo greitis pasto-
vus. Apskaičiuokite vidutinį kritimo laiką:

....21
. n

tttt n
vid

+++
=

Liniuote išmatuokite nuotolį tarp juostelių cilindro paviršiuje h 
(m) ir apskaičiuokite vidutinį rutuliuko nuostovaus kritimo greitį 0 :

vidt
h0 .

Slankmačiu išmatuokite cilindro vidinį skersmenį ir 
apskaičiuokite spindulį R (m).
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Areometru išmatuokite skysčio tankį (g/cm3) ir, padauginę mata-
vimo rezultatą iš 103, išreikškite jį kg/m3, nes 333 /10/1 mkgcmg  . (Areo-
metras plūduriuoja skystyje).

Gautus duomenis įrašykite į (5.13) formulę ir apskaičiuokite 
skysčio dinaminį klampį h (plieno tankis ;/7800 3mkgpl   aliumi-

nio ;/2700 3mkgAl   švino ;/11300 3mkgPb   stiklo ;/2500 3mkgst   

laisvojo kritimo pagreitis g = 9,81 2/ sm ).
Nurodykite bandymų aplinkos temperatūrą T.

5.2. Kinematinio klampio nustatymas Puazeilio metodu

Darbo metodika

Vandens klampiui apskaičiuoti Puazeilio metodu naudojamės 
Hageno ir Puazeilio lygtimi (5.6). Pagal ją išreiškiame dinaminį 
klampį h:

 

 
Q

ppR
8

21
4   . (5.14)

Skysčiui tekant vertikaliu kapiliaru K (5.5 pav.), slėgių skir-
tumas ghpp  21 , čia h – vandens stulpelio aukštis iki kapiliaro 
galo (5.5 pav.), ρ - vandens tankis,   - kapiliaro ilgis, R – kapiliaro 
spindulys. Q – ištekėjusio vandens tūris per vieną sekundę. Per laiką 
t ištekės vandens tūris .QtV   Taigi vandens dinaminiam klampiui 
apskaičiuoti naudosime formulę:

 V
tghR

8

4  . (5.15)

Kinematinis klampis 

v  apskaičiuojamas pagal formulę (5.16):

 V
tghRv

8

4 . (5.16)
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Darbo priemonės

A – indas su skysčiu palaikyti pastoviam hidrostatiniam slėgiui 
inde B (5.5 pav.), B – indas su kapiliaru K, S – du indeliai ištekėjusiam 
skysčiui surinkti, sekundmatis, menzūrėlė, slankmatis.

Darbo eiga
1. Indas A pripildytas vandens ir jame įstatyti du kapiliarai C ir D. 

Kapiliaras C įleistas į indą B, o kapiliaras D – trumpesnis, vos 
siekia inde B esančio vandens paviršių.

2. Po inde B esančiu kapiliaru pastatykite indelį S ir, nuėmę 
kamštį G, leiskite skysčiui tekėti. Vos tik sumažėja vandens 
lygis inde B, sumažėja slėgis inde A, ir kapiliaru D skystis 
tiekiamas į indą B tol, kol susilygina slėgiai inde A su atmos-
feros slėgiu. Vandens lygis inde B nesikeičia, nes procesas 
kartojasi, išlaikomas pastovus hidrostatinis slėgis. Pastatykite 
po kapiliaru tuščią indelį ir darbų vadovo nurodytą laiką 
leiskite į jį vandenį. Po to kapiliarą uždenkite.

5.5 pav. Principinė darbo schema
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3. Menzūra išmatuokite ištekėjusio vandens tūrį V (1 ml = 1 cm3 
=10-6 m3).

4. Indelio B šone esančia matuokle M išmatuokite skysčio stulpe-
lio aukštį h (m). Kapiliaro ilgio   ir spindulio R vertės nurody-
tos darbo stende.

5. Gautus duomenis įrašykite į (5.16) formulę.
6. Nurodykite bandymo aplinkos temperatūrą T, °C
7.  Matavimo duomenis įrašykite į 5.2 lentelę.
8. Parašykite išvadas.

5.2 lentelė. Eksperimentiniai duomenys

Eil.
Nr.

Vandens 
tekėjimo 
laikas t, s

Ištekėjusio 
vandens tūris V,

Kapiliaro 
ilgis , m

Skysčio 
aukštis 
h, m

Kapiliaro 
spindulys 
r, m

Vandens 
tankis
ρ, kg / mcm3 m3

1.
2.
3.

Klausimai
1. Paaiškinkite skysčių klampos sąvoką.
2. Parašykite ir paaiškinkite skysčių vidinės trinties jėgos formulę.
3. Apibūdinkite skysčių dinaminių ir kinematinių klampių h ir ν 

fizikines prasmes bei jų matavimo vienetus ir paaiškinkite, nuo 
ko priklauso skysčių klampa.

4. Paaiškinkite rutuliuko judėjimą klampiame skystyje.
5. Parašykite Stokso pasipriešinimo jėgos formulę.
6. Kodėl metodas klampai matuoti vadinamas Puazeilio metodu?
7. Nuo ko priklauso ištekėjusio skysčio tūris?
8. Paaiškinkite, kaip molekulinė kinetinė teorija aiškina skysčių 

klampos priklausomybę nuo temperatūros.
9. Parašykite ir paaiškinkite laminariojo ir turbulentinio tekėjimo 

ribos sąlygą ( ?Re  ).
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6. aUKŠČIŲ SKIrtUmO NUStatYmaS 
aNErOIDINIU BarOmEtrU

Darbo tikslas
Apskaičiuoti aukščių skirtumą tarp 5 aukšto ir pasirinkto apatinio 

taško ir apskaičiuoti atmosferos slėgį, išmatuotą viršutiniame taške, 
jūros lygyje.

Teorinė dalis

Atmosferos slėgis lygus jėgai, kuria vertikalus oro stulpas slegia 
horizontalaus paviršiaus ploto vienetą. Atmosferos slėgio svyravimai le-
mia orus. Orui įšilus ar padidėjus jos drėgniui, sumažėja jo tankis, todėl 
oras palengvėja ir nuo oro temperatūros svyravimų kinta slėgis, o nuo 
slėgio priklauso orai. Vienodo slėgio kreivės vadinamos izobaromis.

Atmosfera yra tokia sudėtinga, kad kintančius barometro parodymus 
retai kada galima paaiškinti vien oro temperatūros kilimu arba kritimu.

Daugelį oro prognozių lemia aukšto ir žemo slėgio sritys. Nuo 
jų judėjimo pobūdžio priklauso vėjo krypties kitimas, o šis savo 
ruoštu gali sukelti oro temperatūros kitimus. Kompiuteris visa tai 
apdoroja ir išspausdina orų žemėlapį (6.1 pav.) su esamais atmos-
feros slėgio duomenimis. Šis žemėlapis turi tarptautinį kodą, kad 
juo galėtų naudotis ir kitos šalys.
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6.1 pav. Orų žemėlapis

Analizuodamas orų žemėlapius ir palyginęs juos su žemės palydovų 
debesų judėjimo nuotraukomis, sinoptikas gali spręsti, kaip keisis orai 
artimiausiu metu.

Šiltam orui kylant aukštyn, oro slėgis ties žemės paviršiumi pažemėja. 
Vėjas pučia į vidų žemo slėgio centrų link. Bet dėl Žemės sukimosi apie 
savo ašį iš vakarų į rytus vėjas krypsta į šoną. Šiaurės pusrutulyje vėjas pučia 
aplink žemo slėgio centrą prieš laikrodžio rodyklę. Aplink aukšto slėgio 
centrą vėjai pučia pagal laikrodžio rodyklę, šiek tiek krypdami į šoną.

Žemo slėgio centrai vadinami ciklonais, arba depresijomis. Aukšto 
slėgio centrai vadinami anticiklonais. Žemo slėgio srityse beveik 
visada susidaro stori debesys, pučia stiprūs vėjai, o aukšto slėgio 
sritims būdinga reti debesys ir silpni vėjai. Žemo slėgio srityse būna 
apsiniaukę, drėgni, kartais audringi orai.

Artimiausiems orams numatyti labai svarbus atmosferos slėgio 
kitimas. Keletas požymių, susijusių su atmosferos slėgio kitimu:

• jeigu per 6 – 12 valandų atmosferos slėgis nuolatos krinta, 
reikia laukti ciklono, o su juo ir darganotų orų;
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• greitas slėgio kritimas rodo ciklono centro arba labai gilaus cik-
lono artėjimą. Reikia laukti netik kritulių, bet ir stipraus vėjo;

• jeigu iš ryto slėgis pradeda kristi, oro temperatūra ir santykinis 
drėgnis didėja, tai po 8 – 12 valandų lis.

• pastovus slėgio didėjimas rodo anticiklono įsigalėjimą. Tada 
vasarą reikia laukti karščių, žiemą šalčių.

Supantis Žemę oro sluoksnis savo svoriu slegia žemės pa-
viršių ir paviršiuje esančius kūnus. Normalus atmosferos slėgis 
(jūros lygyje ir esant 0°C temperatūrai) lygus gyvsidabrio baromet-
ro 760 mm aukščio slėgiui. 

Oro slėgis matuojamas gyvsidabrio stulpelio aukščiu barometre 
milimetrais. Vėliau buvo priimtas slėgio matavimo vienetas – baras 
(bar), o nuo 1971 m. – paskalis (Pa): 1 mbar = 0,7502 Hg st.a. = 100 Pa 
= 1 hPa, t.y SI sistemos vienetas. 1 Pa – slėgis, veikiantis horizontalų 
1 m2 plotą 1N jėga.

Tokiu atveju atmosferos slėgis 760 mm gyvsidabrio stulpelio ati-
tinka 1013,2 hPa slėgį.

Slėgis matuojamas gyvsidabrio barometru, aneroidiniu barometru 
(metalinis barometras), barografu, termobarometru. 

6.2 pav. Puodelinis gyvsidabrio barometras
Puodelinį gyvsidabrio barometrą (6.2 pav.) sudaro gyvsidabriu užpil-

dytas stiklinis vamzdelis (1), kurio viršutinė dalis užlydyta, o atviras apatinis 
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galas patalpinamas į indelį (6) su gyvsidabriu. Šiame vamzdelyje gyvsi-
dabrio stulpelis savo svoriu susilygina su atmosferos slėgiu. Keičiantis oro 
slėgiui gyvsidabrio stulpelis vamzdelyje keisis. Oro slėgio vertė skaičiuojama 
nuo gyvsidabrio lygio puodelyje iki gyvsidabrio menisko viršaus vamzdelyje. 
Vamzdelis apgaubtas metaliniu dėklu (2), kurio viršutinėje dalyje yra išpjova 
su skale, kad galėtume atskaityti atmosferos slėgį. Tiksliam slėgio matavimui 
naudojamas stumdomas sraigtas (3) su nonijumi (4). Priklausomai nuo oro 
temperatūros, geografinės padėties ir aukščio virš jūros lygio, keičiasi prie-
taiso rodmenys. Todėl prietaiso pase yra nurodytos pataisos ir išmatuota 
slėgio vertė yra perskaičiuojama į vertę, atitinkančią normalias sąlygas, 
t.y. jūros lygyje, 0°C temperatūroje ir 45° geografinėje platumoje. Gyvsi-
dabrio barometras turi tris pataisas: instrumentinę, temperatūros ir sunkio 
jėgos. Instrumentinė pataisa priklauso nuo barometro gamybos kokybės. Ši 
pataisa būna duota barometro pase. Kadangi barometrų mechaninių dalių 
matmenų pokytis priklauso nuo oro temperatūros pokyčių, todėl įvedama 
temperatūros pataisa. Esant teigiamoms temperatūroms puodelinio gyvsi-
dabrio barometro skalė pailgėja labiau negu gyvsidabrio stulpelis. Todėl baro-
metrai rodo mažesnį slėgį. Temperatūros pataisą reikia padauginti iš esamos 
barometro temperatūros (5). Jeigu temperatūra teigiama, gautą sandaugą iš 
slėgio matmenų reikia atimti, jeigu temperatūra neigiama – pridėti. Trečia 
pataisa dėl sunkio jėgos skirstoma į dvi kategorijas: pirmoji priklauso nuo 
geografinės vietos, o antroji – aukščio virš jūros lygio.

Nepertraukiamam duomenų registravimui naudojamas barogra-
fas (6.3 pav.).

6.3 pav. Barografas
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Barografo jutiklį sudaro 3 - 8 aneroidinės dėžutės (1), sujungtos 
viena su kita. Aneroidinių dėžučių viduje oras yra išretintas. Didėjant 
slėgiui šios dėžutės susispaudžia, mažėjant − išsipučia. Šie judėjimai 
svertų pagalba perduodami rodyklei su plunksna (2), užpildyta 
rašalu. Pluksna užrašo slėgio pakitimus kreiva linija ant specialios 
popieriaus juostelės (3). Ši linija vadinama barograma. Popieriaus juostelė 
užvyniojama ant veleno, kurio viduje yra laikrodinis mechanizmas (4). 
Velenas visą ratą apsuka per parą arba savaitę. Barogramų kreivės 
parodo slėgio kitimo tendenciją. Jos gali būti naudojamos orams prog-
nozuoti. Slėgio didėjimas rodo anticiklono artėjimą, o mažėjimas 
– debesuotą, lietingą orą, t.y. ciklono artėjimą.

Kito tipo barometrai vadinami aneroidais (6.4 pav.), kurių pagrindinė 
dalis yra jutiklis − 3 − 4 aneroidinės dėžutės, sujungtos tarp savęs.

6.4 pav. Aneroidas

Kylant atmosferos slėgiui dėžutės sienelės traukiasi, o mažėjant – 
plečiasi. Šie pakitimai svertų pagalba perduodami rodyklei, apie kurią 
yra apvali skalė su padalomis, rodanti atmosferos slėgį. Aneroidas turi 
tris pataisas: instrumentinę, temperatūros ir papildomą. Instrumentinė 
pataisa priklauso nuo prietaiso dalių kokybės, ji nustatoma kiekvienam 
prietaisui gamykloje ir pateikiama pase. Todėl nustatę prietaise atmos-
feros slėgį nepamirškite įvertinti ir pataisą. Naudokitės 6.1 lentele, ku-
rioje skalės pataisa duota kas 10 mm Hg. Pavyzdžiui, aneroidas rodys 
743,6 mm Hg, o įvertinus pataisą iš lentelės, gausim:

743,6 - 0,6 = 743 mm Hg.
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6.1 lentelė. Aneroido pataisos priklausomybė nuo slėgio

Slėgis, mm 
Hg st.a.

Pataisa,
mm Hg st.a.

Slėgis, mm 
Hg st.a.

Pataisa,
mm Hg st.a. 

Slėgis, mm 
Hg st.a.

Pataisa,
mm Hg st.a.

790 +0,9 720 -0,7 650 -0,9
780 +0,6 710 -0,9 640 -1,1
770 +0,2 700 -1,2 630 -1,0
760 0,0 690 -1,2 620 -1,0
750 -0,3 680 -1,2 610 -1,0
740 -0,6 670 -1,0 600 -1,0
730 -0,7 660 -0,8 590 -

Antroji pataisa įvedama tam, kad kylant oro temperatūrai, mažėja 
dėžučių tamprumas. Trečioji pataisa – papildoma – įvedama todėl, kad 
per laiką keičiasi aneroido tampriosios dalys – dėžutės, spyruoklės ir 
t.t. Todėl papildoma pataisa nepastovi ir retkarčiais parodymus reikia 
sulyginti su gyvsidabrinio barometro parodymais. Aneroidinis baro-
metras yra mažiau tikslesnis nei gyvsidabrio, tačiau labai patogus dėl 
kompaktiškumo ir yra dažniau naudojamas.

Atmosferos slėgis, išmatuotas meteorologinėje stotyje, yra 
perskaičiuojamas normalioms sąlygoms. Taip pat nustatoma atmos-
feros slėgio kitimo tendencija – slėgio pokytis per paskutinį 3 valandų 
stebėjimų laikotarpį.

Kylant aukštyn virš jūros lygio atmosferos sluoksnis plonėja. Dėl to 
atmosferos slėgis mažėja. Atmosferos slėgio priklausomybė nuo aukščio 
gali būti išreikšta Laplaso arba Babino formulėmis. Laplaso formulė:

 
)1(lg2,18401 t

p
ph

v

a  ; (6.1)

čia h – aukščių skirtumas dviejuose pasirinktuose taškuose, 
išreiškiamas metrais. Barometriniu žingsniu vadinamas aukščių skir-
tumas, kuriame atmosferos slėgis pakinta vienu slėgio vienetu. pa ir 
pv – slėgis pasirinktuose apatiniame ir viršutiniame taškuose, α − oro 
išsiplėtimo koeficientas, lygus 0,00366; t – vidutinė oro temperatūra 
tarp apatinio ir viršutinio taškų.

Babino formulė skirta nedideliems aukščių skirtumams:

 ( )( )( )16000 1a v

a v

p ph t
p p

−
= + α

+
. (6.2)
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Ši formulė yra priimtina, kai slėgis ir temperatūra nuo aukščio 
keičiasi tiesiškai.

Meteorologinėse šifruotose telegramose, kurios siunčiamos iš 
meteorologinių stočių į Lietuvos hidrometeorologinę tarnybą prie 
Aplinkos ministerijos, atmosferos slėgis prilyginamas jūros lygiui. 
Tokį perskaičiavimą stebėtojas atlieka iš turimų lentelių, specialiai 
sudarytų pagal Babino formulę pasirinktos stoties aukštyje. Slėgis 
jūros lygyje skaičiuojamas pagal Babino formulę:

 

( )
( )

15982 1
15982 1

v
v

v

t h
p p

t h
+ α +

=
+ α − , (6.3)

čia hv − aukštis nuo jūros lygio iki 5 aukšto, ir jis lygus 94 m.
Jeigu yra žinomas aukštis vh , tai slėgis tame aukštyje 

apskaičiuojamas pagal formulę:

 

5,256

760 1
44300

v
v

hp  = − 
 

. (6.4)

Darbo eiga

1. Viršutiniame taške, t.y. penktame aukšte, išmatuokite atmos-
feros slėgį aneroidiniu barometru ir oro temperatūrą. Atmos-
feros slėgį matuojame 0,1 slėgio vieneto tikslumu.

2. Eikite į dėstytojo nurodytą apatinį tašką (pvz., pirmą 
aukštą) ir, palaukę 5 minutes, išmatuokite atmosferos slėgį 
ir temperatūrą.

3. Pirmą ir antrą punktus kartokite tris kartus.
4. Apskaičiavus vidutines temperatūras ir slėgius iš 6.1 lentelės 

įvertiname pataisas.
5. Pagal (6.2) formulę apskaičiuokite barometrinį žingsnį.
6. Pagal (6.3) formulę apskaičiuokite atmosferos slėgį jūros lygyje.
7. Pagal (6.4) formulę apskaičiuokite slėgį penktame aukšte ir 

palyginkite su išmatuotu.
8. Duomenis surašykite į (6.2) lentelę.
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6.2 lentelė
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1. 5a
5a
5a

=vp2.
3.
4.

=ap5.
6.

Klausimai

1. Apibūdinkite atmosferos slėgį. Kokiais vienetais matuojamas?
2. Kokios yra atmosferos slėgio matavimo prietaisų pataisos?
3. Kaip nuo atmosferos slėgio priklauso orai?
4. Kas yra barometrinis žingsnis?
5. Kaip sudaromi orų žemėlapiai?
6. Kas yra izobaros?
7. Kas yra ciklonai ir anticiklonai?
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7. PaKLOtINIŲ PaVIrŠIŲ 
SPINDULIUOtėS BaLaNSO mataVImaS 

aLBEDOmEtrU

Darbo tikslas
1) Įsisavinti spinduliuotės balanso ir jo sudedamųjų dalių sąvokas, 

susipažinti su prietaisų (aktinometro, piranometro, albedometro, 
balansomačio) veikimo principais ir naudojimosi taisyklėmis;

2) Išmatuoti įvairių paklotinių paviršių spinduliuotės balansą ir 
albedą.

Teorinė dalis
Visų fizikinių procesų, vykstančių Žemės paviršiuje ir atmosfero-

je, energijos šaltinis yra Saulės spindulinė energija, kuri Žemę pasiekia 
elektromagnetinių bangų pavidalu. Be to, nuo Saulės Žemę pasiekia įelektrintų 
dalelių, dažniausiai elektronų ir protonų, srautai. Elektromagnetinių bangų 
sklidimo greitis ./103 8 smc   Saulės spindulinė energija ypatingai svarbų 
vaidmenį vaidina biologiniuose procesuose. Augalų augimas ir vystyma-
sis vyksta naudojant Saulės spindulių šviesą ir šilumą, todėl žemės ūkyje, 
miškininkystėje ir kitose ūkio šakose būtinos žinios apie spinduliuotės 
balansą, jo sudedamąsias dalis, fotosintetinę aktyviąją radiaciją, Saulės 
spindėjimo trukmę ir apšvietą. Mokslas, tiriantis Saulės spinduliavimo 
srautus atmosferoje, vadinamas aktinometrija. Iš Saulės gaunama energija 
apibūdinama dydžiu – energine apšvieta. Energinė apšvieta – tai Saulės 
spindulių energija, tenkanti tiriamo paviršiaus ploto vienetui per laiko 

vienetą. Jos matavimo vienetas 21
ms
J  (1 džaulis į 1 kvadratinį metrą 

per 1 sekundę). Kadangi W
s
J 11 =

 
(vatas), tai energinė apšvieta matuo-

jama 2m
W . Iki 1960 m., kol nebuvo priimta tarptautinė vienetų sistema (SI), 

energinė apšvieta buvo matuojama 2
1

min
cal

cm  (1 kalorija į 1 kvadratinį 

centimetrą per minutę). Ryšys tarp šių vienetų 2 2
1 698

min
cal W

cm m
= .
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Saulės spindulinė energija, kuri per 1 sekundę patenka į 1 m2 plotą, 
esantį virš Žemės atmosferos, kai Žemė yra vidutiniame nuotolyje nuo 
Saulės, vadinama Saulės konstanta So. Ji lygi

 2 2
1367 2

mino

W calS
m cm

= ≈ .

Saulės spindulių spektras skirstomas į tris sritis: ultravioletinę (bangos 
ilgis m7100,4  ), regimąją (bangos ilgis mm 77 105,7104    ) ir 
infraraudonąją (bangos ilgis )105,7 7 m . Virš Žemės atmosferos in-
fraraudonieji spinduliai sudaro 46,8%, regimieji 46,5% ir ultravioletiniai 
– 6,7%. Saulės spinduliai, kurių bangos ilgis m6104  , vadinami il-
gabangiais, o kurių m6104  − trumpabangiais. 

Saulės spindulinės energijos rūšys yra trys: tiesioginė, sklaidžioji 
ir atspindėtoji. Energinė apšvieta, kurią sukuria lygiagretūs Saulės 
spinduliai, tiesiogiai pasiekę horizontalų paklotinį paviršių, vadinama 
tiesiogine ir žymima raide S/.

Sklaidžioji spinduliuotė D – tai Saulės spindulių, nukrypusių nuo 
pradinės krypties, energinė apšvieta. Saulės spindulius išsklaido atmos-
feroje esantys vandens garai, įvairūs aerozoliai ir atmosferos tankio 
nevienodumas. Esant ištisiniam debesuotumui, paklotinį paviršių 
pasiekia tik sklaidžioji spinduliuotė. Paklotiniu paviršiumi vadinamas 
Žemės paviršius (dirva, vanduo, sniegas, augmenija), kuris ribojasi 
ir sąveikauja su atmosfera. Tiesioginės ir sklaidžiosios spinduliuotės 
energinių apšvietų, krintančių į horizontalų paviršių, suma vadinama 
sumine (bendrąja) energine apšvieta Q: 

 DSQ += / . (7.1)

Paklotinis paviršius dalį suminės apšvietos Q atspindi, todėl 
turime atspindėtąją energinę apšvietą R.

Atspindėtosios ir suminės energinių apšvietų santykis apibūdina 
paklotinio paviršiaus atspindžio gebą – albedą:

 
0

0100⋅=
Q
RA . (7.2)

Albedas priklauso nuo paklotinio paviršiaus spalvos, šiurkštumo, 
drėgnumo ir augalų dangos.
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7.1 lentelėje pateiktų įvairių paklotinių paviršių albedo vertės, 
išreikštos procentais. Iš jos matyti, kad didžiausią albedą turi šviežiai 
iškritęs sniegas. Arktyje ir Antarktidoje jo albedas gali siekti iki 98%.
7.1 lentelė. Įvairių paklotinių paviršių albedo 

Paviršius Albedas, % Paviršius Albedas, %
Sausas šviežias sniegas 80 − 95 Javų laukas 10 − 25
Užterštas sniegas 40 − 50 Pieva 15 − 25
Tamsios dirvos 5 − 15 Spygliuočių miškas 10 − 15
Šviesios smėlio dirvos 25 − 45 Lapuočių miškas 15 − 20

Drėgnos dirvos turi mažesnį albedą, nes jos yra tamsesnės negu 
sausos. Įvairių dirvų ir augalų dangos albedai skiriasi palyginti nedaug. 
Pastebėta, kad per parą gamtinių paviršių albedas šiek tiek kinta: 
didžiausias rytą ir vakare, o vidurdienyje sumažėja. Aiškinama taip: 
keičiantis saulės aukščiui virš horizonto, keičiasi spindulių spektrinė 
sudėtis. Įvairūs paviršiai nevienodai atspindi skirtingus bangos ilgius. 
Vandens paviršių albedas yra mažesnis, negu sausumos, nes Saulės 
spinduliai giliau prasiskverbia į skaidrų vandenį, negu į dirvą.

Efektyvioji spinduliuotė. Paklotinis paviršius, gavęs Saulės 
spindulinės energijos, dalį jos ne tik sugeria bei atspindi, bet ir pats 
spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Atmosfera, sugėrusi 
dalį šių spindulių, pati spinduliuoja infraraudonuosius spindulius ne 
tik į tarpplanetinę erdvę, bet ir link paklotinio paviršiaus. Pastarasis 
srautas vadinamas priešpriešiu atmosferos spinduliavimu. Kadangi 
žemės paviršius nėra absoliučiai juodas kūnas, tai jis sugeria tik dalį 
priešpriešės atmosferos spinduliuotės. Tokiu būdu paklotinis paviršius 
netenka šiluminės energijos dėl spinduliavimo, bet tuo pačiu metu gauna 
jos, sugerdamas dalį priešpriešės spinduliuotės. Vadinasi, gamtinėmis 
sąlygomis sąveikauja du srautai: žemės spinduliuotės energinė apšvieta 
Ež ir dalies, sugertos priešpriešės atmosferos spinduliuotės, energinė 
apšvieta aE . Šių energinių apšvietų skirtumas vadinamas žemės 
efektyviąja energine apšvieta:

 azef EEE  , (7.3)

čia δ  − paklotinio paviršiaus santykinė absorbcijos (sugėrimo) geba. 



71

Efektyvioji spinduliuotė faktiškai reiškia paklotinio paviršiaus 
šiluminius nuostolius dėl spinduliavimo.

Paklotinio paviršiaus efektyviosios spinduliuotės energinė 
apšvieta priklauso nuo paties paviršiaus temperatūros, nuo aplinkos 
oro temperatūros ir drėgnumo. 

Kylant paviršiaus temperatūrai, jo efektyvioji energinė apšvieta 
didėja, o kylant oro temperatūrai ir drėgnumui, ji mažėja. Efektyviajam 
spinduliavimui didelę reikšmę turi debesuotumas: kuo jis didesnis, tuo 
mažesnė efektyvioji spinduliuotė. Paaiškinti galima taip: kadangi debe-
sys yra sudaryti iš vandens lašų, kurių spinduliavimas prilygsta pak-
lotinio paviršiaus spinduliavimui, tai, esant vienodoms debesų ir pak-
lotinio paviršiaus temperatūroms, efektyviosios spinduliuotės energinė 
apšvieta  zaef EEE  0 . Jei debesų temperatūra yra aukštesnė už 
paklotinio paviršiaus temperatūrą, tai efektyvioji energinė apšvieta Eef 
tampa neigiama. Atmosferoje esantys vandens garai, iš dalies anglies 
dvideginis ir ozonas, stipriai sugeria ir taip sulaiko infraraudonuosius 
spindulius, sklindančius nuo paklotinio paviršiaus. Tuo pat metu at-
mosfera gerai praleidžia trumpabangius Saulės spindulius, sklindančius 
link Žemės. Gaunamas vadinamasis „šiltnamio efektas“. Atmosferoje 
procesai vyksta panašiai kaip ir stikliniame šiltnamyje.

Paklotinio paviršiaus spinduliuotės balansas lygus sugertos ( )RQ −  
ir efektyviosios spinduliuotės (Eef) energinių apšvietų skirtumui:

 efERQB  . (7.4)

Spinduliuotės balansas parodo paklotinio paviršiaus gautos ir pra-
rastos spindulinės energijos skirtumą, nuo kurio priklauso, ar paviršius 
įšyla, ar atvėsta. Jei spindulinės energijos gauna daugiau negu praranda, 
tai balansas yra teigiamas, paviršius įšyla, o jei mažiau negu praranda, 
tai balansas neigiamas, paklotinis paviršius atvėsta. Spinduliuotės 
balansas labai priklauso nuo Saulės aukščio virš horizonto, Saulės 
spindėjimo trukmės, paklotinio paviršiaus savybių, atmosferos skaid-
rumo, debesuotumo ir kt.

Šiltuoju metų laiku dieną paklotinio paviršiaus spinduliuotės ba-
lansas būna teigiamas, o 1 valandą prieš saulėlydį, naktį ir rytą, apie 
1 valandą po saulėtekio, balansas yra neigiamas. Spinduliuotės ba-
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lansas kinta ir per metus: vidutinėse platumose jis yra neigiamas nuo 
lapkričio iki kovo mėnesio, kitais mėnesiais yra teigiamas. Pievos ir 
miško spinduliuotės balansas yra mažesnis negu dirvos, sniego dangos 
dažniausiai būna neigiamas arba artimas nuliui.

Augalų augimui ir vystymuisi yra labai svarbi fotosintetinė 
aktyvioji spinduliuotė, t.y. spindulinės energijos dalis, kurią su-
geria augalų chlorofilas, ir dėl to vyksta augalų fotosintezės pro-
cesas. Geriausiai fotosintezei tinka šių bangų ilgių spinduliai: 

    .101,73,6108,48,3 77 mirm     Augalai sugeria iki 50% 
į juos patenkančios spindulinės energijos, o fotosintezei vidutiniškai 
suvartoja tik 2 − 3%. Dėl fotosintezės augalų organinės medžiagos masė 
pradeda didėti, kai fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės energinė 

apšvieta viršija tam tikrą vertę. Daugeliui augalų ji yra 21 − 35
2m

W . Svar-

bu žinoti fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės energinių apšvietų 
sumą FQΣ  per tam tikrą laikotarpį, pvz., per mėnesį arba vegetacijos 
periodą. Ją apskaičiuoti galima iš formulės:

 DSQF  57,043,0 / , (7.5)

čia /SΣ  − tiesioginės Saulės spinduliuotės energinių apšvietų suma 
per tiriamąjį laikotarpį; DΣ  − sklaidžiosios spinduliuotės energinių 
apšvietų suma per tą patį laikotarpį.

Pasėlių fotosintezės aktyvumą padidina gera jų priežiūra ir 
tręšimas.

Kiek paklotinis paviršius gauna bendrosios (suminės) Saulės spindu-
liuotės, o tuo pačiu ir fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės, priklauso 
nuo dienos ilgumo ir Saulės spindėjimo trukmės. Spindėjimo trukmė – tai 
laikas, kurio metu paklotinis paviršius apšviečiamas tiesioginiais Saulės 
spinduliais. Ji išreiškiama valandų skaičiumi per parą, taip pat procentais 
nuo didžiausios galimos vertės, t.y. dienos ilgumo tuo metų laiku. Dėl 
debesuotumo Saulės spindėjimo trukmė yra mažesnė už dienos ilgumą, 
net vasaros laikotarpiu ji sudaro tik 50 − 55% nuo didžiausios galimos.

Saulės spinduliuotės energijos srautai matuojami aktinometriniais 
prietaisais. Jie būna absoliutieji ir santykiniai. Absoliutieji prietaisai iš 
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karto parodo spinduliuotės energiją džauliais, tačiau yra sudėtingos kon-
strukcijos ir vartojami santykinių prietaisų patikrai. Meteorologijos sto-
tyse spinduliuotės energijai matuoti plačiai naudojami santykiniai prietai-
sai, kurių veikimas pagrįstas termoelektriniu reiškiniu, t.y. termosrovės 
stiprio priklausomybe nuo sulydymo kontaktų temperatūrų skirtumo. Šių 
prietaisų pagrindinė dalis yra termobaterija, kurios sulydymo kontaktai yra 
pagaminti iš dviejų skirtingų metalų. Kaip gaunamas kontaktų temperatūrų 
skirtumas bus aiškinamas aprašant kiekvieną prietaisą. Tiesioginės Saulės 
spinduliuotės energinei apšvietai matuoti vartojamas aktinometras, kurį 
sudaro 0,02 mm storio sidabrinis diskas 1 (žr. 7.1 pav.). 

7.1 pav. Aktinometras

Į Saulę nukreipta jo pusė pajuodinta, o prie kitos pusės per 
plonytį popierinį tarpiklį priklijuoti žvaigždės formos vidiniai su-
lydymo kontaktai 2. Termobaterijos išoriniai kontaktai 3 per izolia-
cinius popierėlius priklijuoti prie varinio disko 4. Vidiniai aktinometro 
kontaktai apšviečiami tiesioginiais Saulės spinduliais, o išoriniai yra 
pavėsyje, dėl to tarp jų susidaro temperatūrų skirtumas ir termosrovė, 
kurios stipris tiesiog proporcingas tiesioginės Saulės spinduliuotės 
energinei apšvietai. Termosrovės stipris matuojamas prie aktinomet-
ro prijungtu jautriu galvanometru. Bendroji (suminė), sklaidžioji ir 
atspindėtoji energinė apšvieta matuojama albedometru. Jo pagrindinę 
dalį sudaro sulydytų manganino ir konstantano juostelių termobaterija 1 
(žr. 7.2 pav.). Lyginiai kontaktai priklijuoti iš apačios prie stačiakampių 
aikštelių, nudažytų balta spalva, o nelyginiai prie – nudažytų juodai. 
Baltai ir juodai nudažytos aikštelės išdėstytos šachmatine tvarka. 
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Stiklinis gaubtas 2 apsaugo termobateriją nuo ilgabangių spindulių, 
kritulių ir vėjo. Juodos aikštelės daugiau sugeria spindulinės Saulės 
energijos ir įšyla labiau, negu baltos. Susidaręs temperatūrų skirtu-
mas sukuria termosrovę, kuri matuojama galvanometru. Matuojant 
sklaidžiąją energinę apšvietą, termobaterija užtemdoma ekranėliu 3, 
pritvirtintu prie strypo 60 cm atstumu nuo termobaterijos. Albedo-
metras turi lankstą, leidžiantį nukreipti termobateriją žemyn ir matuoti 
paklotinio paviršiaus atspindėtosios spinduliuotės energinę apšvietą 
bei albedą. Meteorologijos stotyse albedometras pritvirtinamas hori-
zontaliai atviroje vietoje, kad ištisus metus niekas nesudarytų pavėsio. 
Galvanometras turi būti šiaurinėje pusėje. Yra albedometrų, vadinamų 
maršrutiniais arba kilnojamaisiais, kurie pritaikyti spindulinę energiją 
matuoti miške, javų lauke ir kt.

Piranometrų konstrukcija yra tokia pati, kaip ir albedometrų, 
tik jais negalima matuoti atspindėtosios energinės apšvietos, t.y. jie 
neturi lanksto.

7.2 pav. Albedometras
Spinduliuotės balansas matuojamas balansometru, kuris sudarytas 

iš dviejų juodai nudažytų kvadrato formos varinių plokštelių. Prie jų 
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vidinės pusės per popierinį tarpiklį priklijuoti termobaterijos sulydymo 
kontaktai: vienas – prie viršutinės, kitas – prie apatinės. Apšviesta Saulės 
viršutinė plokštelė įšyla daugiau negu apatinė, į kurią patenka paklotinio 
paviršiaus atspindėtoji ir efektyvioji spinduliuotės. Šis temperatūrų 
skirtumas sukelia termosrovę, proporcingą spinduliuotės balansui. 
Termosrovės stipris matuojamas galvanometru. Meteorologijos stotyse 
balansometras įtvirtinamas 1,5 m aukštyje nuo paklotinio paviršiaus. 

Saulės spindėjimo trukmė matuojama heliografu. Jo pagrindinę dalį 
sudaro rutulio formos stiklo lęšis, kurio židinyje pritvirtinama juostelė su 
valandinėmis padalomis. Lygiagretūs Saulės spinduliai, praėję lešį, susi-
renka viename taške – židinyje ir popieriaus juostelėje pradegina žymę. 
Iš pradegintų ruoželių ilgio nustatoma spindėjimo trukmė.

Darbo eiga

1. Parinkite tris skirtingus paklotinius paviršius (juodžemį, smėlį, 
pievą, žiemos metu − sniegą).

2. Įjunkite didelio galingumo apšvietimo lempą.
3. Prie albedometro gnybtų prijunkite galvanometrą ir nus-

tatykite jo nulinę padėtį. Tam albedometrą uždenkite meta-
liniu dangteliu ir palaukę apie 1 min, užrašykite galvanometro 
rodyklės rodmenį n0.

4. Nuimkite metalinį dangtelį, su dėžute padėkite pirmą tiriamąjį 
dirvožemį, ekranėlį 3 (7.2 pav.) pasukite taip, kad ant albedo-
metro termobaterijos nebūtų šešėlio, ir kas 10 − 15 sekundžių 3 
kartus nuskaitykite galvanometro rodmenis /

3
/

2
/

1 ,, QQQ nnn .

5. Apskaičiuokite jų vidutinę vertę 
/

3
/

2
/

1/ QQQ
Q

nnn
n

++
=  ir iš jos 

atėmę n0, gausite nQ.
6. Pasukite ekranėlį 3 taip, kad ant albedometro termobaterijos 

kristų šešėlis ir, analogiškai kaip 4, 5 punktuose, išmatuokite nD.
7. Nukreipkite albedometrą žemyn ir, analogiškai kaip 4, 5 punk-

tuose, išmatuokite nR.
8. Tokius pat matavimus atlikite su dar dviem tiriamais paviršiais.
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9. Apskaičiuokite bendrąją energinę apšvietą Q, sklaidžiąją 
D ir atspindėtąją R. Galvanometro skalės vienos padalos 

perskaičiavimo daugiklis 221
m
Wa  .

10. Žinant perskaičiavimo daugiklį a , energinės apšvietos nus-
tatomos taip: .;; anRanDanQ RDQ 

11. Pagal (7.1) formulę apskaičiuokite tiesioginę energinę apšvietą 
S/, pagal (7.2) formulę −  albedą A, o pagal (7.4) paklotinių 
paviršių  −  spinduliuotės balansą B. Efektyviosios spinduliuotės 
energinę apšvietą Eef nurodo darbų vadovas.

12. Duomenis surašykite į 7.2 lentelę, padarykite išvadas.
7.2 lentelė. Darbo rezultatai

Paviršius n0 nQ Q nD D nR R S/ A Eef B a
Smėlis
Juodžemis
Pieva

Klausimai

1. Apibūdinkite Saulės spinduliuotės energinę apšvietą ir Saulės 
konstantą bei jų matavimo vienetus.

2. Paaiškinkite Saulės spindulių spektrinę sudėtį ir fotosintetinę 
aktyviąją spinduliuotę.

3. Ką vadiname žemės efektyviąja spinduliuote ir spinduliuotės 
balansu?

4. Paaiškinkite aktinometrinių prietaisų veikimo principus.
5. Kokias išvadas galima padaryti iš darbo rezultatų?
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8. OrO DrėGNIO mataVImaS 
PSICHrOmEtrINIU Ir HIGrOmEtrINIU 

mEtODaIS

Darbo tikslas
1) įsisavinti stoties ir aspiracinio psichrometrų sandarą ir veikimo 

principą, išmokti teisingai jais naudotis; atlikti oro drėgnio matavimus 
ir pagal formules apskaičiuoti visus drėgnumą charakterizuojančius 
dydžius; 2) įsisavinti higrometro ir higrografo sandarą ir veikimo 
principą, paruošti juos matavimui.

Teorinė dalis

Žemės atmosferoje esantis vandens garų kiekis charakterizuoja 
oro drėgnumą, kuris priklauso nuo įvairių faktorių: vietovės geografinės 
platumos, atstumo iki vandens telkinių, aukščio virš jūros lygio, metų 
ir paros laiko, oro temperatūros ir kt. Oro drėgnumo matavimai yra 
svarbūs žemės ūkyje. Nuo oro drėgnumo priklauso augalų transpiraci-
jos intensyvumas, vandens garavimas iš dirvos, augaluose vykstantys 
biocheminiai procesai. Esant dideliam oro drėgnumui, augalai daugiau 
sukaupia angliavandenių, o esant sausam ir karštam orui – daugiau 
baltymų. Neigiamai veikia augalus tiek žemas, tiek labai aukštas 
oro drėgnumas. Dėl sauso oro augalai gali nuvysti, o dėl didelio oro 
drėgnumo jie silpnai vystosi, juos puola ligos ir kenkėjai, būna sunkiau 
nuimti derlių. Kadangi vandens garų tankis mažesnis už oro tankį, tai 
drėgnas oras visada lengvesnis už sausą, esant tai pačiai temperatūrai.

Oro drėgnumą apibūdinantys dydžiai: absoliutinis ir santykinis 
oro drėgnis, vandens garų dalinis slėgis, drėgnumo nepriteklius (defici-
tas), rasos taškas. Vandens garų kiekis, esantis 1 m3 oro, vadinamas ab-
soliutiniu drėgniu a ir matuojamas g/m3. Dažnai drėgnis išreiškiamas 
ore esančių vandens garų daliniu slėgiu e, kuris matuojamas slėgio 
vienetais hektopaskaliais (hPa) . Ryšys tarp absoliutinio drėgnio a ir 
vandens garų dalinio slėgio e išreiškiamas formule:

  t
ea




1
794,0 ; (8.1)
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čia t – oro temperatūra Celsijaus laipsniais, α − temperatūrinis dujų 
tūrio plėtimosi koeficientas ( ./100366,0 laips ). 

Vykstant garavimui iš vandens ir dirvožemio paviršiaus, garų kiekis 
ore didėja iki tam tikros vertės E, kuri priklauso nuo oro temperatūros. 
Kuo oras šiltesnis, tuo jis sugeba daugiau išlaikyti vandens garų. Kiek-
vienai temperatūrai yra būdingas didžiausias garų kiekis, o jų dalinis 
slėgis vadinamas sočiųjų vandens garų daliniu slėgiu E. Sočiųjų vandens 
garų dalinis slėgis taip pat matuojamas hektopaskaliais. Jo vertės, esant 
įvairioms temperatūroms, pateiktos 8.2 lentelėje. Santykiniu oro drėgniu 
r vadinamas santykis ore esančių vandens garų dalinio slėgio e su sočiųjų 
vandens garų daliniu slėgiu E, esant tai pačiai temperatūrai:

 
0

0100⋅=
E
er . (8.2)

Santykinis oro drėgnis išreiškiamas procentais.
Oro drėgnumą gali apibūdinti drėgnumo deficitas d, kuris gauna-

mas iš sočiųjų garų slėgio E atėmus ore esančių vandens garų slėgį e:

 eEd −= . (8.3)
Rasos tašku vadinama temperatūra, kurioje vandens garai pasiekia 

maksimalią vertę ir tampa sočiaisiais. Jei į atmosferą patenka didesnis 
vandens garų kiekis už tą, kuris sotina erdvę, tai garai pradeda konden-
suotis ir išsiskiria iš oro rasos arba kritulių pavidalu. Ore esančių van-
dens garų dalinis slėgis daugiausia priklauso nuo temperatūros. Kylant 
temperatūrai, intensyvėja garavimas, todėl dalinis slėgis vasarą didesnis 
negu žiemą, o dieną – didesnis negu naktį. 

Priešinga yra santykinio drėgnio metinė ir paros eiga: per parą 
didžiausia santykinio drėgnio vertė yra tada, kai žemiausia temperatūra, o 
per metus – žiemą didesnis negu vasarą. Tokią eigą galima paaiškinti taip: 
kylant temperatūrai, dalinis garų slėgis didėja, tačiau sočiųjų garų slėgis 
didėja dar sparčiau, todėl oro prisotinimo laipsnis mažėja.

Psichrometrinis oro drėgnio matavimo metodas. Oro drėgnis ma-
tuojamas prietaisu psichrometru, sudarytu iš dviejų vienodų termometrų. 
Vienas iš jų vadinamas sausuoju, o antrojo gyvsidabrio rezervuaras 
aprištas plona medžiaga – batistu ir suvilgomas distiliuotu vandeniu, 
todėl vadinamas vilgomuoju. Nuo suvilgyto termometro batisto vandens 
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garavimo intensyvumas priklauso nuo oro drėgnumo. Kuo sausesnis 
oras, tuo garavimas intensyvesnis, tuo žemesnė vilgomojo termometro 
rodoma temperatūra, nes garavimui sunaudojamas didesnis šilumos 
kiekis. Iš sausojo ir vilgomojo termometrų rodmenų skirtumo galima 
apskaičiuoti oro drėgnumą apibūdinančius dydžius. Vandens garų dalinį 
slėgį e reikia apskaičiuoti iš psichrometrinės formulės, kurią išvesime 
remdamiesi šilumos balanso lygtimi. Šilumos kiekį Q, sunaudotą gara-
vimui nuo vilgomojo termometro, galima apskaičiuoti pagal formulę:

 mQ  ; (8.4)
čia m – išgaravusio vandens masė, λ - savitoji garavimo šiluma.

Išgaravusi vandens masė yra tiesiogiai proporcinga garuojančio 
paviršiaus plotui S, drėgnumo deficitui suvilgyto termometro temperatūroje 
( )eE −/  ir atvirkščiai proporcinga atmosferiniam slėgiui p:

 

( )/S E e
m C

p
−

= ; (8.5)

čia C – koeficientas, apibūdinantis oro srovės tekėjimo greitį apie 
vilgomąjį termometrą.

Įrašę (8.5) į (8.4) gauname:

 

( )/S E e
Q C

p
−

= λ. (8.6)

Kadangi vilgomojo termometro temperatūra yra žemesnė už 
aplinkos oro temperatūrą, tai oras, tekėdamas apie vilgomąjį termometrą, 
atiduoda jam tam tikrą šilumos kiekį Q1:

  /
1 ttBSQ  ; (8.7)

čia B – šilumos mainų koeficientas, S – termometro gyvsidabrio rezer-
vuaro paviršiaus plotas, t ir t/  −  sausojo ir vilgomojo termometrų 
temperatūros.

Nusistovėjus pusiausvyrai, t.y. kai termometrų rodmenys nesikeičia, 
garavimui sunaudotas šilumos kiekis Q yra lygus gautam iš aplinkos oro 
šilumos kiekiui Q1. Sulyginę (8.6) ir (8.7) formules, gauname:

 
   /

/

ttBS
p

eESC   . (8.8)
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Iš (8.8) formulės apskaičiuojame e:

 
( )/ /Be E t t p

C
= − −

λ
. (8.9)

Dydis 
C
B


 −  vadinamas psichrometro konstanta ir žymimas raide 

A. Tokiu būdu gauname psichrometrinę formulę:

 ( )/ /e E A t t p= − − ; (8.10)

čia e  −  ore esančių vandens garų dalinis slėgis, E /  −  sočiųjų garų dalinis 
slėgis vilgomojo termometro temperatūroje t /, A – psichrometro konstanta, 
priklausanti nuo jo konstrukcijos ir nuo oro tekėjimo greičio apie suvilgytąjį 
termometrą, p – atmosferinis slėgis.

Psichrometrai būna dviejų rūšių: aspiraciniai ir stoties. Aspiracinis 
psichrometras yra gana tikslus ir patogus naudotis lauko sąlygomis, taip 
pat matuojant oro drėgnį tarp augalų. Jo konstrukcija atvaizduota 8.1 pav.

8.1 pav. Aspiracinis psichrometras
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Aspiracinį psichrometrą sudaro du termometrai 1 ir 2, kurių 
vienas vilgomas prieš pat stebėjimą, naudojant specialią pipetę. 
Termometrai įdėti į metalinius aptaisus 4, kurie sujungti bendru 
vamzdeliu 3 ir sudaro prietaiso korpusą. Apatinėje prietaiso dalyje 
yra apsauginiai vamzdeliai 5 ir 6, kurių viduje yra papildomi 
vamzdeliai 11 ir 12. Juose talpinami termometrų gyvsidabrio rezer-
vuarai ir taip apsaugomi nuo tiesioginių saulės spindulių. Plastma-
siniai žiedai 9 ir 10 apsaugo rezervuarus nuo šilumos pernašos iš 
įšilusio korpuso 4. Psichrometro viršutinėje dalyje įrengtas aspira-
torius 7, kuris prisukamas rankenėle 8 (jei aspiratorius elektrinis, 
tada reikia įjungti į tinklą). Veikiantis aspiratorius palaiko pastovų 
oro srovės greitį (2 m/s) ir apie suvilgytąjį termometrą nesusida-
ro vandens garų perteklius. Be to, aspiracinio psichrometro rod-
menys nepriklauso nuo aplinkos vėjo greičio. Metalinės psichro-
metro dalys nikeliuojamos, kad gerai atspindėtų tiesioginius saulės 
spindulius, todėl aspiraciniam psichrometrui nereikia papildomų 
apsaugos priemonių nuo vėjo ir saulės spindulių. Atlikus matavi-
mus, prietaiso nikeliuotas dalis reikia nuvalyti minkšta medžiaga, 
o patį prietaisą laikyti futliare. Kad matavimai būtų tikslūs, vilgo-
mojo termometro batistas turi būti švarus, todėl reikia periodiškai 
jį keisti. Taip pat nuolat turi būti tikrinamas aspiratoriaus veikimas, 
kad nepakistų aspiracijos greitis.

Norint atlikti matavimus vasarą, aspiracinį psichrometrą reikia 
išnešti prieš 15 minučių į tiriamą vietovę, o žiemą jį išnešti prieš 
30 minučių, su pipete suvilgyti vilgomojo termometro batistą. 
Reikia tuoj pat prisukti aspiratorių ir po 4 minučių nuskaityti 
termometrų rodmenis (žiemos metu po 30 min.). Oro drėgnumą 
charakterizuojančius dydžius reikia apskaičiuoti pagal (8.1), (8.2), 
(8.3) ir (8.10) formules. Visi šie dydžiai taip pat gali būti nusta-
tomi naudojantis „Psichrometrinėmis lentelėmis“. Meteorologijos 
stotyse oro drėgnumui matuoti naudojami stoties psichrometrai. Jų 
veikimo principas yra toks pat, kaip ir aspiracinių psichrometrų, 
tačiau jie neturi apsauginių priemonių nuo vėjo ir saulės spindulių, 
todėl patalpinami į psichrometrinį narvelį (8.2 pav.).
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8.2 pav. Stoties psichrometras

Vilgomojo termometro gyvsidabrio rezervuaras 1 standžiai apvy-
niotas batistu, kurio apatinė dalis įleista į stiklinėlę su distiliuotu van-
deniu. Stiklinėlė įstatoma į metalinį žiedą 3 ir pritvirtinama prie sto-
vo varžtu 4 taip, kad ji būtų 2 − 3 cm žemiau gyvsidabrio rezervuaro. 
Kad neužsiterštų vanduo, stiklinėlė uždengiama dangteliu. Atliekant 
matavimus esant sausam ir karštam orui, rekomenduojama 20 − 30 
min. prieš matavimą atidengtą stiklinėlę pakelti taip, kad į vandenį 
pasinertų vilgomojo termometro rezervuaras. Po to stiklinėlę reikia 
uždengti ir pastatyti į įprastą vietą. Žiemos metu oro drėgnumą ma-
tuoti su psichrometru galima tik esant oro temperatūrai ne žemesnei 
kaip -10°C. Stiklinėlė pastatoma be vandens, o batistas suvilgomas 30 
min. prieš matavimą kambario temperatūros vandeniu ir termometro 
rezervuaras įleidžiamas į tuščią stiklinėlę. Kai vilgomojo termometro 
temperatūra pakyla 2 − 3 °C virš 0 °C, stiklinėlė nuimama. Tai reiškia, 
kad ant batisto ledas ištirpo.

Skaičiavimai atliekami analogiškai, kaip ir matuojant aspira-
ciniu psichrometru.

Higrometrinis oro drėgnumo matavimo metodas pagrįstas nuriebin-
to žmogaus plauko savybe keisti savo ilgį priklausomai nuo aplinkos oro 
drėgnumo: didėjant oro drėgnumui, plaukas ilgėja, mažėjant – trumpėja. 
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Santykiniam oro drėgnumui nustatyti naudojamas plaukinis 
higrometras. Juo galima matuoti santykinį oro drėgnį temperatūrai 
esant žemiau minus 100C. Pagrindinė dalis yra nuriebintas žmogaus 
plaukas 1 (8.3 pav.). 

8.3 pav. Plaukinis higrometras

Vienas plauko galas pritvirtintas prie reguliatoriaus 2, kuriuo gali-
ma keisti plauko ilgį. Kitas plauko galas užvyniotas ant skridinėlio 
3, prie kurio pritvirtintas svarelis 4 ir rodyklė 5. Keičiantis drėgniui, 
keičiasi ir plauko ilgis, higrometro rodyklė parodo santykinį oro 
drėgnį procentais skalėje 6. Meteorologijos stotyse higrometras 
patalpinamas į psichrometrinį narvelį ir taip apsaugojamas nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir vėjo.

Higrometrai gali būti plėveliniai, kuriuose vietoje plauko panau-
dojama specialiai apdorota gyvulinės kilmės plėvelė. Plėvelė, panašiai 
kaip ir plaukas, reaguoja į drėgmės kitimą.

Santykiniam oro drėgniui registruoti yra vartojamas higrografas 
(8.4 pav.). Jo priimtuvinę dalį sudaro nuriebintų plaukų kuokštelis 
1, kurio galai įtvirtinti movelėse 2 ir 3. Kuokštelio vidurys kabliuku 
pritrauktas prie alkūninio sverto 4. Cilindrinis atsvaras 5 nežymiai 
įtempia plaukų kuokštelį. Plaukų kuokšteliui ilgėjant, svertas 4 savo 
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judesį perduoda svertui 6, kuris sujungtas su plunksna 8. Ši brėžia 
kreivę graduotoje popieriaus juostelėje, uždėtoje ant besisukančio 
veleno 7. Nubrėžta kreivė vadinama higrograma, iš kurios galima 
nuskaityti santykinį oro drėgnį kiekvieną valandą.

8.4 pav. Higrografas

Pagal veleno sukimosi greitį higrografai gali būti paros ir savai-
tiniai. Higrografas darbui paruošiamas taip: ant veleno uždedama 
sugraduota popieriaus juostelė ir prisukamas laikrodžio mecha-
nizmas. Juostelėje užrašomas laikas. Plunksna nustatoma duotu 
laiku ir ties atitinkamu santykiniu drėgniu. Higrografas yra san-
tykinis prietaisas, nes pradinė plunksnos padėtis nustatoma pagal 
psichrometrą. Dėl nepakankamo tikslumo higrogramos duomenys 
lyginami ir apdorojami pagal psichrometro duomenis.

Darbo eiga

1. Susipažinkite su stoties ir aspiracinio psichrometrų bei plauki-
nio higrometro sandara ir naudojimosi taisyklėmis. Nustatykite 
termometrų tikslumą (skalės mažiausios padalos vertę).

2. Pipete suvilgykite psichrometrų vilgomuosius termometrus.
3. Prisukite aspiracinio psichrometro aspiratorių, o stoties psichrometrą 

vėduokite popieriaus lapu.
4. Stebėkite vilgomųjų termometrų temperatūrų kritimą
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5. Kai rodmenys nesikeičia, nuskaitykite aspiracinio psichrometro 
vilgomojo termometro temperatūrą t / ir tuojau pat sauso termo-
metro temperatūrą t. Analogiškus matavimus atlikite su stoties 
psichrometru.

6. Plaukiniu higrometru išmatuokite santykinį oro drėgnį r.
7. Matavimus surašykite į 8.1 lentelę.
8. Aneroidiniu barometru išmatuokite atmosferos slėgį p hekto-

paskaliais.
9. Pagal (8.10) formulę apskaičiuokite ore esančių vandens garų 

dalinį slėgį (psichrometro konstanta A = 0,000662). Sočiųjų 
garų slėgį E / suvilgytojo termometro temperatūroje t / suraskite 
8.2 lentelėje.

10.  Pagal (8.1) formulę apskaičiuokite absoliutinį drėgnį a, pagal 
(8.2) – santykinį drėgnį, pagal (8.3) – drėgnio deficitą. Sočiųjų 
garų slėgį E sausojo termometro temperatūroje suraskite taip 
pat 8.2 lentelėje.

11.  Matavimus pakartokite dar 2 kartus, tačiau oro drėgnumą charak-
terizuojančius dydžius suraskite naudodamiesi psichrometrinėmis 
lentelėmis. Lentelėse suraskite rasos taško temperatūrą τ.

8.1 lentelė. Matavimų rezultatai

Stoties psichrometras Apsiracinis psichrometras Slėgis Plaukinis
higrometras 

t t/ e r d a E E / t t / e r d a E E / p r

8.2 lentelė. Sočiųjų vandens garų dalinis slėgis, esant įvairioms temperatūroms, 
hektopaskaliais

t,ºC Dešimtosios laipsnio dalys
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
-8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
-7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
-6 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6
-5 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9
-4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2



86

-3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6
-2 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9
-1 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3
-0 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7
0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5
1 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0
2 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5
3 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1
4 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7
5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3
6 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0
7 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6
8 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 11,3 11,4
9 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2
10 12,3 12,4 12.4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0
11 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9
12 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
13 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
14 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0
15 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1
16 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3
17 19,4 19,5 19,6 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,5
18 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,6 21,7 21,7
19 22,0 22,1 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1 23,2
20 23,4 23,5 23,7 23,8 24,0 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7
21 24,9 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,8 26,0 26,1 26,3
22 26,5 26,6 26,8 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9
23 28,1 28,3 28,5 28,6 28,8 29,0 29,2 29,3 29,5 29,7
24 29,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31.5
25 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9 33,0 33,2 33,4
26 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6 34,9 35,1 35,3 35,5
27 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6
28 37,8 38,1 38,3 38,5 38,7 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9
29 40,1 40,3 40,6 40,8 41,0 41,3 41,5 41,8 42,0 42,2
30 42,5 42,7 43,0 43,2 43,5 43,7 44,0 44,2 44,5 44,7
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Klausimai
1. Apibūdinkite oro drėgnumą charakterizuojančius dydžius: 

absoliutinį ir santykinį oro drėgnį, drėgnumo deficitą ir rasos 
tašką, vandens garų dalinį slėgį.

2. Paaiškinkite absoliutinio ir santykinio oro drėgnio paros ir 
metinę kitimo eigą.

3. Kaip sudaryti ir kokiu principu veikia stoties ir aspiracinis 
psichrometrai?

4. Parašykite ir paaiškinkite psichrometrinę formulę.
5. Kaip sudaryti ir kokiu principu veikia plaukinis higrometras ir 

higrografas?
6. Kokias išvadas galima padaryti iš atliktų matavimų? 
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9. SNIEGO DaNGOS taNKIO NUStatYmaS 
SVarStYKLINIU SNIEGmaČIU

Darbo tikslas

Susipažinti su svarstyklinio sniegmačio konstrukcija ir nau-
dojimosi taisyklėmis, išmatuoti sniego dangos tankį, apskaičiuoti 
vandens atsargas sniege.

Teorinė dalis
Sniegas, iškrentantis ant žemės paviršiaus šaltuoju metų laiku, 

sudaro sniego dangą, kuri turi didelę įtaką dirvos šiluminiam režimui ir 
drėgmės apykaitai tarp dirvos ir oro. Pastovia sniego danga vadiname 
tokią, kuri išsilaiko ne trumpiau kaip vieną mėnesį su neilgesnėmis 
kaip trijų dienų pertraukomis. Pagrindinės sniego dangos charak-
teristikos yra jos aukštis, sniego tankis ir šilumos laidis. Sniego dangos 
aukštis priklauso nuo iškritusio sniego kiekio ir jo tankio. Jei sninga 
ramiu nevėjuotu oru lygumoje, tai sniego danga susidaro vienodo 
aukščio. Jei vietovės reljefas kalvotas ir pučia stiprus vėjas, tai sniegas 
nupustomas nuo kalvų į žemumas. Vėjo nešamą sniegą sulaiko miškas, 
krūmai ir kt., todėl pamiškėje supustomos pusnys, tuo tarpu atvirose be 
augmenijos vietose sniego danga plona. Šiaurinėse platumose sniego 
dangos storis siekia 1 m ir daugiau, ypač didelis sniego dangos aukštis 
susidaro kalnuose, gali siekti iki 5 metrų. Lietuvoje vidutinis sniego 
dangos aukštis 20 − 25 cm, pajūryje – 10 − 18 cm. Pastovi sniego dan-
ga Lietuvos pajūryje ir pietinėje dalyje susidaro sausio pradžioje, kitur 
– gruodžio antroje pusėje. Ištirpsta dažniausiai balandžio mėnesį.

Svarbi sniego dangos charakteristika yra sniego tankis. Tankiu 
vadiname medžiagos tūrio vieneto masę:

 V
md = . (9.1)

Tankio vienetas SI vienetų sistemoje yra kg/m3.
Šviežiai iškritusio sniego tankis priklauso nuo oro temperatūros 

ir vėjo greičio sningant: kuo aukštesnė temperatūra ir stipresnis 
vėjas, tuo didesnis sniego tankis. Lietuvoje naujai iškritusio sniego 
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tankis yra 160 − 200 kg/m3, sauso susigulėjusio – 300 − 380 kg/m3, 
pavasarį prieš tirpimą – 600 − 700 kg/m3. Nuo sniego tankio priklau-
so jo šilumos laidis: kuo didesnis tankis, tuo didesnis ir šilumos lai-
dis. Esant vidutiniam sniego tankiui 200 − 300 kg/m3, šilumos laidis 
yra 0,126 − 0,25 W/mK. Vadinasi, sniego šilumos laidis yra apie 10 
kartų mažesnis, negu dirvos.

Sniegas pasižymi didele atspindžio geba: švaraus, naujai 
iškritusio sniego albedas yra 90 − 95%, susigulėjusio  −  30% . Vi-
dutinis sniego albedas yra 70 − 80 %, t.y. 2 − 3 kartus didesnis negu 
dirvos be sniego. Sniegas ne tik atspindi, bet ir pats išspinduliuoja il-
gabangius spindulius beveik taip pat, kaip ir absoliučiai juodas kūnas 
tokioje pat temperatūroje.

Kadangi sniego dangos šilumos laidis yra mažas, tai ji apsaugo 
dirvą nuo gilaus įšalo ir didelio temperatūrų svyravimo. Dėl didelės 
atspindžio ir spinduliavimo gebos negali įšilti sniego paviršius, todėl jo 
spinduliuotės balansas yra visada neigiamas, o temperatūra žemesnė 
negu pažemio oro. Sniego danga sumažina žemutinių atmosferos 
sluoksnių temperatūrą. Tai labiausiai pasireiškia esant giedram orui, 
kai intensyviai vyksta efektyvioji spinduliuotė. Pavasarį, kai šiluma 
iš oro tirpdo sniegą, pažemio oro temperatūra išlieka artima nuliui iki 
to laiko, kol ištirpsta visas sniegas.

Gamtoje yra svarbus sniego tirpimo procesas pavasarį. Sniego tir-
pimo spartai įtakos turi tiesioginė Saulės spinduliuotė, šilto oro advek-
cija, lietus ir vietovės reljefas. Nuo kalvų pietinių šlaitų sniego danga 
nutirpsta anksčiau, negu nuo šiaurinių. Dalis polaidžio vandens susigeria 
į dirvą, kita dalis nuteka ir papildo upių vandenis. Dirva daugiau su-
geria tirpstančio sniego vandens, jei sniegas tirpsta lėtai, o dirva yra 
atšilusi nuo įšalo. Jei sniego tirpimas yra staigus, dirva nespėja sugerti 
vandens ir gali susidaryti potvyniai. Pavasarį yra įvertinamos vandens 
atsargos sniege. Jos išreiškiamos vandens sluoksnio storiu milimetrais, 
kuris susidarytų ištirpus sniegui, jeigu jis nenutekėtų ir neišgaruotų. 
Vandens atsargos sniege Z apskaičiuojamos pagal formulę:

 
dkhZ vid . ; (9.2)

čia hvid. – vidutinis sniego dangos aukštis, d – sniego tankis, k – mata-
vimo vienetų suderinimo koeficientas. 
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Naudojant CGS vienetų sistemą matavimo vienetų suderinimo koe-
ficiento k vertė yra lygi 10, o SI vienetų sistemą – 1=k . Vandens atsar-
gos sniege gali būti išreikštos vandens mase tonomis viename hektare:

 ZM 10 . (9.3)

Sniego dangos poveikis žemės ūkio kultūroms gali būti teigia-
mas ir neigiamas. Esant šaltoms žiemoms, sniego danga apsaugo 
žiemkenčius, sodus ir kitas žiemojančias kultūras nuo iššalimo. Pava-
sarinio polaidžio vanduo yra pagrindinis dirvos drėgmės šaltinis. 
Neigiamas poveikis susidaro tada, kai stora sniego danga iškrinta 
ant neužšalusios dirvos ir žiemkenčiai gali iššusti. Žiemą, esant 
dažniems atodrėkiams, susidariusi ledo plutelė gali augalus sužaloti. 
Miške sniego danga pasiskirsto nevienodai: lapuočiai beveik nesu-
laiko sniego ir jis pasiekia dirvą, tuo tarpu spygliuočiai daug sniego 
sulaiko ant savo šakų, dėl to jos aplaužomos, išlankstomi jauni 
medeliai. Sniego pūgos apsunkina įvairių transporto rūšių darbą, 
nes užpustomi keliai ir geležinkeliai. Kalnuose yra labai pavojin-
gos sniego lavinos. Tai didžiulės sniego masės, slenkančios iš kalnų 
ir turinčios didelę griaunamąją jėgą. Nuo jų nukenčia statiniai ir 
kiti objektai, esantys jų zonoje. Neretai jų aukomis tampa žmonės. 
Tuose regionuose, kur svarbu dirvoje sukaupti daugiau drėgmės, 
stengiamasi sniegą laukuose sulaikyti. Tam naudojamos įvairios 
priemonės, tačiau efektyviausia iš jų yra miško ir krūmų juostų so-
dinimas atviruose laukų masyvuose. Taip sumažinamas vėjo gre-
itis, mažiau nupustomas sniegas. Kad pavasarį sniegas tirptų lėtai 
ir susidaręs vanduo susigertų į dirvą, o nenutekėtų į žemesnes vie-
tas, sniegas sustumiamas į šūsnis ir pylimus. Apsaugai nuo kelių ir 
gyvenviečių užpustymo statomos dirbtinės sniego užtvaros.

Sniego dangos matavimo metodai. Sniego dangos aukštis ma-
tuojamas stacionariomis ir kilnojamomis matuoklėmis. Kadangi 
sniego danga teritorijoje pasiskirsto nevienodai, tai jos aukštis ma-
tuojamas keliose vietose. Tam naudojama kilnojamoji matuoklė. 
Ją sudaro sauso medžio sijelė (9.1 pav.), kurios ilgis 1,8 metro ir 
4 cm pločio. 
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9.1 pav. Kilnojamoji matuoklė
Apatinis galas užaštrintas ir apkaltas skarda. Kilnojamosios 

matuoklės skalė sugraduota centimetrais. 
Meteorologijos stotyse vartojamos stacionarios sniego matuoklės, 

kurios pritvirtinamos prie atramos, įkastos į žemę (9.2 pav.). Aikštelėje 
statomos trys matuoklės, išdėstytos trikampiu, 10 m atstumu viena 
nuo kitos.

9.2 pav. Stacionarioji sniego matuoklė

Sniego dangos tankis matuojamas svarstykliniu sniegmačiu (9.3 
pav.), kurį sudaro metalinis cilindras 1 apie 60 cm aukščio ir 50 cm2 
skerspjūvio ploto. Ant vienos cilindro angos uždėtas aštriu dantytu 
kraštu žiedas 2, kita cilindro anga uždengiama dangčiu 3. Ant cilindro 
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sienelės yra padalos centimetrais, skirtos sniego dangos aukščio mata-
vimui. Išilgai cilindro slankioja žiedas 4 su lankeliu 5, už kurio cilindras 
pakabinamas prie svarstyklių. Sniegmačio svarstykles sudaro metalinė 
liniuotė 6, kurią į dvi nelygias dalis dalina prizmė. Prizmės smaigalys 
nukreiptas žemyn ir yra ties rodykle 7. Ant prizmės užmaunamas paka-
bas 8, už kurio lankelio stebėtojas laiko svarstykles. Cilindrui pakabinti 
ant trumpesniojo peties galo pritvirtintas kabliukas 9. Liniuotės ilgasis 
petys turi skalę, kurios mažiausios padalos (1 mm) vertė yra 5 gramai. 
Ant jos užmautas stumdomas svarelis 10, kuriuo nustatoma svarstyklių 
pusiausvyra. Nustačius svarelį 10 ties nuline skalės padala, svarstyklės 
atsveria ant kabliuko pakabintą tuščią cilindrą.

9.3 pav. Svarstyklinis sniegmatis

Taikant tankio formulę (9.1) svarstykliniam sniegmačiui gauname:

 kh
nd  , (9.4)

čia n – svarstyklių skalės rodmenys milimetrais, h – sniego dangos 
aukštis, k – suderinimo koeficientas. Naudojant CGS vienetų sistemą 
matavimo vienetų suderinimo koeficiento k vertė yra lygi 10, o SI 
vienetų sistemą – k = 1.
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Darbo eiga
1. Sniegmatį išneškite į lauką prieš 30 min. iki matavimų pradžios. 

Patikrinkite svarstyklių nulinę padėtį: tuščią cilindrą 1 pakabinkite 
ant kabliuko 9, svarelį 10 pastačius ties skalės nuline padala, 
svarstyklės turi būti pusiausvyroje.

2. Cilindrą įspauskite į sniegą tiek, kad jo aštrūs danteliai pasiektų 
dirvos paviršių. Išmatuokite sniego dangos aukštį h metrais.

3. Kastuvėliu nuvalykite sniegą nuo vienos cilindro pusės ir jį 
pakiškite po cilindru. Neatitraukdami kastuvėlio, staigiai apver-
skite cilindrą, kad sniegas būtų jo viduje.

4. Pakabinkite cilindrą ant kabliuko 9. Viena ranka lai-
kykite svarstykles, o kita stumkite svarstį 10 tol, kol gausite 
pusiausvyrą. Pagal svarsčio žymę liniuotėje 6 atskaitykite 
padalas n milimetrais. (1 mm padala atitinka 5 g).

5. Pagal (9.4) formulę apskaičiuokite sniego tankį kg/m3.
6. Pagal (9.2) formulę apskaičiuokite vandens atsargas sniege Z mi-

limetrais ir pagal (9.3) – vandens atsargas m tonomis hektare.
7. Matavimus pakartokite dar 4 kartus. Sniego pavyzdžius paim-

kite skirtingose vietose.
8. Duomenis surašykite į lentelę 9.1.

9.1 lentelė. Matavimų rezultatai

Matavimas h, m n, mm d, kg/m3 Z, mm m, t/ha
1
2
3
4
5

Klausimai
1. Apibūdinkite medžiagos tankį ir jo vienetus.
2. Ką vadiname pastovia sniego danga?
3. Nuo ko priklauso sniego dangos tankis ir šilumos laidis?
4. Paaiškinkite svarstyklinio sniegmačio konstrukciją ir matavimo 

taisykles.
5. Kaip apskaičiuojamos vandens atsargos sniege?
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10. PrODUKtYVIOSIOS DrėGmėS  
NUSTATYMAS

Darbo tikslas
Nustatyti dirvožemio produktyviosios drėgmės atsargas.

Teorinė dalis

Krituliai, pakliuvę į dirvą, susigeria į ją arba, nespėję susigerti, nute-
ka jos paviršiumi, sudarydami paviršines nuotekas. Dirvos sugebėjimas 
sugerti vandenį yra vadinamas vandens sugerta arba sugėrimu ir 
priklauso nuo dirvos mechaninės ir cheminės sudėties, struktūros ir 
kitų veiksnių. Smėlėtos dirvos laikomos lengvai sugeriančios vandenį, 
molėtos – mažai pralaidžios vandeniui. Struktūrinės dirvos gerai su-
geria vandenį ir jį sulaiko. Nestruktūrinės dirvos sugeria ne daugiau 
kaip 30% kritulių, o kiti krituliai nuteka. Nestruktūrinės dirvos labiau 
išgarina vandenį, dėl to reikia naudoti tokias agrotechnines priemones, 
kurios padidintų dirvos struktūringumą. 

Dirvos geba sulaikyti drėgmę yra vadinama drėgmės talpa. 
Dirva, kurios visi kapiliarai ir tarpeliai yra užpildyti vandeniu, yra 
apibūdinama pilna drėgmės talpa. Dirva, kurioje vanduo užpildo tik 
kapiliarus, yra apibūdinama kapiliarine talpa. Augmenija sumažina 
paviršinį nuotėkį, ypač tai žymu dirvožemyje, padengtame mišku. 
Iškirtus mišką dideliuose plotuose sudaromos sąlygos kilti dirvos 
erozijai, ypač šalia upių. Dėl to miškų kirtimai atskiromis juosto-
mis leidžia reguliuoti vandens režimą dirvožemyje. Su paviršiniu 
nuotėkiu kovojama kalvų šlaituose sodinant medžių ar krūmų juos-
tas skersai šlaito arba tokia pačia kryptimi ariant.

Vanduo dirvoje būna įvairių formų, tačiau ne visas drėgmės 
formas augalai vienodai pasiekia. Tai kieta, chemiškai sujungta, 
garų, sorbuotoji ir laisvoji drėgmės forma. Kietoji forma susidaro 
dirvožemio temperatūrai nukritus žemiau -0,5  ─  -2,5 °C.

Chemiškai sujungtas vanduo įeina į mineralų sudėtį ir augalams 
yra neprieinamas. Vandens garai dirvožemio porose ir kapiliaruose 
atsiranda garuojant ledui ir laisvai drėgmei (vandeniui). Dažniausiai 



vandens garai būna arti sočių vandens garų dalinio slėgio. Vandens 
garai laisvai juda ir, žemėjant temperatūrai, gali kondensuotis. Au-
galai vandens garų nepasisavina, nes jų šaknys nepajėgia vandens 
molekulių atitraukti nuo dirvos dalelių. 

Vandens garai, kurie yra susikaupę dirvožemio dalelių 
paviršiuje, yra vadinami higroskopine drėgme. Ją sudaro 2 ─ 3 van-
dens molekulių sluoksnelis. Šias vandens molekules prie dirvožemio 
dalelių laiko (1 ÷ 2) · 106 MPa slėgis. Tvirtai surištas vanduo ne-
tirpina druskų, cukraus ir kitų medžiagų ir nesušąla iki ─78ºC. Jo 
augalai nepasisavina, nes sąveikos jėgos tarp dirvožemio molekulių 
ir vandens molekulių yra didesnės negu augalo šaknų siurbiamosios 
jėgos. Tvirtai surištas vanduo iš dirvožemio yra pašalinamas pastarąjį 
kaitinant iki 100 – 105ºC.

Virš higroskopinės drėgmės esantis vandens sluoksnelio molekulės 
yra traukiamos prie dirvožemio dalelių mažesne jėga (1 ÷ 10) · 102 MPa. 
Ši drėgmė yra vadinama plėveline drėgme. Augalai šią drėgmę pasi-
savina sunkiai. 

Vanduo, esantis dirvožemio kapiliaruose ir lengvai juose judantis, 
yra vadinamas laisvuoju vandeniu. Smulkiagrūdžiame smėlyje van-
duo kapiliarais gali pasikelti iki 70 cm nuo gruntinių vandenų lygio, 
o molingose dirvose ─ virš metro. Kapiliarinis vanduo yra pagrindinis 
vandens šaltinis aprūpinant augalus drėgme, nes jo molekulių sąveikos 
jėgos su dirvožemiu yra silpnos ir augalų šaknys jį lengvai pasisavina. 
Vanduo, esantis dirvožemio didelėse porose ir tarpuose, yra vadina-
mas gravitaciniu. Jis veikiant žemės traukai lengvai juda dirvožemyje 
ir pasiekia gruntinių vandenų lygį. Augalai, išnaudoję kapiliarinį 
vandenį, pradeda vysti. Drėgmės kiekis dirvožemyje, kuriam esant 
augalai pradeda nuolat vysti ir neatstato savo turgono vėl padidėjus 
dirvožemio drėgnumui, yra vadinamas nuvytimo drėgme. Nuvytimo 
drėgmė priklauso nuo dirvožemio mechaninės sudėties ir humuso 
kiekio. Dirvožemio drėgmės kiekis dažniausiai išreiškiamas procen-
tais. Dirvožemio absoliutus drėgnis  W  savo skaitine verte yra lygus 
vandens kiekio m∆ , esančio dirvožemio mėginyje, santykiui su sauso 
dirvožemio mase 2m  

 %100
2m
mW ∆

= . (10.1)



Lietuvoje smėlėtų dirvų nuvytimo koeficientas yra nuo 0,5 iki 1,5 
procento, molėtų dirvų nuo12 iki 18, durpių – virš 40 procentų.

Dirvožemio drėgmė, viršijanti nuvytimo drėgmę, yra vadinama 
produktyviąja drėgme: 

 prW W k= − ; (10.2)

čia W – dirvožemio absoliutus drėgnis, k – nuvytimo koeficientas. 
Produktyvioji drėgmė yra išreiškiama procentais arba vandens 

sluoksnelio storiu milimetrais. Norint perskaičiuoti produktyviąją 
drėgmę, išreikštą procentais į vandens sluoksnelio storį milimetrais 
tiriamame dirvožemio sluoksnyje, yra naudojama ši formulė:

 ( )0,01prW dh W k= − ; (10.3)

čia d ─ dirvožemio tankis kilogramais kubiniame metre, kg/m3,  
h ─ dirvožemio storis metrais; k ─ nuvytimo koeficientas, išreikštas 
procentais. 

Dirvožemio tankis priklauso nuo tiriamo dirvožemio sluoksnio 
storio. Keliems dirvožemiams jų tankis pateiktas 10.1 lentelėje. Per 
metus dirvožemio drėgnumas nuolat kinta. Dirvožemis drėgniausias 
būna pavasarį, kai ištirpsta buvusi sniego danga, ir rudenį, kai padidėja 
kritulių kiekis. Mažiausias dirvožemio drėgnumas būna vasarą dėl 
padidėjusios transpiracijos ir garavimo. Vegetacijos pradžioje pavasarį 
sunkieji dirvožemiai vieno metro storio sluoksnyje produktyviosios 
drėgmės atsargas turi 225 mm ir daugiau, o lengvųjų dirvų – 150 ─ 
170 mm. Vasaros viduryje po žiemkenčiais produktyvioji drėgmė 
sunkiose dirvose sumažėja iki 120 – 180 mm, o lengvose – 70 – 100 
mm. Rudenį produktyvioji drėgmė vėl išauga. Dirvožemio produk-
tyvioji drėgmė, kuriai esant augalai geriausiai auga, yra vadinama 
optimaliąja drėgme. Jos kiekį taip pat lemia tiriamo dirvožemio storis 
ir dirvožemio kilmė, pavyzdžiui, ariamajame dirvos sluoksnyje (iki 20 
cm) priemoliuose ji būna 35 – 40 mm, priesmėliuose – 30 – 35 mm, o 
smėlyje – 20 ─ 25 mm. Didėjant sluoksnio storiui – optimalios drėgmės 
kiekis didėja, pavyzdžiui, 1 m storio sluoksnyje optimalioji drėgmė 
padidėja beveik 5 kartus, palyginus su ariamuoju sluoksniu. Rudenį 
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dėl padidėjusio kritulių kiekio dirvožemyje produktyviosios drėgmės 
atsargos vidutiniškai yra 60 ─ 100 % procentų didesnės už optimaliąją 
drėgmę sunkiose dirvose, o lengvose dirvose jos yra didesnės iki 20 %. 
Vasarą lengvose dirvose produktyvioji drėgmė yra artima optimaliajai 
drėgmei, o sunkiose dirvose – 20 – 45 % viršija optimaliąją drėgmę. 
10.1 lentelė. Dirvožemių tankis

Dirvožemis Gylis, cm
20 50 100

Juodžemis 1100 1200 1400
Priemolis 1100 1400 1600
Smėlis 1300 1600 1900

Dirvožemio drėgmė yra reguliuojama įvairiais būdais. Tai dirvų 
sausinimas ir drėkinimas naudojant dvipusę reguliavimo sistemą. Taip 
pat dirvos yra voluojamos, naikinamos piktžolės, pavasarį akėjamos, 
vasarą skutamos ražienos, rudenį ariamos skersai šlaitų ir t.t. 

Dirvožemio drėgnumui nustatyti yra naudojami įvairūs metodai. 
Tai termostatiniai svėrimo metodai, radioizotopiniai, optiniai, konduk-
tometriniai ir talpiniai drėgmėmačiai. Talpinių drėgmėmačių veikimo 
principas yra pagrįstas dirvožemio dielektrine skvarbos priklausomybe 
nuo drėgmės kiekio dirvožemyje. Konduktometriniai drėgmėmačiai 
veikia dėl dirvožemio elektrinio laidžio priklausomybės nuo drėgmės 
kiekio. Vandenilio atomų savybe sugerti tam tikro dažnio elektromag-
netines bangas yra pagrįstas optinio drėgmėmačio veikimas. Gama 
spindulių absorbcijos priklausomybe nuo dirvožemio drėgnumo yra 
paremtas radioizotopinio drėgmėmačio veikimas. Nors aukščiau 
išvardintuose metoduose naudojama daug automatikos, tačiau ligi šiol 
termostatinis svėrimo metodas yra pats tiksliausias. Dirbant šiuo meto-
du mėginai yra paimami iš įvairaus gylio dirvožemio grąžtu, sudedami 
į termostatinius indelius su dangteliais ir pasveriami. Vėliau atidengtus 
indelius dedame į termostatą ir džioviname 100 – 105ºC temperatūroje. 
Ši temperatūra pasirenkama todėl, kad pasišalintų surištas van-
duo ir neįvyktų humuso junginių sublimacija, esant aukštesnėms 
temperatūroms. Džiovinimo laikas priklauso nuo dirvožemio prigim-
ties. Smėlis džiovinamas 6 valandas, molis – 8 – 10 valandų, o durpės 
– 10 – 12 valandų. Po džiovinimo dirvožemiai pasveriami ir po to dar 
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džiovinami 2 valandas. Jei po kontrolinio džiovinimo mėginio svoris 
pakito mažiau negu 0,2 gramus, tai džiovinimas baigėsi, jei daugiau 
– džiovinimas tęsiamas. Dirvožemio absoliutus drėgnis procentais 
apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 1 2

2

100%m mW
m p

−
=

−
; (10.4)

čia p – indelio su dangteliu masė, m2 – p – sauso dirvožemio masė, m1 
– m2 – drėgmės kiekis dirvožemyje, m2 – sauso dirvožemio ir indelio su 
dangteliu masė, m1 – drėgno dirvožemio ir indelio su dangteliu masė. 

Dirvožemio absoliutus drėgnis išreikštas vandens sluoksnelio sto-
riu milimetrais tiriamajame dirvožemio sluoksnyje yra apskaičiuojama 
pagal šią formulę:

 ( )1 2

2

0,01dh m m
W

m p
−

=
−

; (10.5)

Darbo eiga
1. Įjungiame termostatą ir paliekame jį kaisti.
2. Lauke iš dėstytojo nurodytos vietos 20 cm gylio paimame pen-

kis dirvožemio mėginius ir juos sudedame į termostatinius in-
delius. Indelius uždengiame dangteliais.

3. Kiekvieną indelį kartu su dangteliu laboratorijoje sveriame 
techninėmis svarstyklėmis. Tokiu būdu nustatome masę m1.

4. Indelius atidengiame ir sustatome į termostatą ant vienos lenty-
nos.

5. Džiovindami stebime, kad temperatūra nepakiltų aukščiau 100 
– 105ºC.

6. Likus iki užsiėmimo pabaigos 15 minučių džiovinimą nu-
traukiame ir pasveriame kiekvieno indelio kartu su dangteliu 
masę m2.

7. Išpilame dirvožemį į šiukšliadėžę, indelį sausai iššluostome ir 
pasveriame indelio kartu su dangteliu masę p.

8. Pagal formulę nustatome dirvožemio drėgnumą procentais ir 
vandens sluoksnelio storį, išreikštą milimetrais.

9. Apskaičiuojame 5 mėginių vidurkį.
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10. Apskaičiuojame produktyviosios drėgmės atsargas ariamo 
dirvožemio sluoksnyje (0 – 20 cm).

11. Gautus rezultatus surašome į 10.2 lentelę.
10.2 lentelė. Darbo rezultatai

Matavimai m1, kg m2, kg p, kg W, % Wpr, mm
1
2
3
4
5
Vidurkis

Klausimai

1. Ką vadiname dirvožemio absoliutiniu drėgnumu, nuvytimo 
koeficientu, optimaliąja drėgme, produktyviąja drėgme?

2. Kas yra higroskopinė, plėvelinė, kapiliarinė drėgmė?
3. Kokie yra dirvožemio drėgnumo matavimo metodai?
4. Kodėl dirvožemiai džiovinami 100 – 105 ºC temperatūroje?
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