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4.1. MEDŽIAGOS TANKIO NUSTATYMAS  

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti įvairių medžiagų tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. 

 

Darbo užduotys 
 

 Nustatyti taisyklingos formos kūno tankį. 

 Nustatyti netaisyklingos formos kūno tankį, atsižvelgiant į Archimedo jėgą. 

 

Teorinės temos 
 

 Kūnų inertiškumas. Kūno masė. 

 Visuotinis traukos dėsnis. Kūno svoris ir sunkis. 

 Archimedo dėsnis.  

 Medžiagos tankis. 

 Svarstyklių sandara. Svarstyklių tipai. 

  

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Svarstyklės, svarelių rinkinys, taisyklingos ir netaisyklingos formos kūnai, pagaminti iš įvairių 

medžiagų, liniuotė, slankmatis, mikrometras, plonas siūlas, matavimo cilindras, stiklinė, distiliuotas 

vanduo. 

 

Darbo metodika 
 

Tankis yra fizikinis dydis, apibūdinantis kūno masės pasiskirstymą. Tūrinis tankis savo skaitine 

verte lygus medžiagos tūrio vieneto masei: 

 

 = m/V. (4.1.1) 

 

Jis matuojamas kilogramais kubiniam metrui (kg/m3). 

Kūno masė nustatoma kūną sveriant. Svėrimu vadinamas toks matavimas, kai lyginamos kūno 

gravitacinės savybės arba inertiškumas su analogiškomis etaloninio kūno savybėmis. Visos 

svarstyklės, kad ir kokios konstrukcijos ar tipo būtų, tiesiogiai dažniausiai nustato ne kūno masę, o 

to kūno sunkio jėgą, arba sukamąjį momentą. Iš šių dydžių apskaičiuojama kūno masė, arba 

svarstyklės iš anksto yra sugraduojamos masės vienetais. 

Svarstyklės gali būti įvairių tipų, kadangi ir kūnai, kurių masę norima žinoti, yra nuo mažiausių 

elementariųjų dalelių iki planetų ar žvaigždžių. Tiksliai kūno masei rasti dažniausiai naudojamos 

svirtinės svarstyklės. Šiuolaikinės svarstyklės dažnai veikia ne sveriamo kūno svorio palyginimu su 

svarelių svoriu, bet su kitomis veikiančiomis jėgomis. Pavyzdžiui, dažniausiai elastinių kūnų 

deformacijos jėgomis. Šiuo principu veikia spyruoklinės svarstyklės. Tikslios svarstyklės 

skirstomos į analitines ir mikroanalitines. Analitinių svarstyklių tikslumas iki 1 mg, o 

mikroanalitinių iki 10-3 mg. Šiame darbe naudojamos laboratorinės, elektroninės  svarstyklės 

(plačiau skaityti Fizikos vadovėlio 4.1 skyrių), kuriomis galima sverti kūnus nuo 0,01g/0,1 g iki 

200/1200 gramų.  
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Visų tipų svarstyklių svarbiausia charakteristika – didžiausia leistina ribinė apkrova, t.y. tokia 

apkrova, kurią gali atlaikyti svarstyklės, nesikeičiant jų metrologinėms charakteristikoms. Pagal 

ribinės apkrovos dydį svarstyklės skirstomos į stalines (iki 50 kg), kilnojamąsias (50 kg  6 t) ir 

stacionariąsias (iki šimtų tonų). Stacionariosios ir kilnojamosios svarstyklės yra nelygiapetės  

veikia sverto principu. Pagal svirties pečių ilgių santykį jos vadinamos dešimtainėmis (svarelio 

masė sulyginama su dešimt kartų didesne mase) ir šimtainėmis.  

Moksliniais tikslais dažniausiai naudojamos laboratorinės svarstyklės iki 50 kg ribinės 

apkrovos, o mažoms masėms nustatyti  vadinamosios analizinės svarstyklės (ribinė apkrova 

1500 g.). Laboratorinės svarstyklės (iki 10 kg ribinės apkrovos) beveik visada daromos lygiapetės. 

Ribinė svarstyklių apkrova paprastai būna pažymėta ant pačių svarstyklių ir sveriant jos nereikia 

viršyti. 

Svarstyklėms apibūdinti vartojamos ir kitos charakteristikos: leistina paklaida, leistina 

parodymų variacija, jautris, padalos vertė, parodymų nuskaitymo tikslumas, veikos (nusistovėjimo) 

trukmė. 

Svėrimo taisyklės: 

1. Kol svarstyklės nesustabdytos (nearetuotos), negalima dėti į lėkšteles (nuimti nuo lėkštelių) nei 

krovinių, nei svarelių, nereikia liesti lėkštelių. 

2. Krovinius į svarstykles reikia dėti taip, kad jų svorio centras būtų kiek galima arčiau lėkštelės 

vidurio. 

3. Krovinius dėti ant svarstyklių lėkštelių atsargiai, lėtai; vengti staigios ir ribinę apkrovą 

viršijančios apkrovos, kad nesugadinti svarstyklių.   

4. Baigus sverti, nepalikti krovinių ir/ar svarelių ant lėkštelių/svėrimo platformos. 

5. Mažųjų svarelių negalima imti rankomis  tik pincetu; plokščiuosius svarelius (gramo dalis) 

reikia imti už atlenktosios kertelės. 

6. Nukelti nuo svarstyklių svareliai dedami į dėžutėje pažymėtą vietą. 

7. Lygiapetėms svarstyklėms kol lėkštelės nėra arti pusiausvyros, negalima staigiai atleisti stabdžio; 

stabdis paprastai atleidžiamas tiek, kad būtų galima spręsti, kuri iš lėkštelių lengvesnė, kur 

krypsta rodyklė; tai pastebėjus, tuoj reikia sustabdyti svarstykles ir pridėti ar atimti svarelių. 

8. Paleisti ir stabdyti svarstykles visada reikia pamažėle. 

9. Kai sustabdytų svarstyklių lėkštelės svyruoja, jas visų pirma reikia kiek nuraminti popieriaus 

skiautele ar teptuko plaukeliais liečiant pakraštėlį, ir tik po to visai atleisti stabdį. 

10. Sveriant svarstyklių durelės turi būti uždarytos (analizinėms svarstyklėms). 

11. Baigus sverti, reikia sustabdyti svarstykles, nuimti krovinius, jei reikia, nuvalyti svarstykles ir 

uždaryti dureles. 

 

Šio darbo užduotys atliekamos svarstyklėmis ir įvairias ilgio/storio matavimo prietaisais. 

Tiksliai nustatant kūno masę atsižvelgiama į Archimedo jėgą. Mus supa atmosferos oras, todėl ir 

svėrimas vyksta ore. Ore kūno svoris sumažėja tiek, kiek sveria to kūno išstumtas oras. Kadangi oro 

tankis yra maždaug 1/700 vandens tankio, tai vienetinio tankio kūnas ore netenka apie 0,14% savo 

svorio. Dėl to reikia skirti stebimąjį kūno svorį nuo jo tikrojo svorio vakuume; taigi tenka daryti 

pataisas. 

Svarbiausias dydis, kurį reikia žinoti, įvertinant pataisas, yra sauso oro tankis 0, kai oro 

temperatūra 0oC ir atmosferos slėgis 105 Pa. Jį žinant, galima rasti kambario oro tankį ; jis yra 

lygus: 

 

 
 
 t

pP






273760

8/3273
0 ; (4.1.2) 
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čia 0 = 1,293 10-6kg/m3, P  atmosferos slėgis, p  ore esančių vandens garų slėgis, t  oro 

temperatūra patalpoje (oC). Ši formulė retai tevartojama. Kai nereikia didelio tikslumo, imama  = 

0 = 1,293 10-6 kg/m3. 

Tegu kūno vakuume masė (ieškomoji tikroji masė) yra M, svarelių tikroji masė lygi kūno masei 

 m, kūno tankis  k, svarelio tankis  1. Tuomet kūno tūris yra V = M/k; tokio pat tūrio oro 

masė lygi 
kM  / . Todėl kūno stebimoji masė    kk MMM  /1/  . Tokiu pat būdu 

randama svarelio stebimoji masė ore, kuri lygi  1/1 m . Jei sveriant kūną, svarstyklės yra 

pusiausvyroje: 

 

    1/1/1   mM k , arba    1

1 /1/1


 kmM  ; (4.1.3) 

 

čia  yra mažas dydis, tai /k yra dar mažesnis, todėl galima atmesti visus narius su , kurio 

laipsniai aukštesni už pirmąjį; tuomet M = m. 

 

Darbo eiga 
 

1.Taisyklingos formos kūno (stačiakampio tašelio, ritinio ir kt.) medžiagos tankio nustatymas. 

 

1. Patikrinama ar svarstyklės pusiausviros; jos sureguliuojamos. 

2. Kūnas pasveriamas, t.y. nustatoma jo masė m ore. Jeigu sveriamo kūno masė labai maža, būtina 

įvertinti ir siūlo masę. 

3. Jeigu kūnas yra taisyklingos geometrinės formos, tūris apskaičiuojamas pagal įvairių 

geometrinių formų tūrio formules (žr. Priedą), prieš tai išmatavus jo kraštinių ilgius ir/ar 

skersmenis liniuote, slankmačiu ar kitais prietaisais. 

4. Pagal (4.1.1) formulę apskaičiuojamas kūno medžiagos tankis: 

5. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 1 lentelę: 

 
1 lentelė.  

a, m b, m c, m V, m3 m, kg , kg/m3 

      

 

2. Netaisyklingos formos kūno medžiagos tankio nustatymas. 

 

6. Svarstyklėmis nustatomos netaisyklingos formos kūno masė.   

7. Į matavimo cilindrą įpilamas vanduo. Išmatuojamas jo tūris V1. Į matavimo cilindrą įleidžiamas 

siūlu pririštas netaisyklingos formos kūnas. Išmatuojamas tūris V2. Apskaičiuojamas kietojo 

kūno tūris: Vk  V2 V1. 

8. Pagal (4.1.1) formulę apskaičiuojamas kūno medžiagos tankis. 

9. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 2 lentelę: 

 
2 lentelė.  

V1, m
3 V2, m

3 Vk, m
3 m, kg , kg/m3 

     

 

10. Matavimai ir skaičiavimai pakartojami su įvairių medžiagų kūnais. 

11. Pasinaudojus medžiagų tankio lentelėmis įvertinama iš kokios medžiagos pagaminti tiriami 

taisyklingos ir netaisyklingos formos kūnai. 
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Priedas. Įvairių formų figūrų tūrio formulės. 

 

Figūra Formulė Kintamieji 

Kubas  

 

a – kraštinės ilgis 

Stačiakampis gretasienis  

 
a – ilgis, b – plotis, c – aukštis 

Ritinys   r – spindulys, h – aukštis 

Stačioji prizmė  S – pagrindo plotas, h – aukštinė 

Rutulys  

 
R – spindulys 

Piramidė 

 

S – pagrindo plotas, h – piramidės 

aukštinė 

Kūgis  

 

r – pagrindo spindulys, h – kūgio 

aukštinė 

 

Literatūra: 

 

1. J.Butrimaitė, A.Dementjev, G.Dikčius, R.Gadonas, J. Jasevičiūtė, V. Karenauskaitė, V. 

Sirutkaitis, V. Smilgevičius (2003). Vadovėlis Fizika biomedicinos ir fizinių mokslų 

studentams 1 dalis, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 212psl. ISBN 9986-19-595-9. El. 

vadovėlis: ISBN 978-9955-33-538-2. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kubas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1tin%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sta%C4%8Diakampis_gretasienis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritinys_(geometrija)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Prizm%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rutulys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Piramid%C4%97_(geometrija)
https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABgis

