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5.4. ORO DRĖGMĖS NUSTATYMAS ASMANO 
PSICHROMETRU 

 
Darbo tikslas 

 

Ištirti patalpos mikroklimatą. 

 

Darbo užduotys 

 

• Nustatyti absoliučiąją ir santykinę oro drėgmę; 

• Įvertinti efektyviąją temperatūrą patalpoje ir nustatyti rasos tašką. 

 

 Teorinės temos 

 

• Žemės atmosfera. 

• Skysčių garavimas ir kondensacija. 

• Sotieji ir nesotieji vandens garai. 

• Santykinė ir absoliučioji oro drėgmė. 

• Oro drėgmės matavimo būdai ir prietaisai. 

• Žmogaus organizmo termoreguliacija. 

• Darbo vietos mikroklimatas. 

  

Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Asmano psichrometras, pipetė, stovas arba filmuota medžiaga apie eksperimentą psichrometru, 

kompiuteris su internetu. 

Filmuota medžiaga pasiekiama: https://youtu.be/vPYF68Ywn1w  

 

Darbo metodika 

 

Vanduo iš vandens telkinių pastoviai garuoja, oro srautai nuneša vandens garus kartais už tūkstančių 

kilometrų, susidarius reikiamoms sąlygoms garai kondensuojasi ir lietaus ar sniego pavidalu iškrenta 

ant Žemės paviršiaus. Drėgmė dirvoje yra būtina augalams augti, o vandens garai ore būtini ir 

gyvūnams. Žmogus jaučiasi gerai, kai oro drėgmė yra tarp 50 ir 70%. 

Vandens garavimas žemės paviršiuje, sudarydamas vandens garus atmosferoje yra labai svarbus 

fizikinis ir biologinis procesas, nes paslėptoji garavimo šiluma yra didelė lyginant su savitąja oro 

šiluma. Paslėptoji garavimo šiluma yra tas veiksnys, kuris padeda išgyventi žmogui ir žinduoliams 

tropikuose. Šiluma išsiskyrusi kondensuojantis 1g vandens garų yra pakankama 1 kg oro temperatūrą 

pakelti 2,5 K. Vandens garai vadinami atmosferos šilumos variklio darbine medžiaga dėl jų svarbaus 

vaidmens šilumos pernešime. Vandens garų koncentracija ore priklauso nuo įvairių faktorių: 

atmosferos slėgio, temperatūros, vėjo stiprumo ir krypties, aukščio. 

 Garavimo proceso metu molekulės iš skysčio ar kietojo kūno pereina į dujas. Kietųjų kūnų 

garavimas vadinamas sublimacija ir vyksta dviejų fazių riboje (kietas kūnas - dujos). Duotuoju atveju 

bus nagrinėjamas molekulių perėjimas iš skystos fazės į dujinę – garavimas. Skysčio temperatūrai 

esant mažesnei nei jo virimo temperatūra garavimas - skysčio virsmas garais - vyksta skysčio 
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paviršiuje. Skysčio garavimo sparta priklauso nuo skysčio rūšies, paviršiaus ploto ir jo temperatūros. 

Atvirkštinis garavimui procesas – garų virsmas skysčiu vadinamas kondensacija. 

Skysčio molekulių judėjimą varžo tarpmolekulinės traukos jėgos, kurios akivaizdžiai pasireiškia 

skysčio paviršiuje: skysčio paviršiaus įtempimo jėgos neleidžia molekulėms išlėkti iš skysčio. 

Kadangi skysčio molekulių šiluminio judėjimo greitis skirtingas, greitesnės molekulės turi didesnę 

energiją, kurios pakanka nugalėti traukos jėgą, ir tos molekulės sugeba išlėkti iš skysčio. Taigi, 

skysčio molekulės nuolat atitrūksta nuo skysčio paviršiaus ir pereina į garų fazę. Atsiskirdama nuo 

skysčio paviršiaus molekulė turi atlikti darbą savosios kinetinės energijos sąskaita. Skysčiui 

garuojant, atsiskiria greitesnės molekulės, todėl pasiliekančių molekulių vidutinis greitis mažėja, 

skystis vėsta. Esant pastoviai temperatūrai tarp garavimo proceso ir kondensacijos proceso nusistovi 

pusiausvyra. Jei garai su skysčiu yra dinaminėje/stacionarioje pusiausvyroje tai tokie garai vadinami 

sočiaisiais, o jų slėgis – sočiųjų garų slėgiu. Skysčių sočiųjų garų slėgis visai nepriklauso nuo skysčio 

tūrio, bet tiesiogiai priklauso nuo jo temperatūros. Jei visuose izoliuotos sistemos taškuose sočiųjų 

garų slėgis P ir temperatūra T nesikeičia ilgą laiką, tai sistema yra termodinaminėje pusiausvyroje.  

Klimato darbo vietoje sąlygos dažniausiai nusakomos šiais pagrindiniais parametrais: oro 

temperatūra, slėgiu, drėgme ir oro srauto (vėjo) greičiu. Geras darbo sąlygas nusako ne tik atskiri 

minėti parametrai, bet jų derinys. Šiame darbe reikia nustatyti oro drėgmę ir, atsižvelgiant į gautą jos 

vertę, rasti efektyviąją patalpos temperatūrą, įvertinti, ar patalpoje sudaromos optimalios žmogaus 

savijautai klimato sąlygos. 

Oro drėgmė laboratorijoje arba filmuotoje medžiagoje nustatoma Asmano psichrometru. Jį 

sudaro du termometrai (T1 ir T2) (5.4.1 pav.). Termometro (T2) rutuliukas apvyniojamas drobiniu 

arba kitokios higroskopinės medžiagos gabalėliu. Jis sudrėkinamas vandeniu, kuriam garuojant 

išlekia molekulės turinčios didesnę kinetinę energiją, viršijančią molekulių išėjimo darbą iš 

medžiagos. Todėl likusių molekulių vidutinė kinetinė energija mažėja,  

o kartu ir termometro (T2) rodoma temperatūra mažėja. Norint išvengti 

garų koncentracijos padidėjimo šalia drėgno termometro, įjungiamas 

ventiliatorius (V), kuris nupučia garų perteklių. Todėl greta abiejų 

termometrų visą matavimo laiką išlieka aplinkoje esančių vandens garų 

koncentracija. 

Savitosios garavimo šilumos didėjimas sistemoje dėl vandens garų 

koncentracijos padidėjimo turi būti subalansuotas šilumos, gaunamos 

šaldant orą, mažėjimu. Sudrėkinto termometro temperatūra mažėja tol, 

kol nusistovi šilumos nuostolių dėl vandens garavimo ir šilumos kiekio, 

gaunamo dėl laidumo ir konvekcijos, pusiausvyra.  

Kai drėgnojo termometro temperatūra nustoja kristi, sausasis (T1) 

ir šlapiasis (T2) termometrai rodo skirtingas temperatūras t1 ir t2. 

Garavimas vyksta tuo greičiau, taigi ir abiejų termometrų temperatūrų 

skirtumas tuo didesnis, kuo ore esančių vandens garų dalinis slėgis p 

mažesnis už slėgį ps garų, sotinančių aplinkos orą. 

Temperatūrų skirtumas t1 − t2 yra atvirkščiai proporcingas 

psichrometriniam koeficientui k, kuris priklauso nuo oro judėjimo greičio: 
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čia P − atmosferos slėgis. 

Tuomet 

 

 p = ps(t2) − k P (t1 − t2). (5.4.2) 
 

Apskaičiavus vandens garų dalinį slėgį, jo vertė įstatoma į formulę: 

V

T2
T1

D

 
5.4.1 pav. Psichrometro 

struktūrinė schema 
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 r = (p/ps(t1))∙100%  (5.4.3) 

 

ir apskaičiuojama santykinė oro drėgmė. Čia formulėse yra sočiųjų vandens garų slėgiai 

ps(t1) (mm Hg) ir ps(t2), atitinkantys temperatūras t1 ir t2. 

Žinant patalpos oro temperatūrą, 

santykinę oro drėgmę ir naudojantis 

efektyviųjų temperatūrų nomograma 

(5.4.2 pav.), randama efektyvioji temperatūra. 

Pagal ją galima spręsti, ar aplinkos oro 

parametrai yra geri žmogaus savijautai. Vasarą 

lengvai apsirengus ir dirbant lengvą darbą, 

žmonių šiluminė savijauta geriausia, kai 

efektyvioji temperatūra yra nuo 17,7 oC ir 

21,2 oC, o žiemą, kai žmonės yra šilčiau 

apsirengę, – nuo 15,5 oC ir 23,2 oC. 

 

Darbo eiga 

 

1. Psichrometras pakabinamas ant stovo taip, 

kad nesiliestų su pašaliniais daiktais ir oras 

laisvai cirkuliuotų. Keletas vandens lašų 

užlašinama ant higroskopinės medžiagos, 

kuria apvyniotas vieno termometro 

galiukas. Po to įjungiamas psichrometro 

ventiliatorius. 

2. Stebimi psichrometro abiejų termometrų 

parodymai tol, kol nusistovi šiluminė 

pusiausvyra ir temperatūros nebekinta. 

Tada užrašomi termometrų rodmenys t1 ir t2. 

3. Pagal patalpoje esantį barometrą nustatomas atmosferos slėgis P (mm Hg). 

 

4. Iš higrometrinės lentelės (žr. vadovėlio Fizika I  priedų 14 lentelę arba lentelę padėta laboratorijoje 

ant darbo stalo) randami sočiųjų vandens garų slėgiai ps(t1) (mm Hg) ir ps(t2), atitinkantys 

temperatūras t1 ir t2. 

5. Įstačius sočiųjų vandens garų slėgį ps(t2) ir atmosferos slėgį P vertes į (5.4.2) formulę, 

apskaičiuojamas vandens garų dalinis slėgis p. Koeficientas k = 0, 0005 K-1. 

6. Iš Klauzijaus ir Klapeirono lygties  

 

 TpV R=


m
  (5.4.4) 
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5.4.2 pav. Efektyviosios temperatūros kreivės 

Darbą atliekant nuotoliniu būdu, 1-3 punktuose aprašyti veiksmai stebimi filmuotoje 

medžiagoje. Stebėdami filmuotą eksperimentą užsirašykite termometrų ir barometro 

rodmenis. Jie bus reikalingi apskaičiuojant oro drėgmę ir nustatant efektyviąją temperatūrą. 

Filmuota medžiaga pasiekiama - https://youtu.be/vPYF68Ywn1w 
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išsireiškiama ir apskaičiuojama absoliučioji oro drėgmė  (g/m3).   yra vandens garų molinė 

masė. 

7. Žinant absoliučiąją drėgmę, pasinaudojus jau minėtomis 4 punkte lentelėmis surandama rasos 

taško temperatūra. 

8. Panaudojus ps(t1) ir dalinio slėgio p vertes apskaičiuojama santykinė oro drėgmė (5.4.3 fromulė). 

9. Iš efektyviųjų temperatūrų nomogramos (5.4.2 pav.) nustatoma efektyvioji temperatūra ir 

įvertinamos patalpos klimato sąlygos. 

10. Laboratorijoje matavimai kartojami 2−3 kartus, o eksperimentą stebint nuotoliniu būdu – vieną 

kartą. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai įrašomi į 1-ą lentelę: 

 

1 lentelė 

t1, 
oC 

t2, 
oC 

P, 

mm Hg 

k, 

K-1 

ps(t1),  

mm Hg 

ps(t2),  

mm Hg 

p,  

mm Hg 

,  

g/m3 

r,  

 

Tef,  

oC 
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