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5.6.A. KIETOJO KŪNO ŠILUMOS LAIDUMO 

KOEFICIENTO NUSTATYMAS 

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti kietojo kūno šilumos laidumo koeficientą 

 

Darbo užduotis 
 

 Nustatyti duotojo bandinio šilumos laidumo koeficientą. 

 Nustatyti iš kokios medžiagos yra padarytas duotasis bandinys 
 

Teorinės temos 
 

 Kūnų vidinės energijos ir šilumos sąvokos. 

 Šilumos perdavimo būdai: laidumas, konvekcija, spinduliavimas.  

 Šilumos srauto ir kiekio sąvokos. 

 Savitoji šiluminė talpa. 

 Šilumos laidumo lygtis (Furjė dėsnis). 

 Šilumos laidumo koeficientas. Jo fizikinė prasmė ir matavimo vienetai. 
 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Šilumos laidumo koeficientui nustatyti skirtas prietaisas, elektrinė plytelė, termometrai, stovas ir 
stiklinės kolbos. 

 

Darbo metodika  
 

Šiluma gali sklisti iš vieno kūno į kitą arba iš vienos kūno dalies į kitą tiesiogiai jiems liečiantis. 

Toks šilumos perdavimo būdas vadinamas šilumos laidumu.  Įvairių kietųjų kūnų šilumos laidumas 

yra nevienodas. Vieni iš jų, pavyzdžiui, metalai ir įvairūs kristalai, yra geri šilumos laidininkai, o 
kiti, pavyzdžiui, oras, medis, stiklas, įvairios plastmasės, yra blogi šilumos laidininkai (jie vadinami  

šilumos izoliatoriais). Vadinasi, šilumos laidumas priklauso nuo medžiagos sandaros. Kristalų  
gardelėse atomai yra glaudžiai surišti tarpusavyje ir šiluma čia pasireiškia kaip gardelės mazgų  

virpėjimas apie pusiausvyros padėtį: kuo didesnė kristalo temperatūra, tuo didesnė gardelės mazgų 

virpesių amplitudė, t. y. jų kinetinė energija. Kiekvieno kristalo gardelės sandara yra savita, t. y. 
būdinga tik šiam kristalui (atomų tarpusavio išsidėstymas, atstumas tarp gardelės mazgų, jų  

tarpusavio orientacija, gardelės mazgų ryšio energija). Ir aišku, kad bet koks vieno gardelės mazgo 
virpėjimas pusiausvyros padėties atžvilgiu priverčia virpėti ir kitus kristalinės gardelės mazgus, t. y. 

vieno iš atomų virpėjimo kinetinė energija (taigi ir šiluma) perduodama kitiems kristalinės gardelės 

mazgams. Metalų šilumos laidumo priežastis yra kita. Kaip žinoma, metaluose yra daug laisvųjų  
krūvininkų – elektronų, ir kuo didesnė kūno temperatūra, tuo didesnė laisvųjų elektronų kinetinė 

energija. Pastarieji savo kinetinę energiją susidūrimo metu perduoda metalo atomams ir kitiems 
elektronams.  

Įvairių medžiagų šilumos laidumas yra skirtingas. Dujos yra blogi šilumos laidininkai, todėl 

visos medžiagos, turinčios didesnį oro kiekį (vilna, šiaudai, sniegas), yra vadinamos 
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termoizoliacinėmis medžiagomis. Blogai praleidžia šilumą purus sniegas; sniego danga sumažina 

dirvos šiluminius nuostolius, o tai teigiamai veikia augalus. Dirvos temperatūra miške didelės įtakos 
turi miško kraikas, susidaręs iš mirusių augalų organinių liekanų, tarp kurių yra oro. Jis reguliuoja 

šiluminį dirvos režimą miške. Pati dirva yra blogas šilumos laidininkas, tačiau jos šilumos laidumas 
gali skirtis priklausomai nuo drėgmės kiekio. Dirvos šilumos laidumo savybės turi didelės įtakos 

garavimui, šaknų susidarymui ir pan. 

Medžiagų šilumos laidumo koeficientai nustatomi įvairiais būdais. Vienas iš jų  palyginimo 

būdas: nežinomos medžiagos šilumos laidumo koeficientas x nustatomas jį lyginant su žinomos 

medžiagos šilumos laidumo koeficientu . Prietaisas (5.6.A.1 pav.) šilumos laidumo koeficientui 

nustatyti yra sudarytas iš trijų 1 cm storio varinių (Cu) plokštelių. Tarp pirmosios ir antrosios Cu 

plokštelių dedama tiriamoji medžiaga Mx, o tarp antrosios ir trečiosios  žinomoji medžiaga M. 

Pirmoji plokštelė yra šaldoma, leidžiant joje padarytais kanalais šaltą vandenį, o trečioji  šildoma 
leidžiant per ją verdančio vandens garus. Taip tarp plokštelių sudaromas temperatūros gradientas, 

kuris, nusistovėjus šiluminei pusiausvyrai (termometrų parodymai nebekinta), yra pastovus. 

Plokštelių temperatūros matuojamos termometrais Ti; (i  1, 2, 3), įstatytais į plokštelėse padarytas 

angas. 
Nusistovėjus šiluminei pusiausvyrai, per tiriamąją 

medžiagą pernešamas šilumos srautas 

 

 
x

xx
l

TT
S 12   ; (5.6.A.1) 

 

čia x  tiriamosios medžiagos šilumos laidumo 

koeficientas, S  jos paviršiaus plotas, lx  jos storis, T2 

ir T1  varinių plokštelių, tarp kurių yra tiriamoji 
medžiaga, temperatūros. 

Taigi per laiką  per tiriamąją medžiagą perneštas 
šilumos kiekis yra lygus 

 

 
x

xx
l

TT
SQ 12  . (5.6.A.2) 

 

Šilumos kiekis perneštas per žinomąją medžiagą per tą patį laiką  yra lygus 
 

 
l

TT
SQ 23  ; (5.6.A.3) 

 

čia l  žinomos medžiagos storis, T3 ir T2  varinių plokštelių, tarp kurių yra žinomoji medžiaga, 

temperatūros. 

Esant šiluminei pusiausvyrai Qx  Q, 

 

 
l
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S

l

TT
S
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2312 



. (5.6.A.4) 

 

Iš čia gaunamas tiriamosios medžiagos šilumos laidumo koeficientas 
 

1

2

3

T1

T2

T3

Mx

M

 
 

5.6.A.1 pav. Savitojo šiluminio laidžio 

nustatymui skirto prietaiso struktūrinė schema  

Šaldytuvas 

Šildytuvas 
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  . (5.6.A.5) 

 

Darbo eiga 
 

1. Atsukama šaldymo sistemos sklendė. 

2. Kolba, kurioje verdamas vanduo ir kuri sujungta su trečiąja varine plokštele, įtaisoma virš 

elektrinės plytelės taip, kad kolbos dugnas būtų bent 3 cm virš kaitinimo spiralės.  
3. Elektrinė plytelė įjungiama į maitinimo tinklą. 

4. Po tam tikro laiko vanduo kolboje pradės virti. Nuo šio momento pradedama stebėti 
termometrų parodymus. 

5. Pastebėjus ir įsitikinus, kad termometrų parodymai nekinta (sistemoje nusistovėjus šiluminei 
pusiausvyrai), pasižymimi termometrų temperatūros rodmenys ir stebėjimai nutraukiami. 

Inžinieriui patvirtinus, kad temperatūrinės vertės yra teisingos išjungiama elektrinė plytelė ir 

užsukama šaldymo sistemos sklendė. 
6. Tiriamosios ir žinomos medžiagos storiai (lx ir l) ir žinomos medžiagos šilumos laidumo 

koeficientas randami laboratorijos metodiniuose prieduose. 
7. Visus turimus duomenis įstačius į 5.6.A.5 formulę, apskaičiuojamas tiriamosios medžiagos 

šilumos laidumo koeficientas x ir žinyne randama kokia medžiaga atitinka nustatytą šilumos 
laidumo koeficiento vertę. Įvertinamas matavimų tikslumas. 

8. Visi matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 1 lentelę. 
 
1 lentelė 

 

l, m lx, m , W/(mK) T1,oK T2, oK T3, oK x, W/(mK) x, W/(mK) 
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