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6.5. ĮVAIRIŲ VANDENS BANDINIŲ ELEKTRINIO 

LAIDUMO TYRIMAS 

 
Darbo tikslas 

  

Ištirti vandens mėginių ir tirpalų elektrinį laidumą. 

 

Darbo užduotis 
 

 Nustatyti įvairių vandens mėginių elektrinį laidumą. 

 Nustatyti druskos tirpalo elektrinio laidumo priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos. 

 

Teorinės temos 
 

 Elektros srovė. Omo dėsnis.  

 Elektrinis laidumas ir jį apibūdinantys parametrai. 

 Kristalų energijos juostinė struktūra.  

 Elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Cobra3 Basic-Unit matavimo sistema, elektros laidumo matavimo zondas, įvairūs vandens mėginiai, 

stovas su laikikliu, kompiuteris su programine įranga.  

 

Darbo metodika 
 

Gryni skysčiai (vanduo, sieros rūgštis, šarmai) išskyrus neorganinių druskų, metalų oksidų lydalus, yra 

prasti elektros laidininkai, o kai kurie jų netgi yra geri izoliatoriai. Elektros srovei yra laidūs organinių 

druskų, šarmų ir rūgščių tirpalai, kuriuose formuojasi laisvieji jonai. Tokie tirpalai yra vadinami 

elektrolitais. Elektrolitas yra skystis, kuriame yra jonų. 

Elektrolitų laidumas λ priklauso nuo tirpalo koncentracijos ir nuo temperatūros: 

 

  T  10 ; (6.5.1) 

 

čia λ0 – elektrinis laidumas 0°C temperatūroje, α – elektrinio laidumo temperatūrinis koeficientas, T – 

tirpalo temperatūra (°C). 

Elektrolito laidumas yra proporcingas teigiamųjų (u+) ir neigiamųjų (u-) jonų judrumų sumai, 

krūviui ir jų koncentracijai: 

 

)(   uuqcel  (6.5.2) 

 

Elektrinis laidumas tirpaluose dažniausiai matuojamas tiesiogiai. Į tirpalą įmerkiami du elektrodai 

(dažniausiai pagaminti iš platinos), jais paleidžiama elektros srovė ir užregistruojama tiriamojo tirpalo 
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varža. Žinant atstumą tarp elektrodų ir jų paviršiaus plotą iš registruotų duomenų nesunkiai 

suskaičiuojamas tirpalo elektrinis laidumas. Pramonėje taip pat taikomas ir indukcinių srovių 

registravimo metodas. Šiuo atveju tiriamasis tirpalas vaidina transformatoriaus šerdies vaidmenį. 

Pirminėje transformatoriaus grandinėje paleidžiama kintamoji elektros srovė, kuri indukuoja magnetinį 

lauką pirmos grandinės aplinkoje ir sukuria indukcinę srovę antrinėje grandinėje. Srovės stiprumą 

antrinėje grandinėje lemia tiriamojo skysčio elektrinis laidumas. Pagrindinis tokio metodo privalumas – 

nereikalingas tiesioginis elektrodų sąlytis su tiriamuoju tirpalu. 

Šiame darbe elektrinis laidumas matuojamas 

automatiniu elektrinio laidumo matuokliu, kurio zondas 

tiesiogiai merkiamas į tiriamąjį skystį. Elektrinio laidumo 

tyrimo stendas pavaizduotas 6.5.1 paveiksle. 

 

Darbo eiga 
 

Į laboratoriją reikia atsinešti įvairių vandens pavyzdžių 

(pavyzdžiui, mineralinio vandens ir t.t.). 
 

1. Paruošiamas elektrinio laidumo tyrimo stendas 

(6.5.1 pav.): laidumo matavimo modulis 

prijungiamas prie Cobra3 BASIC-UNIT matavimo 

sistemos jungčių 1 ir 3 (6.5.4 pav.), laidumą matuojančio zondo laidai prijungiami prie laidumo 

matavimo modulio, o temperatūros jutiklis prie S2 jungties (5, 6.5.4 pav.). 

2. Paleidžiama „measure Cobra3“ programa. 

3. Programoje paleidžiamas naujas eksperimentas: meniu juostoje pasirenkama „File“  „New 

measurement“ (lt. „Failas“  „Naujas matavimas“). Atsivėrusiame lange nustatomi matavimo 

parametrai, parodyti 6.5.2 paveiksle. Laukelyje „Display“ (lt. „Rodymas“) pažymimi laukeliai 

„Digital display 1“ (lt. „Skaitmeninis ekranas 1“) ir „Diagram 1“ (lt. „Grafikas 1“) ir nustatoma, 

kad jie rodytų laidumą (parenkamos matavimo ribos nuo 0 iki 3000 µS/cm). Laukelyje 

„Temperature compensation“ (lt. „Temperatūros kompensavimas“) pažymimas langelis „Natural 

water“  (lt. „Natūralus vanduo“). 

4. Elektrinio laidumo matavimo zondas sukalibruojamas naudojant specialų kalibravimo tirpalą (kai 

nenaudojamas, matavimo zondas laikomas šiame tirpale). Lange „New measurement“ 

paspaudžiamas mygtukas „Calibrate“ (lt. „Kalibruoti“) ir atsivėrusiame lange (6.5.3 pav.) 

laukelyje „Conductivity menu“ (lt. „Laidumo meniu“) pažymimas laukelis „Calibrate“. Laukelyje 

įrašomas kalibravimo tirpalo laidumas (1413 µS/cm). Paspaudžiamas mygtukas „Calibrate“, o 

kalibravimui pavykus, spaudžiamas mygtukas „OK“, kad kalibravimo langas užsidarytų. 

5. Lange „New measurement“ spaudžiamas mygtukas „Continue“ (lt. „Tęsti“).  

6. Pusė menzūrėlės užpildoma tiriamuoju vandens mėginiu. Menzūrėlė pastatoma šalia stovo. 

7. Laikiklis nustatomas taip, kad temperatūros ir elektrinio laidumo matavimo zondai būtų visiškai 

pamerkti į tiriamąjį skystį.  

8. Spaudžiant mygtuką „Save value“ (lt. „Išsaugoti vertę“) pamatuojamos kelios (5-10) elektrinio 

laidumo vertės. 

9. Paspaudžiamas mygtukas „Close“ (lt. „Užverti“). 

 
6.5.1 pav. Matavimo stendas elektriniam skysčių 

laidumui matuoti 



FBML - 6.5. ĮVAIRIŲ VANDENS BANDINIŲ ELEKTRINIO LAIDUMO TYRIMAS 3 

 
10. Apskaičiuojama vidutinė elektrinio laidumo vertė: meniu juostoje paspaudžiamas mygtukas 

„Analysis“  „Show average value“ (lt. „Tyrimas“  „Parodyti vidutinę vertę“). 

11. Darbo eigos punktai 3, 5-10 pakartojami visiems 

kitiems vandens mėginiams (iš čiaupo, mineraliniam, 

upės ir pan. vandeniui).  

12. Pagaminami 6 – 7 įvairių koncentracijų druskos 

(NaCl) tirpalai ir išmatuojamas jų elektrinis laidumas 

(pakartojami 3, 5 - 10 darbo eigos punktai). 

13. Baigus darbą elektrinio laidumo matavimo zondas 

būtinai uždengiamas apsauginiu tuščiaviduriu 

kamšteliu, kuris pripildomas apsauginio skysčio!  

14. Nubraižomas elektrinio laidumo priklausomybės nuo 

druskos (NaCl) tirpalo koncentracijos grafikas. 

15. Apskaičiuotosios vertės palyginamos su tipinėmis, 

pateiktomis 1-oje lentelėje. 

 

 
1 lentelė. Tipinės įvairių vandens mėginių elektrinio laidumo vertės. 

 

Vandens mėginys Laidumas (S/cm) 

Distiliuotas, dejonizuotas vanduo < 3 

Lietaus, minkštas vanduo 10-100 

Silpnai mineralizuotas paviršinis vanduo 50-200 

Stipriai mineralizuotas paviršinis arba tirpsmo vanduo 500-2000 

Mineralinis vanduo > 1000 

EK rekomendacijos geriamajam vandeniui < 2000 

 

 
6.5.2 pav. Eksperimento parametrai, įrašomi lange „New 

measurement“ (lt. „Naujas matavimas“) 

 
6.5.3 pav. Elektrinio zondo kalibravimo 

parametrų langas 
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1 priedas 

 

Cobra3 BASIC-UNIT matavimo sistema 

 

1. Modulio jungtis (25 kojelių 

SUB-D jungtis). 

2. Praplėtimo jungtis (48 kojelių), 

skirta prijungti papildomą 

matavimo sistemą. 

3. Pirmas analoginis įėjimas 

(matavimo ribos: ±10 V ir ±30 

V) ir įžeminimas. 

4. Jutiklio jungtis S1. Skirta 

prijungti jutiklius, matavimo 

modulius, kitus specifinius 

prietaisus  

5. Jutiklio jungtis S2. Skirta 

prijungti jutikliams, matavimo 

moduliams, kitiems 

specifiniams prietaisams. 

6. Antrasis analoginis įėjimas su 

įžeminimu. 

7. 1-ojo laikmačio/skaitiklio jungtys. Trys 4 mm jungtys su „START“, „STOP“ funkcijomis ir 

įžeminimu. Funkcijos valdomos elektriniais TTL impulsais. 

8. 2-ojo laikmačio/skaitiklio jungtys. Trys 4 mm jungtys su „START“, „STOP“ funkcijomis ir 

įžeminimu. Funkcijos valdomos elektriniais TTL impulsais. 

9.  USB jungtis šoninėje matavimo prietaiso sienelėje. 

10. Praplėtimo jungtis (48 kojelių), esanti ant šoninės prietaiso sienelės, skirta prijungti papildomam 

prietaisui.  

11. Jungimo elementai, skirti pritvirtinti papildomam matavimo prietaisui. 

12. Maitinimo lizdas (12 V- /> 6 W). 

13. Indikacinis žalias šviesos diodas, šviečiantis, kai įrenginys yra įjungtas. Kai kuriuose 

eksperimentuose šviesos diodas gali būti naudojamas kaip signalas. 

14. Fiksuotos įtampos (5 V / max. 0.2 A) išėjimo signalo jungtys. 

15. Sriegis varžtui. 

16. Mechaninės jungtys, skirtos sujungti kelis prietaisus. 

17. Indikacinis geltonas šviesos diodas. 

18. Jungimo elementai, skirti pritvirtinti papildomam matavimo prietaisui. 

 
6.5.4 pav. Cobra3 BASIC-UNIT matavimo sistemos priekinis skydelis 


