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KIETŲJŲ KŪNŲ ŠILUMINIO PLĖTIMOSI  

KOEFICIENTO NUSTATYMAS 

Darbo tikslas 

Ištirti šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. Nustatyti duoto kieto kūno 

šiluminio plėtimosi koeficientą. 

Teorinė dalis 

Kiekvieną kūną ar kūnų sistemą sudaro daugybė dalelių (atomų, molekulių), kurios 

dalyvauja netvarkingame šiluminiame judėjime ir nuolat sąveikauja viena su kita. Molekulės 

susideda iš atomų, kurių branduoliai turi teigiamąjį elektros krūvį, o elektroniniai apvalkalai – 

neigiamąjį. Todėl molekulių sąveikos jėgos yra elektrinės prigimties. Egzistuoja teigiamos 

tarpmolekulinės stūmimo )0( . stF  ir neigiamos tarpmolekulinės traukos )0( . trF  jėgos. Esant 

normalioms sąlygoms, atstumu mr 9

0 10  stūmimo ir traukos jėgos susilygina, jų atstojamoji 

0)( ..  trst FFrF . Tokiu atstumu 0r  būtų dujų molekulės, jei jos nejudėtų. Atstumais 0rr   

dominuoja traukos jėgos, o atstumais 0rr   – stūmimo (1 pav.).  

 

1 pav. Dviejų molekulių sąveikos jėgų priklausomybė nuo atstumo tarp molekulių 

Šios jėgos labai priklauso nuo atstumo tarp molekulių:  

13.
r

A
Fst  , 

7.
r

B
Ftr  ,  

čia koeficientus A ir B lemia molekulių sandaros ir sąveikos pobūdis. 

Kietąjį kūną sudarančios dalelės (molekulės ar atomai) veikia viena kitą traukos ir stūmimo 

jėgomis. Sąveikaujančios dalelės turi potencinės energijos pE . Jos priklausomybė nuo atstumo r 

tarp gretimų dalelių centrų pavaizduota 2 pav. Kai šis atstumas yra lygus 0r , energija pE  yra 
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mažiausia. Dalelėms suartėjus mažesniu atstumu negu 0r  )( 0rr  , potencinė energija ima augti, o 

kinetinė mažėti. Tai rodo, kad stūmimo jėgos pradeda persverti traukos jėgas. Kai tarp dalelių 

atstumas 0rr  , traukos ir stūmimo jėgos viena kitą atsveria.  

 

2 pav. Dviejų molekulių sąveikos potencinės energijos priklausomybė nuo atstumo tarp molekulių 

Kūną sudarančios dalelės virpa ir tarpusavyje sąveikauja, todėl jos turi kinetinės ir 

potencinės energijos, o šių dalelių pilnutinė energija vadinama kūno vidine energija. Tarpusavyje 

sąveikaudami kūnai gali keistis tiek mechanine, tiek ir vidine energija. Šilumos kiekiu vadinama 

vidinės energijos dalis, kuri pereina iš vieno kūno į kitą arba iš vienos kūno vietos į kitą. Įkaitęs 

kūnas turi daug vidinės energijos, todėl šaltesniam kūnui gali perduoti tam tikrą šilumos kiekį.  

Kai medžiaga yra šildoma, jos dalelės pradeda smarkiau judėti. Kietieji kūnai, skysčiai bei 

dujos, reaguodami į temperatūros pokyčius plečiasi. Linijinis matmenų pasikeitimas būdingas 

kietiesiems kūnams ir tūrio pasikeitimai dujoms bei skysčiams vadinami šiluminiu plėtimusi. 

Šiluminį plėtimąsi daugiausiai lemia temperatūra ir medžiagos tankis.  

Kiekybinis šiluminio plėtimosi rodiklis yra šiluminio plėtimosi koeficientas. Šiluminio 

plėtimosi koeficientas nurodo medžiagos ilgio, ploto ar tūrio pokytį kintant temperatūrai, bet esant 

pastoviam slėgiui.  

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas lygus santykiniam kūno ilgio padidėjimui 

padidinus temperatūrą vienu kelvinu (1 K). Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas naudojamas 

aprašant kietųjų kūnų šilumines savybes. Tarkime, kad l ilgio kūnas pakaitinamas t  temperatūros 

skirtumu. Jeigu t  yra nedidelis, tai kūno pailgėjimas l  yra proporcingas t : 

tll  0 ,  (1) 

čia 0l  – kūno ilgis 0 ºC temperatūroje, 

   – linijinio plėtimosi koeficientas. 

Linijinio plėtimosi koeficientas išreiškiamas: 

tl

l






0

 .  (2) 
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Dauguma kietųjų kūnų turi kristalinę struktūrą. Kristaluose atomai yra išsidėstę tvarkingai 

ir sudaro kristalines gardeles (3 pav.).  

 

3 pav. Geležies kristalinė gardelė 

Metalų kristalinių gardelių mazguose yra teigiami jonai, susidarę iš atomų, nuo jų 

atsiskyrus elektronams. Gardelės viduje randasi laisvieji elektronai. Vienvalenčiuose metaluose 

vienam atomui tenka vienas laisvas elektronas. Tokia metalų struktūra paaiškinamas geras jų 

šiluminis ir elektrinis laidumas. Kristalinėje gardelėje tarp jonų veikia traukos ir stūmimo jėgos. 

Kristalinėje gardelėje kiekvieną kieto kūno atomą veikia visos gretimos dalelės. Visų kietų kūnų 

atomų pusiausviras išsidėstymas gardelės mazguose atitinka laisvosios kristalo energijos minimumą 

ir jo pusiausvyros būvį. 

Dauguma kietųjų kūnų susideda iš daugybės labai mažų netvarkingai orientuotų kristalėlių, 

kurie dar vadinami kristalitais. Tokie kūnai vadinami polikristalais. Polikristalai yra techniškieji 

metalai, jų lydiniai, dauguma mineralų, keramika. 

Kietųjų kūnų šiluminis plėtimasis yra susijęs su gretimų dalelių traukos ir stūmimo jėgų 

priklausomybe nuo atstumo r tarp tų dalelių. 

Metalų linijinį šiluminį plėtimąsi galima paaiškinti kreive (4 pav.), kurioje pavaizduota 

dviejų dalelių (molekulių ar atomų) tarpusavio sąveikos potencinės energijos )(rEp  priklausomybė 

nuo atstumo r tarp abiejų dalelių. 

 

4 pav. Dviejų molekulių tarpusavio sąveikos potencinės energijos pE  priklausomybė nuo atstumo r 

Dalelei esant šiluminėje pusiausvyroje jos būsena aprašoma pilnutine energija, kuri yra 

lygi kinetinės ir potencinės energijų sumai. Jei pradinė temperatūra nedidelė, tai dalelė svyruoja 
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apie pusiausvyros padėtį 0r  tarp taškų a ir b, kur 00 rbra  . Pakilus temperatūrai, dalelės svyravimų 

amplitudė padidėja. Keliant kūno temperatūrą keičiasi turima pilnutinė energija 
2E , 3E  ir t.t., ir 

dalelė ima judėti tarp taškų a  ir b , a  ir b  ir t.t., kur brra 
00 , brra 

00  ir t.t. Nelygybė 

stiprėja didėjant temperatūrai. Tai vyksta todėl, kad kaitinant kūną dalelių pilnutinės energijos 

funkcija tampa asimetrinė, t. y. taškas a  ( a  ir t.t.) tolsta lėčiau nuo pusiausvyros padėties 0r  nei 

taškas b  (b  ir t.t.). Tai sąlygoja atstumo tarp dalelių didėjimą, kaitinant kūną, ir tuo pačiu kūno 

plėtimąsi.  

Nevienalytės (anizotropinės) medžiagos plėtimosi koeficientas   yra skirtingas įvairiomis 

kryptimis. Varis, aliuminis ir bronza yra izotropinės medžiagos, todėl linijinis plėtimosi 

koeficientas yra vienodas visomis kryptimis.  

Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficientai yra nedideli. Nežiūrint į tai, jų šiluminis 

plėtimasis gali sukelti didelius įtempimus, nes net ir nedidelei šių kūnų deformacijai sukelti reikia 

didelių jėgų. Todėl technikoje tenka į tai atsižvelgti – apsisaugoti nuo galimų kietųjų kūnų šiluminio 

plėtimosi pasekmių. Pavyzdžiui, bėgiai klojami su nedideliais tarpais; tiltų fermų galai uždedami 

ant specialių ridinių; įlydymui į stiklą parenkami tokie metalai, kad tų metalų ir stiklo linijinio 

plėtimosi koeficientai būtų vienodi. Antra vertus, kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi arba traukimosi 

jėgos technikoje kai kada ir panaudojamos. Pavyzdžiui, karštai kniedijant, kniedės kojelė aušdama 

traukiasi ir kniedė suspaudžia siūlę. Darant termografus (prietaisus, užrašančius temperatūrą), 

panaudojamos bimetalinės plokštelės, padarytos iš dviejų viena su kita plokštumomis sulituotų 

plokštelių, kurių linijinio plėtimosi koeficientai nevienodi. Kaitinant tokia bimetalinė plokštelė 

išlinksta į to metalo pusę, kurio linijinio plėtimosi koeficientas yra mažesnis.  
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Darbo priemonės 

 

Laboratorinio darbo stendą sudaro: 1 – vonelė su vandeniu, 2 – termostatas, 3 – tiriamasis 

vamzdelis (žalvarinis, plieninis, aliuminio), 4 – dilatometras su ciferblatiniu mikrometru. 

Darbo eiga 

1. Prieš pradedant darbą, būtinai patikrinkite, ar vanduo vonelėje apsemia termostato šildymo 

elementą. 

2. Išmatuokite tiriamojo vamzdelio pradinį ilgį  l  kambario temperatūroje. 

3. Nustatykite, kad tiriamojo vamzdelio gale dilatometras rodytų nulinę padalą. 

4. Įjunkite termostato maitinimą. 

5. Darbų vadovui nurodžius, nustatykite pradinę temperatūrą (pvz., 30 ºC). 

6. Kai temperatūra nusistovi, mikrometru nuskaitykite tiriamo vamzdelio pailgėjimą l . 

Temperatūros ir pailgėjimo duomenis surašykite į 1 lentelę. 

7. Toliau didinkite termostato temperatūrą kas 5-10 ºC maksimaliai iki 70 ºC (intervalą nurodo 

darbų vadovas). Kiekvieną kartą, nusistovėjus temperatūrai, užrašykite termometro ir 

mikrometro parodymus. 

8. Baigę matavimus, išjunkite termostatą. 

9. Nubraižykite medžiagos pailgėjimo nuo temperatūros )(tfl   priklausomybės grafiką. 

10. Iš (2) formulės apskaičiuokite vidutinį linijinio plėtimosi koeficientą. 

11. Surašykite visų matavimų ir skaičiavimų duomenis į 1 lentelę. 

1 lentelė. Tiriamos medžiagos temperatūros linijinio plėtimosi koeficiento matavimų rezultatai. 

Eil. Nr. l, mm l , mm 0t , ºC t , ºC t , ºC  , K
-1

  , K
-1

 

1.        

...        

1 

2 

 

 

 

 

4 
3 
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12. Parašykite išvadas. 

Kontroliniai klausimai 

1. Paaiškinkite dujų, skysčių bei kietųjų kūnų molekulių sąveikos jėgas ir jų priklausomybę nuo 

atstumo tarp molekulių. 

2. Paaiškinkite dviejų molekulių (atomų) tarpusavio potencinės energijos priklausomybę nuo 

atstumo tarp jų. 

3. Paaiškinkite kūnų vidinės energijos ir šilumos kiekio sąvokas. 

4. Užrašykite ir paaiškinkite šiluminio plėtimosi koeficiento formulę. 

5. Apibūdinkite kūnų šiluminio plėtimosi koeficientą ir jo fizikinę prasmę. 

6. Paaiškinkite, kuriais atvejais kūnų šiluminis plėtimasis yra naudingas ir kuriais žalingas. 

7. Paaiškinkite kūnų šiluminio plėtimosi mechanizmą. 


