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Kā	strādāt	ar	grāmatu

2.

Šajā nodaļā noskaidrosim, kas ir elektrība, 
kas tai raksturīgs, kāpēc spīd spuldzes, kā 
darbojas elektroierīces, kāpēc plaiksnī zibens. 
Noskaidrosim, kuri materiāli vada, kuri 
nevada elektrisko strāvu un ar ko elektriskais 
spriegums atšķiras no strāvas stipruma.

Kur un 
kā rodas 

elektrība?

2.  nodaļa.  Kur un Kā rodas eleKtrība? 51

darbojies pats!

eksperiments 
Lai noskaidrotu, kādos apstākļos elektriskais lauks ir spēcīgāks, 
atkārto eksperimentu ar papīra gabaliņiem, tikai ķemmes vietā 
izmanto elektrizētu ebonīta nūjiņu. Plānu papīru sagriež sīkos, bet 
dažāda lieluma gabaliņos. Papīram tuvina uzlādētu ebonīta nūjiņu. 

No lielāka attāluma nūjiņa spēj pacelt mazākos papīra gabaliņus, 
bet tuvumā pie tās pielīp arī lielākie gabaliņi. Secinājums – elektriski 
uzlādēta ķermeņa tuvumā elektriskais lauks ir spēcīgāks.Kad nūjiņu saberzē ļoti stipri, tai tiek piešķirts lielāks lādiņš. Tad arī 
lielāki papīra gabaliņi pieķeras nūjiņai jau no lielāka attāluma. Seci-
nājums – jo lielāks elektriskais lādiņš, jo spēcīgāks elektriskais lauks 
ir ap to.

Iepriekšējā tematā aplūkojām piemērus ar folijas čaulītēm, 
kas pievilkās vai atgrūdās. Kā izskaidrot, ka elektriskā mijie-
darbība starp tām notika no attāluma?Zinātnieki ir izpētījuši, ka telpā ap elektriski uzlādētiem 
ķermeņiem pastāv elektriskais lauks. Uzlādēti ķermeņi sav-
starpēji mijiedarbojas ar šī lauka starpniecību. Kā jau zināms, 
mijiedarbības stiprumu raksturo spēks. Šajā gadījumā tas ir 
elektriskā lauka radītais spēks. Tā iedarbībā uzlādēti ķer-
meņi pārvietojas: ķermeņi ar vienādu zīmju lādiņiem atgrūžas, 
bet ķermeņi ar pretēju zīmju lādiņiem – pievelkas.Telpā ap elektriskajiem lādiņiem pastāv elektriskais 
lauks, kas nodrošina elektrisko lādiņu mijiedarbību. 

elektriskais lauks

•	 kur pastāv elektriskais lauks un kā darbojas tā radītais spēks;•	 no kā ir atkarīgs elektriskā lauka stiprums;•	 kā elektrisko lauku vizualizē ar elektriskā lauka līnijām.

elektriskais lauks, elektriskā lauka līnijas, pozitīvs elektriskais lādiņš, negatīvs elektriskais lādiņš.

JĒDZIENI:

Tu IEgūsI IZpraTNI uN ZINāšaNas:

Saberzē balonu pret matiem! Starp matiem un balonu rodas elektriskais lauks.

Jo spēcīgāks elektriskais lauks, jo lielākus papīra gabaliņus nūjiņa spēj pacelt.

Jo lielāks elektriskais lādiņš, jo spēcīgāks elektris-
kais lauks ir ap to. 

Jo mazāks attālums līdz elektriskajam lādiņam, jo 
elektriskais lauks ir spēcīgāks. 

2.2.

Katra	nodaļa	sākas	
ar nosaukumu.

Temats 

Jaunie	jēdzieni

Uzzini,	ko	jaunu	
šajā	tematā	apgūsi!

Sadaļā	“Darbojies	pats!”	
ir	iekļauti	daudzveidīgi	
eksperimenti,	pētniecības	
un	laboratorijas	darbi.

Temata	izklāstā	jaunie	
jēdzieni	ir	izcelti.

Šādi	izceltas	svarīgākās	
likumsakarības.

Temata	izklāstā	sniegts	
fizikālo	parādību	un	
procesu skaidrojums.
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1.4. KonveKcija

•	 Kā telpā sasiltu gaiss, ja centrālapkures 
radiatori būtu novietoti pie griestiem? 

•	 Kā izmantot konvekciju, lai telpā ierīkotu 
ventilāciju? 

•	 Balstoties uz gāzu konvekcijas aprakstu, 
izskaidro, kādas pārmaiņas notiek 
ar molekulām, sildot ūdeni! 

Pārbaudi sevi!

Proti, dari, Pēti!dažādu  
domāšanas līmeņu uzdevumi
1.	Vai	traukā	var	uzsildīt	ūdeni,	ieliekot	tajā	dau-

dzas	peldošas,	degošas	sveces?
2.	Sasilis	 gaiss	 izplešas,	 kļūst	 vieglāks	 un	 ceļas	

augšup.	Vai	tā	notiek	arī	ar	ūdeni	katlā,	kad	to	
silda	uz	plīts?	Paskaidro!

3.	Kā	putni	izmanto	konvekciju?

uzzini vairāk!Centrālapkure
Konvekciju	 izmanto,	veidojot	ēkas	centrālapku-
res	sistēmu.	Katlā	sakarsētais	ūdens	konvekcijas	
rezultātā	plūst	pa	caurulēm	uz	augšu	un	nokļūst	
dzīvokļu	radiatoros,	kur	karstais	ūdens	atdod	sil-
tumu	telpai.	Pēc	tam	atdzisušais	ūdens	aizplūst	pa	
citām	caurulēm	lejup	atpakaļ	uz	katlu.	Tur	ūdens	
no	 jauna	tiek	sasildīts,	un	riņķojums	atkārtojas.

Ēkas	centrālapkure

uzzini vairāk!konvekcija zemes mantijā 
Zemes	mantija	ir	daļēji	izkususi,	tā	spēj	lēni	plūst,	
tāpēc	konvekcijai	mantijā	 ir	būtiska	nozīme.	Kar-
stākā	mantijas	daļa	izplešas,	kļūst	vieglāka	un	ceļas	
augšup.	Šajās	vietās	notiek	Zemes	garozas	plātņu	
atdalīšanās	 un	 veidojas	 jauna	 garoza.	 Vēsākā	

	mantijas	daļa	ir	blīvāka	un	grimst	lejup.	Šeit	Zemes	
garozas	plātnes	malas	 iegrimst	mantijā.	Ne	visur	
mantijas	konvekcija	ir	tik	viendabīga,	kā	parādīts	
attēlā.	Dažviet	rodas	neregulāras,	augšup	vērstas	
plūsmas.

Noskaties	video	par	
gāzu	izplešanos.
maconis.lv/qr/1454

Kodols

Garoza

Mantija
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5. Kā eleKtro magnētisKie viļņi palīdz uztvert apKārtējo pasauli?

5.  nodaļa.  Kā eleKtromagnētisKie viļņi  palīdz uztvert apKārtējo pasauli?

Izlasi kopsavilkumu nodaļas beigās un atzīmē neskaidrās vietas. Pārlasi apgūstamos jautājumus un 

jēdzienus katra temata sākumā. Izvērtē, kā tev ir veicies nodaļas apguvē!

 Esmu iesācējs, jo nezinu daudzus faktus, jēdzienus un likumsakarības, nevaru bez palīdzības veikt 

eksperimentus, laboratorijas darbus un atrisināt uzdevumus.

 Esmu darītājs, jo zinu daļu faktu un jēdzienu, daļēji saprotu likumsakarības. Spēju veikt vienkāršus 

eksperimentus, laboratorijas darbus un atrisināt standarta uzdevumus.

 Esmu lietpratējs, jo zinu daudzus faktus un jēdzienus. Protu veikt eksperimentus un laboratorijas 

darbus, labi risinu uzdevumus.

 Esmu eksperts, jo zinu gandrīz visus faktus un jēdzienus. Viegli veicu eksperimentus un laboratori-

jas darbus, spēju tos uzlabot vai papildināt. Protu risināt nestandarta uzdevumus. Labprāt palīdzu 

klasesbiedriem.

Novērtē, kā tev veicās!

kopsavilkums uN jēdzieNu skaidrojums

•	 Elektronu svārstības rada mainīgu elektrisko 

lauku un mainīgu magnētisko lauku jeb elek-

tromagnētisko lauku, kas izplatās telpā elektro-

magnētisko viļņu veidā. Elektromagnētiskie viļņi 

vakuumā izplatās ar ātrumu 300 000 km/s. Mate-

riālā vidē to izplatīšanās ātrums ir mazāks.

•	 Elektromagnētiskos viļņus raksturo ar frekvenci, 

kuru mēra hercos, un viļņa garumu, kuru mēra 

metros. Viļņa garums ir attālums starp divām bla-

kus esošām viļņa virsotnēm vai ieplakām. Viļņa 

garums un frekvence ir apgriezti proporcionāli 

lielumi.

•	 Pēc frekvences elektromagnētiskos viļņus iedala 

šādi: radioviļņi, mikroviļņi, infrasarkanais staro

jums, gaisma, ultravioletais starojums, rentgen

starojums, gamma starojums. Jebkāda veida 

elektro magnētiskie viļņi pārnes enerģiju.

•	 Radioviļņiem un mikroviļņiem ir relatīvi liels 

viļņa garums, tie pārnes salīdzinoši nelielu ener-

ģiju. Radioviļņus un mikroviļņus galvenokārt 

izmanto informācijas pārraidei un sakariem.

•	 Ķermeņi, kas ir siltāki par apkārtējo vidi, izstaro 

infrasarkano starojumu. Infrasarkanā staro-

juma frekvence ir lielāka nekā mikroviļņiem un 

mazāka nekā gaismai. Infrasarkano starojumu 

izmanto sildīšanai, informācijas pārraidei un 

attēlu veidošanai.

•	 Gaismu izstaro stipri sakarsēti ķermeņi (gaismas 

avoti). Ķermeņus, kas nav gaismas avoti, var 

redzēt tāpēc, ka tie atstaro gaismu.

•	 Gaisma ir ļoti sīku daļiņu – fotonu plūsma. 

Gaisma izplatās taisnā virzienā. Gaismas ātrums 

vakuumā ir tāds pats kā citiem elektromagnētis-

kajiem viļņiem, 300 000 km/s.

•	 Vietās, kur gaisma no gaismas avota nenonāk, jo 

gaismas staru ceļā atrodas kāds necaurspīdīgs 

ķermenis, rodas ēna. Ja gaismas avots ir liels vai 

ķermeni apgaismo vairāki gaismas avoti, ķerme-

nim ir ne tikai ēna, bet arī pusēna.

•	 Izšķir difūzo atstarošanos un spoguļatstaroša-

nos. Difūzās atstarošanās gadījumā gaisma, kas 

krīt uz virsmu, tiek atstarota dažādos virzienos. 

Spoguļatstarošanās gadījumā gaisma atstarojas 

noteiktā virzienā un veidojas ķermeņa attēls. Pla-

kans spogulis veido vienlielu, šķietamu un spo-

guļsimetrisku priekšmeta attēlu.

•	 Leņķi, kurā gaisma krīt uz virsmu, sauc par kri-

šanas leņķi. Leņķi, kurā gaisma atstarojas no 

virsmas, sauc par atstarošanās leņķi. Abus leņ-

ķus mēra attiecībā pret virsmas perpendikulu. 

Gaismas atstarošanās leņķis ir vienāds ar kriša-

nas leņķi.

•	 Caurspīdīgā vielā (vidē) gaismas ātrums salīdzi-

nājumā ar vakuumu samazinās. Kad gaismas 

stars pāriet no vienas vides citā, gaismas ātruma 

izmaiņas dēļ notiek gaismas stara virziena 

maiņa – gaismas laušana. 

Kopsavilkums	un	jēdzienu	
skaidrojums ir sniegts katras 
nodaļas	beigās.

Sadaļa	“Pārbaudi	
sevi!”	katra	temata	
beigās	sniedz	tev	
iespēju	pārbaudīt	
sevi un rosina 
turpmākai	izziņai.

Katras	nodaļas	noslēgumā	ir	sadaļa	
“Novērtē,	kā	tev	veicās!”,	kas	sniedz	
iespēju	pašam	izvērtēt,	kā	ir	apgūtas	
konkrētas	prasmes.

Sadaļā	“Uzzini	
vairāk!”	ir	sniegti	
interesanti	fakti,	
kas	palīdz	izprast	
mācību	saturu	un	
nostiprināt	saikni	
ar	citiem	mācību	
priekšmetiem.

Grāmatai	ir	digitāls	
papild	saturs,	kas	
ļaus	uzzināt	vairāk	
par	dažādiem	
procesiem	un	izpildīt	
uzdevumus.

Sadaļā	“Proti,	dari,	
pēti!”	ir	piedāvāti	
gan	uzdevumu	
risināšanas	paraugi	
un	stratēģijas,	gan	
elementāri	aprēķina	
uzdevumi,	gan	
dažādu	domāšanas	
līmeņu	uzdevumi.
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Ievads

Šogad turpinām mācīties fiziku. Kā tu 
jau zini, fizika ir mācība par nedzīvo dabu. 
Pagājušajā gadā meklējām un atradām atbildes 
uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kā izpla-
tās skaņa, kāpēc ķermeņi peld, un daudziem 
citiem. Šogad pētīsim ne tikai siltuma, elek-
triskās un magnētiskās parādības, bet arī kos-
misko pasauli aiz mūsu planētas robežām.

Ievēro, ka fizika nav grūta, ja ir labi izprasti 
pamati. Šajā mācību gadā apgūsim jaunus liku-
mus, kas, kā zināms, ir eksperimentos iegūto 
rezultātu vispārinājums. Fizikas likumus 
matemātiski pieraksta ar formulu jeb kā funk-
cionālu sakarību starp lielumiem, jo tā iespē-
jams fizikālo parādību aprakstīt daudz īsāk un 
skaidrāk, nekā ar vārdiem.

Piemēram, Oma likums – strāvas stiprums 
vadītājā ir tieši proporcionāls spriegumam 
uz vadītāja galiem un apgriezti proporcionāls 
vadītāja elektriskajai pretestībai – ar formulu 

izsakāms šādi: I = U
R

. Turklāt funkcionālo 

sakarību saskatīšana dabas parādību un pro-
cesu raksturošanā vingrina un asina prātu, 
tāpēc ir noderīga pati par sevi. 

Arī šogad veiksim daudz eksperimentu un 
laboratorijas darbu, jo fizika ir eksperimentāla 
zinātne. Pat sarežģītākajai teorijai nav nekā-
das vērtības, ja to neapstiprina eksperiments. 
Tāpēc laboratorijas darbi ir pietuvināti īstam 
pētniecības procesam – mazāk ir pateikts 
priekšā, vairāk ir jāizdomā pašam, lai izdarītu 
savus mazus atklājumus.

Mācību procesā iegūtās zināšanas un pras-
mes tu varēsi izmantot ne tikai ikdienas dzīvē, 
kad, piemēram, droši jāizmanto elektriskās ierī-
ces, bet arī, lai precīzāk un skaidrāk izprastu 
pasauli, kurā dzīvojam. Tu turpināsi mācīties 
analizēt informāciju, izdarīt secinājumus un uz 
to pamata pieņemt lēmumus.

Cerams, ka šajā grāmatā tu spēsi rast vis-
maz 100 atbildes uz svarīgiem jautājumiem par 
to, kā iekārtota daba, kā darbojas dažnedažā-
das lietas un kā dabas likumus izmanto sadzīvē 
un tehnikā. 



Kā	siltums	izplatās	
un	maina	ķermeņu	

īpašības?1.
Rudenī	saule	silda	arvien	vājāk,	kļūst	vēsāks	un	dabā	notiek	
dažādas	pārmaiņas.	Aukstā	laikā	aizsalst	peļķes,	ejot	ārā,	
nepieciešams	valkāt	biezas	drēbes.	Neapšaubāmi,	dabā	
un	mūsu	dzīvē	siltuma	pārmaiņām	ir	ļoti	liela	nozīme.
Šajā	nodaļā	aplūkosim,	kā	rodas	un	izplatās	siltums,	kā	
to	var	izmērīt,	izmantot	un	saglabāt.	Noskaidrosim,	kādas	
pārmaiņas	notiek	ar	ķermeņiem,	ja	tos	karsē	vai	dzesē,	un	
cik	liela	ir	dabā	sastopamā	augstākā	un	zemākā	temperatūra.	
Runāsim	arī	par	to,	kā	sadegšanas	radīto	siltumu	izmantot	
cilvēka	labā.
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siltums	un	temperatūra

•	 kas ir temperatūra;
•	 kā un kādās vienībās mēra temperatūru;
•	 cik dažāda ir temperatūra dabā.

siltuma avots, temperatūra, termometrs, 
Celsija grāds, Kelvina grāds.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.1.

Aukstā laikā ir patīkami sildīties pie ugunskura vai kamīna. Kā 
rodas siltums? Galvenie dabiskie siltuma avoti ir Saule un uguns. 
Siltumu dod arī mākslīgie siltuma avoti – centrālapkures radiatori, 
elektriskie sildītāji, citas sildierīces. Tātad siltumu varam iegūt no 
sakarsētiem ķermeņiem.

Dabā notiek dažādas ar siltumu saistītas norises, kuras 
sauc par siltumparādībām. 

Siltumu izraisa arī berze. Piemēram, kad paberzē plaukstas, tās 
kļūst siltas. Berzes paņēmienu senatnē izmantoja uguns iegūšanai. 
Noasinātu nūjiņu ar loka palīdzību virpināja sausa koka iedobē, līdz 
koks sāka gruzdēt un aizdegās. Taču vairumā gadījumu berzes radītais 
siltums nav vēlams. Piemēram, urbis, ar kuru urbj metālu, sakarst un, 
ja to savlaicīgi neatdzesē, var tikt sabojāts. 

Kā mēs sajūtam siltumu? Siltumu sajūt ar ādu. Ikdienā ķermeņu 
sasiluma pakāpi mēdz raksturot ar vārdiem: auksts, vēss, silts, karsts.

Vai ķermeņu sasiluma pakāpi – temperatūru var izmērīt, pie-
mēram, ar roku? Protams, to var aptuveni noteikt, taču precīzi ne, 
turklāt reizēm tas var būt arī bīstami, ja ķermenis ir ļoti karsts vai 
auksts. Precīzāk temperatūru var izmērīt ar termometru. Termo-
metrā izmanto šādu īpašību: ja viela sasilst, tā izplešas.

Ķermeņa sasiluma pakāpi raksturo temperatūra t, kuru 
mēra īpašās vienībās – grādos. 

Šķidruma termometrs sastāv no stikla baloniņa un tam pievienotas 
tievas stikla caurulītes. Baloniņā ir iepildīts iekrāsots spirts vai 
dzīvsudrabs (dzīvsudraba termometrus izņem no aprites). Šķidrums 
sasilstot izplešas, un šķidruma stabiņš caurulītē ceļas augšup. Kad 
šķidrums atdziest, tas saraujas, un šķidruma stabiņš caurulītē saīsinās. 
Aiz caurulītes novieto skalu, kura iedalīta grādos un uz kuras uzrakstītas 
temperatūras vērtības. Ar šo termometru var izmērīt temperatūru 
robežās no –10 °C līdz +40 °C. Termometra iedaļas vērtība ir 1 °C. 

Visplašāk izmanto termometrus, kuriem ir Celsija skala, kas gra-
duēta Celsija grādos. Zviedru zinātnieks Anderss Celsijs šajā skalā 
par atskaites punktiem izraudzījās ledus kušanas temperatūru un 
ūdens vārīšanās temperatūru. Starp šiem punktiem intervāls ir 

Izkausēts	metāls	 
dod	daudz	siltuma.

Šķidruma	termometrs
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sadalīts 100 vienādās daļās, viena daļa atbilst vienam Celsija grā-
dam (°C). 

Ikdienā temperatūras mērīšanai lieto termometrus ar 
Celsija skalu un Celsija grādus (°C). 

Sadzīvē un tehnikā plaši lieto šķidruma termometrus. Āra tem-
peratūras noteikšanai galvenokārt lieto spirta termometrus, bet 
istabas temperatūras un karstu šķidrumu temperatūras mērīšanai 
lieto arī dzīvsudraba termometrus.

Kāpēc? Dzīvsudrabs sāk vārīties tikai +357 °C temperatūrā, ar 
to var izmērīt augstu temperatūru. Taču tas nav piemērots izman-
tošanai bargā ziemā, jo dzīvsudrabs sasalst –39 °C temperatūrā. 
Spirts sasalst tikai –114 °C temperatūrā. Ar spirta termometru var 
mērīt gaisa temperatūru pat Antarktīdā. Savukārt spirta termo-
metru nevar izmantot, piemēram, ļoti karsta ūdens temperatūras 
noteikšanai, jo spirts sāk vārīties +78 °C temperatūrā.

Temperatūras	dabā

Saules  
virsma

6000 °C

Dzelzs 
kūst

Ūdens 
vārās

Liesma

Karstākajā  
tuksnesī

Cilvēka  
ķermeņa  
normāla  
temperatūra

Ūdens sasalst  
ledū

Starpzvaigžņu telpā

1539 °C

ap 
1000 °C

100 °C

57 °C

36,6 °C

0 °C

– 270 °C

Bimetāla	termometrs Elektroniskais termometrs 

maconis.lv/qr/1439

Noskaties	video	
par Celsija skalu.

uzzini	vairāK!
temperatūras	dabā
Temperatūra	uz	zemeslodes	ir	ļoti	atšķirīga.	Viszemākā	gaisa	tempera-
tūra	(–89	°C)	reģistrēta	Vostokas	stacijā	(Antarktīda)	1983.	gadā,	visaugs-
tākā	gaisa	temperatūra	(+57	°C)	–	Nāves	ielejā	(ASV)	1913.	gadā.	Vulkānu	
izvirdumu	laikā	lavas	temperatūra	sasniedz	1300	°C.
Vēl	lielāks	karstums	un	aukstums	sastopams	kosmosā.	Mēness	virsma	
naktī	 atdziest	 līdz	 –170	°C.	 Viszemākā	 temperatūra	 ir	 starpzvaigžņu	
telpā:	 –270	°C.	 Arī	 vislielākā	 karstuma	 rekordi	 pieder	 kosmiskajiem	
objektiem.	Uz	Saules	virsmas	temperatūra	ir	+6000	°C,	bet	tās	centrā	–	
16	miljoni	grādu.	Pašu	karstāko	zvaigžņu	iekšienē	temperatūra	sasniedz	
5	miljardus	grādu!

Vienkāršs ir termometrs, kura izveidē izmantota bimetāla 
plāksnīte. Paaugstinoties temperatūrai, bimetāla plāksnīte arvien 
vairāk izliecas un pārvieto rādītāju pa termometra apaļo skalu. 
Bimetāla plāksnītes darbības princips sīkāk izskaidrots nākamajā 
mācību grāmatas tematā. Šādu termometru var izmantot visai 
augstas temperatūras mērīšanai, piemēram, cepeškrāsnī. 

Mūsdienās plaši lieto elektroniskos termometrus, kuru 
rādījumu var nolasīt uz ekrāna. Tajos temperatūras noteikšanai 
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izmanto metālu elektriskās īpašības vai siltuma starojumu. Piemē-
ram, ar termopāri, kas sastāv no divām kopā sakausētām dažādu 
metālu plāksnītēm, var izmērīt temperatūru pat keramikas apde-
dzināšanas vai stikla kausēšanas krāsnī, kur temperatūra sasniedz 
aptuveni +1000 °C.

Zinātnē izmanto Kelvina skalu, kur Kelvina grāds (K) jeb kel-
vins ir tikpat liels kā Celsija grāds, tikai Kelvina skala ir nobīdīta 
attiecībā pret Celsija skalu par 273,15 grādiem, jo tajā temperatūru 
skaita no absolūtās nulles, kas ir teorētiski viszemākā iespējamā 
temperatūra. 

uzzini	vairāK!Fārenheita	temperatūras	skala
Temperatūras	mērīšanai	izmanto	ne	tikai	Celsija	skalu.	Dažās	valstīs,	pie-
mēram,	ASV,	lieto	Fārenheita	skalu.	Dažkārt	grāmatā	var	izlasīt,	piemēram,	
šādu	teikumu:	“Bija	dzestrs,	temperatūra	bija	tikai	50	grādi.”	Skaidrs,	ka	šajā	
gadījumā	temperatūra	ir	mērīta	Fārenheita	grādos.	Fārenheita	skalā	0	grā-
diem	(°F)	atbilst	temperatūra,	kurā	kūst	ledus,	vārāmā	sāls	un	ožamā	spirta	
maisījums,	bet	100	°F	atbilst	nedaudz	paaugstināta	cilvēka	ķermeņa	tempe-
ratūra.	Viens	Fārenheita	grāds	ir	mazāks	nekā		viens	Celsija	grāds.

temperatūras	
izteikšana	 

dažādās	skalās	
lai pārietu no Fāren-
heita grādiem uz Celsija 
grādiem, no tempera-
tūras rādījuma jāatņem 
32 grādi un atlikums jā 
pareizina ar 5/9. 
t (°C) = (t (°F) – 32) × 5/9. 

lai pārietu no Celsija 
grādiem uz Kelvina grā 
diem, temperatūrai jā 
pieskaita 273,15 grādi. 
T (K) = t (°C) + 273,15°

dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1.	Uzzīmē	Celsija	termometra	skalu	un	atzīmē	tajā	nulli,	visaugstāko	un	viszemāko	gaisa	

temperatūru	uz	Zemes!
2.	Uzraksti	septiņus	īpašības	vārdus,	kas	raksturo	ķermeņu	sasiluma	pakāpi,	un	pieraksti,	

cik	liela	temperatūra,	tavuprāt,	tiem	atbilst!
3.	Aprēķini,	kādā	temperatūrā	Celsija	un	Fārenheita	termometrs	rādīs	vienādi!

proti,	dari,	pēti!

•	 Cik liela ir viszemākā iespējamā temperatūra dabā pēc Celsija skalas?
•	 Kāpēc aizdegas sērkociņš?
•	 Cik Celsija grādiem atbilst temperatūra 50 °F? 

pārbaudi	sevi!
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Malkas pagaļu sakārtošanai krāsnī vai kamīnā izmanto dzelzs 
kruķi. Kruķis liesmās ātri sakarst. Kā tas spēj uzkrāt siltumu? 
Pēc izskata taču karsts kruķis neatšķiras no auksta kruķa!

Ķermenim sasilstot, tā daļiņas – molekulas – sāk kustēties 
straujāk. Tas nozīmē, ka palielinās daļiņu kinētiskā enerģija.

Kādas izmaiņas notiek sasilstot? Cietās vielās palielinās mole-
kulu svārstību amplitūda. Šķidrumos molekulas stiprāk svārstās 
un biežāk pārlec. Gāzēs molekulas pārvietojas ar lielāku ātrumu. 

Kad ķermenis atdziest, molekulu ātrums atkal samazinās 
un daļiņu kinētiskā enerģija kļūst mazāka. Ķermeni veidojošo 
daļiņu haotiskā kustība ir vielas neatņemama īpašība. Tā var 
būt ātrāka vai lēnāka, taču pastāv vienmēr. Šo kustību sauc par 
siltumkustību.

Ķermeņa molekulu haotisko kustību sauc par siltum
kustību. 

siltumKustība	un	ķermeņu	
izplešanās

•	 kas ir siltumkustība;
•	 kā sasilstot izplešas cietas vielas, šķidrumi 

un gāzes;
•	 kā izmanto ķermeņu izplešanos siltuma 

ietekmē.

siltumkustība, ķermeņu izplešanās, 
absolūtā nulle.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.2.

Stienis sakarst.

Ķermenim	sasilstot,	molekulu	
siltumkustība	pastiprinās.

darbojies	pats!

eksperiments.	cietu	ķermeņu	izplešanās
Monētu	novieto	uz	koka	dēlīša,	kurā	iedzītas	divas	
nagliņas	tā,	lai	monēta	tik	tikko	varētu	izslīdēt	starp	
tām.	Tad,	turot	monētu	ar	pinceti,	to	sakarsē	spirta	
lampiņas	liesmā.	Kad	monētu	atkal	mēģina	izbīdīt	
starp	nagliņām,	monēta	iesprūst	starp	tām.	

Kāpēc?	Monētai	sasilstot,	molekulas	sāka	svār-
stīties	 straujāk	un	ar	 lielāku	amplitūdu,	 tām	bija	
nepieciešams	vairāk	vietas.	Monēta	izpletās.	

Vai	monētu	atkal	varēs	izbīdīt	starp	naglām,	kad	
tā	atdzisīs?

Eksperiments	ar	monētu	
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Cieti ķermeņi, kurus silda, izplešas. 

Monēta izpletās pavisam nedaudz. Tomēr tehnikā ir jāievēro cietu 
ķermeņu izplešanās, it īpaši – metālu izplešanās. Piemēram, 100 met-
rus gara dzelzceļa sliede, kas izgatavota no tērauda, sasilstot par 10 °C, 
pagarinās par 1 centimetru. Vai esi ievērojis spraugas sliežu savieno-
juma vietās? Tās vajadzīgas, lai sliedēm karstā laikā būtu kur izples-
ties. Līdzīgas spraugas ir izveidotas arī starp tiltu posmiem. Sapro-
tams, ka atdziestot notiek pretējs process – saraušanās. 

Arī no koka vai ķieģeļiem būvēta māja dienā, kad ir silts, izplešas 
un naktī, kad ir vēss, saraujas. Taču vairums būvmateriālu izplešas 
mazāk nekā tērauds, un to var neņemt vērā. Dažkārt tehnikā speciāli 
izmanto no īpašiem materiāliem izgatavotas detaļas, kas, mainoties 
temperatūrai, gandrīz nemaina savus izmērus. Viens no tādiem mate-
riāliem ir invars – dzelzs un niķeļa sakausējums.

uzzini	vairāK!bimetāla	plāksnīte	
Ja	 cieši	 savieno	 vara	 un	 invara	 plāksnīti	 un	 to	
sasilda,	 tad	 tā	 izliecas,	 jo	 varš	 savu	 īpašību	 dēļ	
izplešas	vairāk	nekā	invars.	Šādas	plāksnītes	sauc	
par	 bimetāla	 plāksnītēm	 un	 izmanto	 vienkāršos	
termometros,	kā	arī	sildierīču	(gludekļa,	elektriskās	
plīts,	elektriskā	sildītāja)	mehāniskajos	temperatū-
ras	 regulatoros.	 Kad	 bimetāla	 plāksnīte	 sakarst,	
tā	atliecas	un	 izslēdz	 sildierīci.	Pēc	kāda	 laika	 tā	
atdziest,	iztaisnojas	un	atkal	ieslēdz	sild	ierīci.

Kas,	montējot	sliedes,	šajā	
gadījumā	varētu	būt	izdarīts	
nepareizi?

Sakarstot	bimetāla	plāksnīte	atliecas	
un atvieno kontaktu.

šķidrumu	izplešanās
Vai arī šķidrumi un gāzes sasilstot izplešas? Protams. Arī šķidru-

mos un gāzēs notiek molekulu kustība, turklāt daudz straujāk nekā 
cietās vielās. 

Šķidrumi sasilstot izplešas vairāk nekā cietas vielas. 

darbojies	pats!

eksperiments
Veiksim	eksperimentu	ar	ūdens	izplešanos.	Kolbu	
pielej	pilnu	ar	 iekrāsotu	ūdeni,	aizkorķē	un	korķī	
iesprauž	 tievu	 stikla	 caurulīti.	 Karsējot	 kolbu	 uz	
spirta	lampiņas,	var	novērot,	kā,	ūdenim	izplešo-
ties,	caurulītē	paaugstinās	šķidruma	līmenis.	Pēc	
tam	kad	kolba	atdziest,	šķidruma	līmenis	caurulītē	
atkal	pazeminās.

Šķidruma	izplešanās
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darbojies	pats!

eksperiments.	gāzu	izplešanās	
Lai	 iepazītos	 ar	 gāzu	 izplešanos,	 veiksim	 šādu	
eksperimentu.	Kolbai,	kurā	ir	gaiss,	uzmauc	nepie-
pūstu	 rotaļu	baloniņu	un	kolbu	 ievieto	 traukā	ar	
karstu	ūdeni.	Gaiss	kolbā	sasilst,	izplešas	un	ieplūst	
baloniņā,	 kurš	 sāk	 piepūsties.	 Ja	 pēc	 tam	kolbu	
ieliek	traukā	ar	aukstu	ūdeni,	gaiss	kolbā	atdziest	
un	tā	tilpums	samazinās.	Baloniņš	atkal	saplok.	

Ja silda šķidrumus, to tilpums mainās nevienmērīgi atšķirībā no 
cietām vielām. Jo augstāka temperatūra, jo straujāk izplešas šķid-
rums. Vienīgais izņēmums ir dzīvsudrabs – metāls, kas ir šķidrs ista-
bas temperatūrā. Dzīvsudrabs sasilstot izplešas vienmērīgi. Šī iemesla 
dēļ dzīvsudrabu izmanto precīzos termometros. 

uzzini	vairāK!

uzzini	vairāK!

absolūtās	nulles	temperatūra	
Jo	zemāka	ķermeņa	temperatūra,	jo	lēnāka	to	vei-
dojošo	daļiņu	siltumkustība.	Var	secināt,	ka	dabā	
jāpastāv	 zemākajai	 iespējamajai	 temperatūrai	 –	
absolūtajai	nullei.	Kad	ķermeņa	temperatūra	tuvo-
jas	 absolūtajai	 nullei,	molekulu	 kustības	 ātrums	
arī	tuvojas	nullei.	Absolūtās	nulles	temperatūra	ir	

−273,15	°C.	Teorētiski	ir	pamatots,	ka	absolūtās	nul-
les	temperatūru	tomēr	sasniegt	nevar.	Daļiņas	nav	
iespējams	 pilnībā	 apstādināt.	 Praksē	 viszemākā	
iegūtā	temperatūra	ir	aptuveni	0,0000000001	grā-
dus	virs	absolūtās	nulles.

ūdens	–	neparasts	šķidrums
Ja	ūdeni	dzesē	līdz	+4°C,	tas	sarau-
jas,	 taču	 vēl	 zemākā	 temperatūrā	
ūdens	 atkal	 sāk	 izplesties.	 Ļoti	
stipri	ūdens	 izplešas	 sasalstot.	No	
praktiskā	 viedokļa	 tas	 ir	 gan	 labi,	
gan	slikti.	Slikti	tāpēc,	ka	sasalstot	
ūdens	 izplešas	 un	 var	 saplēst	
trauku,	kurā	atrodas.	Šī	iemesla	dēļ	
var	 saplīst	 ledusskapja	 saldētavā	
ievietota	stikla	pudele	ar	limonādi.	
Ja	ēku,	kurā	ir	centrālapkure,	ziemā	
nekurina,	ūdens	caurulēs	un	radia-
toros	sasalst	un	saplēš	tos.

Savukārt	šīs	pašas	ūdens	 īpašī-
bas	dēļ	upes	un	ezeri	ziemā	neaiz-
salst	līdz	dibenam.	Ūdens	sasalstot	
izplešas,	un	tā	blīvums	samazinās.	
Tādēļ	ledus	ir	vieglāks	nekā	ūdens	
un	peld	virspusē.	Tas	 izveido	tādu	
kā	vāku,	kas	kavē	aukstā	gaisa	pie-
kļūšanu	 ūdenskrātuvei	 un	 tās	 pil-
nīgu	aizsalšanu.	Visblīvākais	ūdens	
ir	 +4°C	 temperatūrā,	 tādēļ	 tas	 no	
grimst	ūdenskrātuves	dziļumā.	Tur	
pārziemo	 zivis,	 mīt	 arī	 citi	 ūdens	
dzīvnieki	un	augi.

Noskaties	video	par	ezera	
ūdens	atdzišanu.
maconis.lv/qr/1445

Istabas	temperatūrā	
dzīvsudrabs	ir	šķidrums.

Ezers	vasarā	un	ziemā

Gāzu	izplešanās	un	saraušanās

Noskaties	video	par	
termoskopu.
maconis.lv/qr/1442
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darbojies	pats!eksperiments	mājās
Ja	ir	iestājies	samērā	auksts	laiks,	veic	šādu	eksperimentu!	Izej	ārā	un	stingri	
piepūt	rotaļu	balonu!	Pagaidi	dažas	minūtes,	lai	gaiss	tajā	atdziest,	piepūt	
vēl	un	tad	ienes	balonu	siltā	istabā!	Visticamāk,	ka	balons	pārsprāgs	–	gaiss	
tajā	sasils	un	tieksies	izplesties.	Spiediens	uz	balona	sienām	palielināsies,	un	
balons	pārplīsīs.

•	 zēns nevar atskrūvēt burkas metāla vāku, jo tas ir ļoti cieši aizskrūvēts.  
Kā varētu atvieglot tās atvēršanu, izmantojot zināšanas par cietu ķermeņu izplešanos?

•	 Kas ziemā notiktu ar ezeru, ja ūdens sasalstot turpinātu sarauties?
•	 Kā tu domā, cik liela ir dabā iespējamā visaugstākā temperatūra?

pārbaudi	sevi!

Gāzes sasilstot izplešas daudz vairāk nekā šķidrumi.

Šo gāzu īpašību izmanto gāzes termometros, ar kuriem var 
izmērīt temperatūru ar precizitāti līdz 0,001 °C.

Gāzes	termometri

proti,	dari,	pēti!dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1. Kas	notiek	ar	akmeni,	ja	tas	ilgstoši	dienā	siltumā	izplešas,	bet	naktī	vēsumā	saraujas?
2. Vai	arī	tu	izpleties,	sildoties	pirtī?	Paskaidro,	kas	karstumā	notiek	ar	tavu	ķermeni	un	ar	

to	veidojošajām	molekulām!	Vai	tavu	izplešanos	varētu	pamanīt?
3. Gaisu	veidojošo	gāzu	molekulu	kustības	ātrums	istabas	temperatūrā	ir	apmēram	500	m/s,	

gluži	kā	šautenes	lodei.	Kāpēc	tu	nejūti,	ka	ādu	“apšauda”	mazas	bumbiņas?	Kādu	fizi-
kālu	parādību	(iedarbību	uz	ķermeņiem)	rada	viss	gaisu	veidojošo	molekulu	kopums?
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Kas notiks, ja telpā uz vairākām stundām atstās krūzi ar 
karstu tēju un dzēriena glāzi ar ledus gabaliņiem? Tēja atdzisīs 
līdz istabas temperatūrai, bet ledus izkusīs un dzēriens sasils 
līdz istabas temperatūrai. Būs iestājies siltuma līdzsvars. 
Paskaidro saviem vārdiem, kas ir siltuma līdzsvars! 

Kur vien pastāv temperatūru starpība, notiek siltuma 
pārnese no siltākas vietas uz aukstāku tik ilgi, kamēr 
ķermeņu temperatūra izlīdzinās. 

Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka siltuma pārnese dabā notiek 
trijos veidos – kā

•	 siltumvadīšana,
•	 konvekcija,
•	 siltumstarojums. 

siltumvadīšana	
Ja karstā dzērienā ieliek metāla karotes galu, drīz vien 

sakarst visa karote. Kā siltums nokļūst otrā karotes galā? Tajā 
vietā, kur temperatūra paaugstinās, metāla atomi sāk kustēties 
straujāk un iekustina blakusesošās lēnākās daļiņas. Tās savu-
kārt iekustina vēl tālāk esošās daļiņas, līdz visā karotē daļiņas 
ir sākušas kustēties straujāk un karote ir sakarsusi. 

Līdzīgi siltumvadīšana notiek arī citos ķermeņos, taču dažā-
das vielas siltumu vada atšķirīgi. Vielas var raksturot ar to sil
tumvadītspēju – spēju nodrošināt siltuma pārnesi. Pannas 
un katlus izgatavo no metāla, lai tie ātri pievadītu siltumu 
pagatavojamajam ēdienam. Toties trauku rokturus izgatavo no 
plastmasas vai koka, lai tie neapdedzinātu rokas.

Metāliem ir liela siltumvadītspēja,  
bet gāzēm – maza. 

Padomā, kāpēc tā ir! 

siltumvadīšana

•	 kas ir siltuma līdzsvars un siltuma 
 pārnese;

•	 kā notiek siltumvadīšana;
•	 kā izmanto siltumizolācijas materiālus.

siltuma līdzsvars, siltuma pārnese, 
siltumvadīšana, siltumvadītspēja, 
siltumizolācijas materiāli.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.3.

Attēlā	ar	sarkanajām	bultām	
parādīts	siltuma	pārneses	virziens.

Siltumvadīšana

Glāze  
ar karstu 

tēju

Glāze  
ar aukstu 
dzērienu

Noskaties	video	par	
siltumapmaiņu	un	
temperatūras	izmaiņu.
maconis.lv/qr/1448
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1.3. Siltumvadīšana

Materiālus, kuros siltumvadīšanas process noris lēni, 
sauc par siltumizolācijas materiāliem.

Labi pazīstams siltuma izolators ir gaiss. Kāpēc logiem ir 
dubultas rūtis, pat modernajās logu paketēs ir divi līdz trīs  
stikli? Gaisā un arī citās gāzēs molekulas atrodas salīdzinoši 
tālu cita no citas un saduroties tikai pakāpeniski pārnes sil-
tumenerģiju. Tāpēc arī starp loga stikliem “iesprostotais” gaiss 
kavē siltuma aizplūšanu no telpas. Ja logiem būtu tikai viens 
stikls, zudumi būtu ievērojami lielāki, jo stikls ir samērā labs 
siltuma vadītājs.

Labi siltuma izolatori ir arī minerālvate, putuplasts un citi 
siltumizolācijas materiāli, kurus izmanto ēku celtniecībā. Tie 
visi ir poraini un satur daudz gaisa.

liela	 
siltum

vadītspēja

maza	
siltum

vadītspēja

Sudrabs Gaiss

Varš Plastmasa

Alumīnijs Koks

Dzelzs Putuplasts

darbojies	pats!

eksperiments
Lai	pārliecinātos	par	dažādu	materiālu	atšķirīgo	sil-
tumvadītspēju,	veiksim	šādu	eksperimentu.	Glāzē	
ar	karstu	ūdeni	ieliek	pēc	iespējas	vienāda	resnuma	
un	garuma	metāla,	plastmasas	un	stikla	stienīšus	
vai	 karotītes	 un	 seko	 to	 sasilšanai,	 pārbaudot	 to	
temperatūru	ar	roku.	

Kurš	priekšmets	sasilst	visātrāk,	kurš	–	vislēnāk?	
Pirmais	sasils	metāla	priekšmets,	tad	–	stikls,	bet	
plastmasas	 priekšmeta	 sasilšana	 gandrīz	 nebūs	
jūtama.

uzzini	vairāK!

uzzini	vairāK!

vai	kažoks	silda?	
Ja	istabā	paņem	rokā	metāla	un	plastmasas	priekšmetu,	piemēram,	
šķēres	un	plastmasas	lineālu,	šķēres	šķiet	aukstākas,	bet	lineāls	–	sil-
tāks.	Vai	to	temperatūra	atšķiras?	Ar	termometru	var	pārliecināties,	
ka	tā	nav.	Šķēres	tikai	šķiet	aukstākas,	jo	metāls,	būdams	labs	siltuma	
vadītājs,	strauji	aizvada	no	rokas	siltumu,	bet	plastmasa	siltuma	aiz-
plūšanu	kavē.	Arī	sega	un	kažoks	patiesībā	nesilda,	bet	tikai	kavē	ķer-
meņa	siltuma	aizplūšanu.

dzīvnieki	ziemā	
Dzīvniekus	no	atdzišanas	pasargā	vilna	vai	dūnas,	kurās	starp	mati-
ņiem	ir	daudz	gaisa.	Putni	aukstumā	sabožas,	lai	starp	spalvām	varētu	
ieplūst	vairāk	gaisa.	Arī	tauku	kārta,	kāda	ir	ūdensputniem,	vaļiem,	
roņiem	un	valzirgiem,	palīdz	saglabāt	siltumu.	

Pat	sniegu	iespējams	izmantot	kā	siltumizolācijas	materiālu.	Snie-
gavētrā	iekļuvušie	cilvēki	var	ierakties	sniegā,	lai	nenosaltu.	Inuīti	no	
blīva	sniega	būvē	mājas	–	iglas.	

Siltumu	izolējošs	logs

Uzboztas	spalvas	saglabā	siltumu.
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1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

Tā kā liela daļa siltumizolācijas materiālu ir sintētiski, tie 
gandrīz nemaz nenoārdās un, nokļuvuši dabas vidē, piesārņo 
to. Tāpēc, piemēram, karsto produktu porainais iesaiņojums 
noteikti jāizmet atkritumu urnā.

darbojies	pats!eksperiments	mājās	
Noliec	uz	galda	divas	monētas,	pats	aizgriezies	un	liec	draugam	vienu	
no	monētām	minūti	paturēt	rokā,	cieši	to	saspiežot!	Pēc	tam	monētas	
pēc	kārtas	pieliec	pie	augšlūpas	un	izliecies,	ka	paosti	tās.	Tu	varēsi	
pārsteigt	draugu	un	“saost”,	kura	no	monētām	bijusi	viņam	rokās,	jo	
viena	monēta	būs	siltāka	nekā	otra.

uzzini	vairāK!siltuma	zudumi	ēkās	
Lai	arī	kā	ēka	būtu	siltināta,	siltums	no	tās	aizplūst	caur	jumtu,	sie-
nām,	logiem	un	grīdu.	Caur	ēkas	ārsienām,	pamatiem	un	bēniņiem	
ēka	zaudē	siltumu	siltumvadīšanas	ceļā.	Logu	šķirbās,	gar	durvīm	un	
caur	skursteni	“staigā	caurvējš”	–	arī	te	rodas	siltuma	zudumi.	Tāpēc,	
būvējot	ēku,	 ir	 svarīgi	pareizi	 izvēlēties	 celtniecības	materiālus	un	
neatstāt	spraugas.	Taču	ēka	nedrīkst	būt	pavisam	hermētiska,	 tajā	
jābūt	ventilācijai,	lai	nesakrātos	mitrums.

Siltuma	zudumi	ēkā

Jumts  
20 %

Logi  
25 %

Durvis  
15 %

Sienas 
30 %

Grīda 
10 %

dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1. Apraksti,	kad	minētajās	situācijās	iestāsies	siltuma	līdzsvars!

Ogas ieliek	ledusskapja	saldētavā.
veļu iemērc	karstā	ūdenī.
Katlu ar	uzvārītu	putru	noņem	no	plīts.

2. Kā	tu	varētu	salīdzināt	dažādu	audumu	siltumvadītspēju?
3. Vasarā	saldējumu	uz	ielas	pārdod	no	ratiņiem,	uz	kuriem	uzmontēta	liela	kaste.	Apraksti,	

kādai	ir	jābūt	saldējuma	uzglabāšanas	kastes	kon	strukcijai,	lai	saldējums	tik	drīz	neizkustu!

proti,	dari,	pēti!

•	 Kāpēc metāli siltumu vada vislabāk, bet gāzes – vissliktāk?
•	 Kādus paņēmienus izmanto cilvēki, lai ziemā izvairītos no siltuma zudumiem?
•	 Kāpēc kafejnīcās ēdienu līdznešanai iesaiņo poraina materiāla kastītē? 

pārbaudi	sevi!

maconis.lv/qr/1451

Izpildi	uzdevumu	
par	siltuma	pārnesi.
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1.3. Siltumvadīšana

darbojies	pats!
pētnieciskais	darbs.	siltumizolācijas	pārklājums
darba	 uzdevums.	 Darbojoties	 grupās,	 skolēni	
izveido	pēc	iespējas	labāku	siltumizolācijas	pārklā-
jumu	stikla	traukam	ar	karstu	ūdeni.	Pirms	darba	
sākšanas	 vienojas,	 ka	visi	 izmantos	 vienāda	bie-
zuma	pārklājumu,	piemēram,	0,5	cm.
piederumi.	 Dažādi	materiāli	 pārklājuma	 izgata-
vošanai	(papīra	dvieļi,	auduma	dvieļi,	iepakojuma	
kartons,	burbuļplēve,	polistirols,	ko	 izmanto	kar-
sto	 ēdienu	 iepakošanai),	 neliels	 aizverams	 stikla	
trauks,	piemēram,	0,5	l	stikla	burka	ar	vāku,	termo-
metrs,	hronometrs,	šķēres,	līmlente,	karsts	ūdens	
(uz	visu	klasi).
darba	gaita.
1. Plānošana.	Skolēni	izpēta	pārklājuma	paraugus,	

grupā	īsi	apspriež,	kuru	materiālu	izvēlēsies	un	
kāpēc.

2. Ap	stikla	trauku	izveido	noteikta	biezuma	pārklā-
jumu	no	izvēlētā	materiāla.	Pārklājuma	augšda-
ļai	jābūt	noņemamai.

3. Skolotājs	pārbauda,	vai	ievērots	pārklājuma	bie-
zums,	ielej	traukā	karstu,	taču	ne	verdošu	ūdeni,	
cieši	 aizvāko	 trauku	 un	 noliek	 to	 uz	 skolēnu	
galda.	 Ūdens	 tilpumam	 un	 temperatūrai	 visu	
grupu	traukos	jābūt	vienādai.

4. Skolēni	uzliek	trauka	augšdaļai	siltumizolācijas	
pārklājumu	un	uzņem	laiku	20	minūtes.

5. Kamēr	 ūdens	 trauks	 lēni	 dziest,	 sameklē	 un	
apkopo	informāciju	par	siltumizolācijas	materiālu	
izmantošanu	būvniecībā,	jau	uzbūvētu	ēku	siltinā-
šanu,	 siltuma	enerģijas	efektīvu	 izmantošanu	un	
taupīšanu,	dažādiem	ēku	apkures	veidiem,	u.	tml.	
(katra	 grupa	 par	 savu	 tematu).	 Uz	 lielas	 papīra	
lapas	izveido	prezentāciju	par	šo	tematu.

rezultāti.	Kad	noliktais	laiks	pagājis,	noņem	pār-
klājumu,	 atver	 trauku,	 samaisa	 ūdeni,	 precīzi	
izmēra	un	pieraksta	ūdens	temperatūru.	ar	karstu	
ūdeni	jārīkojas	uzmanīgi!	Jo	lielāka	ir	ūdens	beigu	
temperatūra,	jo	efektīvāks	ir	izveidotais	siltumizo-
lācijas	pārklājums.
secinājumi.
Salīdzini	 ūdens	 beigu	 temperatūru	 traukos	 un	
izdari	secinājumu	par	piemērotāko	materiālu	sil-
tumizolācijas	pārklājuma	izgatavošanai.	Savu	vie-
dokli pamato.
pēc	praktiskā	darba.
Nākamajā	 fizikas	 stundā	 skolēni	 prezentē	 apko-
poto	informāciju.

Vai	vecas	avīzes	varētu	 izmantot,	 lai	aukstā	 laikā	
kedās	nesaltu	kājas?
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Otrais siltuma izplatīšanās veids ir konvek
cija, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē 
“sanešana, piegāde”.

Kāpēc siltais gaiss ceļas uz augšu, nevis 
virzās uz leju? Sasilstot gaisa molekulas sāk 
kustēties straujāk, un tām nepieciešams vai-
rāk vietas. Gaiss virs sveces izplešas, un tā blī-
vums samazinās. Kā noskaidrojām, mācoties 
par cēlējspēku gāzēs, mazāk blīvs gaiss ir vieg-
lāks un ceļas augšup. No sāniem svecei pieplūst 
arvien jaunas gaisa porcijas, kas arī sasilst un 
ceļas augšup. Rodas gaisa plūsma. 

Konvekcijas procesā var izdalīt divas daļas: 
pirmkārt, blīvumu starpības dēļ rodas kustība; 
otrkārt, šī kustība pārnes siltumu.

Lai telpas apsildei būtu iespējams izmantot 
konvekciju, centrālapkures radiatorus novieto 
tuvu grīdai. Radiatori sasilda pie grīdas esošo 
gaisu, un tas ceļas augšup. Sasilušais gaiss 
atdod savu siltumu apkārtējam gaisam, sienām 
un griestiem. Pārējā telpas daļā esošais vēsā-
kais gaiss, kas ir blīvāks un smagāks, grimst 
lejup. Tas nonāk radiatoru apkaimē, kur tiek 
sasildīts un ceļas augšup. Telpā rodas gaisa cir-
kulācija, un visa telpa sasilst.

KonveKcija

•	 kas ir konvekcija un kā tā rodas;
•	 kādās vielās notiek konvekcija;
•	 kā praktiski izmanto konvekciju.

siltuma pārnese, konvekcija.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.4.

uzzini	vairāK!sveču	dzirnaviņas
Uzskatāms	konvekcijas	piemērs	 ir	sveču	dzirna-
viņas,	kuras	pārdod	kā	rotājumu	Ziemassvētkos.	
Virs	degošām	svecēm	novieto	plāna	metāla	ripu	
ar	 spārniņiem.	 Sveču	 liesma	 sakarsē	 gaisu,	 tas	
ceļas	 augšup	 un	 iegriež	 dzirnaviņu	 spārniņus.	
Tātad	konvekcijā	siltumu	pārnes	pati	viela.	Sasi-
lušais	gaiss	ceļas	augšup	un	vienlaikus	pārnes	arī	
siltumu.

Sveču	dzirnaviņas
Konvekcija	telpā
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Konvekcijai dabā ir ļoti liela nozīme. Konvekcija lielā mērā 
nosaka laikapstākļus uz zemeslodes. Dažādi Zemes virsmas 
apgabali saņem dažādu Saules izstarotā siltuma daudzumu. 
Piemēram, siltais gaiss plūst augšup no ekvatora apgabaliem, 
kurus Saule apspīd visvairāk, un pārvietojas polu virzienā. 
Nevienmērīgs siltuma sadalījums uz Zemes rada arī okeānu 
straumes, kas pārnes daļu siltuma polu virzienā. 

Reizēm konvekcijas plūsmas gaisā var saskatīt. Saulainā 
vasaras dienā gaiss virs smiltīm vai akmeņiem virmojot un trī-
suļojot ceļas augšup. 

Konvekcija ir iespējama gāzēs. Vai konvekcija ir iespējama 
arī šķidrumos? 

Konvekcija ir siltuma pārnese, ko veic vielas kustība 
šķidrumos un gāzēs. 

uzzini	vairāK!telpu	apsilde	ar	silto	 
gaisu	no	krāsns	
Pēdējā	laikā	bieži	iz		manto	taupības	krāsniņas,	no	
kurām	karstais	gaiss	pa	caurulēm,	kas	novietotas	
pie	 griestiem,	 plūst	 uz	 istabām.	 Šajā	 gadījumā	
konvekcija	 ir	 kavēta,	 un	 nepieciešama	 samērā	
spēcīga	karstā	gaisa	plūsma,	lai	siltais	gaiss	pie-
pildītu	visu	istabu.	

uzzini	vairāK!veiksmīgs	lidojums	 
ar	planieri	
Gaisa	konvekcijas	plūsmas	 izmanto	arī	planieru	
lidojumos.	 Lidmašīna	 uzvelk	 planieri	 gaisā	 un	
palaiž	 brīvā	 lidojumā.	 Vislabāk	 lidojums	 izdo-
das	saulainā	laikā,	jo	tad	zemes	virskārta	sasilst.	
Sasilst	un	ceļas	augšup	arī	virs	tās	esošais	gaiss.	
Ja	 planiera	 pilots	 atrod	 šīs	 augšupejošās	 gaisa	
plūsmas,	 tad,	 kaut	 gan	 planierim	 nav	 motora,	
viņš	var	pat	pacelties	augstāk	un	veikt	ilgu	un	tālu	
lidojumu. 

Planieris
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1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

Ūdeni un citus šķidrumus traukā silda no 
apakšas. Kas notiktu, ja ūdeni sildītu no aug-
šas? Virspusē ūdens kļūtu arvien karstāks, 
bet apakšā saglabātos auksts ūdens. Šajā gadī-
jumā nenotiktu konvekcija. 

To var uzskatāmi novērot, saulainā bezvēja 
dienā peldoties ezerā. Virspusē ūdens ir saulē 
sasilis, bet dziļumā tas var būt ļoti auksts. 
Protams, ja ūdeni sildītu ilgstoši, tas viscaur 
sasiltu siltumvadīšanas rezultātā. 

Vai konvekcija ir iespējama arī cietās vielās? 
Cietās vielās konvekcija nav iespējama, jo 

cietā ķermenī nenotiek vielas kustība, bet šķid-
rumos tā notiek.

darbojies	pats!eksperiments
Sildot	 traukā	ūdeni,	kurā	 iebērtas	 tējas	 lapiņas,	
var	 redzēt,	 kā	 tās	 līdz	 ar	 sasilušajām	 šķidruma	
plūsmām	pārvietojas	augšup.	Savukārt	aukstais	
ūdens	no	glāzes	augšdaļas	grimst	 lejup	un	velk	
līdzi	 tējas	 lapiņas.	Tādā	veidā	ūdens	pārnes	sil-
tumu un notiek konvekcijas process.

Konvekcija	šķidrumā

uzzini	vairāK!dienas	un	nakts	brīze	
Ja	nav	stipra,	noteikta	virziena	vēja,	tad	jūras	krastā	
ir	novērojama	dienas	un	nakts	brīze.	Saulainā	dienā	
no	rīta	zeme	sasilst	ātrāk	nekā	jūra.	Siltais	gaiss	virs	
sauszemes	ceļas	augšup,	un	aukstais	gaiss	no	jūras	
ieplūst	tā	vietā.	Dienas	brīze	pūš	no	jūras	uz	krastu.	

Vakarā	zeme	atdziest	ātrāk	nekā	jūra,	tādēļ	naktī	
notiek	pretējais	–	no	jūras	paceļas	siltais	gaiss,	bet	
aukstais	gaiss	plūst	no	sauszemes	uz	 jūru.	Nakts	
brīze	pūš	no	krasta	uz	jūru.	Šie	vēji	jāņem	vērā	zvej-
niekiem,	kas	dodas	jūrā	zvejot.	

Dienas	brīze Nakts	brīze

Noskaties	video	par	
konvekciju	šķidrumos.
maconis.lv/qr/1457
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•	 Kā telpā sasiltu gaiss, ja centrālapkures 
radiatori būtu novietoti pie griestiem? 

•	 Kā izmantot konvekciju, lai telpā ierīkotu 
ventilāciju? 

•	 balstoties uz gāzu konvekcijas aprakstu, 
izskaidro, kādas pārmaiņas notiek 
ar molekulām, sildot ūdeni! 

pārbaudi	sevi!

proti,	dari,	pēti!dažādu	 
domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1.	Vai	traukā	var	uzsildīt	ūdeni,	ieliekot	tajā	dau-

dzas	peldošas,	degošas	sveces?
2.	Sasilis	 gaiss	 izplešas,	 kļūst	 vieglāks	 un	 ceļas	

augšup.	Vai	tā	notiek	arī	ar	ūdeni	katlā,	kad	to	
silda	uz	plīts?	Paskaidro!

3.	Kā	putni	izmanto	konvekciju?

uzzini	vairāK!centrālapkure
Konvekciju	 izmanto,	veidojot	ēkas	centrālapku-
res	sistēmu.	Katlā	sakarsētais	ūdens	konvekcijas	
rezultātā	plūst	pa	caurulēm	uz	augšu	un	nokļūst	
dzīvokļu	radiatoros,	kur	karstais	ūdens	atdod	sil-
tumu	telpai.	Pēc	tam	atdzisušais	ūdens	aizplūst	pa	
citām	caurulēm	lejup	atpakaļ	uz	katlu.	Tur	ūdens	
no	 jauna	tiek	sasildīts,	un	riņķojums	atkārtojas.

Ēkas	centrālapkure

uzzini	vairāK!Konvekcija	zemes	mantijā	
Zemes	mantija	ir	daļēji	izkususi,	tā	spēj	lēni	plūst,	
tāpēc	konvekcijai	mantijā	 ir	būtiska	nozīme.	Kar-
stākā	mantijas	daļa	izplešas,	kļūst	vieglāka	un	ceļas	
augšup.	Šajās	vietās	notiek	Zemes	garozas	plātņu	
atdalīšanās	 un	 veidojas	 jauna	 garoza.	 Vēsākā	

	mantijas	daļa	ir	blīvāka	un	grimst	lejup.	Šeit	Zemes	
garozas	plātnes	malas	 iegrimst	mantijā.	Ne	visur	
mantijas	konvekcija	ir	tik	viendabīga,	kā	parādīts	
attēlā.	Dažviet	rodas	neregulāras,	augšup	vērstas	
plūsmas.

Noskaties	video	par	
gāzu	izplešanos.
maconis.lv/qr/1454

Kodols

Garoza

Mantija
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Tu droši vien jau būsi ievērojis, ka, tuvinot roku krāsns sāniem, 
krāsns siltumu var sajust jau no attāluma, nemaz nepieskaroties krās-
nij. Ļoti labi var sajust siltumstarojumu, kas strāvo no kamīna lies-
mas, ugunskura un Saules. 

Šo siltuma izplatīšanās veidu dēvē par siltumstarojumu, zināt-
niskā valodā to sauc par infrasarkano starojumu.

Jo karstāks ir ķermenis, jo intensīvāks ir tā siltumstarojums. 

Siltumstarojums ir neredzams starojums, ko izstaro visi 
ķermeņi, kuru temperatūra ir augstāka nekā apkārtējās vides 
temperatūra. 

Siltumstarojumu nevajadzētu sajaukt ar konvekciju, jo konvekcija 
lielākoties pārnes siltumu augšup, bet siltumstarojums izplatās uz 
visām pusēm, arī uz leju. Piemēram, virs ieslēgta elektriskā sildītāja 
galvenokārt var sajust siltumu, kuru konvekcijas ceļā pārnes sasilu-
šais gaiss kopā ar siltumstarojumu, bet zem sildītāja var sajust tikai 
siltumstarojumu.

Saule ir galvenais siltuma avots uz Zemes. Kādā veidā Saules sil-
tums nonāk uz Zemes? Tam taču jāpārvar 150 miljoni kilometru kos-
miskā tukšuma, kas šķir mūsu planētu no Saules! Tas nevar notikt sil-
tumvadīšanā, jo kosmoss ir bezgaisa telpa (gandrīz pilnīgs vakuums) 
un tajā nav gaisa, caur kuru siltumam izplatīties. Nav iespējama arī 
konvekcija, jo nav gaisa plūsmu, kas pārnestu siltumu. Saules siltums 
nonāk uz Zemes siltumstarojuma veidā. Siltumstarojums var izplatī-
ties arī pilnīgā tukšumā. 

siltumstarojums

•	 ka siltumstarojums ir tas pats, kas 
infrasarkanais starojums;

•	 kā izplatās siltumstarojums;
•	 kā praktiski izmanto siltumstarojuma 

īpašības.

siltuma pārnese, siltumstarojums, 
infrasarkanais starojums, termoss, 
infrasarkanais termometrs.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.5.

Ugunskurs

Siltumstarojums

Konvekcija

Saules siltumstarojums sasilda Zemi.
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1.5. SILtumStArOjumS

Kāda virsma varētu atstarot visvairāk siltumstarojuma? 
Ir konstatēts, ka šādai virsmai jābūt gludai un spožai kā 
spogulim. Reizēm tūristi izmanto “termosegu” – ar alumī-
nija slāni pārklātu plēvi. Tā ir viegla, aizņem maz vietas, 
un to var izmantot divējādi. Guļot sega atstaro atpakaļ 
cilvēka ķermeņa izstaroto siltumu, neļaujot tam aizplūst 
apkārtējā telpā. To var izmantot, arī lai paglābtos no kar-
stajiem saules stariem. Līdzīgus tērpus valkā cilvēki, kam 
jāstrādā lielā karstumā,– ugunsdzēsēji un tēraudlējēji. 

darbojies	pats!
eksperiments
Uz	piecām	minūtēm	zem	jaudīgas	kvēlspuldzes	vai	infrasarkano	
staru	 lampas	novieto	baltu	un	melnu	papīra	 lapiņu.	Pēc	 tam	
izslēdz	spuldzi	un	lapiņas	patausta	vai	izmēra	to	temperatūru	
ar	infrasarkano	termometru.	Kura	lapiņa	sasilusi	vairāk?	Melnā	
lapiņa.	No	pieredzes	ir	zināms,	ka	melnas	drēbes	spēcīgāk	“pie-
velk”	sauli.	Bet	kāpēc?	Melna	virsma	uztver	un	patur	gandrīz	
visu	siltumstarojumu,	bet	balta	virsma	lielu	daļu	siltumstaro-
juma	atstaro	un	sasilst	maz.	Karstā	laikā	ieteicams	valkāt	gaišu	
apģērbu,	jo	tas	Saules	staros	sakarst	mazāk	nekā	tumšs	apģērbs.	
Eksperimentu	var	izvērst,	izmantojot	dažādu	krāsu	lapiņas.

Kā	ģērbties	tuksnesī

uzzini	vairāK!
saules	sildītājs	
Tā	kā	melna	virsma	saulē	stipri	sasilst,	šo	īpašību	izmanto	saules	
sildītāja,	ko	sauc	arī	par	saules	kolektoru,	izgatavošanai.	Melnā	
plāksnē	iestrādātas	metāla	caurulītes,	pa	kurām	plūst	ūdens.	No	
augšas	plāksni	sedz	stikls,	plāksnes	apakšpusē	ir	termoizolācija.	
Atsevišķi	novietots	ūdens	rezervuārs.

Saule	sasilda	plāksni,	bet	tā	–	ūdeni.	Ūdens	konvekcijas	dēļ	
plūst	augšup	un	sakrājas	rezervuāra	augšdaļā.	Tā	vietā	no	rezer-
vuāra	apakšdaļas	ieplūst	auksts	ūdens.	Ūdens	riņķojums	turpi-
nās,	līdz	viss	ūdens	sasilst.	Ja	ar	konvekciju	nepietiek,	izmanto	
sūkni.	Dažu	stundu	laikā	var	iegūt	lielu	daudzumu	karsta	ūdens,	
kuru	izmanto	dušai,	veļas	mazgāšanai	un	citām	vajadzībām.

Saules	sildītājā	tiek	likti	lietā	visi	trīs	siltuma	pārneses	veidi.	
Plāksni	sakarsē	Saules	siltumstarojums,	siltumvadīšanas	ceļā	
metāls	nodod	siltumu	ūdenim,	konvekcijas	plūsmas	aizvada	
silto	ūdeni	uz	rezervuāru.	

Īpašs	ugunsdzēsēja	tērps

Saules	sildītājs
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Infrasarkano starojumu ir iespējams izmantot attēlu iegū-
šanai, tikai attēla krāsas neatbilst priekšmetu krāsām, bet 
gan to temperatūrai. Militārajā tehnikā bieži izmanto “nakts 
redzes” sistēmu, kas infrasarkano starojumu pārvērš gaismā. 
Naktī iespējams saskatīt cilvēkus, dzīvniekus un automašīnu 
dzinējus, jo tie ir siltāki nekā apkārtne. Infrasarkano starojumu 
izmanto arī televizora tālvadības pultī. Kad nospiež pogu, pults 
izstaro infrasarkano starojumu, kuru uztver televizorā iebūvēts 
sensors. 

uzzini	vairāK!

uzzini	vairāK!

termoss
termoss	 ir	 stikla	vai	metāla	 trauks	ar	dubultām	sienām,	no	telpas	
starp	sienām	ir	izsūknēts	gaiss,	bet	virsma	ir	pārklāta	ar	spožu	metāla	
slāni.	Trauku	noslēdz	ar	aizbāzni	vai	aizskrūvējamu	vāku.	

Termosa	uzdevums	 ir	pēc	 iespējas	 ilgi	 saglabāt	nemainīgu	 tajā	
iepildītā	satura	temperatūru.	Termosā	var	uzglabāt	ne	tikai	karstu,	bet	
arī	ledusaukstu	šķidrumu.	

Kas	nodrošina	minimālus	siltuma	zudumus	no	termosa?	Pirmkārt,	
siltuma	zudumus	samazina	aizbāznis,	jo	tā	materiāls	slikti	vada	sil-
tumu.	Otrkārt,	starp	termosa	sieniņām	gandrīz	nemaz	nenotiek	sil-
tuma	vadīšana,	 jo	no	turienes	 ir	 izsūknēts	gaiss.	Treškārt,	 termosa	
siltumstarojumu	lielā	mērā	aiztur	spožais	metāla	slānis.

temperatūras	mērīšana	no	attāluma	
Ar	termopāra	termometru	var	izmērīt	aptuveni	1000	°C	augstu	tem-
peratūru.	Kā	rīkoties,	 ja	nepieciešams	izmērīt	temperatūru	tērauda	
kausēšanas	krāsnī,	kur	tā	sasniedz	2000	°C	un	termopāra	termometrs	
izkūst?	Vienīgā	iespēja	ir	mērīt	temperatūru	no	attāluma.	To	var	izdarīt	
ar	infrasarkano	termometru,	kas	mēra	sakarsēta	ķermeņa	izstaroto	
siltumstarojumu	un	nosaka	ķermeņa	temperatūru.	Ar	 infrasarkano	
termometru	var	 izmērīt	gan	cilvēka	ķermeņa	(pieres)	temperatūru,	
gan	līdz	pat	3000	°C	augstu	temperatūru.

Infrasarkanā	starojuma	attēlā	vietas,	
kurās	ir	augstāka	temperatūra,	ir	
attēlotas	sarkanas.	

Termosa	uzbūve

Infrasarkanais termometrs

•	 nosauc grāmatā neminētu piemēru, kad siltums izplatās 
siltumstarojuma veidā!

•	 Kāpēc siltumu ātri zaudēs termoss, kam bojāts aizbāznis vai 
termosa trauka ārējā virsma? 

•	 Kāpēc karstas sviestmaizes vai kebabu līdznešanai ietin folijā?

pārbaudi	sevi!

Noskaties	video	par	
siltumstarojumu.
maconis.lv/qr/1460
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Lai uzsildītu ķermeni – paaugstinātu tā temperatūru –, tam jāpie-
vada noteikts siltuma daudzums. Piemēram, kad tējkannā karsē 
ūdeni, tas saņem siltumu, kura daudzumu var izmērīt. 

Ķermenis var ne tikai sasilt, bet arī atdzist. Tā, piemēram, krūzē 
ielieta tēja atdziest un noteiktu siltuma daudzumu atdod apkārtējai 
videi. Šajos piemēros notika siltumapmaiņa.

Siltuma daudzums ir enerģija, kuru ķermenis saņem vai 
atdod siltumapmaiņas procesā.

Senāk par siltuma daudzuma mērvienību pieņēma tādu siltuma 
daudzumu, kāds nepieciešams, lai 1 gramu ūdens sasildītu par 1 °C, šo 
siltuma daudzuma vienību nosauca par 1 kaloriju (cal). Kalorija iegu-
vusi nosaukumu no latīņu valodas vārda calor, kas nozīmē “siltums”.

Tā kā siltuma daudzums ir enerģijas veids, Starptautiskajā mēr-
vienību sistēmā siltuma daudzuma pamata mērvienība ir džouls (J). 
Viens džouls ir neliela enerģija. Aptuveni tik daudz enerģijas patērē, 
lai paceltu 100 g smagu ābolu 1 metra augstumā.

No kā ir atkarīgs siltuma daudzums, kas nepieciešams vielas sasil-
dīšanai? Salīdzinājumā ar ūdeni dažas vielas ir gan vieglāk, gan grūtāk 
sasildāmas. Piemēram, ja uz divām vienādām elektriskajām plītiņām 
vienādu laiku karsē vienādu daudzumu ūdens un augu eļļas, eļļas 
temperatūra paaugstinās vairāk. Var secināt, ka sasildīšanai nepiecie-
šamais siltuma daudzums ir atkarīgs no vielas īpašībām. 

siltuma	daudzums

•	 kas ir siltuma daudzums un īpatnējā 
siltumietilpība;

•	 kā nosaka un kādās vienībās mēra siltuma 
daudzumu;

•	 kā nosaka un kādās vienībās mēra īpatnējo 
siltumietilpību.

siltuma daudzums, džouls, kalorija, 
īpatnējā siltumietilpība, kalorimetrs.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.6.

Ūdens	sildīšana

Karsta	tēja	atdziest.

1	cal	=	4,186	J	
1	J	=	0,239	cal	

uzzini	vairāK!
enerģijas	nezūdamība	
Kur	palika	siltuma	daudzums,	ko	atdziestot	atdeva	karstā	tēja?	Tas	nonāca	
apkārtējā	 vidē	 –	 sasila	 gaiss	 un	 glāze,	 kurā	 tā	 bija	 ielieta.	 Turklāt	 tējas	
atdotais	siltuma	daudzums	bija	vienāds	ar	to	siltuma	daudzumu,	ko	saņēma	
apkārtējā	vide.	Jau	zinām,	ka	enerģija	pati	no	sevis	nezūd	un	arī	nerodas,	tā	
tikai	pārveidojas.

Ūdens	sasilst	lēnāk	nekā	eļļa.		

Ūdens	 Eļļa
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Cik liels siltuma daudzums nepieciešams, lai sasildītu 1 kg 
alvas, ūdens vai ūdeņraža par 1 °C? Alvas sasildīšanai nepie-
ciešams pavisam neliels siltuma daudzums, bet ūdeņraža sasil-
dīšanai nepieciešams vairākas reizes lielāks siltuma daudzums 
nekā ūdens sasildīšanai. 

Siltuma daudzumu, kas nepieciešams, lai mainītu 
1 kilograma vielas temperatūru par 1 Celsija grādu, sauc 
par vielas īpatnējo siltumietilpību.

Vielas īpatnējo siltumietilpību apzīmē ar c, tās mēr
vienība ir J/(kg × °C). Katrai vielai siltumietilpību nosaka eks
perimentāli. Dažu vielu īpatnējā siltumietilpība ir dota tabulā 
grāmatas beigās. 

Tās vielas, kuras viegli sasilst, viegli arī atdziest. Viena no 
tādām vielām ir alva, un šo alvas īpašību izmanto, lejot “lai-
mes” Jaungadā. Alvu var ātri izkausēt metāla karotē, turot to 
virs gāzes degļa. Izkausētā alva, ielieta aukstā ūdenī, strauji 
sacietē. “Laimes”	liešana

viela
īpatnējā	 

siltumietilpība,	 
j/(kg	×	ºc)

Alva	(cieta) 230

Ūdens 4186

Gāzveida	
ūdeņradis 14 200

proti,	dari,	pēti!siltuma	daudzuma	aprēķināšana	

Glāze	verdoša	ūdens	atdziest	 līdz	 istabas	tempe-
ratūrai.	No	kādiem	fizikālajiem	lielumiem	atkarīgs	

atdotais	siltuma	daudzums?	Cik	lielu	siltuma	dau-
dzumu	ūdens	atdod	apkārtējai	videi?

Fizikālais	lielums aprēķins

Atdotais	siltuma	daudzums	atkarīgs	no	vielas	īpat-
nējās	siltumietilpības.	Glāze	ūdens	atdos	lielāku	
siltuma	daudzumu	nekā	tikpat	liela	masa	alvas.

Ūdens	īpatnējā	siltumietilpība	ir	4186	J/(kg	×	ºC).	
Atdziestot	par	1	grādu,	1	kilograms	ūdens	atdos	
4186	džoulus	lielu	siltuma	daudzumu.

Jāņem	vērā	arī	vielas	masa.	1	kg	verdoša	ūdens	
atdos	 lielāku	 siltuma	 daudzumu	 nekā	 1	 glāze	
ūdens.

Glāzē	ir	200	grami	(0,2	kg)	ūdens.	Tāds	daudzums	
ūdens,	atdziestot	par	1	grādu,	atdos	4186	×	0,2	=	
=	837,2	džoulus	lielu	siltuma	daudzumu.

Svarīga	 ir	 arī	 temperatūras	 izmaiņa.	 Ja	 ūdens	
atdzisīs	no	verdoša	ūdens	temperatūras	(100	ºC)	
līdz	istabas	temperatūrai	(20	ºC),	tas	atdos	lielāku	
siltuma	daudzumu	nekā	tad,	 ja	tas	atdzisīs	tikai	
par	1	grādu.

Temperatūras	 izmaiņa	 ir	 100	 –	 20	 =	 80	 grādi.	
Atdziestot	par	1	grādu,	glāze	ūdens	atdod	837,2	J	
lielu	siltuma	daudzumu,	bet,	atdziestot	par	80	grā-
diem,	–	80	reizes	lielāku.	Skaitliski:	
837,2	×	80	=	66	976	J.

secinājums.	Glāze	verdoša	ūdens,	atdziestot	līdz	
istabas	 temperatūrai,	 atdod	66	976	džoulus	 lielu	
siltuma	daudzumu.	

Visu triju fizikālo lielumu (īpatnējā siltumietilpība, masa, 
temperatūras izmaiņa) ietekme ir tieši proporcionāla atdotajam 
siltuma daudzumam. Tas nozīmē, ka siltuma daudzumu Q var 
aprēķināt, lielumus sareizinot.

Ķermeņa atdotais (vai saņemtais) siltuma daudzums 
ir atkarīgs no vielas īpatnējās siltumietilpības c, no ķer
meņa masas m un no temperatūras izmaiņas (t1– t2). 

Q = c × m × (t1 – t2) 
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proti,	dari,	pēti!uzdevumu	risināšanas	paraugs
Elektriskais	eļļas	radiators,	kurā	ielietās	eļļas	masa	ir	3	kg,	atdzisa	no	80	ºC	līdz	20	ºC.	Cik	lielu	
siltuma	daudzumu	tas	atdeva	istabai?	Eļļas	īpatnējā	siltumietilpība	ir	1700	J/(kg	×	ºC).

c	=	1700	J/(kg	×	ºC)	
m = 3 kg 
t1	=	80	ºC	
t2	=	20	ºC	

Q = cm(t1–	t2) Q	=		1700	J/(kg	×	ºC)	×	3	kg	×	(80	–	20)	ºC	=	 
306 000 J = 306 kJ

atbilde.	Eļļas	radiators	atdeva	istabai	306	kJ	lielu	
siltuma	daudzumu.Q –	?

Praktisks	padoms:	aprēķinot	siltuma	daudzumu,	no	lielākās	temperatūras	t1	vienmēr	atņem	
mazāko	t2!	

uzzini	vairāK!uztura	enerģija	
Pārtikā	ietilpstošās	uzturvielas	organismā	“sadeg”	–	savienojas	ar	skā-
bekli,	radot	dzīvības	procesiem	nepieciešamo	enerģiju	un	siltumu.	Uz	
pārtikas	produktu	etiķetēm	ir	norādīts,	cik	kilokaloriju	satur	100	grami	
produkta.	Piemēram,	vienas	šokolādes	tāfelītes	(100	g)	enerģētiskā	
vērtība	ir	aptuveni	500	kilokalorijas	(kcal)	jeb	500	000	kalorijas.	Ar	šādu	
siltuma	daudzumu	pietiek,	lai	uzvārītu	5	kg	ūdens!	Vecumā	no	14	līdz	
17	gadiem	zēniem	diennaktī	ar	uzturu	jāuzņem	aptuveni	3150	kilo-
kaloriju,	meitenēm	–	aptuveni	2750	kilokaloriju.	Ja	ir	regulāra	fiziskā	
slodze,	piemēram,	sporta	treniņi,	jāuzņem	vairāk	kaloriju.

100	g	maizes	enerģētiskā	vērtība	ir	
220	kcal	(932kJ).

•	 izmantojot grāmatas beigās ievietoto īpatnējās siltumietilpības tabulu, noskaidro, kuras 
vielas ir visvieglāk un kuras – visgrūtāk sasildāmas (un atdzesējamas)!

•	 vārds kalorija radies no latīņu vārda siltums. Kā radies termins džouls? Ja nepieciešams, 
izmanto papildu informācijas avotus.

•	 Siltam ūdenim piemīt noteikts siltuma daudzums, kuru var izteikt kalorijās, taču no 
uztura viedokļa ūdenim kaloriju nav. Kā to saprast?

pārbaudi	sevi!
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1.6. SILtumA dAudZumS

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

darbojies	pats!laboratorijas	darbs.	 
ķermeņa	īpatnējās	siltumietilpības	noteikšana
darba	 uzdevums.	 Noteikt	 ķermeņa	 īpatnējo	 sil-
tumietilpību,	mācoties	 izprast	 siltuma	procesus,	
veidojot	ieradumu	radīt	jaunas	zināšanas	un	piln-
veidojot	prasmi	eksperimentu	rezultātā	izdarīt	seci-
nājumus.
paskaidrojums.	Karstā	ūdenī	 sakarsētu	ķermeni	
ievieto	 kalorimetrā,	 kurā	 atrodas	 auksts	 ūdens.	
Ķermenis	atdziest	un	atdod	noteiktu	siltuma	dau-
dzumu	ūdenim,	kurš	sasilst	un	tikpat	lielu	siltuma	
daudzumu	 saņem.	 Izmēra	 ūdens	masu,	 sākuma	
un	beigu	temperatūru	un	aprēķina	ūdens	saņemto	
siltuma	daudzumu.	 Zinot	 šo	 siltuma	daudzumu,	
ķermeņa	masu	un	ķermeņa	sākuma	temperatūru,	
aprēķina	ķermeņa	īpatnējo	siltumietilpību.	
piederumi.	Katram	skolēnam	(grupai)	–	ķermenis,	
diegs,	svari,	kalorimetrs,	termometrs,	mērcilindrs,	
trauks	ar	aukstu	ūdeni.	Skolotājam	–	trauks	ar	kar-
stu	ūdeni,	termometrs.	

darba	gaita.
1.	Mērcilindrā	ielej	aptuveni	100	cm3	auksta	ūdens	

(≈	10	ºC)	un	nosaka	tā	 tilpumu.	Zinot	 tilpumu,	
nosaka	ūdens	masu	(1	cm3	ūdens	masa	ir	1	g).	
Ūdeni	ielej	kalorimetrā.	Nosaka	ūdens	tempera-
tūru.

2. Ar	svariem	nosaka	ķermeņa	masu.	Ķermeni	pie-
sien	diegā,	 ievieto	 traukā	 ar	 karstu	ūdeni,	 kas	
atrodas	uz	skolotāja	galda,	patur	kādu	laiku,	lai	
iestājas	siltuma	līdzsvars,	un	nolasa	ūdens	tem-
peratūru,	kas	atbilst	sasilušā	ķermeņa	tempera-
tūrai.

3.	Ievieto	kalorimetrā	ķermeni.	Pagaida	aptuveni	
1	minūti	 un	nolasa	ūdens	un	 ķermeņa	 kopīgo	
(beigu)	temperatūru.

4.	Mērījumus	pieraksta	tabulā.
5.	Aprēķina	un	pieraksta	tabulā	siltuma	daudzumu,	

ko	saņēmis	ūdens.	Zinot,	ka	šis	siltuma	daudzums	
ir	vienāds	ar	ķermeņa	atdoto	siltuma	daudzumu,	
aprēķina	ķermeņa	īpatnējo	siltumietilpību.

6.	 Rezultātus	 salīdzina	 ar	 tabulās	 doto	 ķermeņa	
materiāla	siltumietilpību	un	izdara	secinājumus.

mērījumi	un	aprēķini.

ūdens	
masa mu,	

kg

ūdens	tem
peratūra	

tu,	ºc

ķermeņa	
masa	mk,	

kg

ķermeņa	
tempera
tūra	tk,	ºc

Kopējā	
beigu	tem
peratūra	

t,	ºc

ūdens	
saņemtais	
siltuma	

daudzums	
Q,	j

ķermeņa	
īpatnējā	
siltum

ietilpība		c,	 
j/(kg	×	ºc)

rezultāti	un	secinājumi. 
No	 ...	 (materiāls)	 izgatavotā	 ķermeņa	 īpatnējā	
siltumietilpība	 ir	 ...	 J/(kg	 ×	 ºC).	 Tabulās	dotā	 ...	
(materiāls)	īpatnējā	siltumietilpība	ir	...	J/(kg	×	ºC).	
Starpība	ir	būtiska/	nebūtiska,	un	tās	cēlonis	ir	...	.	

jautājumi
1.	Kādi	siltuma	daudzumi	siltumapmaiņas	procesā	

netika	ņemti	vērā?
2.	Kurus	mērījumus	nebija	iespējams	veikt	pilnīgi	

precīzi?
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Jau zinām, ka viela var atrasties trijos agregātstāvokļos: 
cietā, šķidrā un gāzveida. Paaugstinoties temperatūrai, notiek 
pāreja no viena stāvokļa citā, jo mainās molekulu kustības rak-
sturs. Ja temperatūra ir zemāka nekā 0 °C, ūdens ir cieta viela – 
ledus. Sildot ledu, tā molekulas sāk svārstīties arvien ātrāk, 
līdz ledus struktūra izjūk. 0 °C temperatūrā ledus izkūst un 
pārvēršas šķidrumā – ūdenī.

Temperatūru intervālā no 0 °C līdz 100 °C ūdens ir šķidrums. 
Ja ūdeni silda, tā molekulu kustības ātrums arvien pieaug, līdz 
molekulas sāk brīvi lidot. Ūdens uzvārās un pārvēršas gāzē – 
ūdens tvaikā. Tas notiek, kad temperatūra sasniedz 100 °C. 
Tvaiku pēc tam var sakarsēt arī virs 100 °C.

Ķīmijā tu esi apguvis, ka cietas vielas iedala kristāliskās vie-
lās, kuru atomi vai molekulas ir sakārtotas noteiktā struktūrā, 
un amorfās vielās, kuru molekulas izvietotas haotiski, “kā paga-
dās”. Kristāliskas vielas ir visi metāli, vārāmais sāls, cukurs, 
kā arī daudzi minerāli, kas ietilpst iežos. Amorfas vielas ir 
stikls, parafīns, vasks, dzintars, dažādas plastmasas.

Katrai kristāliskai vielai ir noteikta kušanas un vārīšanās 
temperatūra. Piemēram, naftalīns – viela, kuru izmanto kožu 
atbaidīšanai, – kūst 80 °C temperatūrā, bet vārās 218 °C. Lai 
izkausētu un iztvaicētu lielāko daļu metālu, vajadzīga vēl daudz 
augstāka temperatūra. 

vielas	agregātstāvoKļa	
maiņa

•	 kas ir kristāliska un amorfa viela;
•	 kā notiek vielas agregātstāvokļa maiņa;
•	 kas raksturīgs kušanas un sacietēšanas, 

vārīšanās un kondensācijas temperatūrai.

agregātstāvoklis, kristāliska viela, amorfa 
viela, kušana, vārīšanās, kondensācija, 
sacietēšana.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.7.

Lāstekas	veidojas,	kad	ledus	kūst	
un	atkal	sasalst.	Notiek	vielas	
agregātstāvokļa	maiņa.

Temperatūrai	paaugstinoties,	mainās	ūdens	agregātstāvoklis.	

Kušana Iztvaikošana

Cieta viela  
(ledus) Šķidrums Gāze (tvaiks)0 °C 100 °C
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1.7. vielaS agregātStāvoKļa maiņa

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

Kristāliska	viela Kušanas	 
temperatūra,	°c

vārīšanās	 
temperatūra,	°c

Vārāmais	sāls 770 1467

Silīcijs 1410 2355

Dzelzs 1539 2750

Volframs 3387 5660

Temperatūrai pazeminoties, vielas agregātstāvokļa pārvērtī-
bas notiek pretējā virzienā. Viela, kas atrodas gāzveida stāvoklī, 
pārvēršas par šķidrumu un pēc tam – par cietu vielu. Svarīgi 
zināt, ka sacietēšanas temperatūra ir vienāda ar kušanas tem-
peratūru.

Strauja ūdens tvaika kondensācija sākas, ja tā temperatūra 
pazeminās līdz 100 °C. Taču neliela daļa tvaika var kondensēties 
arī zemākā temperatūrā. Piemēram, šādi vēsā vasaras vakarā 
rodas migla. Arī citām vielām kondensācija visstraujāk notiek, 
kad tvaiks atdziest līdz vārīšanās temperatūrai.

Eksperimentos ir pierādīts, ka kondensācijas temperatūra ir 
vienāda ar vārīšanās temperatūru. 

Vielas sacietēšanas temperatūra ir vienāda ar kuša
nas temperatūru.

Vielas kondensācijas temperatūra ir vienāda ar vārī
šanās temperatūru.

Tātad ūdens kondensējas 100 °C temperatūrā un sacietē 
(pārvēršas ledū) 0 °C temperatūrā. Citām vielām kondensācijas 

eksperiments
Klasē	veic	vienkāršu	mēģinājumu	–	uz	plītiņas	novieto	stikla	kolbu	ar	
ūdeni	un	novēro,	kādas	pārmaiņas	notiek,	ūdenim	sasilstot.	Sākumā	
parādās	garaiņi,	 tad	uz	trauka	sienām	un	dibena	 izveidojas	nelieli	
burbulīši.	Garaiņi	kļūst	 intensīvāki,	burbulīši	 kļūst	 lielāki	un	ceļas	
augšup,	dzirdama	šņācoša	skaņa.	Kad	sasniegta	vārīšanās	tempe-
ratūra,	ūdens	sāk	mutuļot	un	pārvēršas	tvaikā.	Vārīšanās	ir	intensīva	
iztvaikošana.

darbojies	pats!

Temperatūrai	samazinoties,	mainās	ūdens	agregātstāvoklis.

SacietēšanaKondensācija

Cieta viela
ŠķidrumsGāze (tvaiks) 0 °C100 °C

Ja	virs	trauka	ar	verdošu	ūdeni	
novieto	kolbu,	kurā	ieliets	auksts	
ūdens,	tad	var	redzēt,	ka	uz	kolbas	
izveidojas	ūdens	pilieni.	Gāzveida	
ūdens	tvaiks,	nonākot	uz	aukstās	
kolbas,	atkal	pārvēršas	par	šķidrumu.
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1.7. vielaS agregātStāvoKļa maiņa

un sacietēšanas temperatūra ir atšķirīga. Piemēram, ēterim šī 
temperatūra ir ievērojami zemāka. Gāzveida ēterim atdziestot, 
35 °C temperatūrā ēteris kondensējas un pārvēršas šķidrumā. 
Ja ēteri turpina dzesēt, tad –166 °C temperatūrā tas sacietē. 

Vielas, kas ikdienas apstākļos ir gāzveida stāvoklī, piemē-
ram, gaisa sastāvdaļas (slāpeklis, skābeklis un oglekļa diok-
sīds), ūdeņradis, hēlijs – kondensējas un sacietē ļoti zemā tem-
peratūrā.

viela Kondensācijas	 
temperatūra,	°c

sacietēšanas	 
temperatūra,	°c

Skābeklis –183 –218

Slāpeklis –196 –210

Ūdeņradis –253 –259

Hēlijs –269 –272*

* Cietu hēliju var iegūt tikai ļoti augstā spiedienā.

uzzini	vairāK!gāzes	zemā	temperatūrā 
Gadījumos,	 kad	 kādu	 priekšmetu	 nepieciešams	 atdzesēt	 līdz	 ļoti	
zemai	temperatūrai,	 izmanto	sašķidrinātas	gāzes,	piemēram,	šķidru	
slāpekli	un	hēliju.	Tos	izmanto	zinātniskos	eksperimentos,	medicīnā	–	
šūnu	un	audu	sasaldēšanai,	pārtikas	rūpniecībā	–	produktu	sasaldē-
šanai.	Kosmisko	raķešu	dzinējos	izmanto	šķidras	gāzes	–	ūdeņradi	un	
skābekli.	Visas	sašķidrinātās	gāzes	uzglabā	termosos.	

Šķidrā	slāpekļa	termoss

dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1. Kādā	temperatūru	intervālā	vārāmais	sāls	ir	ciets,	slāpeklis	–	šķidrs,	bet	naftalīns	–	gāzveida?
2.	Kādas	ūdens	agregātstāvokļa	pārvērtības	raksturīgas	ezeram	vasarā	un	kādas	–	ziemā?
3.	No	kāda	materiāla	varētu	izgatavot	dzelzs	kausēšanas	krāsni?

proti,	dari,	pēti!

•	 Cik augstā temperatūrā kūst dzelzs?
•	 paskaidro, kā rodas migla!
•	 Cik grādu temperatūrā virs absolūtās nulles var pastāvēt šķidrs hēlijs?

pārbaudi	sevi!
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Kāpēc tā? Lai izkausētu ledu, tam jāpievada noteikts 
siltuma daudzums. Kamēr ledus nav izkusis, viss no spirta 
lampiņas pievadītais siltuma daudzums tiek izlietots ledus 
kausēšanai. Kas notiek ledus kušanas laikā? Tiek izjaukta 
ledus kristālu struktūra, šim procesam nepieciešama ener-
ģija.

Eksperimentos ir noteikts, cik liels siltuma daudzums 
ir jāpatērē 1 kg cietas vielas izkausēšanai. Lai izkausētu 
1 kilogramu ledus, ir nepieciešams 330 kilodžoulu (1 kJ = 
= 1000 J) liels siltuma daudzums. 

Siltuma daudzumu, kas nepieciešams, lai 1 kg 
cietas vielas kušanas temperatūrā pārvērstu par 
šķidrumu, sauc par vielas īpatnējo kušanas siltumu.

Īpatnējo kušanas siltumu mēra džoulos uz kilogramu 
(J/kg) un apzīmē ar grieķu valodas burtu λ (lambda).

Ledus īpašību – kūstot patērēt daudz siltuma – izmanto 
dzērienu atdzesēšanai. Ledus gabaliņi “atņem” dzērienam 
siltumu, un tas ātri kļūst vēss. 

Kušana	un	sacietēšana

•	 kā notiek kristālisku un amorfu vielu 
kušana un sacietēšana, un kā to attēlo 
grafiski;

•	 kas ir īpatnējais kušanas siltums un kādās 
vienībās to mēra;

•	 kā aprēķina kušanas un sacietēšanas 
siltuma daudzumu.

kristāliska viela, amorfa viela, kušana, 
sacietēšana, īpatnējais kušanas siltums.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.8.

eksperiments
Veiksim	eksperimentu	 –	 kausēsim	 ledu.	 Stikla	 traukā,	 kurā	
ieliets	nedaudz	ūdens,	ieliek	sadrupinātu	ledu	un	silda.	Ik	pa	
brīdim	apmaisot,	mēra	ūdens	 temperatūru.	Kaut	arī	 trauks	
tiek	 intensīvi	 sildīts	 un	 ledus	 kūst,	 kādu	 laiku	 temperatūra	
nemainās.	To	sauc	par	kušanas	temperatūru.	Tikai	tad,	kad	viss	
ledus	ir	izkusis,	temperatūra	sāk	paaugstināties.

darbojies	pats!

Ūdens	un	ledus	maisījuma	karsēšana	

Ledus	gabaliņus	izmanto	dzērienu	
dzesēšanai.	
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1.8. Kušana un SaCietēšana

Izkausēšanai nepieciešamo siltuma daudzumu var viegli aprē-
ķināt. Cik liels siltuma daudzums Q nepieciešams, lai izkausētu, 
teiksim, 3 kilogramus ledus? Acīmredzot 3 reizes lielāks nekā  
1 kilograma izkausēšanai. Tātad ķermeņa masa m jāsareizina 
ar īpatnējo kušanas siltumu λ.

Q = λ × m

Cietas vielas izkausēšanai ir jāpievada siltums, bet, šķidru-
mam sacietējot, norisinās pretējs process – sacietēšanas laikā 
siltums izdalās apkārtējā vidē.

Vielai sacietējot, izdalās tikpat liels siltuma dau
dzums, kāds bija nepieciešams vielas izkausēšanai.

Piemēram, rudenī ūdens upēs un ezeros atdziest diezgan 
ātri, taču sāk sasalt tikai tad, kad iestājas stiprs sals un gaiss 
“atņēmis” ūdenim lielu siltuma daudzumu.

Aizsalusi	upe

Kristāliskas vielas kūst un sacietē noteiktā temperatūrā, 
turklāt kušanas vai sacietēšanas laikā temperatūra nemainās. 
Amorfas vielas kausējot pakāpeniski kļūst mīkstas, to tempe-
ratūra paaugstinās, un tās nemanāmi pārvēršas par šķidrumu. 
Amorfu vielu sacietēšana arī notiek pakāpeniski. 

Ledus	kušanas	grafiks	
1.	Kurā	grafika	posmā	notiek	kušana?	
2.		Kādā	temperatūrā	tā	notiek,	un	cik	

tā	ir	ilga?	
3.		Kurā	grafika	posmā	notiek	ūdens	

sasilšana?	
4.		Cik	tā	ir	ilga,	un	kādās	robežās	

mainās	ūdens	temperatūra?

t, °C

 25

 20

 15

 10

 5

 0 1 2 3 4 5 6 7
Laiks, min

A B

C

Veneras	zondes	apvalkā	iepildīja	
kristālisku	vielu	(litija	nitrāta	
trihidrātu),	kas	kušanas	laikā	
saglabāja	30	°C	temperatūru.	
Pretējā	gadījumā	zonde	būtu	ļoti	
ātri	sadegusi,	jo	uz	Veneras	ir	ļoti	
karsts,	+464	°C.

viela īpatnējais	kušanas	
siltums,	kj/kg

Svins 24

Alva 59

Dzelzs 270

Ledus 330

proti,	dari,	pēti!uzdevumu	risināšanas	paraugs
Lai	Jaungadā	izlietu	“laimes”,	kausiņā	ielika	100	g	alvas.	Cik	liels	sil-
tuma	daudzums	nepieciešams	alvas	izkausēšanai?	Alvas	īpatnējais	
kušanas	siltums	ir	59	000	J/kg.

m	=	100	g	=	0,1	kg	
λ	=	59	000	J/kg

Q	=	λm Q	=	59	000	J/kg	×	0,1	kg	=	5900	J.

atbilde.	Alvas	izkausēšanai	
nepieciešams	5900	J	liels	siltuma	
daudzums.	Q	–	?

Noskaties	video	par	kušanu.
maconis.lv/qr/1463
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1.8. Kušana un SaCietēšana

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

darbojies	pats!eksperiments
Veiksim	eksperimentu,	novērojot	parafīna	sacietēšanu.	Metāla	traukā	
izkausē	parafīnu	un	tad	ļauj	tam	atdzist,	ik	pēc	minūtes	mērot	tempe-
ratūru.	Parafīns	ir	amorfa	viela,	un	tā	temperatūra	mainās	arī	sacie-
tēšanas	laikā.	Parafīnam	nav	noteiktas	sacietēšanas	temperatūras.

Parafīna	atdzišanas	grafiks	
1.		Kurā	grafika	posmā	parafīns	ir	
šķidrs?	

2.		Kurā	grafika	posmā	notiek	
parafīna	sacietēšana?	

3.		Cik	tā	ir	ilga,	un	kādās	robežās	
mainās	parafīna	temperatūra?	

4.		Kurā	grafika	posmā	parafīns	ir	
ciets?

Parafīna	cietēšana

t, °C
 80

 70
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Laiks, min

A

B

C
D

proti,	dari,	pēti!dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1.	Atzīmē	aplamos	apgalvojumus!
•	 Siltuma	daudzumu,	kas	nepieciešams,	lai	1	kg	alvas	sasildītu	līdz	kušanas	

temperatūrai,	sauc	par	alvas	īpatnējo	kušanas	siltumu.
•	 Svinam	sacietējot,	izdalās	mazāks	siltuma	daudzums	par	to,	kāds	bija	

nepieciešams	svina	izkausēšanai.
•	 Dzelzs	kušanas	temperatūra	ir	augstāka	par	tās	sacietēšanas	temperatūru.
•	 Lai	izkausētu	1	gramu	ledus,	ir	nepieciešams	330	džoulus	liels	siltuma	daudzums.

2.	Apraksti,	kā	mainās	temperatūra	stikla	kušanas	laikā,	un	uzzīmē	aptuvenu	grafiku!
3.	Koks	 ir	ciets.	Vai	koks	var	 izkust?	Savu	domu	gaitu	paskaidro!	Kuri	vēl	materiāli	

uzvedas	līdzīgi,	kas	tiem	kopīgs?

•	 naftalīns izkūst 80 °C temperatūrā. Kādā temperatūrā tas sacietē? 
•	 lai izkausētu 1 kg parafīna, nepieciešams 150 kJ liels siltuma daudzums.  

Cik lielu siltuma daudzumu var iegūt no 1 kg parafīna, tam sacietējot?
•	 vai sviests ir cieta viela vai šķidrums? pamato savu atbildi!

pārbaudi	sevi!
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Ja tējkannā ilgstoši vāra ūdeni, tad tējkannu var izvā-
rīt sausu. Viss ūdens ir iztvaikojis, turklāt ir patērēts arī 
visai daudz enerģijas. Visu to laiku, kamēr ūdens vārās, 
tā temperatūra nemainās – ir vienāda ar 100 °C. Pieva-
dītā enerģija tiek patērēta molekulu kinētiskās enerģijas 
palielināšanai, un ātrākās molekulas no šķidruma virsmas 
nonāk gaisā.

Lai iztvaicētu 1 kg ūdens, tam jāpievada 2260 kJ liels 
siltuma daudzums – tas ir gandrīz septiņas reizes vairāk, 
nekā nepieciešams 1 kg ledus izkausēšanai. Līdzīgi ir arī 
ar citām vielām – to iztvaicēšanai nepieciešams lielāks sil-
tuma daudzums nekā izkausēšanai.

Siltuma daudzumu, kas nepieciešams, lai 1 kg 
šķidruma vārīšanās temperatūrā pārvērstu par 
tvaiku (gāzi), sauc par vielas īpatnējo iztvaikošanas 
siltumu.

Īpatnējo iztvaikošanas siltumu mēra džoulos uz 
kilogramu (J/kg) un apzīmē ar burtu L. Iztvaicēšanai 
nepieciešamo siltuma daudzumu Q aprēķina līdzīgi kā 
izkausēšanas gadījumā – īpatnējo iztvaikošanas siltumu L 
pareizina ar ķermeņa masu m.

Q = L × m 

Visintensīvāk iztvaikošana notiek vārīšanās tempera-
tūrā, taču šķidrumi iztvaiko arī zemākā temperatūrā, jo 
molekulas, kas atrodas šķidruma virsmas tuvumā un kus-
tas ātrāk nekā citas, izkļūst ārpus šķidruma un aizlido 
prom. Piemēram, pēc lietus asfalts kļūst slapjš, bet jau 
pēc brīža tas saulē nožūst. Dažādu šķidrumu iztvaikoša-
nas ātrums istabas temperatūrā atšķiras. 

iztvaiKošana	un	Kondensācija

•	 kā notiek šķidrumu iztvaikošana un 
kondensācija un kā to attēlo grafiski;

•	 kas ir īpatnējais iztvaikošanas siltums un 
kādās vienībās to mēra;

•	 kā aprēķina iztvaikošanas un 
kondensācijas siltuma daudzumu.

šķidrums, iztvaikošana, kondensācija, 
īpatnējais iztvaikošanas siltums.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.9.

Ūdens	iztvaicēšanas	grafiks	
1.		Kurā	grafika	posmā	notiek	ūdens	

karsēšana?	
2.		Cik	tā	ir	ilga,	un	par	cik	izmainās	ūdens	

temperatūra?	
3.		Kurā	grafika	posmā	notiek	ūdens	

iztvaikošana?	
4.		Cik	tā	ir	ilga,	un	kādā	temperatūrā	notiek?	
5.		Kurā	grafika	posmā	notiek	ūdens	tvaika	

karsēšana?	
6.		Cik	tā	ir	ilga,	un	par	cik	izmainās	tvaika	

temperatūra?	

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laiks, min

t, °C
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Peļķes	pēc	lietus	ātri	iztvaiko.
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1.9. iztvaiKošana un KondenSāCiJa

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

Tvaikam (gāzei) kondensējoties, izdalās tikpat liels 
siltuma daudzums, kāds bija nepieciešams šķidruma 
iz tvaicēšanai.

Iztvaikošanu var izmantot atdzesēšanai. Piemēram, ja pēc 
peldes nenoslaukās dvielī, tad pat siltā vasaras dienā var kļūt 
vēsi, jo no ādas iztvaikojošais ūdens aiznes daudz siltuma un 
ķermenis atdziest. 

viela
īpatnējais	

	iztvaikošanas	
siltums,	kj/kg

Dzīv	sudrabs 293

Ēteris 356

Etilspirts 960

Ūdens 2260

darbojies	pats!eksperiments	mājās
Ja	divās	glāzēs	 ielej	vienādu	daudzumu	ūdens	un	eļļas	un	atstāj	
istabā,	tad	pēc	nedēļas	gandrīz	viss	ūdens	būs	iztvaikojis,	bet	eļļas	
daudzums	tikpat	kā	nebūs	mainījies.

1.
oktobris

Ūdens Eļļa

8.
oktobris

Ūdens Eļļa

Dažāds	iztvaikošanas	ātrums

Ūdens	iegūšana	tuksnesī

uzzini	vairāK!ūdens	iegūšana	tuksnesī	
Pat	no	tuksneša	smiltīm	un	karstā	gaisa	var	iegūt	nedaudz	ūdens.	
Smiltīs	izrok	bedri	un	tajā	ieklāj	plēvi	tā,	lai	tā	nepieskartos	bedres	
sāniem	un	dibenam.	Plēvi	noslogo	ar	akmeni	vai	smilšu	sauju.	Zem	
plēves	izliekuma	paliek	krūzīti.	Ūdens	iztvaiko	no	smiltīm,	kondensē-
jas	uz	plēves	un	pa	slīpumu	notek	krūzītē.	Iegūtā	ūdens	nebūs	daudz,	
bet	tuksnesī	katrs	ūdens	malks	ir	ļoti	vērtīgs.	Tāpat	iztvaicējot	var	
iegūt	saldūdeni	no	jūras	ūdens.

Plēve

Akmens Ūdens

SmiltisKrūzīte

no	kā	ir	atkarīgs	ūdens	
iztvaikošanas	ātrums?
Mēģini	atbildēt	uz	jautājumiem!	
Ja	 nezini	 atbildi,	 noskaidro	 to	
eksperimentāli!
•	 Viens	šķīvis	ar	ūdeni	

novietots	saulē,	otrs	–	ēnā.	
Kurā	šķīvī	ūdens	iztvaikos	
ātrāk?	Kāpēc?

•	 Šķīvī	un	glāzē	ieliets	vienāds	
ūdens	daudzums.	No	kura	
trauka	ūdens	iztvaikos	ātrāk?	
Kāpēc?

•	 Divi	vienādi	veļas	gabali	
žāvējas	vienādā	temperatūrā,	 
viens	istabā,	bet	otrs	–	ārā,	
vējā.	Kurš	izžūs	ātrāk?	
Kāpēc?

darbojies	pats!
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1.9. iztvaiKošana un KondenSāCiJa

Kopsavilkums

Kušana	un	sacietēšana iztvaikošana	un	kondensācija

Definīcija Cietas	vielas	pārvēršanos	par	šķidrumu	
sauc	par	kušanu.	Šķidras	vielas	pārvērša-
nos	par	cietu	vielu	sauc	par	sacietēšanu.

Šķidras	 vielas	 pārvēršanos	 par	 gāzi	
(tvaiku)	sauc	par	iztvaikošanu.	Gāzveida	
vielas	(tvaika)	pārvēršanos	par	šķidrumu	
sauc	par	kondensāciju.

Īpatnējais	siltums Siltuma	daudzumu,	 kas	 nepieciešams,	
lai	1	kg	cietas	vielas	kušanas	 tempera-
tūrā	 pārvērstu	 par	 šķidrumu,	 sauc	 par	
vielas	īpatnējo	kušanas	siltumu	λ.

Siltuma	daudzumu,	 kas	 nepieciešams,	
lai	1	kg	šķidruma	vārīšanās	temperatūrā	
pārvērstu	par	gāzi	(tvaiku),	sauc	par	vie-
las	īpatnējo	iztvaikošanas	siltumu	L.

Aprēķinu	formula Q	=	λ	×	m Q = L	×	m

Temperatūras	
vienādība

Kušanas	temperatūra	ir	vienāda	ar	sacie-
tēšanas	temperatūru.

Vārīšanās	temperatūra	ir	vienāda	ar	kon-
densācijas	temperatūru.

Siltuma	daudzums Vielai	 sacietējot,	 izdalās	 tikpat	 liels	 sil-
tuma	daudzums,	kāds	tiek	patērēts	vie-
las	izkausēšanai.

Vielai	kondensējoties,	izdalās	tikpat	liels	
siltuma	 daudzums,	 kāds	 tiek	 patērēts	
vielas	iztvaicēšanai.

uzzini	vairāK!mākoņi	un	migla	
Ūdens	iztvaikošana	un	kondensācija	nemitīgi	notiek	mums	visapkārt.	
Saules	 siltuma	 ietekmē	 no	 ūdenskrātuvēm,	 zemes	 virskārtas	 un	
augiem	 iztvaiko	 ūdens.	 Siltās	 gaisa	 plūsmas	 paceļ	 ūdens	 tvaikus	
augšup	atmosfērā.	Šeit	gaisa	spiediens	ir	mazāks,	gaisa	masas	izplešas	
un	atdziest.	Ūdens	tvaiki	kondensējas,	izveidojot	mākoni,	kas	sastāv	
no	 liela	 daudzuma	 sīku	 ūdens	 pilienu.	 Pakāpeniski	 ūdens	 pilieni	
saplūst	kopā	lielākās	lāsēs.

Kad	lāses	kļūst	pārāk	smagas,	lai	noturētos	gaisā,	tās	krīt	zemē	kā	
lietus.	Ja	gaiss	ir	ļoti	auksts,	ūdens	pilieni	mākonī	sasalst,	pārvēršoties	
ledus	kristāliņos.	Ziemā	ledus	kristāliņi	izaug	lieli,	rodas	sniegpārslas	
un snieg sniegs.

Vakaros	 daļa	 ūdens	 tvaiku,	 kas	 atrodas	 tuvāk	 zemes	 virsmai,	
atdziest	un	sīku	pilienu	veidā	pārklāj	augus.	Tā	veidojas	rasa,	kas	no	
rīta	atkal	 iztvaiko.	Miglas	cēlonis	 ir	mitra,	silta	gaisa	atdzišana,	kas	
parasti	notiek	no	rīta	un	vakaros.

Kondensējies	ūdens	–	rasa

Mākoņi

proti,	dari,	pēti!uzdevumu	risināšanas	paraugs
Slapja	veļa,	kura	satur	5	kg	ūdens,	žūst	saulē.	Cik	liels	siltuma	daudzums	nepieciešams	tās	izžāvēšanai?	
Ūdens	īpatnējais	iztvaikošanas	siltums	istabas	temperatūrā	ir	2450	kJ/kg.

m = 5 kg 
L = 2450 kJ/kg = 2 450 000 J/kg 

Q = Lm Q	=	2	450	000	J/kg	×	5	kg	=	12	250	000	J	=	12,25	MJ.

atbilde.	Veļas	izžāvēšanai	nepieciešams	12,25	MJ	liels	
siltuma	daudzums.	Q	–	?
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1.9. iztvaiKošana un KondenSāCiJa

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

Noskaties	video	par	iztvaikošanu	 
un	kondensāciju.
maconis.lv/qr/1467

•	 Cik liela temperatūra ir ūdens vārīšanās laikā? vai tā mainās?
•	 Kuri šķidrumi istabas temperatūrā iztvaiko ātrāk nekā ūdens?
•	 Kāpēc suns karstā laikā staigā ar izkārtu mēli? 

pārbaudi	sevi!

Kristāliskas	vielas	siltuma	procesu	grafiks

proti,	dari,	pēti!dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1.	Ievieto	teikumos	atbilstošos	vārdus	no	vārdu	bankas!

vārdu banka:	cieta	viela,	šķidrums,	gāze	(tvaiks),	kušana,	sacietēšana,	iztvaikošana,	
kondensācija.

gāzveida vielas	(tvaika)	pārvēršanos	par	šķidrumu	sauc	par	  .  
Šķidras	 vielas	 pārvēršanos	 par	 	 sauc	 par	 sacietēšanu.	

	pārvēršanos	par	šķidrumu	sauc	par	kušanu.	Šķidras	vielas	
pārvēršanos	par	 	sauc	par	iztvaikošanu.	

2.	Vasaras	rītā	zāle	izkritusi	rasa.	Kas	ar	rasu	notiek	tālāk?	Pastāsti	par	ūdens	piliena	
“ceļojumu”!	Kur	tas	noslēdzas?

3.	Kā	tu	domā,	vai	ir	iespējams,	ka	cieta	viela	iztvaiko	bez	pārvēršanās	šķidrumā?	Atce-
ries,	ko	tu	zini	par	molekulu	siltumkustību!	Noskaidro	internetā,	kas	ir	sublimācija.
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Jau noskaidrojām, ka viens no galvenajiem siltuma avotiem ir 
uguns, kuru var iegūt, sadedzinot kurināmo. Par kurināmo var 
izmantot visas tās vielas, kas sadeg (ķīmiķi saka “oksidējas”), 
patērējot gaisā esošo skābekli. Tātad ar vielām notiek ķīmiska 
pārvērtība. Tās var būt cietas vielas (malka, akmeņogles), šķid-
rumi (benzīns, petroleja) vai gāzes (metāns, butāns, propāns).

Plaši izmanto dabasgāzi, tās galvenā sastāvdaļa ir metāns 
(CH4). Dabasgāzi nogādā līdz patērētājiem pa cauruļvadiem. Kā 
kurināmo izmanto arī sašķidrinātu gāzi – propāna (C3H8) un 
butāna (C4H10) maisījumu, kuru uzglabā saspiestā veidā balonos 
un rezervuāros. 

Sadegšanas procesā izdalās liels siltuma daudzums. Piemē-
ram, sadegot 1 kilogramam akmeņogļu, izdalās 27 megadžou-
lus liels siltuma daudzums (1 MJ = 1000 kJ = 1 000 000 J). 
No viena kilograma malkas var iegūt aptuveni 3 reizes mazāk 
siltuma, bet no viena kilograma benzīna – 1,7 reizes vairāk sil-
tuma nekā no 1 kg akmeņogļu.

Kurināmais	un	sadegšana

•	 kādas vielas visbiežāk izmanto par 
kurināmo, kādas ir to priekšrocības un 
trūkumi;

•	 kas ir īpatnējais sadegšanas siltums un 
kādās vienībās to mēra;

•	 kā aprēķina sadegšanas siltuma 
daudzumu.

kurināmais, sadegšana, īpatnējais 
sadegšanas siltums, fosilais kurināmais, 
vides piesārņošana.

jēdzieni:tu	iegūsi	izpratni	un	zināšanas:

1.10.

Akmeņogles

Fosilā	kurināmā	veidošanās,	iegūšana	un	izmantošana

Augu	un	dzīvnieku	atliekas	
pakāpeniski	pārvērtās	par	fosilo	
kurināmo.	Mūsdienās	fosilo	
kurināmo	iegūst	no	pazemes	un	
sadedzina,	lai	iegūtu	siltumu	un	
elektroenerģiju.
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1.10. KurināmaiS un Sadegšana

1.  nodaļa.  Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašīb as?

uzzini	vairāK!no	kurienes	rodas	enerģija?	
Cilvēki	 izmanto	 dažādus	 enerģijas	 avotus:	 kuri-
nāmo,	 elektroenerģiju,	 ūdens	 un	 vēja	 enerģiju.	
Taču,	analizējot	sīkāk,	izrādās,	ka	visu	šo	enerģijas	
avotu	pirmsākums	 ir	 Saules	 enerģija	 (gaisma	un	
siltums).

Piemēram,	kā	malka	 ir	uzkrājusi	enerģiju,	kas	
izdalās,	 tai	 sadegot?	 Saules	 gaismas	 enerģijas	
ietekmē	koku	zaļajās	lapās	vai	skujās	fotosintēzes	
procesā	veidojas	vielas,	kas	nepieciešamas	jaunu	

šūnu	veidošanai.	Tādējādi	rodas	arvien	jauni	kok-
snes	 slāņi	un	koks	aug	garumā	un	 resnumā.	Pēc	
tam	koku	nozāģē	un	sacērt	malkā.	Sadegot	malkai,	
atbrīvojas	koka	šķiedrās	“ietvertā”	Saules	enerģija.

Padomā	pats,	 kā	 rodas	 vējš,	 kas	darbina	 vēja	
ģeneratorus,	un	kā	ūdens	nonāk	upes	augštecē,	lai	
pēc	tam	ūdens	varētu	darbināt	hidroelektrostaciju!

Izņēmums	ir	kodolenerģija,	kuru	iegūst,	saskal-
dot	atomu	kodolus.	Tā	rodas	tieši	šeit	uz	Zemes.	

Siltuma daudzumu, kas rodas, sadegot vienam kilo
gramam kurināmā, sauc par kurināmā īpatnējo sadeg
šanas siltumu.

Īpatnējo sadegšanas siltumu mēra džoulos uz kilogramu  
(J/kg) un apzīmē ar burtu q. Ja ir zināms siltuma daudzums, 
kas izdalās, sadegot 1 kg vielas, tad nav grūti aprēķināt sil-
tuma daudzumu Q, kas izdalās, sadegot citai kurināmā masai, 
piemēram, desmit vai simts kilogramiem. Vienkārši kurināmā 
īpatnējais sadegšanas siltums jāpareizina ar kurināmā masu m.

Q = q × m 

Kurināmais

īpatnējais	
sadegšanas	
siltums,	 
mj/kg

Malka	(sausa) 8–11

Akmeņogles aptuveni 27

Dabasgāze 41–49

Benzīns 44–47

Fosilā kurināmā (akmeņogļu, naftas un dabasgāzes) krājumi 
pasaulē ir ierobežoti. Pēc zinātnieku vērtējuma, to pietiks tikai 
dažiem simtiem gadu. Tāpēc esošie krājumi jāizmanto taupīgi 
un jau laikus jādomā par alternatīvu enerģijas avotu, piemēram, 
vēja, saules plašāku izmantošanu. 

Arī no augiem, piemēram, no rapšiem, var ražot degvielu, 
bet no pārtikas atkritumiem var iegūt gāzi. Iespējams, nākotnē 
arvien plašāk tiks izmantota kodolenerģija. 

Diemžēl kurināmā sadedzināšana izraisa vides piesārņo-
šanu: atmosfērā nokļūst dažādas gāzes (oglekļa dioksīds, sēra 
dioksīds, slāpekļa oksīds) un dūmi. Ikdienā mēs to sajūtam, 

Enerģijas	avotu	iedalījums	pasaulē	2018.	gadā

Noskaties	video	par	enerģijas	
avotiem.
maconis.lv/qr/1470

32 %

11 %

22 %

5 %

3 %

27 %

Nafta
Ogles
Gāze
Kodolenerģija
Hidroenerģija
Pārējā enerģija (saules, vēja, 
ģeotermālā, biomasa)
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1.10. KurināmaiS un Sadegšana

ieelpojot automašīnu radītās atgāzes un dūmus, kas izplūst no dažā-
diem skursteņiem. Šīs vielas kaitīgi ietekmē ne tikai cilvēku veselību, 
bet arī visu apkārtējo vidi. Tāpēc mūsdienās visā pasaulē arvien lie-
lāka uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai.

Atmosfēras	piesārņojums	
no	rūpnīcām

proti,	dari,	pēti!uzdevumu	risināšanas	paraugs
Mājas	apsildei	katru	dienu	krāsnī	sadedzina	15	kg	malkas.	Cik	lielu	siltuma	
daudzumu	iegūst?	Malkas	īpatnējais	sadegšanas	siltums	ir	10	MJ/kg.

m = 15 kg 
q = 10 MJ/kg = 107 J/kg 

Q = qm Q = 107	J/kg	×	15	=	1,5	×	108 J = 150 MJ.

atbilde.	Mājas	apsildei	iegūst	150	MJ	
lielu	siltuma	daudzumu.	Q	–	?

Izlasi	kopsavilkumu	nodaļas	beigās	un	atzīmē	neskaidrās	vietas.	Pārlasi	apgūstamos	jautājumus	
un	jēdzienus	katra	temata	sākumā.	Izvērtē,	kā	tev	ir	veicies	nodaļas	apguvē!

 Esmu iesācējs,	jo	nezinu	daudzus	faktus,	jēdzienus	un	likumsakarības,	nevaru	bez	
palīdzības	veikt	eksperimentus,	laboratorijas	darbus	un	atrisināt	uzdevumus.

 Esmu darītājs,	jo	zinu	daļu	faktu	un	jēdzienu,	daļēji	saprotu	likumsakarības.	Spēju	veikt	
vienkāršus	eksperimentus,	laboratorijas	darbus	un	atrisināt	standarta	uzdevumus.

 Esmu lietpratējs,	jo	zinu	daudzus	faktus	un	jēdzienus.	Protu	veikt	eksperimentus	un	
laboratorijas	darbus,	labi	risinu	uzdevumus.

 Esmu eksperts,	jo	zinu	gandrīz	visus	faktus	un	jēdzienus.	Viegli	veicu	eksperimentus	
un	laboratorijas	darbus,	spēju	tos	uzlabot	vai	papildināt.	Protu	risināt	nestandarta	
uzdevumus.	Labprāt	palīdzu	klasesbiedriem.

novērtē,	Kā	tev	veicās!

•	 Kuru kurināmo vai enerģijas veidu tavās mājās izmanto ēdiena gatavošanai?
•	 no kura kurināmā, sadedzinot 1 kg, var iegūt vislielāko siltuma daudzumu?  

apskati tabulu mācību grāmatas beigās!
•	 Ja tev būtu iespēja izvēlēties, kuru kurināmo tu izmantotu savas mājas apsildei? 

pārbaudi	sevi!

proti,	dari,	pēti!dažādu	domāšanas	līmeņu	uzdevumi
1. Apskati	shēmu	“Enerģijas	avotu	iedalījums	pasaulē”.	Kuru	kurināmo	veidu	

izmantošanu	vajadzētu	samazināt,	un	kuru	–	palielināt?	Kāpēc?
2. Izlasi	grāmatas	tekstu	“No	kurienes	rodas	enerģija?”	un	uzzīmē	enerģijas	avotu	

veidošanās	shēmu,	kuras	centrā	ir	Saule!
3. Uzraksti	metāna	sadegšanas	ķīmisko	vienādojumu,	ja	zināms,	ka,	metānam	degot,	

veidojas	oglekļa	dioksīds	un	ūdens!
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proti,	dari,	pēti!aprēķina	uzdevumi
siltuma	daudzums	
1. Cik	liels	siltuma	daudzums	jāpievada	2	kg	para-

fīna,	lai	tas	sasiltu	no	20	°C	līdz	50	°C?	Parafīna	
īpatnējā	siltumietilpība	ir	2890	J/kg	×	°C.

2. Zīmējumā	 parādīts,	 kā	mainās	 divu	 ķermeņu	
temperatūra	atkarībā	no	saņemtā	siltuma	dau-
dzuma.	 Pieņemot,	 ka	 ķermeņi	 izgatavoti	 no	
vienas	vielas,	noteikt,	kuram	ķermenim	lielāka	
masa.	Cik	reižu	lielāka?

3. Uz	gāzes	plīts	silda	alumīnija	katliņu	ar	ūdeni.	
Zīmējumā	 parādīts,	 kā	 palielinās	 katliņa	 un	
ūdens	saņemtais	siltuma	daudzums	Q	atkarībā	
no laika t.	Kurš	grafiks	atbilst	ūdenim,	kurš	–	kat-
liņam?	Ūdens	un	katliņa	masas	ir	vienādas.

4. Cik	 liels	 siltuma	 daudzums	 jāpievada	 alvas	
gabaliņam,	kura	masa	 ir	2	g,	 lai	 tas	 sasiltu	no	
22	°C	līdz	232	°C?	Alvas	īpatnējā	siltumietilpība	
ir	230	J/kg	×	°C.

 5. Lai	 varētu	 izsūknēt	 naftu	no	 dzelzceļa	 cister-
nas,	 to	 sasildīja	 no	 –5	 °C	 līdz	 10	 °C.	 Cik	 liels	
siltuma	daudzums	bija	 jāpievada	naftai,	 ja	ar	
to	piepildītās	cisternas	tilpums	ir	40	m3?	Naftas	
īpatnējā	siltumietilpība	ir	1900	J/kg	×	°C.

 6. Cik	liels	siltuma	daudzums	vajadzīgs,	lai	gaisu	
istabā	 sasildītu	 par	 8	 °C?	 Istabas	 izmēri	 ir	 
4	m	×	5	m	×	3	m,	gaisa	blīvums	1,2	kg/m3. 

 7. Cik	 liels	 siltuma	 daudzums	 vajadzīgs,	 lai	 2	 l 
ūdens	 uzvārītu	 alumīnija	 katlā,	 kura	masa	 ir	
0,5	kg?	Ūdens	sākuma	temperatūra	ir	20	°C.

 8. Cik	kilogramu	ūdens	var	uzvārīt,	ja	ūdenim	pie-
vada	 3,6	MJ	 lielu	 siltuma	daudzumu?	Ūdens	
sākotnējā	temperatūra	ir	10	°C.

 9. Alumīnija	gabalu,	kura	masa	2	kg,	sasildīja	no	
8	°C	līdz	53	°C	temperatūrai,	patērējot	79,2	kJ	
lielu	 siltuma	daudzumu.	Aprēķināt	alumīnija	
īpatnējo	siltumietilpību!

10. Vai	dzelzs	detaļu,	kuras	masa	ir	60	kg,	var	sasil-
dīt	par	800	°C,	ja	patērē	12	600	kJ	lielu	siltuma	
daudzumu?

īpatnējais	kušanas	siltums	
11. Cik	liels	siltuma	daudzums	jāpievada	2	kg	svina,	

kas	sasildīts	līdz	tā	kušanas	temperatūrai,	lai	to	
izkausētu?	Svina	īpatnējais	kušanas	siltums	ir	
24 000 J/kg. 

12. Cik	 liels	 siltuma	 daudzums	 jāpievada	 alvai,	
kuras	masa	ir	200	g	un	temperatūra	ir	232	°C,	lai	
to	izkausētu?	Alvas	īpatnējais	kušanas	siltums	
ir	0,59×105 J/kg.

13. Zīmējumā	 doti	 grafiki,	 kas	 raksturo	 dažādu	
vielu	temperatūras	maiņu	atkarībā	no	sildīša-
nas	 laika.	 Noteikt,	 kādiem	 procesiem	 atbilst	
grafiku	posmi	KL un LM	un	kādas	vielas	tiek	sil-
dītas	visos	trijos	gadījumos.
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14.	Pēc	zīmējumā	dotajiem	grafikiem	noteikt,	kādiem	procesiem	atbilst	gra-
fiku	posmi	KL un LM	un	kādām	vielām	konstruēti	šie	grafiki.	

15. Ledus	pāreju	no	cieta	stāvokļa	šķidrā	raksturo	zīmējumā	dotais	grafiks.	
Cik	liela	ir	ledus	sākuma	temperatūra?	Cik	ilgi	ledus	kūst?	Kādiem	pro-
cesiem	atbilst	grafika	posmi	KL,	LM un MN?	Siltumu	pievada	vienmērīgi.	
Kāpēc	grafika	posmi	KL,	LM un MN	atšķiras	laika	ziņā?	Kurā	procesā	vaja-
dzīgs	lielāks	siltuma	daudzums?

16. Cik	kilogramu	svina	var	izkausēt,	pilnīgi	izman-
tojot	1	MJ	siltuma,	ja	svina	sākuma	temperatūra	
ir	327	°C?

17. Noteikt	vielas	īpatnējo	kušanas	siltumu,	ja	200	g	
vielas	izkausēšanai	kušanas	temperatūrā	patē-
rēja	30	kJ	siltuma.	Kāda	viela	tika	kausēta?	Cik	
liela	ir	šīs	vielas	kušanas	temperatūra?

18. Cik	liels	siltuma	daudzums	vajadzīgs,	lai	izkau-
sētu	5,7	t	alumīnija,	kura	temperatūra	ir	25	°C?

19. Ledus	temperatūra	 ir	–10	°C.	Cik	 liels	siltuma	
daudzums	 nepieciešams,	 lai	 izkausētu	 800	 g	
ledus?	Cik	daudz	siltuma	vēl	vajadzēs,	lai	iegūto	
ūdeni	uzvārītu?

20. Lai	 atdzesētu	 3	 l	 verdoša	 ūdens,	 tajā	 iemet	
0,5	kg	ledus,	kura	temperatūra	ir	0	°C.	Līdz	kādai	
temperatūrai	ūdens	atdzisa?

īpatnējais	iztvaikošanas	siltums	
21. Cik	liels	siltuma	daudzums	vajadzīgs,	lai	iztvai-

cētu	 0,5	 kg	 verdoša	ūdens?	Ūdens	 īpatnējais	
iztvaikošanas	siltums	ir	22,6×105 J/kg. 

22. Lai	attīrītu	spirtu	no	piemaisījumiem,	 to	pār-
tvaicē.	 Cik	 liels	 siltuma	 daudzums	 ir	 nepie-
ciešams,	 lai	 iztvaicētu	 2	 tonnas	 spirta,	 ja	 tā	
temperatūra	ir	78	°C?	Spirta	īpatnējais	iztvaiko-
šanas	siltums	ir	8,6×105 J/kg.

23. Zīmējumā	dotais	grafiks	raksturo	vielas	pāreju	
no	šķidra	stāvokļa	gāzveida	stāvoklī.	Kāda	viela	
tiek	sildīta?	Kāda	ir	vielas	sākuma	temperatūra;	
vārīšanās	 temperatūra?	 Kādiem	 procesiem	
atbilst	grafika	posmi	KL,	LM un MN?
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24. Cik	liels	siltuma	daudzums	izdalās,	ja	konden-
sējas	200	g	spirta	tvaika	vārīšanās	temperatūrā	
un	šķidrais	spirts	atdziest	 līdz	20	 °C?	Procesu	
attēlot	grafiski.

25. Viela	pāriet	no	gāzveida	stāvokļa	šķidrā	stāvoklī.	
Kādiem	procesiem	atbilst	grafika	posmi	KL,	LM 
un MN?	Kāda	ir	gāzes	sākuma	temperatūra?	Līdz	
kādai	 temperatūrai	 šķidrums	 atdziest?	 Kādu	
vielu	raksturo	grafiks?	Kāda	ir	šīs	vielas	vārīša-
nās	temperatūra?

26. Amonjaks	pāriet	 no	 gāzveida	 stāvokļa	 šķidrā	
stāvoklī	–33	°C	temperatūrā.	Aprēķināt	šķidrā	
amonjaka	masu,	ja	apkārtējai	telpai	tika	atdots	
21	MJ	enerģijas.

27. Aprēķināt	ētera	īpatnējo	iztvaikošanas	siltumu,	
ja	100	g	ētera	iztvaicēšanai	35	°C	temperatūrā	
tika	patērēts	40	kJ	siltuma.	

28. Aprēķināt	siltuma	daudzumu,	kas	vajadzīgs,	lai	
uzvārītu	un	iztvaicētu	0,8	l	ūdens,	kura	tempe-
ratūra	ir	15	°C.

29. Apsildīšanai	 dažkārt	 izmanto	 ūdens	 tvaiku.	
Aprēķināt,	 cik	 lielu	 siltuma	daudzumu	atdod	
14	kg	tvaika,	kura	temperatūra	ir	100	°C,	ja	tas	
kondensējas	un	atdziest	līdz	30	°C.

30. Cik	kilogramu	ūdens	tvaika	jāielaiž	3	l	ūdens,	lai	
to	sasildītu	no	18	°C	līdz	100	°C?	

īpatnējais	sadegšanas	siltums	
31. Kurā	 gadījumā	 izdalās	 lielāks	 siltuma	 dau-

dzums	–	sadegot	3	kg	kokogļu	vai	9	kg	sausas	
malkas?	

32. Cik	lielu	siltuma	daudzumu	var	iegūt,	sadedzi-
not	10	kg	kūdras	brikešu,	ja	to	īpatnējais	sadeg-
šanas	siltums	ir	1,3×107	J/kg?

33. Pilsētas	centralizētās	apkures	krāsnī	diennaktī	
sadedzina	 30	 t	 dabasgāzes.	 Cik	 lielu	 siltuma	
daudzumu	iegūst?

34. Cik	daudz	malkas	jāsadedzina,	lai	iegūtu	1	MJ	
lielu	siltuma	daudzumu?

35. Pilnīgi	sadegot	100	g	acetilēna,	izdalījās	5040	J	
siltuma.	Aprēķināt	acetilēna	īpatnējo	sadegša-
nas siltumu.

36. Cik	 liels	siltuma	daudzums	 izdalās	virtuvē,	 ja	
gāzes	plītī	sadedzina	0,04	m3	dabasgāzes?

37. Cik	liels	siltuma	daudzums	izdalās,	pilnīgi	sade-
got 40 cm3	benzīna?

38. Cik	liels	siltuma	daudzums	izdalās	stundas	laikā,	
ja	 1	minūtē	 automobiļa	dzinējā	 sadeg	 0,1	 kg	
benzīna?

39. Telpas	apsildei	vienā	stundā	nepieciešams	2	MJ	
liels	 siltuma	 daudzums.	 Cik	 malkas	 jāsade-
dzina,	lai	apsildītu	telpu	veselu	diennakti?

40. Vertikāli	krītoši	saules	stari	vienā	sekundē	atdod	
1 m2	Zemes	virsmas	1	kJ	lielu	enerģiju.	Cik	daudz	
dīzeļdegvielas	katru	sekundi	būtu	jāsadedzina,	
lai	iegūtu	tikpat	lielu	siltuma	daudzumu?
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KopsavilKums	un	jēdzienu	sKaidrojums

•	 Dabā	notiek	dažādas	ar	siltumu	saistītas	norises,	
kuras	sauc	par	siltumparādībām.	Siltumu	dod	
par	 apkārtējo	 vidi	 karstāki	 ķermeņi	 –	 siltuma	
avoti.	Siltumu	rada	arī	berze.

•	 Ķermeņa	sasiluma	pakāpi	raksturo	temperatūra,	
kuru	mēra	grādos.	Temperatūru	mēra	ar	termo-
metru.

•	 Ikdienā	 temperatūras	 mērīšanai	 lieto	 Celsija	
skalu	un	Celsija	grādus	(°C).	Dažās	valstīs	 lieto	
Fārenheita	skalu,	bet	zinātnē	–	Kelvina	skalu.

•	 Ķermeņa	molekulu	haotisko	kustību	sauc	par	sil-
tumkustību.	Ķermenim	sasilstot,	molekulas	sāk	
kustēties	straujāk.	Ķermenim	atdziestot,	mole-
kulu	kustība	kļūst	lēnāka.	Ķermeņi,	kurus	silda,	
izplešas.	Tā	notiek	gan	ar	cietām	vielām,	gan	ar	
šķidrumiem	un	gāzēm.

•	 Kur	 vien	 pastāv	 temperatūru	 starpība,	 notiek	
siltuma	pārnese	no	siltākas	vietas	uz	aukstāku,	
līdz	ķermeņu	 temperatūra	 izlīdzinās	–	 iestājas	
siltuma	līdzsvars.	Siltuma	pārnese	notiek	trijos	
veidos	–	siltumvadīšanas,	konvekcijas	un	siltum-
starojuma	veidā.

•	 Siltumvadīšana	ir	siltuma	pārnese	no	karstākas	
ķermeņa	 daļas	 uz	 aukstāko	 daļu.	 Siltumvadī-
šana	notiek	cietās	vielās,	šķidrumos	un	gāzēs.	
Katrai	vielai	ir	noteikta	siltumvadītspēja	–	spēja	
nodrošināt	 siltumvadīšanu.	 Materiālus,	 kuros	
siltumvadīšanas	process	noris	lēni,	sauc	par	sil-
tumizolācijas	materiāliem.

•	 Konvekcija	ir	siltuma	pārnese,	ko	veic	vielas	kus-
tība	šķidrumos	un	gāzēs.	Sasilstot	viela	izplešas,	
kļūst	vieglāka	un	ceļas	augšup.	Vielas	kustība	pār-
nes	siltumu.	Cietās	vielās	konvekcija	nenotiek.

•	 Siltumstarojums	 (infrasarkanais	 starojums)	 ir	
neredzams	 starojums,	 ko	 izstaro	visi	 ķermeņi,	
kuru	 temperatūra	 ir	 augstāka	 par	 apkārtējās	
vides	temperatūru.

•	 Lai	 palielinātu	 ķermeņa	 temperatūru,	 tam	
jāpievada	noteikts	siltuma	daudzums.	Ja	ķer-
menis	atdziest,	tas	zaudē	noteiktu	siltuma	dau-
dzumu.	Siltuma	daudzuma	pamata	mērvienība	
ir	džouls	(J).

•	 Siltuma	daudzumu,	kas	nepieciešams,	lai	izmai-
nītu	1	kg	vielas	temperatūru	par	1	°C,	sauc	par	
vielas	īpatnējo	siltumietilpību.	Īpatnējās	siltum-
ietilpības	pamata	mērvienība	ir	džouls	uz	kilo-
gramu	reiz	Celsija	grāds	(J/(kg	×	°C)).

•	 Vielas	 pārvēršanos	 no	 cietas	 vielas	 par	 šķid-
rumu	sauc	par	kušanu.	Vielas	pārvēršanos	no	
šķidruma	par	cietu	vielu	sauc	par	sacietēšanu.	
Kušanas	temperatūra	ir	vienāda	ar	sacietēšanas	
temperatūru.

•	 Kristāliskām	 vielām	 kušanas	 un	 sacietēšanas	
laikā	temperatūra	nemainās,	bet	amorfām	vie-
lām	kušanas	un	sacietēšanas	laikā	temperatūra	
attiecīgi	paaugstinās	vai	pazeminās.

•	 Vielas	pārvēršanos	no	 šķidruma	gāzveida	 stā-
voklī	sauc	par	iztvaikošanu.	Vielas	pārvēršanos	
no	gāzveida	stāvokļa	par	šķidrumu	sauc	par	kon-
densāciju.	Intensīvu	iztvaikošanu,	kad	šķidrumā	
lielā	daudzumā	veidojas	gāzes	burbuļi,	sauc	par	
vārīšanos.	

•	 Siltuma	daudzumu,	kas	nepieciešams,	 lai	1	kg	
cietas	 vielas	 kušanas	 temperatūrā	 pārvērstu	
šķidrumā,	sauc	par	vielas	īpatnējo	kušanas	sil-
tumu.	Īpatnējo	kušanas	siltumu	mēra	džoulos	uz	
kilogramu	(J/kg).

•	 Siltuma	daudzumu,	kas	nepieciešams,	 lai	1	kg	
šķidruma	vārīšanās	temperatūrā	pārvērstu	gāz-
veida	stāvoklī,	sauc	par	vielas	īpatnējo	iztvaiko-
šanas	 siltumu.	 Īpatnējo	 iztvaikošanas	 siltumu	
mēra	džoulos	uz	kilogramu	(J/kg).

•	 Kurināmais	 ir	vielas,	kas	sadeg,	patērējot	skā-
bekli.	 Siltuma	 daudzumu,	 kas	 rodas,	 sadegot	
vienam	 kilogramam	 kurināmā,	 sauc	 par	 kuri-
nāmā	 īpatnējo	 sadegšanas	 siltumu.	 Īpatnējo	
sadegšanas	siltumu	mēra	džoulos	uz	kilogramu	
(J/kg).


