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1.4. Pirtyje vykstantys procesai – paprasta ar sudėtinga?
Faktai
Pirtys buvo populiarios visais laikais. Senovės
Graikijoje net specialūs įstatymai įpareigojo piliečius reguliariai lankytis pirtyse. Nors
pirčių gali būti įvairiausių, pradedant dūminėmis ir baigiant infraraudonųjų spindulių,
populiariausios yra sauna ir garinė pirtis. Jos
skiriasi viena nuo kitos. Saunoje oro temperatūra labai aukšta – 100 °C ir aukštesnė, o
drėgnis mažas – apie 5 %. Garinėje pirtyje,
atvirkščiai, oro drėgnis didelis – iki 50 %, o
temperatūra neaukšta – 60 °C.
Nors šiuolaikinių krosnelių naudingumo koeficientas siekia net iki 90 %, tikri pirtininkai sako,
kad pirčiai gerai įkaitinti vien kokybiškos ir ekonomiškos krosnelės nepakanka. Pirtyje turi būti
užtektinai akmenų. Jų kiekis parenkamas pagal pirties plotą, pavyzdžiui, 10 m2 ploto pirčiai reikėtų ne mažiau kaip 100 kg akmenų, o jų temperatūra turėtų siekti iki 300 °C.

Užduotys
Jei pirtis iškūrenta, pasimėgauti jos teikiamais malonumais gali kiekvienas. Tačiau įsivaizduokite,
kad, nuvažiavę pas draugus į sauną, ant durų randate pakabintą lentelę su užrašu Pirtį pasiruoškite
patys. Nuo ko pradėti? Tikriausiai sakysite, kad pirtį pirmiausia reikia iškūrenti. Esate teisūs, išskyrus tai, kad iš pradžių reikia prisiskaldyti malkų. Kokios malkos labiausiai tinka pirčiai?
1. Išnagrinėkite pateiktą lentelę ir išrinkite malkas, kurios, jūsų manymu, tiktų pirčiai kūrenti.
Šilumingumo grupė

Skersmuo (cm)

1 kg malkų išskiriama šiluma (kW∙h)

I

6–50

2,65–2,93

II

6–50

2,15–2,21

III

6–50

1,87–2,10

 I šilumingumo grupei priskiriamos beržinės, uosinės, ąžuolinės, klevinės, skroblinės,

guobinės, vinkšninės, maumedinės malkos.
 II šilumingumo grupei priskiriamos pušinės, juodalksninės, blindinės malkos.
 III šilumingumo grupei priskiriamos eglinės, drebulinės, liepinės, tuopinės, gluosninės,
baltalksninės, ievinės malkos.
2. Paaiškinkite, kodėl pasirinkote būtent šias malkas.

Diskusija
Šiuolaikinis jaunimas taip pat mėgsta pertis pirtyse. Kai kurie giriasi galintys iškęsti net 120 °C
karštį. Tačiau yra žmonių, kurie tiesiog negali eiti į pirtį, nes joje jaučiasi blogai. Kyla klausimas: ar
pirtys žmogui yra naudingos, ar pavojingos?
1. Užpildykite lentelę ir padiskutuokite šiuo klausimu. Diskutuodami remkitės užsirašytais argumentais.
Pirtis naudinga, nes...

3. Ar medienos tankis gali būti kaip nors susijęs su šilumingumo grupe? Kaip? Kodėl taip manote?

Pirtis pavojinga, nes...

4. Ugnis užkurta. Pakomentuokite, kokie energijos virsmai vyksta krosnelėje kūrenant malkas. Kam pirtyje
reikalingi akmenys? Parašykite šilumos balanso lygtį.

Patarimas. Tarkite, kad pirtis yra
labai gerai izoliuota nuo lauko.

2. Apmąstykite diskusiją, peržvelkite argumentus ir keliais teiginiais apibendrinkite diskusiją.
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5. Kiek kilogramų I šilumingumo grupės malkų reikės sukūrenti tokioje pirtyje, kad kambario
temperatūros krosnelė kartu su 100 kg akmenų įkaistų iki 300 °C?		

• Korpusas pagamintas iš plieno.
• Korpuso sienelių storis 6 mm.
• Krosnelės masė 100 kg.
• Kūrenama iš priepirčio.
• Tinka garinei pirčiai.
• Durelės su stiklo keramikos langu.
Diskusija
Kiekvienas žmogus, bent kartą pabuvęs pirtyje, žino, kad, norint didesnio karščio, reikia ant akmenų užpilti vandens. Kokį vandenį pilti – šaltą ar karštą? Kodėl?

Užduotys
1. Nubraižykite grafikus, vaizduojančius, kaip vyksta šilumos perdavimas ant akmenų užpylus
kambario temperatūros vandens ir karšto 80 °C temperatūros vandens.
Užpilama šalto vandens
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Užpilama karšto vandens

Įsivertinimas
Su kokiais faziniais virsmais susidūrėte nagrinėdami pirtyje vykstančius procesus? Apibūdinkite
tuos virsmus.
Fazinis virsmas

Jo apibrėžtis

Atiduoto / gauto / reikalingo šilumos kiekio
skaičiavimas

Pavyzdžiai

Kokia temoje pateikta informacija apie pirtis jums buvo netikėta? Kodėl?

Kas buvo neaišku tyrinėjant pirtyje vykstančius procesus? Kaip sprendėte šią problemą?

1.5. Vandens pripildyti oro kondicionieriai – naujos galimybės
ar apgaulė?
Diskusija
Mokykloje tikriausiai esate pajutę gegužės ar birželio karščius, kai
labai norėjosi atsivėsinti. Tuomet ne pro šalį būtų buvę pastovėti prie ventiliatoriaus, pučiančio orą. Bet kiek tokių ventiliatorių
reikėtų? O ir pučiamas oras vis tiek būtų šiltas. Viena populiariausių patalpų vėsinimo technologijų yra oro kondicionierius. Vieni
specialistai teigia, kad karštomis vasaros dienomis jis yra atgaiva
organizmui, kiti mano, kad tai potencialus ligų šaltinis. Taigi ar
oro kondicionieriai yra naudingi, ar žalingi?
1.5. Vandens pripildyti oro kondicionieriai – naujos galimybės ar apgaulė?
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