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KIURI TEMPERATŪROS NUSTATYMAS 

 
Darbo tikslas – nustatyti feromagnetikų Kiuri temperatūrą ir susipažinti su 

magnetikais. 

Teorinė dalis 

Visos medžiagos magnetiniame lauke įsimagnetina. Tokias įmagnetintas medžiagas 

vadiname magnetikais. Pagal magnetines savybes magnetikai skirstomi į diamagnetikus, 

paramagnetikus ir feromagnetikus. Aiškinant medžiagų magnetines savybes tikslinga 

išnagrinėti elektronų, atomų bei molekulių magnetines savybes ir kaip šios dalelės elgiasi 

magnetiniame lauke.  

Tarkim, elektronas tolygiai skrieja aplink branduolį uždara apskrita orbita dažniu  f  ir sukuria 

mikrosrovę  
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čia  e – elektrono krūvio didumas ( Ce 19106,1 ), f – apsisukimų skaičius per sekundę. Jis 

lygus: 
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čia  elektrono linijinis greitis, r – orbitos spindulys. 

Tuomet elektrono sukurtos mikrosrovės stipris: 
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Elektros srovė sukuria orbitinį magnetinį momentą, lygų: 

 ,SIPm                                                            (3) 

 

čia S – orbitos ribojamas plotas (
2rS ). Įrašę srovės stiprio I ir orbitos  ribojamo ploto 

vertes, gauname elektrono orbitinio magnetinio momento Pm išraišką: 
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Elektronas, skriedamas orbita, turi impulso momentą, kurio modulis lygus: 

rmL ,                                                                 (5) 

čia m – elektrono masė.  

Elektrono orbitinio magnetinio ir impulso momentų kryptys nusakomos dešiniojo 

sraigto taisykle Iš (3) ir (4) išraiškų bei atsižvelgus į vektorių mp
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 kryptis gauname: 

Ze 

e 

L


 
I 

mP


 
 

+ 

1 pav.  



 2 

.
2

L
m

e
pm


                                                                 (6) 

Elektronai turi ir savąjį sukinio magnetinį momentą Pmsi . 

Suminis magnetinis momentas lygus visų atomo bei molekulės elektronų orbitinių ir savųjų 

magnetinių momentų geometrinei sumai: 
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Medžiagos, kurios atomo ar molekulės magnetinis momentas 0ap


 net ir tada, kai 

nėra išorinio magnetinio lauko, vadinamos paramagnetikais (deguonis, aliuminis, platina, 

šarminiai metalai). Dėl atomų šiluminio judėjimo magnetiniai momentai orientuoti 

netvarkingai, todėl medžiaga neįmagnetėjus. 

Įnešus paramagnetiką į magnetinį lauką, jo atomų magnetiniai momentai orientuojasi 

išorinio magnetinio lauko kryptimi ir paramagnetikas įsimagnetina. Jo magnetinė skverbtis 

1, o magnetinė indukcija paramagnetiko viduje padidėja. 

Medžiagos, kurių atomai arba molekulės neturi magnetinio momento ( 0mp ) kai 

išorinio magnetinio lauko nėra, vadinamos diamagnetikais. Tai – inertinės dujos, bismutas, 

varis, sidabras, auksas, vanduo, stiklas, valgomoji druska. 

Įnešus diamagnetiką į magnetinį lauką, kiekviename jo atome indikuojasi magnetinis 

momentas, priešingas išorinio magnetinio lauko krypčiai. Todėl diamagnetiko viduje 

magnetinė indukcija sumažėja, o magnetinė skverbtis .1  

Diamagnetikai įmagnetėja priešinga kryptimi nei išorinio įmagnetinančio lauko 

kryptis. Paramagnetikai įmagnetėja lauko kryptimi, tačiau paramagnetiko dalelių šiluminis 

judėjimas trukdo orientuojančiam magnetinio lauko poveikiui. 

Pagal laukų superpozicijos principą magnetinio lauko indukcija B


 medžiagoje lygi 

išorinio magnetinio lauko 0B


 ir medžiagoje, indukuoto .indB


 magnetinių laukų indukcijų 

sumai: 

.0 indBBB
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Ryšys tarp magnetinės indukcijos B ir magnetinio lauko stiprio H yra:  

HB 0 ,                                                       (9) 

 

čia 0  – magnetinė konstanta. (
m

H7

0 104 ),  – medžiagos magnetinė skverbtis 

(bedimensinis dydis, nepriklausantis nuo išorinio magnetinio lauko B0). 

Gyvo organizmo audiniai dažniausiai yra diamagnetikai, tačiau esama ir 

paramagnetinių medžiagų, molekulių bei jonų. Feromagnetikų organizme nerasta. 

Feromagnetikais vadiname medžiagas, kurių vidinis magnetinis laukas šimtus kartų stipresnis 

už išorinį magnetinį lauką.  Jų magnetinė skverbtis ženkliai didesnė už vienetą 1  ir 

priklauso nuo išorinio magnetinio lauko stiprio. Ši priklausomybė nėra tiesinė (2 pav.). 
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Didėjant išorinio magnetinio lauko stipriui H, feromagnetikų magnetinė skverbtis 

didėja, pasiekia maksimumą, po to mažėja. Feromagnetikų  reikšmės yra: minkštos geležies 

,8000max  ketaus ,3000max  permalojaus (78  Ni ir 22%Fe) - .10000max  

Feromagnetinių medžiagų įmagnetėjimas aiškinamas domenų teorija. 

Feromagnetikuose yra savaiminio įmagnetėjimo nedidelės sritelės (10
-2

-10
-4

) cm vadinamos 

domenais. Domenų įmagnetėjimą sąlygoja atomų savieji magnetiniai momentai, kurie , esant 

T  0K medžiagos temperatūrai (nulis Kelvino), orientuoti viena kryptimi. Taigi domenai 

įmagnetėja savaime iki įsotinimo. Tačiau nesant išorinio magnetinio lauko, feromagnetikas 

neįmagnetintas, nes atskirų domenų magnetiniai momentai orientuoti skirtingai ir atstojamasis 

magnetinis momentas lygus nuliui. 

Patalpinus feromagnetiką į išorinį magnetinį lauką, pasikeičia atskirų domenų 

magnetinių momentų orientacija. Stiprėjant išoriniam magnetiniam laukui, didėja matmenys 

tų domenų, kurių įmagnetėjimų kryptys artimos išorinio magnetinio lauko krypčiai. Stipriame 

magnetiniame lauke, jei temperatūra mažesnė už Kiuri temperatūrą (T ), feromagnetikas 

įmagnetėja iki įsotinimo. Ištraukus iš magnetinio lauko feromagnetines medžiagas, jos išlaiko 

liekamąjį magnetizmą (magnetiniai momentai lieka orientuoti ta pačia kryptimi). 

Įmagnetintus feromagnetikus galima išmagnetinti paveikus priešingos krypties tam 

tikro stiprumo išoriniu magnetiniu lauku arba keliant jų temperatūrą. Aukštesnėse 

temperatūrose, kai molekulių šiluminis judėjimas sustiprėja, savųjų magnetinių momentų 

tvarkingos orienatcijos laipsnis mažėja. 

Kiuri temperatūroje , abiejų krypčių savųjų magnetinių momentų skaičiai 

susivienodina, ir savaiminis įmagnetėjimas išnyksta (3 pav.). Feromagnetikas virto 

paramagnetiku. Įvairių medžiagų Kiuri temperatūros skirtingos, pvz., 

,1400,358 00 CC CoNi   30% FeNi %70  lydinio C085 , geležies 770
0
C. 
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Darbo priemonės ir metodika 

 

Kiuri temperatūrai nustatyti naudojame elektrinę schemą, pavaizduotą 4 paveiksle. Į 

krosnį 1 įdedamas feromagnetikas 2. Krosnis kaitinama spirale 3, ja tekant kintamai elektros 

srovei, išsiskiriančiai  šilumą. Feromagnetiko 2 temperatūra matuojama termopora 5. Tekant 

spirale 3 kintamai elektros srovei, jos viduje susidaro magnetinis laukas, įmagnetinantis 

feromagnetiką, todėl jame magnetinis laukas stiprėja ir antrinėje apvijoje 4 indukuojama 

elektrovaros jėga (evj) (analogiška supaprastinta schema pavaizduota 5 pav.). Indukcinės 

srovės stipris antrinėje apvijoje matuojamas mikroampermetru 6. Pasiekus Kiuri temperatūrą, 

feromagnetikas tampa paramagnetiku ir magnetinis laukas staiga susilpnėja, todėl antrinėje 

apvijoje 4 nyksta indukcinė evj. 

 

 

 
 

 

 

Elektrovaros jėgos mažėjimą galima paaiškinti analogiška matavimo schema (5 pav.). 

Kaitinimo spiralė 3 pasižymi omine R1 ir induktyvine LXL
 varžomis. (L – ritės 

induktyvumas,  – srovės ciklinis dažnis). Kaip žinome, ritės induktyvumas priklauso nuo 

vijų skaičiaus n ilgio vienete, ritės tūrio V ir feromagnetiko magnetinės skverbties . 

VnL 2

0 . Eksperimento metu nei vijų skaičius, nei tūris nekinta, tačiau kinta 

feromagnetiko magnetinė skverbtis . Įtampa pirminėje apvijoje (3) lygi: 

111 IRU          arba         
111 UIR  ,                                      (10) 

 

1RU  – įtampa varžoje R1,  ( 11
IRU R ), 1  – pirminėje apvijoje indukuota evj. Iš Faradėjaus 

dėsnio žinome, kad indukuota  evj  tiek pirminėje, tiek antrinėje apvijose, kai jas veria toks 

pat kintamas magnetinis srautas, priklauso nuo vijų skaičiaus N  ir atitinkamai lygios: 
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Įrašius elektrovaros jėgos 1  (10) išraišką į (12) lygtį, gauname antrinėje vijoje 

indukuotą evj (
2

): 
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Pasiekus Kiuri temperatūrą, feromagnetike staiga sumažėja jo magnetinė skerbtis , 

pirminės vijos induktyvumas  (L ~ ), induktyvinė varža L  ir 
1
 praktiškai tampa artima 

nuliui. Iš (10) lygties gauname, kad 11 RIU , o tai reiškia, kad ir antrinėje apvijoje 

indukuota evj  02
, todėl mikroampermetras fiksuoja staigų srovės mažėjimą. Šis srovės 

mažėjimas atitiks feromagnetiko Kiuri temperatūrą, kuri randama iš grafiko. 

 
 

 

Darbo eiga 

 

1. Įjungę krosnelės šildymą  kas 2 milivoltmetro padalas žymėkite antrinės grandinės srovės 

stiprį – mikroampermetro rodmenis (1 milivoltmetro padala lygi 8,6 
0
C), tol kol srovė 

pradės mažėti.  

2. Matavimo duomenis surašykite į lentelę (1 lentelė). 

3. Srovės stipriui pradėjus mažėti, mikroampermetro atskaitymus sutankinkite (kas vieną 

milivoltmetro padalą). 

4. Nubrėžkite indukcinės srovės priklausomybės nuo feromagnetiko temperatūros grafiką: X 

(abcisių)  ašyje atidėkite temperatūrą o  Y (ordinačių) ašyje –  A  rodmenis. 
5.  Iš grafiko nustatykite Kiuri temperatūrą.  
6. Pagal gautą Kiuri temperatūrą raskite iš kokios medžiagos pagamintas feromagnetikas   

 
1 lentelė                          

mV rodmenys (padalos) 2 4 ............................ 
Temperatūra,

0
C 

1 padala  8,60C 

2x8,6 

17,2 

4x8,6 

34,4 
............................ 

A  rodmenys    

 
Kontroliniai klausimai 

 

1. Paaiškinkite elektrono orbitinį magnetinį momentą ir suminį magnetinį momentą 

(reikalingas brėžinys ir formulės). 

2. Paaiškinkite diamagnetikų magnetines savybes ir kaip jos pasikeičia išoriniame 

magnetiniame lauke. 

3. Paaiškinkite paramagnetikų magnetines savybes ir kaip jos pasikeičia išoriniame 

magnetiniame lauke. 

4. Paaiškinkite feromagnetikų įmagnetėjimą remiantis domenų teorija. 

5. Kas yra Kiuri temperatūra? Kaip pakinta elektronų savųjų magnetinių momentų 

orientacija domene, kai temperatūra T = 0 K ir Kiuri temperatūroje? 

A  220V 

R1 R2 

3 4 

5 pav.  


