
Traktordienas
seg laboratorija

1. nodarbība



1. nodarbībaKas ir SEG? Siltumnīcas Efekta Gāzes

SEG ir SiltumnīcaS EfEkta GāzES
Tās ir gāzes, kuras atmosfērā darbojas līdzīgi kā siltumnīcas plēve – neļauj 
siltumam starojuma no zemes virsmas aizplūst Visumā, bet gan absorbē 
(savāc sevī) to! 
nozīmīgs siltumnīcas efekts piemīt faktiski visām gāzēm, kuru molekulas 
sastāv no trim vai vairāk atomiem: metāns, ogļskābā gāze, ūdens, fluoru 
saturušie gāzveida savienojumi, SF6 (sēra heksa fluorīds) u.c.
Pateicoties dabiskajam siltumnīcas efektam uz Zemeslodes kopumā valda 
patīkami silts klimats. bez dabiskā siltumnīcas efekta Zeme līdzinātos 
aukstajam un tuksnešainajam Marsam, nevis mājīgajai zili zaļajai planētai, 
kādu mēs to pazīstam. 
Cilvēka darbības rezultātā atmosfērā ir būtiski pieaudzis vairāku SEG gāzu 
saturs, piemēram, oglekļa dioksīda (Co2) koncentrācija ir paaugstinājusies 
no aptuveni 290 daļām uz miljonu pirms divsimts gadiem līdz aptuveni 
400 daļām uz miljonu* mūsdienās (2015. gada aprīlī ir pārsniegts Co2 
daudzuma rekords). Tā rezultātā klimats uz Zemes kļūst siltāks: Zemeslode 
šķiet it kā ielikta siltajā siltumnīcā.
* Co2 mērvienība ir ppt = parts per million = daļiņas uz miljonu

izpēti!
http://co2now.org/current-co2/co2-now/

SiltumnīcaS EfEkta GāzES:
 � OGļSkābā GāzE
 � mEtānS
 � SlāpEkļa (i) OkSīdS 

   jEb SmiEklu GāzE
 � fluOru SaturOšiE GāzvEida 
SaviEnOjumi

seg fakts
latvijā viens cilvēks rada 5 tonnas cO2 
emisiju gadā.

http://co2now.org/current-co2/co2-now/


1. nodarbībaSEG īsi par siltumnīcas efekta gāzēm

OGļSkābā GāzE
Ķīmiskā formula: Co2
daudzums atmosfērā: 0.04% un augošs 
(pirms- industriālais (rūpnīcu) līmenis bija 
0.028% jeb 278 daļas uz miljonu*) – tātad pēc 
masas niecīga daļa no atmosfēras.
raksturojumus: visa dzīvā sākums un beigas! 
Putekļi no kā ir radīta visa dzīvība. augi izmanto 
ogļskābo gāzi par galveno avotu visu organisko 
vielu sintēzei. Pēc augu (vai dzīvnieku) nāves 
organiskās vielas atkal pārvēršas par ogļskābo 
gāzi. Visi dzīvie organismi – arī zaļie augi – izdala 
Co2, apkārtējā vidē elpojot.
nozīmīgi antropogēnie (cilvēka radīti) 
avoti: fosilā kurināmā (sen mirušu organismu 
atlieku) dedzināšana un mežu izciršana.
*mēra ppt = parts per million

mEtānS
Ķīmiskā formula: CH4
daudzums atmosfērā: 1800 daļas uz miljardu 
un augošs (pirms-industriālais līmenis bija 700 
daļas uz miljardu) 
raksturojumus: galvenā dabasgāzes 
sastāvdaļa; parocīgs, samērā lēts un „tīrs” 
enerģijas avots.
nozīmīgi antropogēnie avoti: biomasas 
dedzināšana, lielais atgremotāju (liellopu) 
mājdzīvnieku skaits, ar organiskām vielām 
bagātas bez-skābekļa vides radīšana rīsa laukos 
un atkritumu izgāztuvēs.
Siltumnīcas efekta spēks: 100 gadu periodā 
“uztver” 25 reizes vairāk siltuma nekā ogļskābā 
gāzes (rēķinot uz masas vienību), t.i., daudz 
spēcīgāka SEG gāze nekā Co2. Vidējais dzīves 
laiks atmosfērā ir aptuveni 12 gadi.

SlāpEkļa (i) OkSīdS jEb 
SmiEklu GāzE

Ķīmiskā formula: N2o
daudzums atmosfērā: 320 daļas uz miljardu 
un augošs (pirmsindustriālais līmenis 270 daļas 
uz miljardu) 
raksturojumus: hm… smieklu gāze – 
savienojums ar narkotisku iedarbību. Šai gāzei 
esot saldena garša.
nozīmīgi antropogēnie avoti: 
lauksaimniecība: n2o veidojas kā blakus 
produkts augsnes baktērijām noārdot 
minerālmēslos esošos nitrātus. Vairāk nitrāti 
vidē = vairāk smieklu gāzes atmosfērā.
Siltumnīcas efekta spēks: 100 gadu periodā 
“uztver” 298 reizes vairāk siltuma nekā ogļskābā 
gāze (rēķinot uz masas vienību). Vidējais dzīves 
laiks atmosfērā ir aptuveni 114 gadi.

fluOru SaturOšiE GāzvEida 
SaviEnOjumi

Ķīmiskā formula: vesela savienojumu saime, 
piemēram, CF4; SF6, CF6; 
daudzums atmosfērā: kopā ~1 daļas uz 
miljardu un augošs (pirms-industriālais līmenis: 
0 daļas uz miljardu – nav dabisko avotu) 
raksturojumus: tuvi teflona radinieki – stipri, 
stipri stiprinieki! Piemīt postošs spēks!
nozīmīgi avoti: ķīmiskā rūpniecība, augstuma 
aģenti, aerosolu nesējgāzes. rada tikai cilvēks!
Siltumnīcas efekta spēks: 100 gadu periodā 
uztver tūkstošus vai desmitus tūkstošu reizes 
vairāk siltuma nekā ogļskābā gāzes (rēķinot uz 
masas vienību). Vidējais dzīves laiks atmosfērā 
var sasniegt desmitus tūkstošus gadu.

tEOrija ir labi, bEt prakSE – vēl 
labāk!
turpinājumā – 
6 EkSpErimEnti par SEG!



1. nodarbībaEksperiments #1 Intereses un prieka radīšanai

Eksperimenta mērķis: sajūtu līmenī uztvert SEG gāzes (Co2) veidošanos, sajust, 
ka tas ir kaut kas reāls.
Eksperimenta mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas skolēni.
materiāli: 

 � Plastmasas mēģene ar korķi
 � Soda
 � Citronskābe
 � Ūdens

darba gaita: mēģenē ieber mazliet (~1 g) sodas un citronskābes, pielej mazliet 
ūdens un uzliek korķi. Mazliet sakrata! Korķis tiek izšauts no mēģenes!
paskaidrojums: ogļskābā gāze ir ļoti izplatīts savienojums, tā ir iesaistīta faktiski 
visos ar dzīvību saistītajos procesos. reakcija starp sodu un citronskābi ir vienkāršs 
veids kā var iegūt ogļskābo gāzi.
Citronskābe ir relatīvi stiprāka skābe par ogļskābi, tāpēc ogļskābe tiks izspieta no 
nātrija hidrogēnkarbonāta jeb sodas un sadalīsies par ogļskābo gāzi un ūdeni.
Šie reaģenti ir pārtikas preces un ir videi, kā arī cilvēka veselībai faktiski nekaitīgi. 
atceries, “kas par daudz, tas par skādi!”
radiet svētku salūtu: pielejat ūdeni mēģenēs vienlaicīgi, lai visi mēģeņu korķīši 
šaujas gaisā kopā! Pirms tam – pārrunājiet drošības noteikumus!
Eksperimenta gaitā bērni var izdzīvot „laistīšanās prieku”, sagatavojoties 
nopietnākām nodarbībām nākotnē. prieks ir zinātnes atslēga!

UzmanībU!
Eksperimentam drīkst izmantot tikai 
plastmasas mēģenes, jo stikla trauki 
mēģinājuma gaitā var saplīst!
darbu vēlams veikt ārā, kur var droši šļakstīties 
un nav jāuztraucas par izlijušu ūdeni.

kas notiek saberot kopā sodu, 
citronskābi un sajaucot tās ar ūdeni?
Ķīmiķu valodā tas ir šādi:

 � soda – naHCo3
 � citronskābe – C6H8o7
 � ogļskābā gāze – Co2
 � ūdens – H2o

reakcija: naHCo3 ↔ na+ + HCo3-
  C6H8o7 ↔ C6H7o7 - + H+

  H+ + HCo3- ↔ H2Co3
 H2Co3 ↔ H2o + Co2



1. nodarbībaEksperiments #2 burvju triks ar Co2 svecēm

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, ka ogļskābā gāze ir atšķirīga no gaisa, tai 
piemīt dažādas un interesantas īpašības
Eksperimenta mērķauditorija: sākumskolas skolēni.
materiāli: 

 � Vairākas tējas sveces
 � Sērkociņi vai šķiltavas
 � Soda
 � Citronskābe
 � Ūdens
 � 2 vārglāzes vai cits līdzīgs trauks vismaz 0.5 l tilpuma
 � Co2 sensors, ja tāds ir pieejams

darba gaita: 
 � aizdedzina sveces un novieto rindā vienu otrai līdzās uz galda;
 � Vārglāzē ieber ~20g sodas un citronskābes un pārlej ar līdzīgu ūdens daudzumu;
 � novēro gāzes (Co2) izdalīšanos: gāze, kas veidojas reakcijā, ir smagāka par gaisu 
un, kaut arī neredzama, sakrājas vārglāzē līdzīgi kā šķidrums;

 � no vārglāzes, kurā ir soda + citronskābe, uzmanīgi „ielej” izdalījušos Co2 tukšajā 
vārglāzē (turiet slīpi!);

 � Smago gāzi no „tukšās” vārglāzes uzmanīgi „lej” virsū svecēm, vērojot kā tās 
nodziest.

lai radītu burvju triku noskaņu, 
paaiciniet 2 skolēnus, kas veiks 
eksperimentu, savukārt pārejiem –
aiciniet aizvērt acis un „atļaujiet” tās 
atvērt pie pēdējā eksperimenta soļa.

paskaidrojums
ogļskābā gāze ir smagāka par gaisu, kaut 
arī neredzama, tā sakrājas vārglāzē līdzīgi kā 
šķidrums un to iespējams liet kā šķidrumu. 
degšanai ir nepieciešams gaisā esošais 
skābeklis. Uz sveces liesmas „uzlejot” 
ogļskābo gāzi, tā tiek noslāpēta, jo liesmai 
trūkst skābekļa.
reakcijā veidojas un vārglāzē uzkrājas tīra 
ogļskābā gāze. To var konstatēt ar atbilstošu 
sensoru, ja tāds ir pieejams, vai arī „iemērcot” 
gāzē kvēlojošo skaliņu – tas nodzisīs.



1. nodarbībaEksperiments #3 Fotosintēze

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, ka zaļie augi gaisā patērē ogļskābo gāzi
Eksperimenta mērķauditorija: jebkurš cilvēks pēc jēdziena „Fotosintēze” 
apgūšanas
Eksperimenta ilgums: 20 minūtes
materiāli: 

 � Liela caurspīdīga kaste vai stikla trauks ar vāku
 � Spēcīgs gaismas avots, vislabāk tiešie saules stari
 � Co2 sensors
 � Veselīgi zaļie augi, tik daudz, lai var pilnībā nosegt caurspīdīgā trauka dibenu

darba gaita: 
 � Izmantojot Co2 sensoru, nomēra ogļskābās gāzes koncentrāciju gaisā
 � Caurspīdīgajā traukā ievieto zaļos augus, Co2 sensoru, nosedz to ar vāku un 
novieto spožā gaismā

 � Vēro Co2 koncentrācijas izmaiņas traukā. Veidojiet grafiku!  Ilgums 10-20 minūtes
paskaidrojums: Zaļie augi izmanto gaismas enerģiju, lai gaisā esošo ogļskābo 
gāzi (Co2) pārvērstu par organiskajām vielām. Šo parādību sauc par fotosintēzi. 
Jau apmēram 10-15 minūšu laikā, augiem optimālos apstākļos var novērot būtisku 
ogļskābās gāzes koncentrācijas samazināšanos noslēgtajā traukā. 
Fotosintēze ir galvenais process, kas samazina ogļskābās gāzes koncentrāciju 
Zemes atmosfērā.

vairāk informācijas par fotosintēzi vari 
atrast šeit:
http://www.dzm.lu.lv/bio/it/b_11/
default.aspx@tabid=9&id=420_2.
html

Skolas cO2 sensoru var aizņemties, 
rakstot uz e-pastu: gunta.kalvane@lu.lv

seg fakts
meži = zaļais zelts.
latvijā viena gada laikā meži saražo  25 
miljonus tonnu cO2, kas ir 10 tonnas uz 
vienu cilvēku.
mežu izciršana rada cO2 cikla 
izjaukšanau un 25% no cO2 rodas mežu 
izciršanas dēļ.

http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_11/default.aspx@tabid=9&id=420_2.html
http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_11/default.aspx@tabid=9&id=420_2.html
http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_11/default.aspx@tabid=9&id=420_2.html


1. nodarbībaEksperiments #4 Vai var elpot bez skābekļa?

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, ka pūšanas procesos izdalās ogļskābā gāze 
(Co2) un metāns (CH4)
Eksperimenta ilgums: divas vai vairākas nedēļas
materiāli: 

 � Liela pudele (5l vai vairāk) ar hermētisku vāciņu, kurā iestiprināta lokana caurulīte
 � Pudele (~0.5 l) un bļoda Co2 savākšanai
 � Co2 sensors
 � organiskie virtuves atkritumi (piemēram, mizas)
 � sauja kūdras

darba gaita: 
 � Lielo pudeli piepilda ar dažādiem virtuves atkritumiem un kūdru
 � Pudeli noslēdz ar vāciņu un caurulīti novada uz mazāko pudeli, kas ir piepildīta 
ar ūdeni un apgāztā veidā ielikta bļodā līdz pusei pilnā ar ūdeni (skat.attēlā)

 � Vēro kā pēc dažām dienām no lielās pudeles sāk izplūst gāze, kas sakrājas 
mazākajā pudelē, izspiežot ūdeni

paskaidrojums: Virtuves atkritumus lielajā pudelē „ēd” dažādas baktērijas, 
izdalot ogļskābo gāzi (Co2). daudzām baktērijām dzīvības procesu nodrošināšanai 
nav nepieciešams skābeklis, tās spēj dzīvot un elpot vidē bez skābekļa klātbūtnes. 
Purva kūdrā dzīvo tādas baktērijas, kas elpojot izdala ne tikai ogļskābo gāzi, bet 
arī metānu (CH4), ko sauc arī par dabas gāzi vai par purva gāzi. Metāns ir vēl 
spēcīgāka siltumnīcas efekta gāze nekā ogļskābā gāze. 

ja jums paveicās, pēc vairākām 
inkubācijas nedēļām kopā ar ogļskābo 
gāzi (cO2) no lielās pudeles izdalīsies 
arī metāns (cH4). vai ir sākusies metāna 
veidošanās var pārbaudīt mēģinot 
aizdedzināt gāzi, kas ir uzkrāta mazākajā 
pudelītē.
Uzmanību! Drošība pirmajā vietā!

Skolas cO2 sensoru var aizņemties, 
rakstot uz e-pastu: gunta.kalvane@lu.lv

seg fakts
Hipotēzi par siltumnīcas efektu 
veidojošo gāzu un galvenokār cO2 
nozīmi zemes klimata izmaiņās 1898. 
gadā izvirzīja zviedru ķīmiķis Svante 
areniuss.



1. nodarbībaEksperiments #5 Elpo! Paelpo!

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, ka elpojot, cilvēks gaisā izdala ogļskābo gāzi
materiāli: 

 � Cilvēks, kas elpo
 � Co2 sensors

darba gaita: 
 � Savu izelpu skolnieks pūšu tieši virsū Co2 sensoram, un vēro kāda ir šīs gāzes 
koncentrācija izelpā salīdzinot ar tīru gaisu

paskaidrojums: Cilvēka izelpā ogļskābās gāzes koncentrācija ir 4% līdz 5%, 
salīdzinot ar 0.04% svaigā gaisā. Līdzīgi kā cilvēks, visi dzīvi organismi elpojot 
izdala ogļskābo gāzi.
Elpošana kopā ar fotosintēzi ir divi galvenie procesi, kas kontrolē ogļskābās gāzes 
koncentrāciju Zemes atmosfērā. Mūsdienās fosilā kurināmā (nafta, dabasgāze, 
ogles) dedzināšana ir papildus nozīmīgs Co2 avots. Fosilā kurināmā  – dedzināšanas 
rezultātā notiek nozīmīga ogļskābās gāzes koncentrācijas palielināšanās atmosfērā.

Skolas cO2 sensoru var aizņemties, 
rakstot uz e-pastu: gunta.kalvane@lu.lv

seg fakts
kas rada SEG?

 � enerģētika 26%
 � ražošana 19%
 � mežsaimniecība 17%
 � lauksaimniecība 14%
 � transports 13%
 � mājsaimniecības 8%
 � atkritumi 3%



1. nodarbībaEksperiments #6 Pašam savs siltumnīcas efekts

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, ka Co2 patiešām pārvērš Saules (vai lampas) 
starojumu siltumā un praktiski apgūt siltumnīcas efekta būtību
materiāli: 

 � divi lieli (5l vai vairāk) plastmasas trauki ar vākiem (var izmantot 3 l stikla burkas, 
taču ar platmasas traukiem eksperiments izdodas labāk)

 � divi identiski termometri, kas ir iestiprināti trauku vāciņos; vienā no vāciņiem 
jābūt otram caurumam, Co2 sintēzes burciņas caurulītes izmērā

 � Co2 sintēzes burciņa (attēlā), soda, citronskābe, ūdens
 � Saule vai spēcīga lampa (prožektors) ar kvēldiegu

darba gaita: 
 � Tiešos saules vai lampas staros novieto plastmasas traukus ar vāciņos 
iestiprinātiem termometriem. Svarīgi, lai trauki būtu apgaismoti vienādi, atrastos 
uz identiskas pamatnes un vienādi „apvējoti” – mēģiniet nodrošināt abiem 
traukiem identiskus apstākļus!

 � Vienā traukā atstāj gaisu, tā ir tīrā atmosfēra;
 � Ievieto otrā burkā Co2 sintēzes burciņas caurulīti. burciņā sintezē Co2 (citronskābi 
samiksējot ar sodu, pielejot nedaudz ūdens). Ātri uzliek burciņai vāku! Šeit ātrums 
ir ļoti svarīgs! ogļskābā gāze (Co2) ieplūst otrajā plastikāta spainītī.

 � Ik pa 2 minūtēm pieraksta spainīša iekšienē novēroto temperatūru. Zīmē 
grafiku: uz X ass atliec minūtes, uz Y ass atliec temperatūru. atliec temperatūras 
rezultātus abiem spainīšiem. novērojumus veic vismaz 20 minūtes.

rezultāti un diskusija
Pēc 10 līdz 20 minūtēm Saules vai prožektora 
gaismā, spainītī, kur ir tīrs gaiss, temperatūra 
ir par 1 līdz 2°C zemāka nekā otrā spainītī.
Tas ir siltumnīcas efekts. Zemes atmosfēras 
temperatūru ietekmē tieši šis pats mehānisms.
Gāzveida vielas ar molekulām, ko veido 3 
vai vairāk atomi (Co2, ūdens tvaiks, metāns, 
šķiltavu gāze u.c.) efektīvi absorbē (sakrāj 
sevī) siltuma starojumu (infrasarkanos starus). 
Savukārt divu atomu gāzes, no kā pārsvarā 
sastāv gaiss (n2 un o2) siltuma starojumu 
neabsorbē. Tāpēc spainītī, kur ir ogļskābā 
gāze, ūdens tvaiks vai šķiltavu gāze Saules 
gaismā uzsilst vairāk nekā tas, kur ir tīrs gaiss.
Eksperimenta gaitā temperatūra abos traukos 
var arī kristies, ja sauli aizklāj mākoņi vai 
parādās vējš vai caurvējš, kas traukus atdzesē. 
Tāpat ogļskābās gāzes traukā temperatūra 
sākumā var arī kristies strauji ieplūstošās, 
aukstās gāzes dēļ, jo reakcijas rezultātā sodas 
un citronskābes šķīdums atdziest.

Burciņas vākā 
hermētiski 
iestiprināta 
caurulīte



1. nodarbībanoderīgas saites

dalies ar saviem eksperimentiem, sūtot 
tos uz e-pastu gunta.kalvane@lu.lv

 � daudz interesantu eksperimentu aprakstu var atrast http://www.scientix.
eu/web mājas lapā sadaļā Resources, ierakstot meklētājā cO2

 � vairāk par SEG http://www.epa.gov/climatestudents/basics/today/greenhouse-
gases.html

 � kas ir cO2 avoti, kur rodas cO2 – jauka prezentācija: http://www.
climatechoices.org.uk/pages/activities0.htm#p3

 � izcila mājas lapa par klimata mainību (mīti un patiesība) http://www.
skepticalscience.com/

seg fakts
transports rada 1/5 no kopējā SEG 
apjoma. “nobraucot” pilnu 50 litru 
bāku, atmosfērā nonāk vairāk kā 110 kg 
oglekļa dioksīda! 

http://www.scientix.eu/web
http://www.scientix.eu/web
http://www.epa.gov/climatestudents/basics/today/greenhouse-gases.html
http://www.epa.gov/climatestudents/basics/today/greenhouse-gases.html
http://www.climatechoices.org.uk/pages/activities0.htm#p3
http://www.climatechoices.org.uk/pages/activities0.htm#p3
http://www.skepticalscience.com/
http://www.skepticalscience.com/

