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1. A mérési összeállítás

A mérés során a minta olvadáspontját, illetve olvadáshőjét akarjuk meghatározni.
Ehhez vizsgáljuk a fázisátalakulást egyenletes hűtés illetve fűtés közben. A
mérési összeállítás a 1. ábrán látható.

A mérést DTA (Differential Thermal Analysis) módszerrel végezzük, ami
azt jelenti, hogy a két hőmérsékletet és a különbségüket vizsgáljuk. A berende-
zés alapja egy kályha, aminek hőmérsékletét szabályozottan tudjuk változtatni
úgy, hogy a hőmérsékletét egy termoelemmel mérjük, amit visszavezetünk a
kályhaszabályzóba.

A kályha egy fémtömb hőmérsékletét határozza meg, amiben helyezkedik
el a mintatartó az ábrán látható módon, így a fémtömb alkotja a mintatartó
közvetlen környezetét. A fémtömb és a mintatartó hőmérsékletét mérjük egy-
egy termoelemmel, amik úgy vannak bekötve, hogy a különbségi hőmérséklet is
mérhető legyen.

A termoelemek Ni és NiCr ötvözet huzalokból készültek, amiknek az érintke-
zési pontját hőkontaktusba hoztuk azzal az anyaggal, amelynek hőmérsékletét
mérni akarjuk. A huzalok másik végpontja egy állandó hőmérsékleten tartott
térben, a műjégben rézhuzalokhoz csatlakozik. Ezek a rézhuzalok egy multi-
plexeren keresztül mennek a feszültségmérő műszerhez, amiből a számítógépbe
továbbítódnak az adatok.

1. ábra. A méréshez használt eszköz elvi vázlata
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2. A mérés ismertetése

A mérés előtt megmérjük a minta tömegét. Ezután a mintát a mintatar-
tóba helyezve megkezdhetjük a hőmérsékletek mérését a számítógépen, miután
beállítottuk a tengelyeket. A pontos mérés megkezdése előtt a mintát gyorsan,
10 ◦C/perc sebességgel felfűtjük az olvadáspontnál 30◦C-kal melegebbre, ahol
tartás módba kapcsoljuk a kályhaszabályzót. Ebből a mérésből egy körülbelüli
értéket kapunk az olvadáspontra.

Ezután kezdhetjük meg a minta dermedési görbéjének felvételét. A kály-
haszbályzót 4 ◦C/perc sebességre állítjuk, és elindítjuk a hűtést. Az olvadáspont
alatt 50 ◦C-kal elmentjük a felvett adatpontokat, és megint tartás üzemmódba
állítjuk a kályhaszabályzót.

Miután beállt a hőmérsékleti egyensúly a rendszerben, elkezdhetjük a minta
olvadási görbéjének felvételét. Ehhez ugyancsak 4 ◦C/perces sebességet állítunk
be, és bekapcsoljuk a fűtést. Ha végigmértük az olvadási görbét, akkor az adatok
elmentése után újra lehűthetjük a mintát most gyorsabban.

3. A mérések kiértékelése

Az elmentett adatokat a kiértékelő programba betöltve végighaladunk a kiér-
tékelés menü pontjain. A 2. ábrán láthatóak a hűtés közbeni hőmérsékleti
görbék. Jól látható, hogy a kályha hőméréskletének változása lineáris. A
minta hőmérsékleti görbéjéből segédvonalakkal megállapítjuk az olvadáspontot:
T o

m = 229, 65◦C.
A 3.ábrán látható a különbségi hőmérséklet görbéje a hűtés közben. Ezen

megállapítjuk az alapvonalat, és a fölötte lévő részt a programmal integráljuk.
Ebből a görbe alatti terület: F = 22, 844

◦C
min

.
Ugyanezeket elvégezve a fűtési görbékre, amik a 4. és az 5. ábrákon láthatóak,

az olvadáspont T o
m = 232, 50◦C és a görbe alatti terület F = 24, 857

◦C
min

.
A mérési eredménynek a kapott értékek átlagát, a hibájuknak pedig az át-

lagtól való legnagyobb eltérést veszzük, így:

T o
m = (231, 1± 1, 4)◦C

F = (23, 8± 1, 5)
◦C

min

Az ehhez a hőmérséklethez tartozó hőátadási tényező a DTA 42 berendezés-
nél: h = (0, 646± 0, 001) J

◦Cmin
.

A fázisátalakulás során felvett vagy leadott fázisátalakulási hő arányos az
alapvonal és a különbségi hőmérsékleti görbe által bezárt területtel, ahol az
arányossági tényező éppen a hőátadási tényező.

Qf = hF

Ennek hibája a hibaterjedés szabályainak figyelembe vételével:

∆Qf

Qf

=
∆h

h
+

∆F

F
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Az adatok behelyettesítésével a minta által felvett illetve leadott olvadási hő:

Qf = (15, 37± 0, 99)J

Így az egységnyi tömegre vonatkoztatott olvadáshő qf a következőképp számol-
ható, ahol m = (0, 2924± 0, 0001)g a minta tömege.

qf =
hF

m

Ennek hibája a hibaterjedés szabályainak megfelelően:

∆qf

qf

=
∆h

h
+

∆F

F
+

∆m

m

Az adatok behelyettesítésével a minta anyagára jellemző olvadáshő:

qf = (52, 6± 3, 5)
J

g

Az eredményeket a könyv táblázatával összevetve a minta anyaga ón, aminek
az olvadáspontja 231, 9◦C és az olvadáshője 59, 2J

g
az irodalom szerint. Ezeket

mi is jól meghatároztuk, csak nagy hibával, mivel nem elég pontosak az itt
használt módszerek.
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