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A mérés célja: 

Megismerkedés a DSC típusú teljesítménykompenzált kaloriméterrel, néhány egyszer� 

mérésen keresztül. Megmértük az indium olvadáspontját és olvadásh�jét, ón-ólom ötvözet 

fázisátalakulását, amib�l megbecsülhet� a koncentrációk aránya illetve fémüveg 

átkristályosodásának aktivációs energiáját. Végül megvizsgáltuk egy nikkel mintán a 

modulált mérési eljárást. 

 

A mérés elve: 

A teljesítménykompenzált kaloriméter kimen� jele a minta és a referenciaminta által 

felvett teljesítménykülönbséggel illetve a h�mérsékletkülönbségével arányos. A kapott jelben 

az els� feladat az alapvonal behúzása. A kimen� jel függ az entalpiaváltozás sebességét�l, 

tehát olvadáskor csúcsot kapunk, aminek szélessége a kalorimétert�l függ. A csúcs területe 

arányos az olvadásh�vel, illetve a lefutó élre illesztett egyenes és az alapvonal metszéspontja 

adja az olvadáspontot. 

Kétkomponens� rendszer állapotai bonyolultabbak. A mérés során a likvidusz és a 

szolidusz h�mérsékletét tudjuk megállapítani az adott koncentráció mellett ugyanúgy egyenes 

illesztéssel. Ebb�l a két h�mérsékletb�l az állapotdiagram alapján meg lehet becsülni a 

komponensek koncentrációját. 

A fémüveg állapot energetikailag nem a rendszer legmélyebb állapota, hanem „be van 

fagyva” egy potenciálgödörbe. Ebb�l a potenciálgödörb�l való kijutáshoz szükség van az 

aktivációs energiára, hogy egy energetikailag kedvez�bb állapotba kerüljön a rendszer. Ez az 

állapot kristályos szerkezet, amit felf�téssel érünk el. Ha másodszor is felf�tjük a rendszert, 

akkor nem történik átalakulás, tehát ez egy irreverzibilis folyamat. 

A modulált DSC eljárással szétválaszthatóak a reverzibilis illetve irreverzibilis 

folyamatok. Ez úgy történik, hogy a lineáris felf�tési sebességet moduláljuk egy 1 K 

amplitúdójú és 0,01 Hz frekvenciájú jellel. A kapott jel amplitúdója adja a reverzibilis 

folyamatokat, az átlaga pedig az irreverzibiliseket. Ezzel a méréssel megállapíthatjuk például 

a nikkel mintánk Curie-pontját. 



Indium olvadása: 

Az indium minta tömege 23,44 mg. A f�tést 425 K és 435 K között végezzük 1 K/perc 

sebességgel. A mért termogramm az 1. ábrán látható. Az illesztett egyenes és az alapvonal 

metszéspontjából a minta olvadáspontja 429,62 K. Ez az indium olvadáspontjának irodalmi 

értékével körülbelül megegyezik, ami 429,75 K. Az id� szerinti integrálás alapján (tömeggel 

leosztva) a minta olvadásh�je: 28,571 J/g. Az irodalmi érték: 28,576 J/g, itt is jó egyezés. 

 

1. ábra In olvadása 

 

Ón-ólom ötvözet olvadása: 

Az Sn-Pb minta tömege: 12,58 mg. A f�tést 425 K és 550 K között végezzük 10 K/perc 

sebességgel. A mért termogramm a 2. ábrán látható. A két átalakulási h�mérséklet az 

illesztett egyenesek és az alapvonal metszéspontjából: 454,48 K illetve 531,76 K. A teljes 

olvadásh� 26,977 J/g. Az Sn-Pb kétkomponens� rendszer állapotdiagrammján megkeressük 

azt a koncentrációt, ahol a szolidusz h�mérséklete körülbelül 454,48 K és a likvidusz 

h�mérséklete 531,76 K, amib�l az Sn koncentrációja körülbelül 35 %. 

(Forrás: http://www.crct.polymtl.ca/FACT/phase_diagram.php?file=Pb-Sn.jpg&dir=SGTE ) 



 

2. ábra Sn-Pb olvadása 

 

Fémüveg aktivációs energiája: 

A 3. ábrán látható mind a két felf�tés a 40 K/perces f�tési sebességnél. Jól látható, hogy 

a második felf�téskor már nem történik átalakulás. Ez a második vonal segít az alapvonal 

berajzolásakor. Különböz� felf�tési sebességeknél (10 K/perc, 20 K/perc, 40 K/perc) 

vizsgáljuk a csúcshoz tartozó h�mérséklet eltolódását. Ez látható a 4. ábrán. Végül a 

sebesség logaritmusát ábrázoljuk a h�mérséklet reciprokának függvényében (5. ábra), amire 

egyenest illesztünk. Az egyenes meredekségéb�l az aktivációs energia: 3,43 eV/atom. 



 

3. ábra Fémüveg minta két felf�tése 

 

 
 4. ábra Fémüveg f�tése különböz� sebességeknél  



 

5. ábra Aktivációs energia számolása 

 
Modulált DSC módszer: 

A mérést 530 K és 680 K között végeztük 3 K/perces sebességgel. A lineáris f�tést egy 

0,01 Hz frekvenciájú és 1 K amplitúdójú szinusz függvénnyel moduláltuk. A mérés 

termogrammja látható a 6. ábrán. 

Ha ábrázoljuk a mért jel amplitúdóját a h�mérséklet függvényében, akkor láthatjuk, 

hogy végbement egy reverzibilis átalakulás a mintában. Ez az átalakulás, amikor a Ni 

ferromágnesesb�l paramágnesessé válik. Az átalakulás h�mérséklete a Curie-pont. Ez a 

h�mérséklet a Ni mintán 619 K-nek adódott, ami hasonló az irodalmi 628 K-es értékhez. 



 

6. ábra Modulált mérés termogrammja 

 

 
7. ábra Ni Curie-pontja 


