
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 

Analiza termiczna 
Cele ćwiczenia: 
Celem ćwiczenia jest sporządzenie i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe 

układu dwuskładnikowego Bi-Sn. 

 
 Analiza termiczna polega na ogrzewaniu lub chłodzeniu ze stałą szybkością mieszaniny 

o stałym składzie i obserwacji przebiegu zmian temperatury na krzywych temperatura-czas, 

wskazujących na istnienie przemian fazowych. Załamania te spowodowane są wydzielaniem lub 

pochłanianiem ciepła, które towarzyszy każdej przemianie fazowej. Stałą szybkość chłodzenia 

uzyskuje się dzięki dużej różnicy temperatur układu i otoczenia. Zaletą analizy termicznej jest 

możliwość badania przemian fazowych w wysokich temperaturach. Szczególnie nadaje się ona do 

badania diagramów fazowych układów o dużym przewodnictwie cieplnym.  

Rys. 1. 

Krzywe chłodzenia i diagram fazowy układu, w którym roztwory stałe tworzą eutektyk 

 

 Na rysunku 1 przedstawiono krzywe chłodzenia i diagram fazowy układu dwuskładnikowego, 

który tworzy eutektyk z roztworów stałych. Krzywa 1 przedstawia krzywą chłodzenia w przypadku 

kiedy fazę stałą stanowi roztwór stały nie tworzący eutektyku. Pierwsze załamanie odpowiada 

wytrącaniu się pierwszego kryształu roztworu. Natomiast drugie załamanie odpowiada zupełnemu 

zestaleniu się próbki. Na krzywej 2 występuje jedno załamanie i jedno zatrzymanie temperatury. 

Podobnie rzecz się ma na krzywej 3. Załamanie odpowiada wytrąceniu się pierwszego kryształu 

roztworu stałego. Wytrącanie się kryształów występuje aż do temperatury eutektycznej. W tej 

temperaturze skład cieczy jest równy składowi eutektyku, który w tym przypadku stanowią roztwory 

stałe  i  o składach odpowiadających punktom F i G, równowagę fazową w punkcie eutektycznym 

można zapisać: 

 

LE = F + G          /1/

 
Ponieważ przemiana fazowa odbywa się w układzie skondensowanym, to liczba stopni swobody 

powinna przy p=const równać się zero: 

 

z = s + 1 - f  = 2 + 1 - 3 = 0 

 
 Oznacza to, że dla przemiany zapisanej równaniem /1/ musi być spełniony warunek stałości 

temperatury. Na rys. 1 krzywa chłodzenia próbki o składzie równym składowi w punkcie 

eutektycznym (krzywa 4), wykazuje tylko w jednym miejscu stałość temperatury, natomiast nie 

posiada załamania. W czasie trwania zatrzymania temperatury następuje wytrącanie faz stałych 

mieszaniny eutektycznej. Czas ten jest proporcjonalny do masy eutektyku. 
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 Na wymienionym fakcie opiera się graficzna metoda wyznaczania składu eutektyku podana 

w roku 1903 przez Tammana. Jeżeli będziemy obserwować przebieg krzywych chłodzenia próbek 

o takiej samej masie, w tym samym układzie i chłodzonych z tą samą prędkością, to odkładając czas 

trwania stałości temperatury w zależności od składu próbki otrzymamy trójkąt FGH, którego 

wierzchołek H (rys. 1) odpowiada składowi eutektyku. 

 Dla wyżej omówionego układu można wyznaczyć, za pomocą graficznej metody Tammana, 

skład eutektyku i roztworów ten eutektyk tworzących. Trójkąt Tammana został przedstawiony na 

rys. 1 łącznie z diagramem fazowym (trójkąt FGH). 

 

APARATURA DO ANALIZY TERMICZNEJ 

 
Aparaty do analizy termicznej są bardzo proste. Schemat ogólny takiej aparatury przedstawia 

rysunek 2. 
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Rys. 2 

Schemat układu do analizy termicznej, 

pomiar temperatury przy użyciu termistora. 

1. Termistor, 2. Tygiel, 3. Miernik (rejestrator), 4. Zaciski, 5. Osłona termistora 

 

 W przedstawionym schemacie czujnikiem pomiarowym jest termistor. Przy rejestrowaniu 

krzywej chłodzenia należy zapewnić bardzo dobry kontakt cieplny między próbką a czujnikiem 

temperatury. Temperaturę otoczenia należy tak dobrać, aby różnica temperatur między nim a próbką 

była duża (powyżej 50 oC). W przypadku bardzo dużych różnic temperatur dla próbki badanej 

stosujemy osłony w celu zmniejszenia szybkości wymiany cieplnej. 



SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA 

 

Aparatura 

- 8 szt. ampuł stalowych ze stopem Sn-Bi o różnych składach 

- chwytak aluminiowy z 4 otworami, statyw, 

- kuchenka elektryczna  

- komputerowy zestaw do rejestracji temperatury 

- drukarka igłowa 

 

Kolejność wykonywania czynności 

 

1. Wsunąć pod chwytak kuchenkę elektryczną i wstawić do niego cztery pierwsze ampuły 

( o numerach od 1 do 4). 

2. W otworach ampuł umieścić końcówki termopar, zwracając szczególną uwagę na 

oznaczenia umieszczone w górnej części termopar. 

3. Podłączyć kuchenkę i przełącznikiem regulacji temperatury (znajdującym się w przedniej 

części kuchenki) zwiększać stopniowo temperaturę próbek. Nie wybierać skrajnej 

maksymalnej nastawy! 
4. Włączyć zasilanie komputera. 

Program do rejestracji krzywych chłodzenia uruchamia się automatycznie po włączeniu 

zasilania komputera, w przypadku awarii należy wpisać następujące polecenia: 

cd c:\at  

ENTER a następnie  

start  

ENTER. 

5. Po zgłoszeniu się programu „Analiza termiczna 0.1 wybrać tryb pracy nr 1, „Termometr” 

(program umożliwia śledzenie zmian temperatury podczas ogrzewania badanych próbek). 

6. Dogrzać próbki do temperatury 240-2500C i utrzymać ją przez ok. 10-15min. 

7. Po ustaleniu się temperatury, przerwać kontrolę temperatury wciskając klawisz ESCAPE. 

8. Wybrać tryb pracy 2, „Zbieranie danych z przetwornika” 

- wpisać nazwę pliku, w którym będą zbierane dane – max 8 znaków alfanumerycznych, 

ENTER, 
- wpisać komentarz – podać numery aktualnie wstawionych próbek i numery 

umieszczonych w nich termopar np.: p1-t1, p2-t2 itd, 

ENTER, 
- wpisać okres czasu (w sekundach), co który będzie odczytywana i rejestrowana 

temperatura próbek (zalecana wartość - co 1 sekundę), 

ENTER, 

- przełącznik regulacji temperatury ustawić w pozycji 0 a kuchenkę odsunąć na odległość 

ok. 30 cm, 

9. Rejestrację krzywych chłodzenia kontynuować aż temperatura wszystkich czterech próbek 

obniży się do wartości 1000C, wyświetlana wartość - <100. 

10.Rejestrację przerywa się wciskając klawisz ESCAPE. 

11.Wybrać tryb pracy 3, „Wizualizacja danych” zebranych w pliku o nazwie „nazwa” 

- zapoznać się z dostępnymi komendami, UWAGA – podczas wizualizacji danych, 

możliwe do użycia komendy są dostępne po wciśnięciu klawisza ze znakiem ? 

- Program umożliwia oglądanie krzywych chłodzenia z „rozciągniętą” osią czasu (osią 

X) na „kilku ekranach monitora”. Do oglądania kolejnych fragmentów służą klawisze  

 i . 

- Klawisze  i  umożliwiają przemieszczanie po zarejestrowanej krzywej znacznika, 

a wciśnięcie klawisza d powoduje wyświetlenie wartości czasu (w sekundach) oraz 



temperatury (w 0C) przy aktualnym położeniu znacznika.  

- Klawisze HOME i END przemieszczają znacznik na początek lub na koniec wykresu 

na bieżącym ekranie. 

- Wciśnięcie klawisza z umożliwia wyświetlenie wykresu zawierającego cztery 

zarejestrowane krzywe chłodzenia. W tym trybie dobrać jednostki na osiach X i Y tak, aby 

krzywe chłodzenia zajmowały cały obszar ekranu monitora. (patrz dostępne komendy), 

- Klawisze PgUp i PgDn przełączają pomiędzy kolejnymi zarejestrowanymi krzywymi. 

12.Włączyć zasilanie drukarki (wyłącznik znajduje się z prawej strony) 

- papier formatu A4 należy dosunąć do ogranicznika i wkręcić ręcznie, dźwignia 

znajdująca się z lewej strony umożliwia automatyczne ustawienie papieru, 

- przycisnąć przycisk SEL – powinien podświetlić się napis SEL, 

- wysuwanie papieru – przycisk FORM FEED. 

13.Zaleca się wydrukować każdą krzywą chłodzenia oddzielnie, w tym celu należy: 

- odciąć fragment początkowy krzywej – jeżeli jest to uzasadnione – ustawić znacznik 

i wcisnąć klawisz INSERT (dane znajdujące się z lewej strony znacznika zostaną 

zignorowane), 

- zmienić skalę wykresu tak aby krzywa chłodzenia mieściła się na jednym ekranie, 

- wydrukować krzywą chłodzenia wciskając klawisz p. 

14.Ostrożnie, przy pomocy szczypiec wyjąć ampuły i ustawić na metalowej płycie.  

15.Wstawić w chwytak cztery pozostałe ampuły i powtórzyć czynności z punktów 1 do 14. 

 

Opracowanie wyników 

 

1. Korzystając z wydruków, wyznaczyć metodą graficzną temperatury załamania oraz czasy 

zatrzymania (patrz załącznik do instrukcji). 

2. Zinterpretować poszczególne krzywe chłodzenia tzn. opisać, jakie zjawiska przebiegają 

w badanej próbce, w nawiązaniu do poszczególnych regionów krzywej chłodzenia. 

3. Korzystając z graficznej metody Tammana wyznaczyć z danych eksperymentalnych 

składy roztworów tworzących eutektyk. 

4. Narysować diagram równowag fazowych badanego układu, opisać pola i krzywe. 

5. Stwierdzić, czy dysponowano próbką o składzie eutektycznym? Podać uzasadnienie. 

6. Sformułować wnioski. 

 

Nr próbki 1 2 3 4 5 6 7 8 

Skład / % wag. Bi 7,0 17,4 25,0 37,9 50,0 63,0 70,0 78,5 

 

Temperatury topnienia czystych składników: 

Sn - 231,9 
o
C 

Bi - 271,0 
o
C 

 

ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 

Równowagi fazowe w układach ciecz-ciało stałe. 
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Wyznaczanie temperatury załamania (dla przypadku przechłodzenia) oraz czasu zatrzymania 
 

 



Zespół w składzie:        Data wykonania: 

 

1.________________________    ___________________ 

 

2.________________________ 

 

3.________________________ 
 

Protokół do ćwiczenia 

Analiza termiczna układu cyna-bizmut 

 

 

 

 

Nr próbki          

Skład/%Bi         

 

 

W załączeniu wydruki krzywych chłodzenia 

 

Nazwa pliku nr 1……………………. 

 

Nazwa pliku nr 2…………………..... 
 


