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X Ü L A S Ə 

 

     Metal və ərintilərin  istilik xassələrinin öyrənilməsinə həsr edilmiĢ 

metodik  vəsaitdə  termik analiz, kalorimetrik analiz, dilatometriya və 

sıxlığın təyin edilməsi  metodları haqqında ətraflı  məlumatlar 

verilmiĢdir.  

       Metodik vəsaitdə metal və ərintilərin istilik  xarakteristikalarının  

metallofiziki  tədqiatlarda  və istehsalat praktikasında geniĢ tətbiq edilən  

müasir  metodlarına  baxmaqla yanaĢı tarixi ənənə də nəzərə alınmıĢdır. 

        Burada  ölçməni  avtomatlaĢdırmağa və nümunəni  korlamadan 

termik emalın  kefiyyətinə  nəzarət  etməyə imkan verən  metodlar 

haqqında da  məlumatlar  verilmiĢdir. 

         Metallar fizikası və metalĢunaslıqda  yeni materialların 

yaradılmasında nail olunacaq tərəqqinin fiziki  xassələrin  kompleks  

Ģəkildə  öyrənilməsindən  asılı olduğunu  nəzərə alaraq  metodik 

vəsaitdə tədqiqat metodları da əlaqəli Ģəkildə verilmiĢdir. 

       Hər bir metod  ilə tanıĢlıq zamanı  nümunələrin  hazırlanma  

qaydası, etalonun  seçilməsi üsulu, eksperimentin  nəticəsinə  təsir edə 

biləcək faktorlar  haqqında    məlumatlar  verilmiĢ,  öyrənilən fiziki  

proses üçün  daha əlveriĢli  variantın  seçilməsi  öz  əksini tapmıĢdır. 

       Metodik vəsait  ali təhsilin  bakalavr pilləsində  metallar fizikası və 

metalĢunaslıq  ixtisası  üzrə təhsil alan  tələbələr üçün nəzərdə 

tutulmuĢdur.  
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G Ġ R Ġ ġ 

Metallar haqqında elm – metalĢünaslıq – yalnız optik və elektron 

mikroskoplarının köməkliyi ilə metalın quruluĢunu birbaĢa müĢahidə 

etməklə kifayətlənmir. Digər tərəfdən faza çevrilmələrinin kinetikası 

haqqında mühüm məlumatlar bir çox hallarda sadə və tez baĢa gələn 

dolayı yollarla – bu və ya digər fiziki xarakteristikaların ölçülməsi 

nəticəsində əldə edilə bilər. Bu da ölçmə prosesini kəsilməz edir və  

martensit çevrilmələr kimi sürətlə baĢ verən çevrilmələri öyrənməyə 

imkan verir. 

Müəyyən fiziki xassələrə malik ərintilərin iĢlənib hazırlanması 

zamanı bu cür ölçmələr olmadan keçinmək olmaz. Bu halda məsələnin 

həlli  fiziki-tədqiqat metodlarının köməkliyi ilə aparılır. HazırlanmıĢ 

məmulatları dağıtmadan və səthlərini korlamadan termik emalın 

keyfiyyətinə nəzarət fiziki-tədqiqat metodlarının tətbiqinin mühüm 

oblastı hesab olunur. Bu zaman ölçmənin avtomatlaĢdırılması  məhsulun 

keyfiyyətinə tam nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. 

Bu vəsaitdə metallofiziki tədqiqatlarda və istehsalat praktikasında 

tətbiq olunan, metal və ərintilərin istilik xarakteristikalarının ölçü 

metodlarına baxılmıĢdır. 

I.TERMĠK ANALĠZ 

1.1.Sadə termik analiz 

      Termik analız- metal və ərintilərdə faza və struktur çevrilmələrinin  

istilik effektlərinə görə aĢkar edilməsi və öyrənilməsi metodu olub 

həmçinin termoqrafiya da adlanır. Bu zaman maddənin qızma və ya 

soyuma sürəti onda  baĢ verən çevrilmələr zamanı istiliyin udulması və 
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ya ayrılması nəticəsində dəyiĢir ki, bu da xüsusi cihazların köməyi ilə 

qeyd edilir. 

Sadə termik analiz nümunənin müntəzəm qızması və ya soyuması 

zamanı onun temperaturunun yazılmasından ibarətdir. 

Nümunənin bərk halında onda baĢ verən çevrilmələrin öyrənilməsi 

zamanı tətbiq olunan nümunələrin hündürlüyünün diametrinə  olan 

nisbəti 1-dən 2-yə qədər dəyiĢir. Nümunələrin kütləsi bir neçə qramdan 

100 qramlara qədər dəyiĢə bilir. Nümunənin oxu boyunca onun 

hündürlüyünün yarısına qədər deĢik açılır. Bu deĢiyə yazma qurğusu ilə 

birləĢmiĢ termocütün qaynar ucu salınır. Bunun nəticəsində nümunənin 

«temperatur-zaman» koordinatlarında termoqramması yazılır.  

Termocütün soyuq ucları termostatlaĢdırılmalıdır. 

Misal olaraq, asta-asta qızdırılma zamanı, istiliyin udulması ilə baĢ 

verən izotermik çevrilmənin termoqrammasına baxaq (Ģəkil 1.1.). 

Nümunənin qızma əyrisində aĢağıdakı hissələri ayırmaq olar: 

- 0-1 – nümunənin sabit sürətlə qızması. Sobadan nümunəyə 

verilən bütün istilik onun qızmasına sərf olunur; 

- 1 anında nümunənin səth təbəqəsində çevrilmə baĢlayır, 

nümunəyə verilən istiliyin bir hissəsi çevrilməyə sərf olunur. 2 

anına qədər qızma sürəti azalır, nümunənin oxunda yerləĢən 

termocütün temperaturu nümunənin səthinin temperaturundan 

geri qalır; 

- 2 anından baĢlayaraq, çevrilmə daha böyük həcmi əhatə edir, 

nümunəyə verilən bütün istilik çevrilməyə sərf olunur, 

nümunənin temperaturu sabit qalır. 



 7 

- nümunə ilə soba arasındakı temperaturlar fərqi ts-tn, çevrilmənin 

baĢ verdiyi müddətdə, çevrilmənin qurtardığı 3 anına qədər artır. 

Buna görə də çevrilmə qurtardıqdan sonra nümunənin sürətlə 

qızma periodu 3-4 müĢahidə olunur. ts-tn temperaturlar fərqi 

azaldıqca, qızma sürəti azalır, buna görə də tn() asılılığında 3 

anına əyilmə uyğun gəlir. 

- 4 anından etibarən, soba ilə nümunə arasındakı temperaturlar 

fərqinin sabitliyi bərpa olunur və nümunənin sonrakı qızması 

sabit sürətlə baĢ verir. 

 

 

 

 

ġəkil 1.1. Qızma zamanı izotermik çevrilmənin termoqramması: ts, 

tn, tç – uyğun olaraq, sobanın, nümunənin və çevrilmənin 

temperaturlarıdır. 

 

BaĢlanğıc fazaların (və ya fazanın) miqdarı çevrilmə inkiĢaf etdikcə 

arası kəsilmədən azalır. Həmçinin udulan istiliyin miqdarı da azalır. 

тч 
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Yuxarıda deyilənlərdən aydın görünür ki, termoqrammadakı üfüqi 

sahə yalnız o halda alınar ki, verilən istilik miqdarı bütünlüklə 

çevrilməyə sərf olunsun, onun həcmi sürəti isə sabit qalsın. Qızmanın 

sürətlənməsi çevrilmənin sürətini, onun kinetikasının xüsusiyyətləri ilə 

təyin olunan müəyyən limit qiymətinə qədər artıra bilər. Buna görə də 

sürətlə qızma zamanı termoqrammada üfüqi sahə əvəzinə maili sahə 

müĢahidə oluna bilər. 

Sərbəstlik dərəcəsi n=1 olan monovariant proses halında və asta 

qızma zamanı maili sahə müĢahidə edilir (Ģəkil 1.2.). 

 

ġəkil 1.2. Monovariant endotermik prosesin termoqramması. 

 

Ekzotermik prosesin termoqrammasının forması istiliyin 

ayrılmasının sürəti ilə təyin edilir (Ģəkil 1.3.). Analoji termoqrammalar 

nümunələrin soyudulması zamanı da alınır (Ģəkil 1.4.). 
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ġəkil 1.3. Qızma zamanı ekzotermik proseslərin termoqramması: 

                a) yavaĢ proses («ekzotermik dalğa»); b) sürətli  

                 çevrilmə;   v) partlayıĢa bənzər avtokatalik proses. 

 

ġəkil 1.4.Soyuma zamanı ekzotermik çevrilmənin 

                 termoqramması: 

               a) izotermik çevrilmə; b) sürətlə baĢ verən proses. 

 

Burada göstərilən bütün sxematik termoqrammalarda çevrilmə 

nəticəsində nümunənin istilik xassəsinin dəyiĢməsi nəzərə alınmayıb.  

Sadə termik analizin həssaslığı zəifdir. Vahid kütləyə düĢən xüsusi 

istilik effekti kiçik olduqda və ya çevrilən fazaların miqdarı kiçik 

olduqda termik asılılıqlarda çevrilməyə uyğun gələn əyilmələr çətin 

görünür və bu cür çevrilmələr aĢkar edilə bilmir.  
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1.2.Differensial termik analiz 

1.2.1.Differensial termoqrammalar 

Differensial termik analiz zamanı nümunənin temperaturu və 

nümunə ilə faza çevrilmələri baĢ verməyən etalon nümunə arasındakı 

temperaturlar fərqi yazılır. Çevrilmə baĢlayana qədər nümunə və etalon 

bir qərarda qızır və etalon düzgün seçildikdə onlar arasındakı 

temperaturlar fərqi t=tn-te sıfıra yaxın olur (Ģəkil 1.5.). 

 

 

ġəkil 1.5.Soyuma zamanı istiliyin ayrılması ilə baĢ verən 

            izotermik     çevrilmənin  differensial termoqramması. 

 

Bir qərarda qızmanı yaxĢılaĢdırmaq üçün nümunəni və etalonu 

adətən nümunə və etalon üçün simmetrik yerləĢmiĢ çökəkliyi olan 

silindir Ģəkilli massiv metallik blokda yerləĢdirirlər. Blok termocüt üçün 

deĢiyi olan qapaqla örtülür. Blok materialı faza çevrilmələrinə malik 

olmamalıdır. 

Çevrilmə zamanı nümunənin qızma və ya soyuma sürəti dəyiĢir. 

Məsələn, izotermik proses halında nümunənin temperaturu sabit qalır, 

etalon isə qızmaqda və ya soyumaqda davam edir (Ģəkil 1.5.). Buna görə 

də  nümunənin və etalonun temperaturlar fərqi artır və çevrilmənin 
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sonunda maksimuma çatır. Sonra isə t sıfıra yaxın qiymətə qədər 

sürətlə azalır. Beləliklə, differensial əyridə çevrilmənin qurtarmasına 

uyğun gələn ekstremum müĢahidə olunur. 

Çevrilmənin gediĢində tn-te temperatur fərqinin iĢarəsi dəyiĢə bilər, 

lakin differensial əyrinin ekstremumunun hündürlüyü dəyiĢməz qalır. 

Differensial əyrinin termo-elektrik hərəkət qüvvəsinin (EHQ) sıfırına 

nəzərən yerdəyiĢməsi baĢ verir. Sxematik olaraq, bu Ģəkil 1.6.-da 

göstərilmiĢdir. 

Ġndiyə qədər hesab edilirdi ki, nümunənin istilik xassələri çevrilmə 

nəticəsində dəyiĢmir. Həqiqətdə isə xassənin bu və ya digər dəyiĢməsi 

baĢ verirsə, o, termoqrammada əks olunur. Məsələn, əgər yekun 

istilikkeçirmə əmsalı çevrilmə nəticəsində artarsa, termoqramma Ģəkil 

1.7.-də göstərilmiĢ formanı alar. Burada termoqrammanın emal edilməsi 

nümunəsi də verilmiĢdir. 1 nöqtəsi səthdə çevrilmənin baĢlandığı anda 

nümunənin mərkəzinin temperaturudur. Üfüqi sahənin baĢlanğıcına 

uyğun olan 2 nöqtəsi – nümunənin mərkəzində çevrilmənin baĢlandığı 

temperaturdur. Çevrilmənin qurtardığı və nümunənin mərkəzinin həmin 

ana uyğun olan temperaturu, t() əyrisinin ekstremal nöqtəsindən 

zaman oxuna endirilmiĢ perpendikulyar üzərində yerləĢən 3 nöqtəsi ilə 

təyin edilir. 
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                   1.2.2. Differensial termik analiz üçün qurğu 

         Nümunənin temperaturu və nümunə ilə etalonun temperaturlar 

fərqinin yazılıĢı üçün avtomatlaĢdırılmıĢ differensial termik analiz 

qurğusu hələ 1903-ü ildə N.S.Kurnakov tərəfinlən yaradılmıĢdır. Sadə 

və differensial termocütü güzgülü qalvanometrlə birləĢdirilmiĢ qurğu 

Kurnakov pirometri adını almıĢdır (Ģəkil 1.8.). 

 Nümunədə və etalonda yerləĢən termocütlərin ucu qızarkən 

meydana çıxan termo-EHQ dövrədə cərəyan yaradır. Bu da 

qalvanometrin çərçivəsini və onunla birləĢdirilmiĢ güzgünü döndərir. 

Xüsusi iĢıq mənbəyindən güzgüyə düĢən iĢıq Ģüası əks olunur və güzgü 

dönərkən meyl edir. Əks olunan Ģüa silindirik linzadan keçərək bir 

nöqtəyə fokuslanır və fırlanan barabana bərkidilmiĢ fotokağız üzərinə 

düĢür. Nətiədə nümunənin temperaturunun və nümunə ilə etalonun 

temperaturlar fərqinin zamandan asılılıq əyriləri fotokağız üzərində 

ġəkil 1.6. Çevrilmə gediĢində 

termo-EHQ iĢarəsinin 

dəyiĢmə sxemi. 

ġəkil 1.7. Yekun istilikkeçirmə 

əmsalının artması ilə müĢayət 

olunan qızma zamanı izotermik 

çevrilmənin differensial 

termoqramması. 
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yazılır. Çoxpilləli reduktor barabanın fırlanma sürətini geniĢ intervalda 

dəyiĢməyə imkan verir (bir dövr bir neçə dəqiqədən 24 saata qədər 

müddətdə baĢ verir). 

 

 

ġəkil 1.8. N.S.Kurnakov pirometrinin prinsipial elektrik sxemi: 

                A, B – termocütün məftilləri. 

 

Kurnakov pirometrinin prinsipial sxemi o qədər uğurlu oldu ki, o 

indiyə qədər saxlanılıb. Yalnız ayrı-ayrı qovĢaqların konstruksiyası və 

bütünlükdə qurğu dəyiĢdirilib. 

Termocütlər və tənzimləyii rezistorlar. Nümunə və etalon 

arasındakı temperatur fərqini ölçmək üçün eyniadlı məftillərin 

birləĢməsi yolu ilə ardıcıl qoĢulmuĢ iki sadə termocütdən ibarət olan 

differensial termocütdən istifadə olunur. Differensial termocütün qaynaq 

edilmiĢ uclarından biri nümunənin mərkəzinə, digəri isə etalonun 

mərkəzinə yerləĢdirilir (Ģəkil 1.8.). Bu cür termocütün termo-EHQ-si 

birləĢdirici qaynar ucların temperaturlar fərqi ilə mütənasibdir. 

Differensial termocüt qalvanometr ilə elə birləĢdirilir ki, ekzotermik 
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prosesə uyğun gələn pikin təpəsi yuxarıya, endotermik çevrilmə zamanı 

isə aĢağı yönəlsin. 

Nümunənin temperaturunu yazan qalvanometrin qoĢulması 

fotokağızlı barabanın fırlanmasının istiqaməti ilə uzlaĢmalıdır: qızma 

zamanı nümunənin temperatunun əyrisi termoqrammda soldan sağa, 

zamanın artmasına tərəf qalxmalıdır. 

Termocütün soyuq uları termostatlaĢdırılır (Ģəkil 1.8-də bu 

göstərilməyib). Bu ucun temperaturu, temperatur sabit olduqda 

differensial termocütün termo-EHQ-nə təsir etmir. Termocüt materialı 

üçün ərintilər adi təsəvvürlər əsasında seçilir: istiyə dözümlü (yüksək 

temperaturlarda oksidləĢməyə qarĢı dayanıqlı olmalı) və zamana görə 

stabil qalmalıdır. 

P1 qalvanometrinin göstəriĢi nümunə və etalon arasındakı 

temperatur fərqi ilə mütənasibdir. Differensial termoütün nümunədə 

yerləĢən budaqlarını P2 qalvanometrinə qoĢmaqla nümunənin 

temperaturunu ölçmək olar . 

R1 və R2 rezistorları qalvanometrlərin həssaslığını tənzimləmək, R3 

və R4 – onların kritik sakitləĢdirmə rejimini qurmaq üçündür. 

Müqaviməti pilləli dəyiĢən rezistorları tətbiq etmək lazımdır. Bu, 

qalvanometrin əvvəlcədən qərarlaĢmıĢ iĢ reimini və həssaslığını 

dəqiqliklə yenidən təkrar etməyə imkan verir. 

P2 qalvanometri və R2, R4 rezistorları differensial termocütün 

qollarından birini Ģuntlayır ki, bu da temperaturun yüksəlməsi ilə artan, 

sıfırdan çevrilmə baĢlayana qədər tn-te temperatur fərqinin xeyli 

dərəcədə meyl etməsinə gətirə bilər. Buna görə də, əgər 

42

42
2

RRP

RRP
RR
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kiçikdirsə (RP2-P2 qalvanometrin daxili müqavimətidir), onda 

differensial termocütün ikinci paralel qoluna R5=R rezistorunu qoĢmaq 

lazımdır. Bu differensial termocütün qollarının eyni olmasını təmin 

etməyə və nümunədə çevrilmə baĢlayana qədər tn-te temperatur fərqinin 

kiçik qiymətini saxlamağa imkan verir. 

Qalvanometrlər. Differensial termik analiz aparmaq üçün yüksək 

həssaslıqlı güzgülü qalvanometrlərdən istifadə edilir (Ģəkil 1.9). Ġzolə 

edilmiĢ nazik mis məftildən sarınmıĢ böyük sayda sarğıdan ibarət 3 

sarğacdan (çərçivədən) və 2 güzgüdən ibarət hərəkət edən sistem, 

berilliumlu bürünc mateialdan olan nazik elastiki 1 və 7 lentlərindən 

asılmıĢdır. 

 

ġəkil 1.9.Güzgülü qalvanometrin quruluĢunun sxemi. 

 

Ölçülən cərəyan, çərçivəyə asqının 1 və 7 sapları ilə ötürülür. 

Çərçivə, sabit maqnitin 4 və 6 qütb ucluqları ilə 5 dəmir içliyi arasında 

halqavari boĢluqda yerləĢmiĢdir. Çərçivədən axan cərəyan maqnit sahəsi 

ilə qarĢılıqlı təsirdə olaraq, fırladıcı moment yaradır 

                                   iDiBSnM fir   
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burada  i – cərəyan Ģiddəti, B – maqnit boĢluğunda maqnit sahəsinin 

induksiyası, S - çərçivənin en kəsiyinin sahəsi, n – sarğıların sayıdır. 

D=BSn kəmiyyəti qalvanometrin dinamik sabiti adlanır. Fırlanma 

momentinin təsiri altında çərçivənin dönməsi asqı sapının burulmasına 

və əks-təsir edən momentin meydana gəlməsinə səbəb olur. 

                                           
 


22

33

bh

bGh
M


якс.т.                                         (1.2.) 

Burada G – asqı sapının materialının sürüĢmə modulu: h, b, l – asqı 

lentinin qalınlığı, eni və uzunluğu,  - çərçivənin dönmə bucağıdır. 

Mfır=Məks.t. olduqda çərçivənin fırlanması dayanır. Bu Ģərtdən alırıq 

ki, 

                                            
 

33

22

bGh

bhiBSn







                                        (1.3.) 

Deməli, asqı lentinin en kəsiyinin ölçüləri azaldıqca qalvanometrin 

həssaslığı yüksəlir. Qalvanometrin daxili müqaviməti mümkün dərəcədə 

böyük olmalıdır. Bu dərəcələməni pozmadan termocütün uzunluğunu 

dəyiĢməyə imkan verir. 

Qısa cərəyan impulsu keçdikdən sonra qalvanometrin çərçivəsinin 

rəqsinin sönmə sürəti böyük əhəmiyyət daĢıyır. Havanın müqavimətini 

nəzərə almasaq, hesab etmək olar ki, çərçivənin rəqslərinin sönməsi əsas 

etibarilə elektrodinamik moment və ya induksiya tormozlanması ilə 

təyin edilir. 

torind DiМ   

burada itor – çərçivənin tormozlanmasını ĢərtləĢdirən cərəyandır. 

Beləliklə,        

 
dt

d

R

BSn
itor





 onda 

 




d

d

R

BSn
M ind 



2

                        (1.4.) 
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Burada R  - qalvanometr çərçivəsi dövrəsinin ümumi müqaviməti, 

yəni, çərçivənin, xarici rezistorun, termocütün və birləĢdirici naqillərin 

ümumi müqaviməti; 




d

d
 - çərçivənin dönmə sürətidir. 

Çərçivə rəqslərinin sönmə sürəti, həmçinin, hərəkət edən sistemin 

ətalət momenti və asqı sapının elastiki xassələri ilə təyin edilən açıq 

dövrədə çərçivənin sərbəst rəqslərinin məxsusi tezliyindən də asılıdır. 

Elektrodinamik tormozlanma momentini, çərçivə dövrəsinin 

müqavimətini dəyiĢdirərək tənzimləmək olar (Ģəkil 1.10). 

 

ġəkil 1.10.  

 

 

 

 

Xarii müqavimət kritik qiymətə malik olduqda çərçivənin hərəkəti 

rəqsi hərəkətdən aperiodik hərəkətə keçir. Termik analiz üçün çərçivənin 

sərbəst rəqslərinin yarımperiodu bir neçə saniyədən çox olmayan və 

kritik müqaviməti 200-dən 800 Om-a qədər olan qalvanometrlər seçmək 

lazımdır. Bu çərçivənin sürətlə tormozlanmasını təmin edir (Ģəkil 1.10, 

v). Həm böyük (Ģəkil 1.10. a), həm də kiçik (Ģəkil 1.10, b) qiymətli 

kritik müqavimətə malik qalvanometrlər termik analiz üçün yararlı 

Qısa cərəyan impulsu keçdikdən sonra qalvanomer        çərçivəsinin     

rəqslərinin sönmə sxemi: a) sönmənin periodik recimi (xarici dövrənin 

müqaviməti böyükdür və ya dövrə açıqdır); b, v – aperiodik rejimlər: b 

– yenidən sakitləĢdirmə (xarici dövrənin müqaviməti kiçikdir), v – 

kritik sakitləĢdirmə rejimi (xarici dövrənin müqaviməti kritik qiymətə 

bərabərdir). 
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deyil. Belə ki, o, sürətlə baĢ verən proseslərin termoqrammalarında 

əhəmiyyətli təhriflərə yol verə bilər. 

Soba və tənzimləyici qurğular. Termik analiz qurğusunun əsas 

komponentləri olan soba və tənzimləyii qurğular temperaturun səlis 

dəyiĢməsini, böyük intervalda qızma və soyuma sürətlərini 

tənzimləməyi, eyni bir rejimin çox sayda təkrarını təmin etməlidir. 

Əksər hallarda qızma və ya soyuma sürəti sabit olmalıdır. 

 

1.2.3.Termoqrammanın xarakterinə təsir edən faktorlar 

Burada qurğuların nasazlığı və eksperimentatorun səhvləri ilə bağlı 

olmayan əsas faktorlara baxılır. 

Nümunənin kütləsi: Nümunənin kütləsi artdıqca t0() əyrisində düz 

hissənin uzunluğu artır, onun kənarlarının dairəviləĢməsi baĢ verir. 

Nümunənin kütləsi həddən atıq olduqda, differensial əyridə temperatura 

görə yaxın olan effektlər bir-birinin üzərinə düĢürlər. Metallik 

nümunələrin kütləsi 150-200q-dan çox olmamalıdır. 

Nümunələrin istilikkeçiriciliyi. Nümunənin istilikkeçiriiliyinin 

artması differensial əyridə piklərin kiçilməsinə səbəb olur. 

Etalonda faza çevrilmələri olmamalıdır, onun istilik tutumu və 

istilikkeçiriiliyi mümkün qədər nümunənin istilik tutumuna yaxın 

olmalıdır. Əks halda differensial termocütün termo-EHQ, çevrilmə 

olmadıqda belə sıfırıncı xətdən meyl edəcək. Nümunənin və etalonun 

ölçüləri elə seçilməlidir ki, ceme=cnmn  Ģərti ödənilsin (c-xüsusi istilik 

tutumu, m-kütlədir). Asta-asta qızdırma zamanı etalonun tətbiq 

edilməsindən imtina etmək və differensial termocütün ikinci ucunu 

bilavasitə blokda quraĢdırmaq olar. 
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Temperaturun dəyiĢmə sürəti. Çevrilmə sürəti nə qədər azdırsa 

qızma və ya soyuma sürəti də o qədər aĢağı olmalıdır. Adətən qızma 

sürəti 1-dən 100 K/dəq qədər intervalda dəyiĢir. Sürətlə qızma zamanı 

nümunənin və etalonun kütləsini azaltmaq lazımdır. Sürətli qızmada 

differensial əyridə pikin hündürlüyü, yəni metodun həssalığı artır. 

Qızma sürəti geniĢ intervalda dəyiĢdikdə, pikin əhatə etdiyi sahə demək 

olar ki, dəyiĢmir. Qızma sürətinin artması, çevrilməni daha yüksək 

temperatur oblastına sürüĢdürür. Sürətlə qızmanın orta qiymətlərində 

çevrilmə temperaturunun dəyiĢməsi adətən böyük deyil. Soyuma 

zamanı, çevrilmə temperaturu soyuma sürətindən çox asılıdır, bəzi kritik 

soyuma sürətlərində çevrilmənin tipinin dəyiĢməsi mümkündür. 

Misal olaraq, evtektoid poladda ifrat soyudulmuĢ austenitin 

çevrilməsinə baxaq (Ģəkil 1.11).  - oblastın temperaturuna qədər 

qızdırılmıĢ nümunə çox asta soyudulduqda (V1 sürəti ilə), praktiki 

olaraq, A1 nöqtəsinin tarazlıq qiymətinə yaxın olan sabit temperaturda 

(çevrilmənin baĢlanğı və son nöqtələri – uyğun olaraq 1 və 2 – praktiki 

olaraq üst-üstə düĢürlər) austenit perlitə çevrilir. V2 sürəti ilə sürətli 

soyuma zamanı çevrilmə 3 və 4 nöqtələri arasında, yəni, A1 nöqtəsindən 

xeyli aĢağıda yerləĢən temperatur intervalında baĢ verir. Tablamanın 

aĢağı və yuxarı kritik sürətləri arasında yerləĢən daha böyük V3 sürəti ilə 

sürətli soyuma halında 5 nöqtəsində baĢlayan perlit çevrilmə axıra qədər 

baĢa çatmayıb, 6 nöqtəsində dayanır. 

 Austenitin qalan hissəsi 7 nöqtəsindən (martensit nöqtə) 

baĢlayaraq, martensitə çevrilir. Beləliklə, differensial əyridə 2 pik 

olacaqdır. Nəhayət, daha böyük V4 sürəti ilə soyuma zamanı perlit 
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çevrilmə tamamilə inkiĢaf edə bilmir, Ms nöqtəsindən baĢlayaraq isə 

martensit əmələ gəlir – poladın tablanması baĢ verir 

 

ġəkil 1.11.Müxtəlif sürətlə soyuma zamanı evtektoid poladda 

                 ifrat soyudulmuĢ austenitin çevrilmə sxemi. 

 

                     1.2.4. Differensial termik analiz metodu ilə faza 

çevrilməsi istiliyinin təyini 

Nisbətən yüksək olmayan temperaturlarda, Ģüalanma ilə istilik 

mübadiləsini nəzərə almamaq mümkün olduqda, DTA metodu nəinki 

təkcə nümunədə çevrilmə temperaturunu təyin etməyə, eləcə də onun 

istilik effektini ölçməyə imkan verir. Göstərilən Ģəraitdə nümunənin 

aldığı istilik miqdarı Nyuton qanunu ilə təyin edilir: 

                                   dttdQ ns                                           (1.5.) 

burada  - istilik ötürmə əmsalı; ts – sobanın və ya blokun temperaturu; 

tn – nümunənin temperaturu;  - zamandır. 

Buradan görünür ki, çevrilmə olmadıqda, t1-dən t2-yə qədər qızma 

zamanı nümunənin aldığı istilik miqdarı, termoqrammada, sobanın və 

nümunənin qızma xətləri ilə (t1 və t2) uyğun olan ordinat parçaları 

arasında qalan S1 sahəsi ilə mütənasibir (Ģəkil 1.12, a). S2 sahəsi (Ģəkil 
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1.12, b) çevrilmənin tam istiliyi (nümunənin bütün kütləsinə düĢən) ilə 

mütənasibdir. Əgər çevrilmə nəticəsində nümunənin istilik xassələri 

dəyiĢməyibsə, onda çevrilmədən sonra nümunəni t1-dən t2-yə qədər 

qızdırmağa sərf edilən istilik S3 sahəsi ilə mütənasibdir (Ģəkil 1.12, v). 

ġəkil 1.12 a və 1.12 v-dən görünür ki, S1=S3, onda S2, S3 və S4-ü 

müqayisə etsək (Ģəkil 1.12, q), alarıq ki, S2=S4. Beləliklə, 1.12 q 

Ģəkilində S4 sahəsi çevrilmənin istilik efffektinə mütənasibdir. Öz 

növbəsində bu axırıncı sahə differensial əyridə pikin altında qalan daha 

böyük sahəyə mütənasibdir. 

 

ġəkil 1.12.Differensial termik analiz metodu ilə çevrilmənin 

                      istilik  effektinin təyini: b, S – çevrilmənin 

                     baĢlanma və son anları, 
*
 - çevrilmə qutardıqdan 

                     sonra sürətli qızma periodunun  baĢa çatma anı. 

 

Həqiqətdə nümunənin istilik xassələri çevrilmə nəticəsində dəyiĢir 

ki, bu da termoqrammada əyrinin gediĢinin dəyiĢməsinə səbəb olur (bax. 

Ģəkil 1.7).  

ġəkil 1.13-də Ģəkil 1.7-yə uyğun gələn termoqrammada istilik 

effektinə mütənasib sahələrin məhdudlaĢması nümunəsi verilmiĢdir. 
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Əvvəlcə temperaturun sürətlə dəyiĢməsi periodu qurtardıqdan sonra 

termoqrammanın xətlərini zamanın kiçik qiymətlərinə tərəf, çevrilmənin 

sonuna uyğun olan, ordinatla kəsiĢənə qədər (ab və a
/
b

/
 parçaları) 

ekstrapolyasiya edirlər. AlınmıĢ b nöqtəsini (və ya b
/
) çevrilmənin 

baĢlanması anında termoqrammanın gediĢinin dəyiĢməsi nöqtəsi v (və 

ya v
/
) ilə birləĢdirirlər (bv və b

/
v

/
 parçaları). 

Ġstilik effektinə mütənasib, sahənin məhdudlaĢmasının təsvir olunan 

üsulu, nümunənin istilik xassəsinin yalnız çevrilmənin baĢ verməsi 

müddətində, yəni termoqrammada b…s hissəsində dəyiĢməsinə 

əsaslanıb. Çevrilmənin istilik effektini təyin etmək üçün öyrənilən 

nümunənin termoqramından əlavə istilik effekti məlum olan nümunənin 

də termoqramını almaq lazımdır. Əgər, Qx və Q   – öyrənilən və etalon 

nümunələrdə çevrilmənin tam istiliyi Sx və S   –differensial əyridə pikin 

altında onlara uyğun sahədirsə, onda 

           
e

x

e

x

S

S

Q

Q
   və   

e

x
ex

S

S
QQ                                   (1.6.) 

burada Q=mH, m – nümunənin kütləsi, H – çevrilmənin xüsusi 

istiliyidir. 

 

ġəkil 1.13. Çevrilmənin istilik effektinə mütənasib sahələrin 

                 termoqramda   sxematik  göstərilməsi.  
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Ġstilik effektinə mütənasib sahələr Ģəkil 1.13-də qalın xətlərlə 

verilmiĢdir 

Həm sadə, həm də differensial termik analizin əsas tətbiq sahəsi 

faza çevrilmələrini, onların temperaturunu və ya temperatur intervalını 

aĢkar etməkdir. Xüsusi halda termik analiz ərintilərin hal diaqramını 

quran zaman da geniĢ tətbiq olunur. Bu halda adətən kompleks tədqiqat 

aparırlar, yəni termik analizi digər metodlarla, hər Ģeydən əvvəl 

quruluĢun tədqiqi metodları ilə tamamlayırlar. Termik analiz metodu ilə 

hal diaqramının qurulması misalı Ģəkil 1.14-də göstərilmiĢdir. 

 

ġəkil 1.14. a) Bərk halda məhdud həll olmaya malik və evtektik  

             çevrilməli sistemlərin ərintilərinin termoqramlar ailəsi; 

          b) Onlara görə qurulmuĢ hal diaqramının fraqmenti, 

                1 – təmiz maye A komponentinin soyuma əyrisi. 
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2.KALORĠMETRĠK ANALĠZ 

2.1.DÜZÜNƏ KALORĠMETRĠYA 

 

Kalorimetriya- istilik effektlərinin və ya istilik tutumunun ölçülməsi 

metodlarıdır. Bu məqsəd üçün olan cihazlar kalorimetrlər adlanır. 

Kalorimetrik analizin ən həssas metodları, hətta ən kiçik istilik 

effektlərini də ölçməyə imkan verir. 

Düzünə kalorimetriya, nümunədə tçev çevrilmə temperaturundan 

yuxarı olan müəyyən t temperaturuna qədər qızmıĢ nümunənin 

soyudulmasından ibarətdir. Nazik divarlı təbəqəyə sarınmıĢ, qızmıĢ 

nümunə kalorimetrə daxil edilir. Nümunə kalorimetrdə soyuyarkən 

istiliyin nümunədən kalorimetrə ötürülməsi baĢ verir və kalorimetrin 

temperaturu yüksəlir. Çevrilmənin istilik effektinin qiyməti q istilik 

balansı tənliyindən tapıla bilər. 

        QttCttCmttCqttCm bassonksonttsoncevcev 









21   (2.1.) 

burada m – nümunənin kütləsi, 21,


СС  - çevrilmə nöqtəsindən yuxarı və 

aĢağı temperaturlarda nümunənin orta xüsusi istilik tutumları, tson və tbaĢ 

– kalorimetrin son və baĢlanğı temperaturu, кС


 - kalorimetrin tam orta 

istilik tutumu, Q – kalorimetrin ətraf mühitdə istilik itkisidir (xüsusi 

cədvəldən tapılır). mt və tc


 - uyğun olaraq təbəqənin kütləsi və orta 

xüsusi istilik tutumudur. 

  Çevrilmə temperaturu tçev artdıqa q-nün ölçülmə xətası artır  belə ki, bu 

zaman çevrilmə istiliyinin payı nümunənin soyuması zamanı ayrılan 

ümumi istilik miqdarı ilə müqayisədə azalır. Baxılan metodun imkanları 
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məhduddur, kalorimetrdə soyuma rejimi tamamilə müəyyən edilib və 

yalnız mayeni əvəz etməklə dəyiĢdirilə bilər. 

Kalorimetrik mayenin buxarlanmasının qarĢısını almaq üçün buzlu 

suyu olan «buzlu» kalorimetrlər tətbiq olunur. Əriyən buzun miqdarı 

qatıĢığın həcminin azalmasına görə təyin edilir. 

Düzünə kalorimetriya, kiçik istilik effektləri ilə xarakterizə olunan 

bərk metal və ərintilərdə çevrilmələri öyrənmək üçün tətbiq edilmir. Bu 

məqsəd üçün aĢağıda təsvir edilən, böyük həssaslıq və dəqiqliyə malik 

digər  metodlar iĢlənilmiĢdir. 

 

                    2.2.TƏRSĠNƏ KALORĠMETRĠYA METODLARI 

         Tərsinə kalorimetriya zamanı soyuq nümunə xüsusi qurğuda 

yerləĢdirilir və qızmaya sərf olunan istilik miqdarı ölçülməklə nümunə 

yavaĢ-yavaĢ qızdırılır. Tərsinə kalorimetriya metodları dönməyən 

proseslərin öyrənilməsi zamanı tətbiq edilir. 

Qızma zamanı müəyyən temperatur intervalında baĢ verən çevrilmə, 

Q entalpiyanın (gizli istilik) artması və 
dt

dQ
 törəməsinin və beləliklə 

  midtdQСp //   istilik tutumunun sürətlə artması ilə müĢayət olunur 

(Ģəkil 2.1. a). (Elmə Kemmerlinq Onnesin təklifi ilə daxil olan entalpiya 

anlayıĢı termodinamik sistemin hal funksiyası olub, izobar prosesdə m 

kütləli cismin temperaturunu mütləq sıfırdan  temperaturuna qədər 

yüksəltmək üçün lazım olan istilik miqdarına bərabərdir.) Bir halda ki, 

dQ/dt-nin artması sonlu qiymətlərə qədər baĢ verir, onda istilik effekti, 

dQ/dt əyrisinin t1-dən t2-ə qədər çevrilmə temperaturu intervalında 

inteqrallanması ilə tapıla bilər. 
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ġəkil 2.1. Entalpiyanın (gizli istilik) Q və dQ/dt törəməsinin 

                 ikinci (a) və birinci (b) növ çevrilmələrdə dəyiĢməsi. 

 

Çevrilmə temperaturunda izotermik proses entalpiyanın  sıçrayıĢla 

artması ilə müĢayət olunur ki, buna da dQ/dt törəməsində sınma 

uyğundur (həmçinin istilik tutumunun temperatur asılılığındakı sınma). 

Bu halda istilik effektinin təyini baĢqa metodlarla aparılır. 

                                  

 

2.2.1. SMĠT METODU 

Temperaturlar fərqi dəyiĢmədikdə nümunənin divarından keçən 

istilik selinin sabit olmasına əsaslanan metod, müəyyən temperatur 

intervalında ərintinin istilik tutumunu və çevrilmənin istilik effektini 

təyin etməyə imkan verir. Smit metodu adlanan bu metod mahiyyətcə 

termik analizin bir növüdür. 

Nümunə qoyulmuĢ keramik stəkan (Ģəkil 2.2) sobada elə qızdırılır 

ki, stəkanın daxili və xarii divarları arasında temperaturlar fərqi sabit 

qalsın. Buna temperaturu avtomatik tənzimləyən qurğu vasitəsilə  nail 
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olunur. Stəkanın divarlarında temperaturlar fərqi tS sabit olduqda 

divardan keçən istilik seli, stəkanın istilik keçiriiliyi temperaturdan asılı 

olmadıqda, sabit olar. 

Onda 

StS
d

dQ
 


                            (2.2.) 

Burada Q – istilik miqdarı, - zaman, - stəkanın istilik keçiriiliyi, 

S- istilik seli axan səthin sahəsidir. Həqiqətdə stəkanın istilik keçiriiliyi 

temperaturdan asılıdır. Buna görə də kalorimetri kalibirləĢdirməkdən 

ötrü istilik tutumunun temperatur asılılığı məlum olan maddə tətbiq 

edilir (Ģəkil 2.2). 

 

ġəkil 2.2.Smit metodunu təsvir edən sxem: 

1-nümunə; 2-nümunənin temperaturunu ölçən ihaz; 3 – 

qapaqlı keramik stəkan; 4, 5 – uyğun olaraq stəkanda 

temperaturu və onun divarlarında temperaturlar fərqini ölçən 

cihazlardır. 

 

      Nümünənin orta xüsusi istilik tutumunu təyin etmək üçün 3 təcrübə 

aparılır: 
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1.Nümunəni sətkanda qızdırırlar. Sobadan gələn istilik seli nümunənin 

və stəkanın istiliyinin artmasına səbəb olur. 

sssnnnn tmctmc
d

dQ







    (2.3) 

burada: nc


, mn - nümunənin orta xüsusi istilik tutumu və kütləsi, tn 

nümunənin n qızma müddətində temperaturun artması; sc


, ms, ts- 

uyğun olaraq, stəkanın orta xüsusi istilik tutumu, kütləsi və 

temperaturunun dəyiĢməsidir. 

2.BoĢ stəkanın s- müddəti ərzində qızması zamanı 

sssS tmc
d

dQ







               (2.4) 

3.Orta xüsusi istilik tutumu ec


, kütləsi me olan etalon qoyulmuĢ stəkanın 

e müddətində qızması zamanı etalonun temperaturu te qədər artır: 

ssseeee tmctmc
d

dQ







              (2.5) 

Tərcübələri elə aparırlar ki, stəkanın temperaturu hər dəfə eyni qədər 

artsın, yəni ts sabit olsun. Bu Ģərt ödəndikdə (2.3) və (2.4) 

tənliklərindən alarıq: 

 snnnn

d

dQ
tmc 






     (2.6) 

Analoji olaraq (2.4) və (2.5) tənliklərindən alırıq 

 seeee

d

dQ
tmc 






            (2.7) 

(2.6) tənliyini (2.7) tənliyinə bölsək: 

se

sn

eee

nnn

tmc

tmc

















              (2.8) 

buradan isə alırıq ki, 
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n

e

se

sn

n

e
en

t

t

m

m
cc
















             (2.9) 

Burada sen   ,,  qiymətlərini, nümunənin stəkanda, etalonun stəkanda 

və boĢ stəkanın qızmasının termoqrammalarından tapmaq olar (Ģəkil 

2.3) 

 

 

ġəkil. 2.3. BoĢ stəkanın (ts), nümunənin stəkanda (tn) və elatonun 

              stəkanda(te) qızma əyrilərinə görə sen   вя,  qiymətlərinin 

             qrafiki təyini; tn,s- nümunə olan stəkanın temperaturu;  

              te,s- etalon olan  stəkanın temperaturudur. 

 

 

      een   вя,  qiymətlərini uyğun parçaların uzunluğu ilə əvəz etsək, 

alarıq : 

n

e

se

sn

n

e
en

t

t

m

m
cc
















       (2.10) 

Smit metodu ilə faza çevrilməsinin və ya digər prosesin istilik 

effektini təyin etmək olar. Uzun n  müddəti ərzində davam edən 
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çevrilmə zamanı, nümunə stəkanda qızarkən mnH istilik miqdarı alır. 

Burada H çevrilmənin məxsusi istilik effektidir. Nümunənin və 

stəkanın entalpiyasının (gizli istilk) artması belə olar: 

sssnn tmcHm
d

dQ







       (2.11) 

BoĢ stəkanın və etalonlu stəkanın aldıqları istilik miqdarları uyğun 

olaraq (2.4) və (2.5) tənlikləri ilə təsvir olunur. Nümunənin orta istilik 

tutumunu təyin edən zaman tətbiq edilən üsullardan istifadə etsək (2.4), 

(2.5) və (2.11) tənliklərindən alarıq: 

                   e

se

sn

n

e
e t

m

m
cH 











             (2.12) 

ns   ,  və e  qiymətlərini qrafikdən tapa bilərik (Ģəkil 2.4.). 

 

ġəkil 2.4. (2.12) tənliyinə görə çevrilmənin istilik effektini hesablamaq 

üçün zəruri olan kəmiyyətləri təyin etmək üçün qızma əyrilərinin emal 

sxemi; ts - boĢ stəkanın temperaturu, ts.n - nümunə olan stəkanın 

tempepaturu: tn-nümunənin temperaturu, ts.e-etalon olan stəkanın 

temperaturu,  te-etalonun temperaturudur. Oxların yanındakı rəqəmlər 

əməliyyatın ardııllığını göstərir. 
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nc  və ya H ölçülməsinin dəqiqliyini artırmaq üçün, istilik tutumu 

nümunənin istilik tutumuna yaxın olan etalondan istifadə etmək 

lazımdır. Əgər biz differensial termocütün (Ģəkil 2.2) əvəzinə, ucları 

stəkanın ətrafı boyunca bərabər paylanmıĢ termobatareyadan (Ģəkil 2.5) 

istifadə etsək ölçmənin dəqiqliyi artar. 1,3,5 ucları stəkanın bir tərəfinə 

2, 4, 6 ucları isə digər tərəfinə quraĢdırılır. A və B – termocüt 

məftillərinin materialının Ģərti iĢarəsidir. 

 

ġək.2.5. Ardıcıl qoĢulmuĢ, 3 differensial termocütdən ibarət 

               termobatareya. 

 

2.2.2.SAYKS METODU 

Sayks metodu onunla fərqlənir ki, nümunənin qızması həm xarici, 

həm də daxili istilik mənbəyi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu adiabatik 

prosesə yaxın Ģəraitdə ölçmə aparmağa və beləliklə, kalorimetrik mühit 

rolunu oynayan blokların təsirini minimuma endirməyə imkan verir. 

Xarici mühitlə nümunənin istilik mübadiləsi olmadıqda, daxili 

qızdırıcının bütün gücü nümunənin qızmasına və onun istilik tutumuna 

sərf olunur. 

nn

p
dtm

uid
C


                        (2.13) 

burada u, i - qızdırıcının gərginliyi və ondakı cərəyan Ģiddəti, -zaman, 

tn-nümunənin temperaturudur. 
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Elektrik qızdırıcısı yerləĢdirilmiĢ içi boĢ nümunə massiv metallik 

blokda yerləĢdirilir (Ģəkil 2.6). Blok nümunə ilə birgə sobaya qoyulur və 

sabit sürətlə qızdırılır. Əgər daxili qızdırıcı qoĢulmayıbsa, onda 

nümunənin temperaturu blokun temperaturundan tb aĢağıdır. 

Periodik olaraq daxili qızdırıcını qoĢub-ayırmaqla nümunənin 

temperaturunun blokun temperaturuna nəzərən rəqsinə nail olunur (Ģəkil 

2.7). 

     Daxili qızdırıcı qoĢulan zaman 1, 2, 3 zaman anlarında tn=tb  olur 

və blokla nümunə arasında istilik mübadiləsi baĢ vermir. Daxili 

qızdırıcıdan ayrılan bütün istilik nümunənin temperaturunun artmasına 

sərf olunur. 

 

 

ġəkil.2.6.Sayks metodu ilə istilik tutumunu təyin etmək üçün 

           qurğunun sadələĢmiĢ sxemi: 1- numunə; 2 – massiv blok; 

           3 –blokun termocütü; 4- nümunənin daxili qızdırıcısının çıxıĢı; 

            5- nümunə ilə blok arasında temperatur fərqini ölçmək üçün 

            differensial termocüt. 

2 

1 
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ġəkil.2.7.Sayks metodu ilə istilik tutumunun təyini  zamanı blokun 

               (tb) və nümunənin (tn) qızmasının termoqramması,  

                 iq-nümunənin daxili  qızdırıcısından  keçən cərəyandır. 

 

Bu zaman anlarında doğru olan (2.13) tənliyi aĢağıdakı Ģəkildə 

verilə bilər: 

d

dt
m

ui
C

n
n

p       (2.14) 

Beləliklə, istilik tutumunu təyin etmək üçün daxili qızdırıcıda 

ayrılan gücü və blokla nümunənin temperaturunun bərabərləĢdiyi anda 

(Ģəkil 2.7–də 1,2 və 3 nöqtələri) nümunənin qızma sürətini ölçmək 

kifayətdir. Axırıncının dəqiq təyini çətindir, belə ki, nümunənin 

temperaturu blokun temperaturu ətrafında rəqs edir. Blokun qızma sürəti 

sabitdir və nümunənin qızma sürətinə nisbətən daha kiçik xəta ilə təyin 

edilə bilər. Ġstilik tutumunun hesablandığı 1, 2, və 3 zaman anlarında 

(Ģəkil 2.7) nümunə və blokun temperaturuna nisbətən, nümunə və blok 

arasındakı temperaturlar fərqi differensial termocütün və yüksək 

həssaslıqlı qalvanomertrin köməkliyi ilə daha dəqiq təyin edilir. 
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Ġstilik tutumunun təyin edilməsinin dəqiqliyini artırmaq və bu 

imkandan istifadə etmək üçün (2.14) formulu dəyiĢdirilməlidir. 

Nümunənin temperaturunun dəyiĢmə sürəti aĢağıdakı Ģəkildə verilə 

bilər: 

          
 
 d

ttd

d

dt

d

dt bnbn 
           (2.15) 

burada d(tn- tb)/d - nümunə və blok arasında temperatur fərqinin 

dəyiĢmə sürəti olub, aĢağıdakı kimi yazıla bilər: 

                                d

dv

dv

dt

d

dv

dv

dt b

b

bn

n

n                              (2.16) 

burada nv  və bv  - nümunənin və blokun temperaturunu ölçən cihazın 

göstəriĢidir. Sonralar aydın olacaq ki, əgər nümunə ilə blok arasında 

temperatur fərqi qeyd edilirsə, nümunənin temperatunu ölçməyə faktiki 

olaraq zərurət yoxdur. Axırıncı ifadədə d bv /d - blokun divarında 

yerləĢdirilmiĢ termocütün EHQ-nin dəyiĢmə sürətidir, dtb/d bv  - törəməsi 

isə blokun temperaturunu ölçmək üçün tətbiq olunan cihazla birgə 

termocütün dərəcələmə əyrisinin meylini xarakterizə edir. tn=tb olduqda, 

hesab etmək olar ki, dtn/d nv =dtb/d bv . Onda (2.16) ifadəsi aĢağıdakı Ģəkili 

alar: 

            
 

b

bbn

d

dt

d

d







                           (2.17) 

yekunda alarıq 

 















b

bbnb
n

p

d

dt

d

d

d

dt
m

ui
C







    (2.18) 
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burada d( nv - bv )/d differensial termocütün EHQ-in dəyiĢmə sürətidir. 

dtb/d bv  qiyməti blokun termocütünün dərəcələmə əyrisinə görə qrafiki 

yolla  təyin edilir. 

Metodun əsas xətası onunla Ģərtlənib ki, adiabatik Ģərait periodik 

olaraq yaradılır (Ģəkil 2.7). Buna görə də nümunənin müxtəlif 

nöqtələrində cihazın göstəriĢini yazan anda temperatur (tn-tb=0 olduqda) 

eyni deyil , bu da (tn-tb)-nin sıfır qiyməti ətrafında rəqsi ilə əlaqədardır. 

 

2.2.3 DĠFFERENSĠAL   ADĠABATĠK    KALORĠMETRĠYA 

Kiçik istilik effektlərini (bir neçə coul/qram tərtibində) ölçmək 

üçün, ən böyük həssaslığa malik olan, adiobatik Ģəraitdə arasıkəsilmədən 

qızdırılan differensial kalorimetrlər tətbiq edilir. Eyni zamanda 2 - 

öyrənilən və etalon nümunə qızdırılır. Dönməyən prsoselərin 

öyrənilməsi zamanı etalon tabı alınmıĢ halda olan nümunənin 

materialından hazırlanır. 

Differensial adiabatik kalorimetrin quruluĢu haqqında ümumi 

təsəvvürlər Ģəkil 2.9-da verilmiĢdir. Ġçlərində qızdırıcı yerləĢdirilmiĢ 11 

nümunə  və 13 etalon 6 sobanın  qızdırdığı massiv metallik blokda və ya 

7 kalorimetrik qutuda  yerləĢdirilir. Sobanın temperaturu sabit sürətlə 

artırılır, (1 və 2 elektron blokları) 9 termocütün və 3 elektron avtomatik 

potensiometrin köməkliyi ilə ölçülür. 

 Nümunə və etalon 19 dəyiĢən cərəyanla qidalanan və ardıcıl 

birləĢdirilmiĢ daxili qızdırıcılarla qızdırırlar, etalon isə həm də  15 sabit 

cərəyan mənbəyindən  əlavə olaraq qızdırılır. DəyiĢən cərəyan 

qızdırıcıları mənbəyinin dövrəsinə qoĢulmuĢ 16 kondensatoru hər iki 
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nümunənin əsas qızmasını və etalonun və ya nümunənin sabit cərəyanla 

əlavə qızmasını müstəqil nizamlamağa imkan verir. 

 

 

ġəkil 2.8. Differensial adiabatik kalorimetrin sadələĢmiĢ funksional 

                 sxemi: 8- elektrik qızdırıcı soba; 17- çevrici. 

                 Digər iĢarələmələr mətndə verilmiĢdir. 

 

Hər iki– öyrənilən və etalon – nümunənin qızmasının avtomatik 

nizamlanması 10 differensial termocüt batareyasının, 14, 18 elektron 

bloklarının və 19 idarə olunan dəyiĢən cərəyan mənbəyinin köməkliyi 

ilə elə həyata keçirilir ki, blok və nümunə arasında temperatur fərqi 

t1=tn-tb sıfıra bərabər olsun. Etalon, nümunə materialından 

hazırlandığından nümunədə bu və ya digər prosesin inkiĢafı nəticəsində 

istiliyin ayrılması baĢlayana qədər tn=te olur. Beləliklə, hər iki nümunə 

və blok arasında, həmçinin öyrənilən nümunə və etalon arasında istilik 

mübadiləsi olmur, yəni hər iki nümunənin qızması adiobatik Ģəraitdə baĢ 

verir. 

Ġstilik effektlərinin ölçülməsi aĢağıda verilən iki üsulla mümkündür. 
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Differensial adiabatik kalorimetriya üsulu.   Bu üsulun mahiyyəti 

nümunədə baĢ verən çevrilmə zamanı etalonu əlavə olaraq elə 

qızdırmaqdan ibarətdir ki, t2=tn-te=0 olsun. Buna 12 differensial 

termobatereyanın, 4, 5 elektron bloklarının və idarə olunan 15 sabit 

cərəyan mənbəyinin köməkliyi ilə nail olunur (Ģəkil 2.8). Hesab olunur 

ki, adibatik qızma Ģəraitində hər bir zaman anında nümunədə  istiliyin 

ayrılması etalonun əlavə qızma gücünə bərabərdir. Öyrənilən prosesin 

ümumi istilik effekti etalonun daxili qızdırıcısında onun sabit cərəyanla 

qızması nəticəsində ayrılan istilik miqdarına bərabərdir. Bu kəmiyyətin 

ölçülməsinin dəqiqliyini artırmaq üçün etalonun sabit cərəyanla 

qızdırıdılma dövrəsinə elektroliz özəyi qoĢulur (Ģəkil 2.8-da 

göstərilməyib). Əlavə qızma nəticəsində etalonda ayrılan istiliyin 

miqdarı elektroliz özəyi katodunun kütləsinin artması ilə mütənasıbdir. 

Beləliklə, təcrübənin gediĢində nümunənin temperaturuna bərabər olan 

blokun temperaturunun zamandan asılılığını və etalonun əlavə qızması 

gücünü yazmaq lazım gəlir. 

Təsvir olunan üsul birqat ekzotermik prosesin tam istilik effektini 

kifayət qədər dəqiq təyin etməyə imkan verir. Əgər nümunədə 

temperatur intervalları kəsiĢən və ya qismən bir-birini örtən bir neçə 

proses baĢ verərsə, onda istilik effektlərinin temperatura görə 

paylanmasının təhrif olunması baĢ verir. Bu, nümunədə istiliyin 

ayrılması müddətində, öyrənilən nümunənin və etalonun qızmasının 

müxtəlifliyi ilə Ģərtlənir. Axırıncı nümunənin bütün həcmində eyni 

zamanda baĢ verir, buna görə də bütün nümunə eyni zamanda və 

müntəzəm qızır. Etalon əlavə olaraq daxili elektrik qızdırıcısından 

qızdırılır, buna görə də onun qızması aramla, en kəsiyinə görə 
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temperatur düĢgüsü ilə baĢ verir. Beləliklə, avtomatik olaraq nümunənin 

səthində t2=tn-te=0 Ģərti saxlanılır, onda etalonun daxili təbəqələrinin 

temperaturu nümunənin temperaturundan yüksək olur. Etalonun daxili 

və xarici səthlərinin temperatur fərqi adətən bir neçə dərəcə olur. 

Termik analiz və kalorimetriyanın əlaqələndirilməsi.  Bu 

dönməyən proseslərin istilik effektlərinin temperatura görə paylanmasını 

kəmiyyətcə öyrənməyə imkan verir. Tədqiqat iki mərhələdə aparılır. 

Əvvəlcə, nümunənin birinci dəfə qızması zamanı, etalonun əlavə 

qızması üçün olan dövrə qoĢulmur, etalon və nümunə arasında 

temperatur fərqinin zamana görə dəyiĢməsi t=f1() qurulur. 

Mahiyyətcə, birinci qızma, miqdarı diferensial termik analiz olub, istilik 

effektlərinin temperatura görə paylanmasını düzgün əks etdirir. 

Həmin nümunələrin ikinci dəfə qızması zamanı, birinci qızmada 

alınmıĢ t=f1() əyrisi nümunənin sabit cərəyan mənbəyindən əlavə 

qızdırılması yolu ilə maksimal dəqiqliklə yenidən təkrarlanır. 

Bu halda, qızmanın gücünün zamandan asılılığı W0=f2() qeyd 

olunur. Tam istilik  effekti nümunənin əlavə qızmasına sərf olunan sabit 

elektrik cərəyanının enerjisinə bərabər qəbul edilir. Beləliklə, t=f1() 

əyrisi istilik effektinin zamana görə paylanmasını, W=f2() əyrisi isə 

onların qiymətini xarakterizə edir. Bu asılılıqların əsasında, həmçinin 

tn=f3()-in qeyd olunması və  onların emalından sonra W=f(tn) asılılığı 

formasında nəticə alınır. 

Bir qat qızma zamanı istilik effektlərinin qiymətini və temperatura 

görə paylanmasının təhrif olunmamıĢ mənzərəsini almaq üçün üç 

nümunə metodu iĢlənmiĢdir. Öyrənilən nümunə və iki eyni etalon 

adiabatik Ģəraitdə daxili qızdırıcı ilə qızdırılır. Nümunə və etalondardan 
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biri arasında sıfır temperatur fərqi saxlanılır, etalonun əlavə qızmasının 

gücü ölçülür. Eyni zamanda nümunə və sabit güclə qızdırılan ikinci 

etalon arasındakı temperatur fərqi ölçülür. 

2.2.4.ĠMPULS KALORĠMETRĠYASI 

2.2.2. və 2.2.3. bölmələrində göstərilirdi ki, kalorimetrik ölçmələrdə 

istilik itkisinin aradan qaldırılmasına kalorimetrlərin konstruksiyası və 

ölçü metodikasının xeyli mürəkkəbləĢdiriməsi yolu ilə nail olunur. 

Ġstilik itkilərinin azaldılmasına daha sadə üsulla da nail olmaq 

mümkündür. Əgər qızma sürətini kəskin artırsaq, onda təcrübənin 

davam etmə müddətini xeyli kiçik etmiĢ olarıq, bu da istilik itkilərini 

nəzərə alınmayacaq qiymətə qədər azaltmağa gətirir ki, impuls 

kalorimetriyası da buna əsaslanır. 

Diferensial impuls metodu. Bu metodun köməyi ilə metalın plastik 

deformasiyası zamanı toplanmıĢ gizli enerjinin təyin edilməsinə baxaq. 

Birinin tabı alınmıĢ, digəri isə deformasiya olunmuĢ iki eyni ardıcıl 

birləĢdirilmiĢ nümunələrdən böyük cərəyan Ģiddətli qısa (10
-2 

san 

tərtibli) cərəyan impulsu buraxılır. Nümunələr 15-50 mm uzunluğunda 

və 0,1- 0,3 mm diametrində məftil Ģəklində hazırlanır. Deformasiya 

olunmuĢ nümunə coul istiliyi və plastiki deformasiyadan ayrılan gizli E 

enrjisi  ilə qızdırılır. Tabı alınmıĢ nümunə etalon rolunu oynayır və 

yalnız coul istiliyi ilə qızdırılır. Nümunədə ayrılan istilik miqdarı 
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kimi təyin edilir. 
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Burada mn, me - uyğun olaraq nümunənin və etalonun kütləsidir. T0- 

nümunələrin baĢlanğıc temperaturu; T1, T2 - nümunənin və etalonun son 

temperaturları; Wn, We - cərəyan impulsu buraxan zaman nümunədə və 

etalonda ayrılan gücdür. 

(2.19) tənliyindən (2.20) tənliyini çıxsaq alarıq: 
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buradan  
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Olar. 

       Əgər mn= me=m, Cn()=Ce()=C() olsa, onda (2.22) tənliyi 

aĢağıdakı formanı alar: 
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           (2.23) 

Axırıncı tənlik o vaxt doğrudur ki, ikinci cərəyan impulsu keçdikdə 

nümunədə gizli enerji ayrılması baĢ vermir, yəni udulmuĢ bütün 

deformasiya enerjisi birinci qızmada ayrılır. 

Təcrübə zamanı nümunədən keçən cərəyan Ģiddəti və ondakı 

gərginlik düĢgüsü maqnitoelektrik Ģleyf osilloqrafının köməkliyi ilə 

qeyd olunur. Nümunə materialının müqavimətinin temperatur əmsalını 

bilərək, istənilən zaman anı üçün onların temperaturunu və onlara 

verilmiĢ istiliyin miqdarını hesablamaq, sonra zamandan və 

temperaturdan asılı olaraq istilik tutumunu hesablamaq olar. Bu (2.23) 

tənliyinə görə deformasiyanın gizli enerjisini hesablamağa imkan verir. 
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2.3.KALORĠMETRĠYANIN TƏTBĠQLƏRĠ 

Kalorimetrik ölçmələr metallik ərintilərdə termik emal zamanı baĢ 

verən bir çox proseslərin mahiyyətini tam öyrənməyə imkan verir. Misal 

olaraq dəmir–nikel əsasında karbonsuz ərintilərdə və karbonlu 

poladlarda martensit çevrilmənin öyrənilməsi üçün kalorimetriyanın 

tətbiqinə baxaq. 

TablanmıĢ karbonlu poladların hiss edilən istilik tutumunun 

temperatur asılılığı, baĢlanğıc martensitdə karbonun miqdarından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır (Ģəkil 2.9). 

 

ġək.2.9. Müxtəlif miqdarda karbona malik legirlənməmiĢ poladların  

               hiss edilən istilik tutumunun temperatur asılılığı: 

               1- tablamadan sonra; 2 -– 250°–də sonrakı tab əksiltmə 

                 aparmaqla tablamadan sonra. 
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Hiss edilən istilik tutumunun /

pC  azalması, nümunədə tab əksiltmə 

proseslərinin baĢ verməsi nəticəsində istiiyin ayrılmasına uyğundur. 

Çoxkarbonlu poladda əhəmiyyətli istilik effektləri müĢahidə olunur: 

150°–də tab əksilmənin birinci mərhələsi və 200-dən 350° qədər 

intervalda tab əksilmənin ikinci mərhələsinin və qalıq austenitin 

çevrilməsi effektlərinin əlavə olunması. Azkarbonlu poladlarda, tab 

əksilmənin birinci mərhələsi və qalıq austenitin parçalanması ilə bağlı 

effektlər olmur. 250°-də qabaqcadan tab əksiltmə, yüksəkkarbonlu 

poladın kalorimertdə sonrakı qızma zamanı istiliyin ayrılmasını kəskin 

azaldır və 0,22% malik polada zəif təsir göstərir. Tabı əksilmiĢ 

poladların qızması zamanı 250-385° intervalında istiliyin artması 

poladda karbonun miqdarından zəif asılıdır və tabı əksilməmiĢ 

azkarbonlu poladdakı istilik effektinə yaxındır. 

Praktiki olaraq karbonsuz Fe-Ni-Ti, Fe-Ni-Al ərintilərində, 

martensit böyük olmayan bərkliyə malikdir. Bu cür tablanmıĢ poladlar 

qızdırıldıqda 300-600° oblastında bərklik artaraq, təxminən 500°-də 

maksimuma çatır. Bü cür poladların köhnəlməsi nətiəsində 

intermetallidlər əmələ gəlir və martensit çevrilməsi ilə Ģərtlənir. 

Kalorimetrik ölçmələr göstərir ki, (Ģəkil 2.10) Fe+7,75%Ni əsaslı 

alüminuma malik ərintilərdə köhnəlmə iki mərhələdə baĢ verir ki, buna 

da )(/ tCp  əyrisində iki minimum uyğun gəlir. 

 Titanlı ərintilərdə )(/ tCp  əyrisi üç minimuma malikdir, yəni bu 

ərintidə köhnəlmə üç mərhələdə gedir. Dəmir-nikel ərintilərinin eyni 

zamanda titan və alüminiumla legirlənməsi zamanı  isə köhnəlmə iki 

mərhələdə baĢ verir.  
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Nümunələrin təkrar qızması zamanı istilik effektlərinin olmaması 

göstərir ki, martensitin çevrilməsi prosesi tamamilə və ya demək olar ki, 

tamamilə birinci qızma zamanı baĢa çatmıĢır. 

 

 

ġəkil 2.10. Fe+7,75%Ni əsasında ərintilərin hiss edilən istilik 

                    tutumunun temperatur asılılığı a) 1,5 %Al,  

                    b) 1%Ti, v)1,45%Al və 1,75%Ti. 1- tablanmıĢ  

                     ərintilərin birinci qızması, 2-ikinci qızma. 

 

Köhnəlmə mexanizminin və ayrılan fazaların təbiətini tək 

kalorimetriyanın köməkliyi ilə aydınlaĢdırmaq olmaz. Buna nail olmaq 

üçün digər metodlardan, xüsusilə quruluĢun tədqiqi metodlarından 

istifadə etmək lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istilik tutumunun temperatur asılılığındakı 

anomoliya kristal qəfəsin dəyiĢməsi ilə müĢayiət olunmayan maqnit 

çevrilmələrində də müĢahidə olunur. Bu anomaliya, ferromaqnit 

xassələrin yox olduğu Küri temperaturu yaxınlığında özünü kəskin pik 

Ģəklində göstərir (Ģəkil 2.11).  
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ġəkil 2.11. Nikelin istilik tutumunun temperatur asılılığı. 

                                 

 

 

 

3.DĠLATOMETRĠYA 

3.1. ĠSTĠDƏN GENĠġLƏNMƏNĠN BƏZĠ 

QANUNAUYĞUNLUQLARI 

Faza çevrilmələri  zamanı maddənin istidən geniĢləĢməsinin və 

onların həcminin dəyiĢməsinin tədqiqi metodları dilatometriya adlanır. 

Bu  məqsəd üçün olan cihazlar isə dilatometrlər  adlanır. 

          Qızma zamanı bərk cisimlərin həmci  sabit təzyiqdə istidən 

geniĢlənmənin həmci əmsalı  ilə xarakterizə olunan dəyiĢməyə məruz 

qalır. 

PT

V

V














1
              (3.1) 
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burada V-həcm, T- temperaturdur. P indeksi təzyiqin sabit olmasını 

göstərir. 

      Bundan baĢqa Qryunayzen ifadəsi istidən geniĢlənmə əmsalını digər 

kəmiyyətlərlə əlaqələndirir: 

                                            T

M

v

V

C
                       (3.2) 

Burada  - Qryunayzen parametri; v - sabit həcmdə istilik tutumu; T -

izotermik sıxılma əmsalı olub 
PV

V




-yə bərabərdir; VM - molekulyar 

həcmdir. Qryunayzen parametri aĢağıdakı kimi verilə bilər. 

nV

n











  

burada -Debay temperaturudur. (3.2) ifadəsi -nın temperatur asılılığını 

qiymətləndirməyə imkan verir.  

      Qryunayzenə görə    temperaturdan asılı deyil. Belə ki, T  və Vm 

temperaturdan asılı olaraq zəif dəyiĢir, onda -nın temperatur asılılığı 

Cv(T) asılılığı ilə təyin edilir. Uyğun olaraq, istidən geniĢlənmə əmsalı 

T0K olduqda sıfıra yaxınlaĢmalıdır. Yüksək temperaturlarda -nın 

artması zəifləyir və T>2 olduqda yenidən güclənir. 

Orta və yüksək temperaturlarda həmci geniĢlənmə əmsalının təyini 

çətindir. Buna görə də praktikada həmci geniĢlənmənin üçdə birini təĢkil 

edən xətti geniĢlənmə əmsalı  təyin edilir. 

Qeyd edək ki,bir qrup maddələr var ki, -nın qiyməti mənfidir, yəni 

qızma zamanı sıxılırlar. Məsələn, germanium, silisum və -uranda 0K 

yaxın olan dar temperatur intervalında bu effekt müĢahidə edilir. -

uranın istidən geniĢləĢməsi zamanı kəskin anizotropluq  müĢahidə 

olunur. Onun rombik qəfəsi yüksək temperaturun geniĢ intervalında b 
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oxu istiqamətində sıxılır, a və c oxları istiqamətində isə geniĢlənir. Bu 

effektin təbiəti mürəkkəb olduğundan onun baĢ vermə səbəblərinə  

burada baxılmır. Ġstidən geniĢlənmə əmsalı bir çox digər fiziki 

kəmiyyətlərlə də əlaqədardır. 

 və cv əlaqəsi haqqında artıq qeyd etmiĢik. Bu əlaqədən cp –nin 

məlum qiymətlərinə görə cv –ni hesablamaq üçün istifadə edilir. 

                                       VTCC
T

vp


 2

                              (3.3) 

Bu ifadədən görünür ki, vp CC   -nın iĢarəsindən asılı deyil. Ekstremal 

nöqtədə                                    

                                           cP=cv, yəni =0. 

       GeniĢlənmə əmsalının müxtəlif emprik münasibətlərlə xarakterizə 

olunan asılılığı maddənin ərimə temperaturundan kəskin Ģəkildə asılıdır. 

Xüsusi halda 

                                                      AT n 


яр                   (3.4.) 

Burada 


 - istidən xətti geniĢlənmə əmsalının orta qiyməti, n və A isə 

sabitlər olub, müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif cür 

qiymətləndirilir. Onlar üçün ən etibarlı qiymət n=1,17, A=7,2410
-2

. 

      (3.4) ifadəsindən görünür ki, metalın ərimə temperaturu nə qədər 

aĢağıdırsa, onun istidən geniĢlənmə əmsalı o qədər böyükdür. 0K-dən 

ərimə temperaturuna Tər qədər qızma zamanı həmcin nisbi dəyiĢməsi bir 

çox metallar üçün praktiki sabit olub, 0,06-0,07-yə bərabərdir. 

Metal və ərintilərdə baĢ verən maqnit hadisələri onların istidən 

geniĢlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Ġstidən geniĢlənmə 

əmsalının ən böyük dəyiĢməsi dolmamıĢ daxili təbəqədə, elektronların 

spinlərinin nizamlı orientasiyasının pozulduğu Küri və Neel nöqtələri 
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yaxınlığında müĢahidə olunur. Bu temperaturlarda uyğun olaraq 

ferromaqnetizmdən paramaqnetizmə və ya antiferromaqnetizmdən 

paramaqnetizmə keçid baĢ verir. dA/da törəməsi müsbət olan xrom, 

manqan və dəmirin (Ģəkil 3.1) qızması zamanı geniĢlənmə əmsalının 

azalması  (xromda demək olar ki, sıfıra qədər), dA/da törəməsi mənfi 

olan nikel üçün isə geniĢlənmə əmsalının artması müĢahidə edilir. 

Dəmir, nikel və  kobalt  üçün  A(a/r)  asılılığı Ģəkil 3.2 –də 

verilmiĢdir. 

 

ġəkil 3.1. A mübadilə inteqralından  və a atomlararası məsafəsinin  

                dolmamıĢ daxili təbəqənin  r radiusuna nisbətindən asılı 

                olaraq, antiferromaqnetizmin (I oblastı) və ya 

                ferromaqnetizmin (II oblastı)  mövcudluğu Ģərti. 

 

 

ġəkil 3.2.Nikel, dəmir və kobaltın istidən xəti geniĢlənmə əmsalının 

                 temperatur  asılılığı. 
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Ġstidən geniĢlənmə əmsalı metalların elastikliyi ilə əlaqədardır. 

Səthinə mərkəzləĢmiĢ kub SMK və həcminə mərkəzləĢmiĢ kub HMK 

qəfəsli metallar üçün aĢağıdakı  asılılıq ödənilir: 

                      V=K T                                                                  (3.5) 

V - T  koordinatlarında eksperimental nöqtələr düz xətt üzərində  

yerləĢirlər. 

Ġstidən geniĢlənmə əmsalı həmçinin bir sıra digər faktlardan da 

asılıdır. Onlardan bəzilərinə baxaq. 

Plasitiki deformasiyanın geniĢlənmə əmsalına təsiri aĢağıdakı ifadə 

ilə təsvir edilir. 

                                  =0(1+A)                                      (3.6) 

burada 0 - deformasiya olunmamıĢ metalın geniĢlənmə əmsalı; 

ATE/3 (E - normal elastiklik modulu,  - Qryunayzen parametri),  - 

deformasiya dərəcəsidir. A –nın qiyməti bir sıra metallar üçün 1,3-2,3 

intervalında yerləĢir. 

Beləliklə, deformasiya metalın termik geniĢlənmə əmsalını artırır. 

Kristallik quruluĢun istənilən mənĢəli qüsurları maddənin istidən 

geniĢlənməsinə təsir etməlidir. Belə qüsurlardan hesab olunan 

vakansiyaların təsiri daha çox öyrənilmiĢdir. Onların yaranması ilə 

Ģərtlənən həmin əlavə artım 

                         









kT

Q
BVV exp0                                 (3.7) 

burada B - sabit; V0 - baĢlanğıc həcm; Q - vakansiyaların əmələ gəlmə 

enerjsi, k - Bolsman sabitidir. Qəfəsin qüsurlarının sıxlığı artdıqa, istidən 

geniĢlənmə əmsalı artır. 
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AĢqarların təsiri müxtəlif cür ola bilər. Adətən, hesab edirlər ki, 

qızma zamanı metalların həcminin dəyiĢməsi aĢqarlara qarĢı az 

həssasdır. Hətta aĢqarların miqdarı 1% olduqda belə, əgər aĢqarlar yeni 

fazaların əmələ gəlməsinə səbəb olmursa, geniĢlənmə əmsalı və onun 

temperatur asılılığı zəif dəyiĢir. Yarımkeçirici materiallarda baĢqa 

mənzərə müĢahidə olunur. Elektrik cəhətdən aktiv olan aĢqarlar - 

donorlar və ya akseptorların  qəfəsin istilik tutumuna və Qryunayzen 

parametrinə təsiri  istidən geniĢlənmə əmsalını artırır. 

 

3.2.METALLARIN ĠSTĠDƏN GENĠġLƏNMƏSĠNĠN VƏ 

ONLARDA FAZA ÇEVRĠLMƏLƏRĠNĠN HƏCMĠ 

EFFEKTLƏRĠNĠN TƏDQĠQAT METODLARI 

 

3.2.1.TERMĠNOLOGĠYA, ÜMUMĠ QEYDLƏR VƏ TÖVSĠYƏLƏR 

        Məlum olduğu kimi istidən geniĢlənmənin həcmi əmsalına uyğun 

gələn xətti geniĢlənmə əmsalı 

                                        
dT

d



1
                                         (3.8) 

Ģəklindədir. 

    Burada   - nümunənin T - temperaturundakı uzunluğudur.  və  

kəmiyətləri verilmiĢ temperaturda həqiqi geniĢlənmə əmsalları adlanır. 

GeniĢlənmə əmsallarının eksperimental təyini müəyyən T=T2-T1 

temperatur intervalında aparılır, burada T1 - baĢlanğıc, T2 - son 

temperaturdur. Bu temperaturlara nümunənin V1 və V2 həcmləri və ya  1 

və  2 uzunluqları uyğun gəlir. Onda  

                  
12

12

11

11
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VV
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V

V 











                                     (3.9) 
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TTT 









 






                                     (3.10) 
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    Bu ifadələrdə 


  və 


 - uyğun olaraq nisbətən dar T1-T2 temperatur 

intervalında orta həcmi və orta xətti geniĢlənmə əmsallarıdır. Bunlarla 

geniĢ temperatur intervalında, məsələn, 20-100, 20-500°-də, ölçülmüĢ 

geniĢlənmə əmsalının orta qiymətini qarıĢdırmaq lazım deyil. Təəssüf ki, 

bu iki anlayıĢ adətən fərqləndirilmir. 

Əgər geniĢlərmə əmsalı sabitdirsə və ya temperaturdan xətti 

asılıdırsa (Ģəkil 3.3.a) 


  və 


  əmsallarının qiyməti  və  həqiqi 

qiymətləri ilə üst-üstə düĢür. Əgər (T) asılılığı mənfi əyriliyə 

malikdirsə, yəni 0/ 22 dTd  , onda 


 < (Ģəkil 3.3.b). Əks halda 

0/ 22 dTd   olduqda 


 > (Ģəkil 3.3.v). 

 

ġəkil 3.3. (T) əyrisindən asılı olaraq, orta (


 ) və həqiqi () istidən 

                həcmi  geniĢlənmə əmsalının qiymətinin müqayisəsi. 

 

GeniĢlənmə əmsallarını təyin edərkən, məqbul xətaya nail olmaq 

üçün T intervalını ölçmə temperaturundan asılı olaraq seçmək 

lazımdır: 10K-dən aĢağıda T1K, 0,1<T< oblastında (-Debay 

temperaturudur) T10K. <T<2 olduqda (3.2) tənliyinə daxil olan 

kəmiyyətlər praktiki olaraq temperaturdan asılı deyil. Bu da ölçmə 

intervalını geniĢləndirməyə və T50K qəbul etməyə imkan verir. 

Nəhayət, T>2 oblastında əmsalların temperatur asılılığı 
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gücləndiyindən, T intervalı yenidən daralmalıdır. Hər bir verilmiĢ hal 

üçün T-nin konkret qiyməti seçilməlidir. 

Otaq temperaturundan uzaq temperaturlarda həcmin çox və ya az 

dəqiqliklə təyin edilməsinin çətinliyi və ya qeyri-mümkünlüyü 

ucbatından  əksər hallarda istidən geniĢlənmənin xətti əmsalı ölçülür. 

Kubik qəfəsli polikristallik və monokristallik cisimlərin nümunələri 

ixtiyari istiqamətdə kəsilə bilər və bu zaman =3. Heksaqonal, triqonal 

və tetraqonal sinqoniyalı polikristallar üçün orta geniĢlənmə əmsalı 

   2
3

1
//or , burada ll və  monokristalın baĢ oxuna nəzərən paralel 

və perpendikulyar istiqamətlərdə ölçülmüĢ geniĢlənmə əmsalının 

qiymətləridir. Bu halda =30r. 

 

                      3.2.2. DĠLATOMETRLƏRĠN   NÖVLƏRĠ 

        Materialların istidən geniĢlənməsinin və faza çevrilmələrinin həcmi 

(xətti) effektlərini qeyd etmək və ölçmək üçün olan cihazlar 

dilatometrlər adlanır. Dilatometrlərin köməkliyi ilə müxtəlif metodlarla 

nümunənin uzunluğunun,  ya da öyrənilən və etalon nümunələrin 

uzunluqları fərqinin temperaturdan asılı olaraq dəyiĢməsi ölçülür. 

Müxtəlif elmi və praktiki məsələləri həll etmək üçün çoxlu sayda 

həm sadə, həm də mürəkkəb konstruksiyalı dilatometrlər hazırlanmıĢdır. 

Bu cihazların metallofiziki tədqiqatlarda tətbiq olunan əsas növləri 

haqqında qısa məlumat verək. 

Mexaniki dilatometrlər.  Bunların iki növü mövuddur. Bəzi növ 

dilatometrlərdə, nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsi, əqrəbin dönməsinə 

və ya ling sisteminin köməkliyi ilə qələmin kağız üzərində 
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yerdəyiĢməsinə çevrilir. Digərlərində nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi bilavasitə saat tipli mexaniki indikatorun köməkliyi ilə 

ölçülür. Birinci tip cihazlar köhnəliblər və hazırda demək olar ki, tətbiq 

olunmurlar. Mexaniki dilatometrin həssaslığı adətən 10
-3 

mm-i aĢmır. 

Optik dilatometrlər . Bunlar konstruksiyasına və iĢ prinsipinə görə 

bir-birilərindən xeyli fərqlənirlər. Sadə halda nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi, mikroskopik və ya teleskopik qurğudan onun ucunun 

yerdəyiĢməsini müĢahidə etmək yolu ilə təyin edilir. Bu cür 

dilatometrləri, həmçinin komparator dilatometrlər də adlandırırlar. 

İnterferensiya dilatometrləri. Bu cihazlar nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsini, mikroskopdan müĢahidə olunan interferensiya 

mənzərəsinin dəyiĢməsinə çevrirlər. Bu dilatometrlərin həssaslığı adi 

iĢıq mənbəyindən istifadə etdikdə 10
-6 

mm-ə çatır və yüksək 

monoxromatikliyə malik lazer Ģüalanmasından istifadə etdikdə bir tərtib 

də yüksəlir. 

Fotoelektrik dilatometrlər. Onlar bəzən optik dilatometrlər kimi 

təsnifata bölünürlər. Onlarda nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsi 

müxtəlif aralıq qurğuların köməkliyi ilə fotoelementin və ya 

fotomüqavimətin iĢıqlanmasının dəyiĢməsinə çevrilir. Bu elementlərin 

dövrəsində cərəyan Ģiddətinin dəyiĢməsi hər hansı üsulla gücləndirilə və 

qeyd oluna bilər. Fotoelektrik dilatometrlərin maksimal həssaslığı 10
-7 

mm-dir. 

Tutum dilatometrləri.  Bu cihazlarda nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi kondensatorun tutumunun dəyiĢməsinə ekvivalentdir. Bu da 

öz növbəsində radiotexniki qurğularla ölçülən dəyiĢən cərəyan tezliyinin 

dəyiĢməsinə çevrilir. Tutum dilatometrlərinin həssaslığı çox yüksək 
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olub, yalnız ölçü sxeminin elementlərinin qeyri-stabilliyi ilə 

məhdudlaĢır. 

İnduksiya dilatometrləri. Onları fərqləndirən cəhət bundan ibarətdir 

ki, nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsi, ölçü sxemi ilə birləĢdirilmiĢ 

induktivlik vericisi ilə qəbul edilir. Ġnduksiya dilatometrərinin həssaslığı 

çox yüksək ola bilər. 

Tenzometrik dilatometrlər. Burada nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi tenzometrik vericiyə kleylənmiĢ elastiki elementə ötürülür. 

Elastiklik oblastında keçiriinin elektrik müqavimətinin dəyiĢməsi onun 

deformasiyası ilə düz mütənasibdir. Dilatometrin həssaslığı ölçü 

qurğusunun gücləndirmə əmsalı ilə təyin edilir. 

3.2.3.DĠLATOMETRĠK VERĠCĠ 

Texniki dilatometrlərdə və elmi tədqiqatlar üçün nəzərdə tutulmuĢ 

bir çox cihazlarda nümunə, qaynaq edilmiĢ ucu ilə cihazın korpusuna 

bərkidilmiĢ kvars boruda yerləĢdirilir (Ģəkil 3.4). 

 

 

ġəkil 3.4. Dilatometrik verici: 1 - nümunə, 2, 3 - kvars boru və mil, 

                 4 - birləĢdirici mufta, 5 - dilatometrin korpusu. 

 

Nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsi kvars mil vasitəsilə ölçü 

baĢlığına ötürülür. Dilatometrik vericinin detalları üçün kvarsın 

seçilməsi onun xətti geniĢlənmə əmsalının kiçik olması ilə Ģərtlənir: 

sıfırdan 1100° qədər intervalda k0,5510
-6

 1/K. 1150°-də kvarsda 
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polimorf çevrilmə baĢ verir ki, bunun nəticəsində k  710
-6

 1/K qədər 

artır,  bu da kvarsın 1100°C-dən yuxarı temperaturlarda tətbiqini istisna 

edir. Bundan əlavə, kvars yüksək temperaturlarda yumĢalır, 1300°C-də 

isə əriyir. 

Vericinin quruluĢundan göründüyü kimi  milin  sağ ucunun 

yerdəyiĢməsi, nümunənin geniĢlənməsi və kvars borunun nümunənin 

uzunluğu boyunca geniĢlənməsinin fərqinə bərabərdir. Həm boru, həm 

də mil eyni materialdan hazırlandığı üçün, qızma zamanı onların 

geniĢlənməsi qarĢılıqlı kompensə edilir. 

Differensial sxem üzrə ölçmələr zamanı nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi ilə müqayisə olunan etalon tətbiq olunur. Etalon faza 

çevrilmələri olmayan, xətti geniĢlənmə əmsalının temperatur asılılığı 

məlum və öyrənilən nümunən xətti geniĢlənmə əmsalına yaxın olan 

materialdan hazırlanır. Bundan əlavə, etalon bir neçə dəfə təkrar tətbiq 

edilərkən öz xassələrini saxlamalı, istiyə dözümlü, yüksək 

temperaturlarda öksidləĢməyə qarĢı dayanıqlı olmalıdır. Ən geniĢ 

yayılmıĢ etalonlar tərkibi 82%Ni, 7%r, 5%W, 3%Mn və 3%Fe-dan 

ibarət olan Pirosdan hazırlanır. Piros 1050°-yə qədər tətbiq edilir. 200°-

də pirosda baĢ verən maqnit çevrilmələri, dilatometrik ölçmələrin 

dəqiqliyinə təsir etməyən, nəzərə alınmayacaq qədər kiçik həcmi 

effektlərlə müĢahidə olunur. Qızma və soyuma zamanı pirosun 

geniĢlənməsi və sıxılması praktiki olaraq dönəndir. Müxtəlif 

temperaturlarda pirosun geniĢlənmə əmsalının qiyməti cədvəl 3.1-də 

verilmiĢdir.                                 
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                                                                                         Cədvəl 3.1. 

Pirosun həqiqi xətti geniĢlənmə əmsalının temperatur asılılığı 

t
0
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 

10
-6

k
-
 

12,33 13,43 14,35 15,25 16,15 17,08 17,91 18,79 19,55 20,20 20,72 

 

Etalon da nümunə kimi kvars boruda yerləĢdirilir və kvars milin 

ölçü baĢlığı ilə birləĢdirilir. Nümunə və etalon olan borular bir-biri 

üzərində kip, üfüqi vəziyyətdə yerləĢdirilir (etalon olan boru yuxarıda 

yerləĢdirilir). Nəticədə, ölçü baĢlığının konstruksiyasından asılı olaraq, 

etalonun temperaturunu, nümunə və etalonun və ya nümunə və kvars 

borunun geniĢlənmələri fərqini qeyd etməyə imkan verən vahid 

diferensial dilatometrik verici əmələ gəlir. 

 

3.2.4. ĠNDĠKATOR    DĠLATOMETRLƏRĠ 

          Ġndikator dilatometrləri quruluĢuna görə ən sadədir və laboratoriya 

Ģəraitində asanlıqla hazırlana bilər. Sadə dilatometrik verici (Ģəkil 3.4.) 

və saat tipli indikator öz aralarında elə sərt bilĢərdirilir ki, onların oxu 

üst-üstə düĢsün. Bu zaman nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsi bilavasitə 

indikatorun Ģtokuna ötürülür və onun göstəriĢi dəyiĢir. 

Cihazın böyütmə əmsalı K indikatorun əqrəbinin onun Ģkalası 

boyunca müĢahidə olunan yerdəyiĢməsinin, nümunə ilə əlaqədar olan 

kvars milin    yerdəyiĢməsinə nisbətinə bərabərdir. Əgər   =+  n-

  k, R - əqrəbin oxdan olan uzunluğudursa, onda əqrəbin tam dövrü 

zamanı 
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R

K
2

                                           (3.11) 

       Əqrəbi, müstəvisi əqrəbin oxuna paralel olan güzgü ilə əvəz etməklə 

indikator dilatometrinin həssaslığını xeyli artırmaq olar. Güzgü  bucağı 

qədər döndükdə, güzgüyə düĢən və ondan əks olunan iĢıq Ģüası 2 

bucağı qədər dönür. Bundan əlavə, güzgünün oxundan Ģkalaya qədər 

olan R məsafəsini əqrəbin uzunluğundan bir neçə dəfə böyük götürmək 

olar. Məsələn, Ģtok 1 mm yerini dəyiĢdikdə, oxu bir dövr edən və 

güzgüdən Ģkalaya qədər məsafəsi 500 mm olan indikatordan istifadə 

etdikdə, K=2500=3140.  

       Ġndi də indiktor dilatometrinin köməyi  ilə nümunənin orta xətti 

geniĢlənmə əmsalının təyin edilməsinə baxaq. 

Ġndikator, nümunə və kvarsın geniĢlənməsinin fərqini qeyd 

etdiyindən  cihazın göstəriĢi 

                               knkn                                           (3.12) 

 olar. 

 Ona görə də, t1 və t2 temperaturlarında cihazın göstəriĢi uyğun olaraq 

                           
1

1 tknkn   ;   
2

2 tknkn                  (3.13) 

t1-dən, t2-yə qədər qızma zamanı göstəriĢin dəyiĢməsi 

                             
121212 ktktntntknn                             (3.14) 

Axırıncı tənliyin hər tərəfini  121
ttk nt  -ə bölsək, alarıq 

                        
     121212

12

1

12

1

12

1
ttttttk

nn

nt

ktkt

nt

ntnt

nt 






















                      (3.15) 

Hər bir zaman anında ktnt    olarsa, onda (3.15) ifadəsinin sağ 

tərəfinin birinci və ikinci hədləri uyğun olaraq, t1-dən t2 qədər intervalda 
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nümunənin 


n  və kvarsın 


k  xətti geniĢlənmə əmsallarının orta 

qiymətini ifadə edər. Ona  görə də 

                                12

12
....12

1

12 ttk

nn
tt

nt

ttkn






                            (3.16) 

   Ġstidən geniĢlənmənin az olmasına görə nnt 
1

-dən cüzi fərqlənir, ona 

görə də  (3.16) tənliyində 
1nt -i n -lə əvəz etmək olar.  

    (3.16) ifadəsindən istidən geniĢlənmənin həqiqi  xətti əmsalını 

hesablamaq üçün istifadə etmək olar: 

                        
dt

dn

k n

ktnt 


1
                                            (3.17) 

dn/dt törəməsini qrafik və ya dilatometrik əyrini differensiallamaqla 

ədədi üsulla tapmaq olar 

                        tg
kM

M

nt

n
ktnt 



1
                                      (3.18) 

Burada kkt; Mn və Mt «n» və «t»-yə  görə miqyaslar,  - t 

temperaturuna uyğun nöqtədə dilatoqrammaya çəkilmiĢ n(t) toxunanının 

meyl bucağıdır. 

 

 

3.2.5. ġEVENARIN DĠFERENSĠAL OPTĠK-MEXANĠKĠ 

DĠLATOMETRĠ 

      ġevenar dilatometrləri öz sadəliklərinə, etibarlılığına və geniĢ 

imkanlarına görə metal və ərintilərdə faza çevrilmələrini öyrənmək üçün 

geniĢ tətbiq edilir. 

     Dilatometrin quruluĢu Ģəkil 3.5-də göstərilmiĢdir. Ġki paralel 

yerləĢdirilmiĢ dilatometrik verici 1 nümunəsi  və 2 etalonu ilə  3 kvars 

borusunda  yerləĢdirilərək və 5 muftası ilə sərt bərkidilərək cihazın 6 
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korpusunda quraĢdırılır. Cüzi çökükluyə malik 9 güzgüsü, üç dayağı  

olan 8 gövdəsinə  yerləĢdirilir.   8 gövdəsi, 9 güzgüsü, 7 yayı  nümunə 

və etalonun uclarına dirənərək, kvars milə sıxılır. 9 güzgüsünə 13 

iĢıqlandırıcısından  nazik iĢıq dəstəsi düĢür (Ģəkil 3.5. v). Ardıcıl olaraq, 

9 güzgüsündən  həmçinin 14 və 15 hərəkətsiz güzgülərindən  əks olunan 

iĢıq  16 tutqun ĢüĢə  üzərinə düĢərək, orada iĢıqlı ləkə («zayçik») 

yaradır.  

 

ġəkil 3.5.ġevenarın diferensial dilatometrinin ölçü qovĢağının 

konstruksiyasının elementləri (a, b) və iĢıq Ģüasının hərəkət 

sxemi (v): a – dilatometrik verici hərəkət edən güzgü ilə 

əlaqədə: 1 – nümunə, 2 – etalon, 3 – kvars borular, 4 – kvars 

millər, 5 – mufta, 6 – cihazın korpusu, 7 – yay, 8 – güzgünün 

gövdəsi, 9 – hərəkət edən güzgü; b – ölçü baĢlığı: 10, 11 –

güzgünün uyğun olaraq nümunə və etalonla əlaqədar 

söykənəcəyi; v) 13 – iĢıqlandırıcı, 14, 15 – köməkçi hərəkətsiz 

güzgü, 16 – tutqun ĢüĢədən və ya fotolövhədən hazırlanmıĢ 

ekran. 
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Nümunənin və etalonun uzunluğu dəyiĢərkən, hərəkət edən 9 

güzgüsü  dönür və tutqun ĢüĢədə iĢıq ləkəsi yerini dəyiĢir. Tutqun ĢüĢəni 

fotolövhə ilə əvəz edərək, dilatoqrammanı yazmaq olar. 

ĠĢıq ləkəsinin tutqun ĢüĢə üzərində yerdəyiĢməsi güzgü gövdəsi 

dayağının vəziyyəti, həmçinin nümunə və etalonun uzunluğunun 

dəyiĢməsi ilə təyin edilir. Ölçü baĢlığının Ģəkil 3.5.b-də göstərilmiĢ 

konstruksiyası elədir ki, nümunə və etalonla əlaqəli hərəkət edə bilən 

dayaqlar bir-biri üzərində yerləĢmiĢlər və hərəkətsiz dayaqla birgə 

düzbucaqlı üçbucağın təpələrini əmələ gətirirlər. 

Əgər etalonu götürsək və onu həmin uzunluqda (adətən 50 mm) 

kvars mil ilə əvəz etsək, onda qızma zamanı nümunənin geniĢlənməsi 

nəticəsində yalnız 10 dayağı hərəkət edəcəkdir. Bunun nəticəsində 9 

güzgüsü bərkidilmiĢ gövdə x-x oxu (Ģəkil 3.5.b) ətrafında dönəcəkdir. 

Bu zaman cihazın ekranında «ləkə» Ģaquli yuxarı, «Nüm» istiqamətində 

hərəkət edəcəkdir. 

Nümunə kvars mil ilə əvəz edildikdə qızdırılan etalonun 

geniĢlənməsi güzgünün z-z oxu ətrafında dönməsini və ləkənin «Etlon» 

istiqamətində yerini dəyiĢməsinə səbəb olur. 

Əgər dilatometrdə hər iki  nümunə – öyrənilən və etalon nümunə- 

quraĢdırılıbsa, onların eyni dərəcədə geniĢlənməsi zamanı güzgü Ģaquli 

y-y oxu ətrafında dönəcək ki, bu da ləkənin cihazın ekranında üfüqi 

yerdəyiĢməsinə gətirər. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, nümunənin uzunluğunun 

dəyiĢməsi ləkənin ekranda üfiqi yerdəyiĢməsində rol oynamır. Bu yalnız 

etalonun uzunluğu boyunca etalonun və kvars borunun geniĢlənmələri 

fərqi ilə təyin edilir. Bu, qızma temperaturunu qeyd etmək üçün pirosdan 



 60 

hazırlanan etalonun geniĢlənməsindən istifadə etməyə və termocütün 

tətbiqindən imtina etməyə imkan verir. Sonralar görəcəyik ki, bu bəzi 

hallarda dilatoqrammaların xarakterik nöqtələrində temperaturun təyin 

edilməsində xətanın böyüməsinə gətirir. 

Dilatometrin dərəcələnməsi. Bu proses koordinat oxları boyunca 

böyümənin təyin edilməsindən və temperatur Ģkalalarının qurulmasından 

ibarətdir. 

Nümunənin qızmasının dilatoqrammasında (Ģəkil 3.6.) ixtiyari b 

nöqtəsini seçək. Bu halda 


 en  . 

 

 

ġəkil 3.6. Dilatoqrammanın oxlarına görə böyümənin təyin 

                edilməsi:1 – nümunənin dilatoqramması; 

                2 – etalonun geniĢlənməsi xətti. 

 

Fərz edək ki, kx və ky uyğun olaraq, dilatometrlərin x və y oxları 

boyunca böyütmə əmsallarıdır. b nöqtəsindən keçən ac düz xətti x oxuna 

perpendikulyardır. o xətti və onun davamı – etalonlardan birinin 

(nümunə kvars millə əvəz edilib) geniĢlənməsi zamanı ləkənin 

hərəkətinin izidir. Onda iĢarələri nəzərə almaqla 

                     0 kexkex kkoa                          (3.19) 
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(burada 
0


  - uyğun olaraq   və k indekslərlə etalonun və kvarsın 

uzunluğunun nisbi dəyiĢməsi; 0 -nümunənin uzunluğu boyunca 

nümunənin, etalonun və kvars borunun baĢlanğıc uzunluğudur); 

       0 keykey kkca                                (3.20) 

         0 knykny kkcb                                      (3.21) 

ĠĢarələri nəzərə almasaq, taparıq 
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0




  və tgkk xy                       (3.22) 

kx kəmiyyəti (3.19) ifadəsindən tapılır 

                      
  0ke

x

oa
k


                                        (3.23) 

ke   qiymətinin temperaturdan asılılığı məlumdur (cədvəl 3.2). 

Nümunənin əvəzinə kvars millə yanaĢı etalonun geniĢlənməsini yazaraq 

tg qiyməti eksperimental olaraq tapılır. Qeyd edək ki, ky (3.20) 

ifadəsindən tapıla bilər: 

                        
  0ke

y

ac
k


                                (3.23, a) 

 

Cədvəl 3.2. 

ke   -nin temperatur asılılığı 

t, ° 0 100 200 300 400 500 600 

( ke  )10
-3

, mm 0 1,24 2,57 4,00 5,51 7,12 8,81 

 

       a-ni təyin etmək üçün dilatometrə etalon və nümunə əvəzinə kvars 

mil qoyulmalıdır. Aydındır ki, bu tg-nin təyin edilməsi ilə birləĢdirilə 
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bilər. (3.22) ifadəsi qurğunun hərəkət edən güzgüsünün nizamlayıcı 

vintlərinin düzgünlüyünü yoxlamağa imkan verir. 

Dilatoqrammanın istənilən nöqtəsinin temperaturunu  təyin etmək 

üçün xüsusi xətkeĢdən istifadə edilir. kx-i bilərək və 3.2. cədvəlindən 

istifadə edərək (3.19) tənliyinə görə 100, 200, 300° və s. üçün oa 

hesablanır və axtarılan xətkeĢ alınır. Məsələn, dilatoqrammanın b 

nöqtəsinə uyğun temperaturu təyin etmək üçün (Ģəkil 3.6.) xətkeĢ b 

nöqtəsi səviyyəsində x oxuna paralel yerləĢdirilir və xətkeĢin otaq 

temperaturuna uyğun bölgüsü qarĢısında oxla bir araya gətirirlər. Cavab, 

xətkeĢdə b nöqtəsi qarĢısından oxunur. 

Dilatoqrammanın verilmiş nöqtəsinin ordinatı, məsələn, Ģəkil 3.6-

da b nöqtəsinin, (3.20) və (3.21) ifadələrindən cəbri cəm kimi tapılır: 

           0enykacbcaby                                 (3.24) 

Bu o deməkdir ki, dilatoqrammanın istənilən nöqtəsinin ordinatı 

kvars borunun uzunluğunun dəyiĢməsindən asılı olmayıb, yalnız 

nümunənin və etalonun uzunluğunun dəyiĢməsinin fərqi ilə təyin olunur. 

(3.24)  ifadəsini baĢqa cür də yazmaq olar: 

        0`00 1
  etntyenyeny kkky  

beləliklə, 

                   etntyt ky                                           (3.25) 

Bu ifadə praktiki əhəmiyyətə malik deyil, çünki təsvir etdiyimiz SN 

markalı ölçü baĢlığı nümunənin və etalonun uzunluğunu deyil, onların 

dəyiĢməsinin fərqini qeyd edir. 

Qeydedici ölçü baĢlıqlarının növləri.Yuxarıda baxdığımız, Ģəkil 

3.5.b-də göstərilmiĢ SN baĢlığı, ordinatda nümunənin və etalonun 

uzunluğunun dəyiĢməsinin fərqi göstərilən differensial dilatoqrammaları 
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yazmaq üçündür. Bu cür baĢlıq faza çevrilmələrinin temperatur 

intervalını təyin edərkən əlveriĢlidir. Həmçinin konstruksiyasına görə 

SN-ə analoji olan, lakin bir və ya hər iki ox üzrə daha böyük böyütməyə 

malik baĢlıqlar da tətbiq edilir. 

Əgər nümunənin uzunluğunun temperaturdan asılı olaraq 

dəyiĢməsini kəmiyyətcə təyin etmək lazımdırsa, onda mütləq 

dilatoqrammanı temperatur (üfüqi xətt üzrə) -  kn    koordinatlarında 

qeyd edən baĢlıqlardan birini seçmək lazımdır (Ģəkil 3.7). 

 

ġəkil 3.7.Mütləq ölçmə baĢlığının quruluĢunun sxemi: 1, 3 – uyğun 

olaraq nümunə və etalonla əlaqədar dayaqlar; 2 – 

hərəkətsiz dayaq; 4, 5 – etalonun və nümunənin 

geniĢlənməsi zamanı «iĢıq ləkəsinin» hərəkətinin 

istiqaməti. 

 

 

Bu cür baĢlıqların köməyi ilə qeyd edilən dilatoqrammalar, 

bilavasitə nümunələrin uzunluğunun dəyiĢməsini əks etdirir, asan emal 

olunur (Ģəkil 3.8). 

 Digər tərəfdən, poladın Ac1 nöqtəsindən yuxarı temperatura qədər 

qızmasını qeyd etmək imkanı əldə etmək üçün, ky böyütmə əmsalını SN 

baĢlığı ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azaltmaq lazımdır. Əks halda 

dilatoqramma ekranın ölçüsünə və ya 13x18sm fotolövhəyə yerləĢmir. 
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Eyni bir polad üçün diferensial (a) və mütləq (b) dilatoqramlar Ģəkil 3.8-

də göstərilmiĢdir. 

 

 

ġəkil 3.8. SN (a) və VHS (b) baĢlıqlarının köməyi ilə yazılmıĢ polad 

40-ın dilatoqrammaları. SN və VHS baĢlıqlarının 

böyütmə əmsalı uyğun olaraq: kx=144,6; ky=318,8 və 

kx=335; ky=314,2. Qızma sürəti  1500K/saat, soyuma 

sürəti  1000K/saat. 

 

 

3.2.6. DĠLATOQRAMMANIN    EMAL   EDĠLMƏSĠ 

Dilatoqrammanın xarakterik nöqtələrinə görə temperaturun təyin 

edilməsinə 3.2.5 bölməsində baxılmıĢdır. 

Həqiqi xətti genişlənmə əmsalının təyini. Bu məqsəd üçün (3.25) 

ifadəsindən istifadə etmək əlveriĢlidir. Onu nyk  -ə bölüb temperatura 

görə differensiallasaq, alarıq 
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n

kdt
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 111
                               (3.26) 

Beləliklə, 

                   
ny

en
kdt

dy



1
                                               (3.27) 
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və ya 

                  
ny

en
kdt

dx

dx
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1
                                           (3.28) 

(3.19) ifadəsindən 
dt

dx
 törəməsini tapaq 
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                                   (3.29) 

yəni 

                     nxke k
dt

dx
                                                  (3.30) 

dx/dt üçün alınmıĢ qiyməti (3.28) tənliyində yerinə yazsaq, alarıq 

                     
y

x
keen

k

k

dx

dy
                                        (3.31) 

n -nı hesablayarkən, dy/dx törəməsinin iĢarəsini nəzərə almaq 

lazımdır. Bundan baĢqa nəzərə almaq lazımdır ki, dilatometrik əyrinin 

gediĢinin kəskin dəyiĢməsi, geniĢlənmə əmsalının temperatur asılılığı ilə 

deyil, faza çevrilməsinin həcmi effekti ilə Ģərtlənir. 

Temperatur intervalında orta termik genişlənmə əmsalının təyini. 

Nümunənin dilatoqramması və etalonun geniĢlənmə xətti arasında qalan, 

Ģaquli xətti parçalarını z1 və z2 ilə iĢarə edək (3.9). 

 

ġəkil 3.9. t1t2 intervalında nümunənin orta geniĢlənmə 

                əmsalının təyini:1–nümunənin dilatoqramması; 

                2 – etalonun geniĢlənmə xətti. 

0 
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(3.21) tənliyinə uyğun olaraq 

  ntknykz 
1

1   və   ntknykz 
2

2   
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Axırıncı ifadəni  12 tt   nyk  -ə bölsək alarıq. 
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                            (3.32) 

beləliklə, 

                    12

12

ttk

zz

ny

kn









                                       (3.33) 

Faza çevrilmələrinin dilatometrik effektinin qiymətləndirilməsi. 

Fərz edək ki, qızma zamanı ərintidə həcmin azalması ilə müĢayət 

olunan faza çevrilməsi baĢ verir (Ģəkil 3.10). Çevrilmə nəticəsində 

nümunənin xətti geniĢlənmə əmsalı b-da s qədər dəyiĢir. Çevrilmənin 

olmadığı və ts qədər qızma zamanı b dəyiĢmədiyi halda, iĢıq ləkəsi 

dilatoqrammanın oa hissəsinin davamı olan e nöqtəsində olacaq. 

 

ġəkil 3.10. tbts intervalında, həcmin azalması ilə baĢ verən 

                   çevrilmənin dilatometrik effektinin təyini sxemi. 
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Əgər fərz etsək ki, çevrilmə olmadıqda, a nöqtəsində geniĢlənmə 

əmsalının b-dan s-a sıçrayıĢla dəyiĢməsi baĢ versəydi, onda ts 

temperaturunda iĢıq ləkəsi b nöqtəsinə gələrdi. ab parçası real çevrilmə 

qurtardıqdan sonra nümunənin geniĢlənməsinin hi xəttinə paraleldir. 

Əvvəlki kimi fərz etsək ki, çevrilmə baĢ vermir və ya həcm effekti 

olmadan baĢ verir, lakin hesab etsək ki, nümunənin geniĢlənmə əmsalı 

həqiqətdə olduğu kimi dəyiĢir, yəni tbts temperaturu intervalında s 

qədər müntəzəm artır, onda iĢıq ləkəsi od əyrisi boyunca hərəkət 

etməlidir. d nöqtəsi be parçasının ortasında yerləĢməlidir. Əslində ts 

temperaturunda iĢıq ləkəsi h nöqtəsində olur.  Deməli, dh parçası faza 

çevrilməsinin dilatometrik effektidir. 

Dilatometrik effektin qiymətini daha sadə yolla da tapa bilərik. 

Bunun üçün dilatoqramda çevrilmənin əvvəlinə uyğun oa hissəsini, 

çevrilmənin sonuna uyğun temperatura qədər, yəni e nöqtəsinə qədər 

uzatmaq lazımdır. Çevrilmə qurtardıqdan sonrakı qızmaya uyğun olan 

dilatoqrammanın hi hissəsini çevrilmənin baĢlanğıc temperaturuna 

uyğun f nöqtəsinə qədər uzadaq. Görə bilərik ki, ae və fh parçalarının 

ortasını birləĢdirən gc parçası dh parçasına bərabərdir. Deməli, gc 

çevrilmənin dilatometrik effektidir. 

Çevrilmənin dilatometrik effektinin təyininin baxılan üsulunda x 

oxu boyunca temperatur Ģkalasının bircins olduğu qəbul edilir. Əslində 

bu belə deyil, pirosun geniĢlənmə əmsalının temperatur asılılığı qeyri-

xəttidir. Lakin faza çevrilmələrinin temperatur intervalı o qədər də 

böyük deyil və temperatur Ģkalasının qeyri-bircinsliyini nəzərə almamaq 

olar. 
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Poladda çevrilmənin dilatometrik effektinin qiyməti xeyli dərəcədə 

karbonun miqdarından asılıdır. Qızma zamanı austenitin əmələ gəlməsi 

poladda karbonun miqdarı az olduqca daha az xətti effektlə müĢayət 

olunur (Ģəkil 3.11). 

Bu, karbonun miqdarı artdıqca austenitin xüsusi həcminin artması 

və beləliklə, austenitin əmələ gəlməsinin dilatometrik effektinin 

qiymətini müəyyən edən ferrit-karbid və austenit quruluĢların xüsusi 

həcmlərinin fərqinin azalması ilə əlaqədardır. 

 

ġəkil  3.11. (a)  Dəmirin və 20, 40, U8 karbonlu poladların 

                        qızmasının  dilatoqramının fraqmentləri və  

                        (b) poladda austenitin əmələ  gəlməsinin 

                          dilatometrik effektinin ondakı karbonun 

                          miqdarından asılılığı.  

 

TablanmıĢ poladların tab əksiltməsinin dilatometrik effektləri isə 

əksinə, martensitdə karbonun miqdarı çoxaldıqca artır. Bu zaman 

müxtəlif miqdarda karbona malik poladda tab əksiltmə proseslərinin 

müxtəlifliyi ilə Ģərtlənən dilatoqrammaların xeyli dəyiĢməsi baĢ verir 

(Ģəkil 3.12). Yüksəkkarbonlu poladların dilatoqramında azkarbonlu 
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poladların dilatoqrammalarında olmayan tab əksiltmənin birinci 

mərhələsinin və qalıq austenitin parçalanmasının effektləri aydın ifadə 

olunmuĢdur. 

 

ġəkil 3.12. 780 (1) və 1000° (2)-də tablanmıĢ U12 poladının 

qızmasının dilatoqramı. Martensitdə karbonun miqdarı 

uyğun olaraq 0,9 və 1,2 faizdir. 

 

Bəzi faktorların dilatoqrama təsiri. 

  1.Yuxarıda artıq qeyd etmiĢik ki, etalon tətbiq etdikdə temperaturu 

yazmaq üçün termocütdən istifadəyə ehtiyac qalmır. Lakin unutmaq 

lazım deyil ki, bu zaman dilatoqrama görə nümunənin deyil, etalonun 

temperaturu təyin edilir. Məsələn, izotermik çevrilmə zamanı 

nümunənin temperaturu sabit qalır. Etalonun temperaturu isə artmaqda 

davam edir. Beləliklə, dilatoqramda izotermik çevrilmə yüksək 

temperatur intervalına tərəf dartılır. Çevrilmənin əvvəlində nümunənin 

və etalonun temperaturları eyni olsa da, çevrilmənin sonunda xeyli 

fərqlənirlər. Evtektoid karbonlu poladı 800-1000 K/saat sürətlə qızdıran 

zaman austenitin əmələ gəlməsinin sonunda etalonun temperaturu 

nümunənin temperaturundan 15-20°C yuxarı olur. 
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2. Hətta stabil materialın dilatoqramının forması belə qızma və ya 

soyuma sürətini artıran zaman xeyli təhrif oluna bilər. Məsələn, 

evtektoiddən sonrakı karbonlu poladın yavaĢ və sürətlə qızmasının 

dilatoqramları (Ģəkil 3.13) qızma sürətinin maksimal fərqləndiyi 

temperatur oblastında (Ac1 aĢağı) kəskin fərqlənir. 

 

  ġəkil 3.13.Evtektoiddən sonrakı karbonlu poladın dilatoqramları: a 

– yavaĢ qızma (sobanın baĢlanğıc temperaturu 20°C), 

430°C qədər soba ilə birgə, sonra havada soyuma; b – 

sürətli qızma (sobanın baĢlanğıc temperaturu 650°C), 

havada soyuma. 

 

       Austenit çevrilmə bitdikdən sonra subkritik tempetarur intervalında 

soyuma sürətinin artırılması da dilatoqramın xeyli təhrif olunmasına 

səbəb olur (Ģəkil 3.13.a). Bu təhriflər nümunənin və pirosdan 

hazırlanmıĢ etalonun istilik xassələrinin müxtəlifliyi ilə Ģərtlənir. 

Dəmirin və nikelin istilik keçiriciliyi çox fərqlənirlər – Ni-in istilik 

keçiriciliyi temperaturdan asılı olaraq Fe-dan 20…40% böyük olur. Bu, 

etalonun orta temperaturunun daha sürətlə dəyiĢməsinə gətirməlidir. 

Beləliklə də, sürətlə qızma və ya soyuma zamanı onun uzunluğu polad 
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nümunənin uzunluğuna nisbətən daha sürətlə dəyiĢir ki, bu da Ģəkil 3.13-

də verilmiĢ dilatoqramlarda öz əksini tapmıĢdır. 

3. Temperaturun dəyiĢmə sürətinin dilatoqrammaya təsiri polad 

nümunələrin soyuması zamanı faza çevrilmələrinin baĢ verdiyi 

intervalda özünü daha aydan göstərir. Soyuma sürətləndikcə, diffuziya 

çevrilməsinin temperatur intervalı geniĢlənir və daha kiçik temperatur 

oblastına sürüĢür (bax. Ģəkil 3.13). Soba ilə birlikdə soyuma zamanı 

austenitin evtektoid çevrilməsi 700-665°C intervalında, havada soyuma 

zamanı 660-550°C intervalında baĢ verir. Bundan əlavə soyuma 

sürətləndikcə, dilatometrik effektin xeyli böyüməsi müĢahidə olunur. Bu 

sürətli soyuma zamanı baĢ verən quruluĢ dəyiĢmələri ilə izah oluna 

bilməz. Dilatometrik effektin böyüməsinin səbəbi nümunənin, 

çevrilmənin istiliyi hesabına qızdırılmasıdır. Yada salaq ki, dilatoqramın 

xarakterik nöqtələrinin temperaturu etalona görə təyin edilir, nümunənin 

həqiqi temperaturu isə dilatoqrama görə tapılmıĢ qiymətdən az və ya çox 

fərqlənə bilər. Soba ilə soyuma zamanı evtektoid çevrilmə 700…665°C 

oblastında deyil, demək olar ki, sabit temperaturda baĢ verir ki, bu da 

nümunəyə qaynaq edilmiĢ termocütün və elektron potensiometrin 

köməyi ilə temperaturu qeyd etməklə asanlıqla təsdiq edilir. Beləliklə, 

austenit çevrilmənin sonunda nümunənin temperaturu istilik effektinin 

olmadığı hala nisbətən daha yüksək olur. Bunun nəticəsində nümunənin 

uzunluğu bir qədər böyüyür.   Sonrakı soyuma zamanı çevrilmənin 

istiliyi səpilir, nümunənin uzunluğu bir qədər azalır. Nümunədə  

çevrilmə gedən zaman etalon bircins soyuyur. Nəticədə dilatoqrammada 

çevrilmənin istilik effekti ilə Ģərtlənən pik əmələ gəlir (Ģəkil 3.13.a – 
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665°C-də). Dilatoqramda pikin hündürlüyü h aĢağıdakı kimi hesablana 

bilər: 

                    


 tkh y 0                                         (3.34) 

Burada ky=318,8 – ordinata görə SN baĢlığının böyütmə əmsalı, 

0 =50mm nümunənin baĢlanğıc uzunluğu (bax. bölmə 3.2.4), 

61016 


 1/°C – çevrilmə intervalında nümunənin orta geniĢlənmə 

əmsalı, t=20°C – istilik effektinə malik nümunənin qızmasıdır. 

Kəmiyyətlərin göstərilən qiymətlərində h=5,1mm alırıq. 

Dilatoqramda h=6 mm-dir ki, bunu da təcrübi və hesablama 

nəticələrinin yaxĢı uzlaĢması hesab etmək olar. 

Çevrilmənin istilik effekti vasitəsilə nümunənin qızması havada 

soyuma zamanı təxminən 65°C təĢkil edir. Belə ki, sürətlə soyuma 

zamanı çevrilmənin istiliyi səpilməyə imkan tapmır. Dilatoqramda 

(3.34) tənliyinə görə pikin hündürlüyünün hesabatı h=16,6mm 

nəticəsini verir. Dilatoqramda h21mm-dir. 

AlınmıĢ fərq 3.13.b Ģəklinə görə qrafiki üsulla h-ın dəqiq təyin 

edilməsinin çətinliyi ilə Ģərtlənə bilər, həmçinin hesabat nümunə və 

etalonun istilik xassələrini nəzərə almır. 

3.2.7.DĠLATOMETRĠYANIN TERMĠK ANALĠZ ĠLƏ 

ƏLAQƏLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

        Yuxarıda göstərilmiĢdir ki, differensial dilatoqrammaların 

yazılması zamanı müəyyən zaman anlarında nümunə və etalonun 

temperaturları xeyli fərqlənə bilər. Aydındır ki, bu da təcrübi nəticələrin 

yalnıĢ izahına gətirə bilər. Bu cür səhvlərin qarĢısını almaq üçün, 

dilatoqrammanın qeyd olunması ilə  eyni zamanda nümunənin 
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temperaturunu da qeyd etmək lazımdır. Bunu, incə termocütü nümunəyə 

qaynaq edib, digər uclarını özü yazan qurğuya, məsələn, avtomatik 

elektron potensiometrə birləĢdirmək lazımdır. Beləliklə, eyni zamanda, 

eyni bir nümunənin həm dilatoqramması, həm də termoqramması 

yazılacaq. 

ġəkil 3.14-də dilatometriyanın və termik analizin bu cür 

əlaqələndirilməsi nümunəsi verilmiĢdir. 

Dilatoqrammanın və termoqrammanın xarakterik nöqtələrinin 

temperaturu bu və ya digər dərəcədə fərqlənirlər. Qızma zamanı 

austenitin əmələ gəlməsinin baĢlanğıc temperaturu uyğun olaraq 715 və 

720°C, qızma temperaturu - 825 və  832°C təĢkil etmiĢdir. 

 

ġəkil 3.14.Evtektoiddən sonrakı poladın termoqramının (a) və 

dilatoqrammasının (b) eyni zamanda yazılması. 

Austenitin əmələ gəlməsinin baĢlanmasından əvvəl 

qızma sürəti təxminən 20°C/san; qızma 

temperaturundan perlit çevrilmənin baĢlanmasına qədər 

havada soyuma sürəti təxminən 385°C/san. 

 

Bu nöqtələrin dilatometrik və termoqrafik temperaturlarının fərqi 

demək olar ki, eynidir – 5…7
0
C, bu da əksər hallarda yol veriləndir. 
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Austenitin əmələ gəlməsinin sonuna uyğun temperaturlar fərqi 20
0
C 

(755 və 735°C) təĢkil edir. Soyuma zamanı perlit çevrilmənin baĢlanma 

temperaturunun fərqi 22°C (643 və 665°C) təĢkil edir. Baxılan misal 

göstərir ki, nümunənin temperaturu müxtəlif zaman anlarında etalonun 

temperaturundan həm yüksək, həm də aĢağı ola bilər. Müxtəlif qızma və 

soyuma sürətlərində, həmçinin eyni zamanda çəkilmiĢ dilatoqram və 

termoqrammaların analizi göstərir ki, temperaturun dəyiĢmə sürəti 

böyük olduqca, dilatometrik və termoqrafik temperaturların fərqi də 

böyük olur. Dilatoqrama görə temperaturun etibarlı qiymətləndirilməsi 

yalnız soba ilə birgə yavaĢ qızma və soyuma zamanı mümkündür. Qalan 

hallarda nümunənin temperaturu ona qaynaq edilmiĢ termocütün köməyi 

ilə təyin edilməlidir. 

 

3.2.8. DĠLATOMETRĠYANIN   BƏZĠ   TƏTBĠQLƏRĠ, 

ĠZOTERMĠK   PROSESĠN   AKTĠVASĠYA   ENERJĠSĠNĠN  

TƏYĠNĠ 

         Ġzotermik prosesin aktivasiya enerjisi, müxtəlif temperaturlarda 

çəkilmiĢ dilatoqrammalar seriyasının analizi yolu ilə tapıla bilər. Sabit 

temperaturda nümunənin uzunluğunun dəyiĢməsini yazmaq üçün tutqun 

ĢüĢə əvəzinə onun yerinə quraĢdırılmıĢ hərəkət edən kasset qoyulur. 

Fotolövhəli kasset, reduktoru olan elektrik mühərrikinin köməkliyi ilə 

üfiqi istiqamətdə yavaĢ-yavaĢ hərəkət edir. Nəticədə, sabit temperaturda 

nümunə və kvars borunun uzunluqlarının dəyiĢməsinin fərqi zamandan 

asılı olaraq qeyd olunur. 
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Diffuziya yolu ilə baĢ verən çevrilmənin sürəti temperaturdan 

eksponensial asılıdır. Belə ki, həcmin və uzunluğun dəyiĢmə sürəti 

çevrilmənin sürəti ilə təyin edilir, onda 

                   RT

Q

Ae





0                                             (3.35) 

burada A – sabit, Q – prosesin aktivasiya enerisi, R – universal qaz 

sabitidir (BS-də R=8,3110
3 

/molK). (3.35) ifadəsini loqorifmləsək 

alarıq 

              
TR

Q
Ann

10 








                                     (3.36) 

Bu tənlik 
Tn
10 








  koordinatlarıında düz xətti təsvir edir ki, bu da 

A və Q-ni təyin etməyə imkan verir. 

Müxtəlif temperaturlarda dilatoqrammalar seriyasını alsaq (Ģəkil 

3.15.a)  absis oxuna paralel iki düz xətt arasında qalan fiksə edilmiĢ   

qiyməti alınır.  -in bu qiymətinə uyğun olaraq, T1<T2<T3<T4 

temperaturlarında 1>2>3>4 müddətlərində nail olunur.  

41

...
 





 
-in tapılmıĢ qiymətlərinə görə köməkçi qrafik qurulur (Ģəkil 

3.15.b). AlınmıĢ nöqtələrdən keçən düz xətt ordinatdan nA -ya bərabər 

parça kəsir və absis oxu ilə  bucağı əmələ gətirir ki,  bu da aktivasiya 

enerjisini tapmağa kömək edir tg=Q/R. 
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ġəkil 3.15. T1<T2<T3<T4 temperaturlarında izotermik prosesin 

                  (a) dilatoqrammaları və (b) onların nəticələrinin emalı.  

 

tg-nın qiyməti  miqyası nəzərə almaqla koordinat oxlarından kəsilən 

düz xətlərin qiymətlərinin nisbətindən tapılır. Əgər təcrübi nöqtələr bir 

düz xətt üzərinə düĢmürsə, onda proses (3.35) tənliyinə tabe olmur və 

aktivasiya enerjisi baxılan metodla təyin edilə bilməz. 

Çevrilmə mexanizminin təyini. Çevrilmənin dilatometrik effektinin 

qiyməti həcmi effektin 1/3-nə bərabərdir. Bu münasibətdən kənara 

çıxma dilatometrik anomaliya adlanır. Dilatometrik anomaliya çevrilən 

həcmin formasının dəyiĢməsi ilə, yəni onun mikroskopik deformasiyası 

ilə əlaqədardır və çevrilmənin sürüĢmə mexanizmi ilə baĢ verdiyini 

göstərir. 

Məsələn, deformasiya olunmuĢ O5H23 ərintisinin qızması zamanı 

-fazasının dispers bərabər oxlu dənəsi yaranır. Bu zaman meydana 

gələn dilatometrik anomaliya  çevrilməsinin sürüĢmə mexanizmini 

sübut edir. 
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Dilatometrik effektə görə austenitin martensitə çevrilmə dərəcəsinin 

təyini. Fərz edək ki, martensit çevrilmədən əvvəl austenit halında 

yerləĢən nümunənin baĢlanğıc həcmi – Va; həcmi payı Pm olan müəyyən 

miqdarda martensit əmələ gələndən sonra nümunənin həcmi – V; ma  ,  - 

uyğun olaraq austenitin və martensitin xüsusi həcmləridir (xüsusi həcm 

vahid kütlənin həcmidir). 

Onda 

                      
a

am
aMa VPVV



 
                                (3.37) 

Burada 
a

am



 
 martensit əmələ gələn zaman həcmin nisbi 

dəyĢiməsidir. Axırıncı tənlikdən alırıq ki, 

                 
am

a

am

a

a

a
m

V

V

V

VV
P



















                    (3.38) 

 





 3

V

V
 - olduğundan 

                   
am

a
mP














3                                         (3.39) 

Bu tənlikdə   - nümunənin uzunluğu,   - çevrilmə nəticəsində 

uzunluğun dəyiĢməsidir.   kəmiyyəti dilatometrik ölçmələrdən tapılır. 

 

4. SIXLIĞIN TƏYĠNĠ METODLARI 

Real kristalların quruluĢunun öyrənilməsinə olan maraq müasir elm 

və texnikada onların geniĢ tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır. Kristallik 

materialların təkmillik dərəcəsini qiymətləndirmək,  qüsurların əmələ 

gəlməsi və yox olması səbəblərini aydınlaĢdırmaq üçün bərk cisimlərin 

sıxlığının ölçməsinin müxtəlif metodları müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna 
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bilər. Bu metodların ən həssasları aĢağıdakılardır: flotasion, hidrostatik 

çəkmə, piknometrik və rentgen metodları. 

Flotasion metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, öyrənilən bərk 

nümunənin yerləĢdiyi mayenin sıxlığını variasiya edərək, nümunə 

fərqsiz tarazlıq halına gətirilir. Bu zaman nümunənin sıxlığı mayenin 

sıxlığına bərabər olur. Bu zaman mayenin sıxlığı və həcmi geniĢlənmə 

əmsalı kifayət edəcək dəqiqliklə məlum olmalıdır (bu tələb hidrostatik 

çəkmə və piknometrik metodlara da aiddir).  

Hidrostatik çəkmə metodu ilə bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün bu 

cisimi ardıcıl olaraq havada və köməkçi mayedə çəkmək və aĢağıdakı 

formuladan istifadə etmək lazımdır: 

                              


t

P d P

P P






1 1 2

1 2

                                  (4.1) 

t – öyrənilən materialın t temperaturunda sıxlığı; P1 – nümunənin 

havada çəkisi, P2 – nümunənin t temperaturunda mayedə çəkisi, d1 – 

köməkçi mayenin t temperaturunda sıxlığı;  - havanın sıxlığı. 

Piknometrik metod öyrənilən nümunənin salındığı xüsusi qabdan – 

piknometrdən sıxıĢdırıb çıxardığı mayenin çəkisinin təyin edilməsindən 

ibarətdir. Bu zaman üç çəkmə əməliyyatı aparılır: öyrənilən nümunə 

havada, piknometr distillə olunmuĢ su və ya digər köməkçi maye ilə 

doldurularaq və həmin maye doldurulmuĢ piknometrə nümunə salınaraq 

çəkilir. Hər dəfə piknometrə tökülmüĢ mayenin səviyyəsi sabit 

qalmalıdır. Nümunənin sıxlığı aĢağıdakı formula ilə təyin edilir: 

                   


t

Pd P P

P P P


 

 

1 2 1

2 1

( )

( )
                                 (4.2) 

t – t temperaturunda öyrənilən materialın sıxlığı, d1 – t temperaturunda 

köməkçi mayenin sıxlığı,  - havanın sıxlığı, P – nümunənin havada 
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çəkisi, P1 – piknometrin maye ilə birgə çəkisi, P2 – piknometrin nümunə 

və köməkçi maye ilə birgə çəkisidir.  

Rentgen  metodu kristallik materialın  sıxlığının onun A atom çəkisinə, 

elementar qəfəsin V həcminə və ondakı atomların n sayına görə təyin 

edilməsinə əsaslanıb: 

                           


nA

N V
                                     (4.3) 

burada – N – Avaqadro ədədidir. 

Qəfəsin həcmi onun ölçülmüĢ parametrlərinə görə (tilin ölçüləri, ox 

bucaqları) hesablanır, elementar qəfəsdəki atomların sayı öyrənilən 

materialın kristallik qəfəsinin tipi ilə təyin olunur. 

Rentgenoqrafik yolla tapılmıĢ sıxlıq bir qayda olaraq nümunənin 

digər metodlarla təyin edilmiĢ faktiki sıxlığından böyük olur. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, real kristallik materialda sıxlığı azaldan kifayət 

miqdarda məsamələr və digər makro- və mikro qüsurlar mövcüddur. 

Ġndi bu metodlarla daha yaxından tanıĢ olaq.  

Piknometrik metod. Bu metodla sıxlığı təyin etmək üçün bu və ya 

digər dəqiqlik dərəcəsinə malik tərəzi və piknometr – müəyyən tutumlu 

və xüsusi formalı ĢüĢə kolba lazımdır. Ən geniĢ yayılmıĢ 

piknometrlərdən aĢağıdakıları qeyd edə bilərik – kürə Ģəkilli, silindrik və 

niĢanlanmıĢ piknometrlər (Ģəkil 4.1). 

Diqqətlə yuyulmuĢ və qurudulmuĢ piknometrə köməkçi mayeni o 

qədər tökürlər ki, onun səviyyəsi kolbanın boğazındakı niĢandan bir 

qədər yuxarı olsun. Sonra maye qaynayana qədər qızdırırlar ki, onda həll 

olunmuĢ hava xaric olsun. Lazımı temperaturu almaq üçün (adətən 

20
0
C) piknometr termostata yerləĢdirilir. Əgər sıxlığı ölçərkən xəta 

dördüncü onluq iĢarədə bir neçə vahidi aĢmalı deyilsə termostatın 
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temperaturu 0,1
0
C dəqiqliyi ilə saxlanılmalıdır. Daha dəqiq ölçmələrdə 

temperaturun rəqsi 0,01-0,02
0
 C– i aĢmamalıdır. 

 Piknometrdəki suyun temperaturunu və həmçinin onun səviyyəsini 

dəyiĢməz saxlayaraq, cizgədən yuxarıdakı artıq suyu pipetka və ya filtir 

kağızı ilə o vaxta qədər götürürlər ki, meniskin aĢağı tərəfi cizgiyə 

toxunsun.  

Piknometrin qapağını bağlayıb termostatdan çıxarırlar, diqqətlə silib 

qurudurlar və elə ki, piknometr ətraf mühitin temperaturunu aldı onu 

çəkirlər. Beləliklə, (4.2) tənliyindəki P1 kəmiyyəti təyin edilir. P2 

kəmiyyətini təyin etmək üçün də analoji əməliyyat aparılır. Yalnız bir 

fərqlə ki, termostatda yerləĢdirilmiĢ piknometrdə suyun səviyyəsi 

nümunə suya salındıqdan sonra müəyyən edilir. 

 

ġəkil 4.1. Piknometrlər. a) kürəĢəkilli, b) silindrik, v) müstəvi 

                ĢüĢə qapaqlı 1. qapaq; 2) qalpaq; 3) optik müstəvi səth 

 

  

Bəzi hallarda göstərilən tip piknometrlər boğazlarının diametri kiçik 

olduğundan böyük nümunələrin sıxlığını təyin etməyə imkan vermir. 
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Böyük nümunələri tədqiq etmək  üçün Ģəkil 4.1b–də göstərilmiĢ formalı 

piknometrlərdən istifadə olunur. Köməkçi mayeni kolbanın ağzının 

qıraqlarına qədər elə doldurmaq lazımdır ki, qapağı geydirərkən qapağın 

altında hava qabarcığı qalmasın. Qapaq elə dəqiq və kip hazırlanır ki, 

boğaz hissənin diametri çox olduqda belə qapaqla boğaz arasından 

mayenin buxarlanması nəzərə alınmayaaq dərəcədə kiçik olsun. 

Buxarlanmadan əlavə olaraq qorunmanı, boğaza kipləĢdirilmiĢ qalpak 

təmin edir. Bu tip piknometrin çatıĢmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, 

kiçik qızma zamanı mayenin geniĢlənməsi qapağı qaldırır ki, bu da 

buxarlanmanı kəskin artırır. AĢkardır ki, termostatda piknometrin 

temperaturu ətraf mühitin temperaturundan yüksək olmalıdır. 

Adətən köməkçi maye kimi, distillə olunmuĢ sudan istifadə edilir. 

Əgər nümunənin suda həll olması və ya oksidləĢməsinin mümkünlüyü 

güman edilirsə onda digər mayelərdən – kerosindən, benzindən, spirtdən 

və s. istifadə etmək olar. 

Metodun əsas üstünlüyü – ölçmənin yüksək dəqiqliyi (510
-5

q/sm
3
 

qədər), termostatlaĢma və piknometrin sonrakı çəkilmə əməliyyatlarının 

ayrılıqda aparılmasının mümkünlüyüdür.  

Flotasion metodu. Bu adətən yüngül metalların (2-3q/sm
3
) kiçik 

nümunələrinin sıxlığını təyin etmək üçün tətbiq edilən təkmil metoddur. 

Uyğun mayedən istifadə etməklə ağır metalların tədqiqi zamanı da bu 

metoddan istifadə etmək olar.  

Flotasion metodun əsasını bu və ya digər üsulla sütünün 

hündürlüyünə görə stabil sıxlıq qradientinin yaranması təĢkil edir. 

Sütunlar çox kiçik nümunələrin sıxlığını kifayət qədər sürətlə və dəqiq 

ölçməyə imkan verir. Sütunda sıxlığın qradientini belə yaratmaq olar. 
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Sütunu yarıya qədər sıxlığı nümunənin sıxlığından çox olan maye ilə, 

yarıdan sonrasını isə sıxlığı nümunənin sıxlığından az olan maye ilə 

doldururlar. Sabit temperaturda saxlamadan sonra diffuziya nəticəsində 

sütunun hündürlüyünə görə sıxlığın xətti qradienti yaranır. Belə sütunda 

nümunənin materialının sıxlığının qiyməti onun mayedə üzdüyü 

hündürlük hesab olunur. Sütun ya etalonun köməkliyi ilə dərəcələnir 

(kalibirləĢdirilir) ya da nəzəri olaraq hesablanır. 

Sıxlığın xətti qradientini sütun boyunca temperaturun stabil 

qradientini yaratmaq yolu ilə də almaq olar.  

Flotasion metodu 510
-5

q/sm
3
 qədər dəqiqliklə nəticələr almağa 

imkan verir, lakin bir qayda olaraq kiçik nümunələrin tədqiqi zamanı 

tətbiq edilir və bu metod geniĢ yayılmamıĢdır.  

Hidrostatik çəkmə metodu. Hidrostatik çəkmə metodunun tətbiqi ilə 

əlaqədar olaraq bərk cisimlərin sıxlığının dəqiq ölçülməsi sahəsində 

böyük nəaliyyətlər qazanılmıĢdır. Bu metod istənilən həndəsi formalı 

nümunələrin sıxlığını çox böyük dəqiqliklə təyin etməyə imkan verir. Bu 

zaman nisbətən sadə apparatura tələb olunur – uyğun sinifə malik tərəzi 

və onun altında yerləĢdirilmiĢ maye dolu termostat. 

Sıxlığın dəqiq ölçülməsi real kristalların quruluĢunda qüsurların 

(xüsusilə nöqtəvi) öyrənilməsi zamanı maraqlı nəticələr verə bilər. 

Çoxsaylı iĢlər göstərir ki, bu metodikanın nöqtəvi qüsurların 

öyrənilməsinə (xüsusilə vakansiyalara və ya müxtəlif vakansiya 

komplekslərinə) tətbiqi daha çox birbaĢa metod hesab olunur və digər 

metodlarla birgə alınmıĢ nəticələrin interpretasiyasını xeyli asanlaĢdırır. 

Qəbul edilmiĢdir ki, bir vakansiyaya düĢən həcmi geniĢlənmə 

təxminən bir atom həcmi təĢkil edir. Beləliklə, vakansiyanın artıqlığı 
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səbəbi ilə sıxlığın nisbi dəyiĢməsi / atom faizlərində vakansiyanın 

konsentrasiyasına uyğun gəlir. Deməli, / ölçülmə həssalığı yaranan 

artıq vakansiyaların təyini həssaslığına analojidir. Təəssüf ki, əksər 

iĢlərdə / ölçülməsinin həssaslığı 110
-4

 aĢmır və yalnız ayrı-ayrı 

hallarda bir tərtib yüksək olur ki, bu da açıq aĢkar kifayət deyil. Belə ki, 

hətta 110
-6

 atom hissəsi vakansiyanın olması kristalın qəfəsində kifayət 

qədər effektlərə səbəb ola bilər. 

Sıxlığın təyininin dəqiqliyi ilk növbədə nümunənin mayedə 

çəkisinin təyininin dəqiqliyindən asılıdır, buna görə də mayeni seçərkən 

onun fiziki-kimyəvi xassələrini nəzərə almaq lazımdır. Mayenin sıxlığı 

öyrənilən nümunənin sıxlığına yaxın olmalıdır, həcmi geniĢlənmə əmsalı 

kiçik olmalıdır, bərkimə temperaturu kifayət qədər aĢağı, qaynama 

temperaturu isə eksperimentin temperaturundan kifayət qədər yüksək, 

səthi gərilmə kiçik olmalı, kimyəvi aktiv və  zəhərli olmamalıdır.  

Nümunəni mayedə çəkərkən onun temperaturunun sabitliyinə 

xüsusi fikir verilməlidir. Məsələn, sıxlığın təyininin dəqiqliyi   üçün 

110
-5

 q/sm
3
 zəruridirsə mayedəki iĢçi temperatur 0,01

0
C intervalında 

saxlanmalıdır. 

Rentgen metodu. Yuxarıda nümunənin makroskopik sıxlığının təyini 

metodları təsvir edilmiĢdir. Rentgen metodu mikroskopik sıxlıq – yəni 

kristallik quruluĢun elementar qəfəsinin sıxlığı – haqqında təsəvvür 

yaratmağa imkan verir. Bu halda kütləni atom (molekulyar) çəkisindən, 

qəfəsdə atomların (molekulların) sayından və Avaqadro ədədindən 

istifadə edərək hesablayırlar. Qəfəsin həcmi onun parametrlərinin 

ölçülməsi əsasında hesablanır. 
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Sıxlığın təyini üçün rentgen metodundan istifadə edilməsi və onun 

nəticələrinin digər metodlarla məsələn, hidrostatik çəkmə metodu ilə 

alınmıĢ nəticələrlə müqayisəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

rentgen metodu kristallik qəfəsin ideal sıxlığını hidrostatik metod isə 

böyük həcmdə orta sıxlığı ölçməyə imkan verir. Hər iki sıxlıq yalnız 

ideal kristalda üst-üstə düĢə bilər. Real kristalda isə fərqlər yaranır ki, bu 

fərq əsasında kristal qəfəsin qeyri təkmilliyi haqqında təsəvvür əldə 

etmək olar. Əgər makroskopik sıxlıq mikroskopik sıxlıqdan böyükdürsə 

deməli daxil olma atomları mövcuddur, əgər kiçikdirsə deməli 

vakansiya (ġottki qüsurları) və ya hər hansı növ dislokasiya üstünlük 

təĢkil edir. AĢqarlar özlərinin atom diametrlərindən, atom çəkisindən və 

matrisanın qəfəsindəki vəziyyətdən asılı olaraq sıxlığa müxtəlif cür təsir 

göstərə bilərlər.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, maddınin sıxlığını (4.3) tənliyi 

Ģəklində yazmaq olar. Öyrənilən kristallik materialların əksəriyyəti üçün 

A, n və həmçinin Avaqadro ədədinin qiyməti kifayət qədər dəqiqliklə 

məlumdur. Deməli, əsas məsələ uyğun qəfəs parametrlərinin qiymətləri 

əsasında qəfəsin V həcminin təyin edilməsidir. Kubik kristallar üçün 

V=a
3
, burada a – qəfəs sabitidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qəfəs parametrlərinin dəqiq təyini mühitin 

temperaturunun sabitliyindən çox asılıdır. Nümunənin temperaturunun 

T qədər dəyiĢməsi, qəfəs parametrlərinin alınmıĢ qiymətini d=aT 

qədər dəyiĢdirir,  - nümunənin materialının xətti geniĢlənmə əmsalıdır. 

Fərz edək ki, alüminium nümunənin çəkiliĢi zamanı ətraf mühitin 

temperaturu 5
0
C  dəyiĢib. Onda a=4,042310

-6
5A=4,6510

-4
A və 

a/a1,210
-4

, deməli nisbi xəta /=3a/a3,510
-4

. 
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Bəzi hallarda qəfəs parametrlərinin dəqiq təyin edilməsini öyrənilən 

maddənin halı (qalıq mikrogərginliklər və ya bərk məhlulun qeyri 

bircinsliyi) kəskin aĢağı salır. 
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