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KALORIMETRIA

4.1. Elméleti bevezető
E témakörben fizikai és kémiai folyamatok folyamathőit, valamint anyagok fajlagos hőkapacitását
(régiesen: fajhőjét) határozzuk meg. A folyamat szót itt természetesen az egyensúlyi termodinamikában szokásos módon, azaz két egyensúlyi állapot különbségeként értelmezzük. Ennek
megfelelően a folyamathő e két egyensúlyi állapot – peremfeltételektől függően – belsőenergia- vagy
entalpia-különbségének tekintendő.
A belső energia a rendszer egyik fundamentális függvénye. Értéke minden, a rendszer és
környezete között szóba jöhető kölcsönhatás révén megváltozhat. Hőközléssel történt a változás,
amennyiben a rendszer belső energiája úgy változott, hogy – az entrópia kivételével – minden
extenzitása állandó maradt.5 A hőközlés általában (egyfázisú rendszer esetén mindig) hőmérsékletváltozással jár, így a hőmérséklet mérésével – ismert hőkapacitás mellett – a hő átvitele következtében
végbement energiaváltozás kiszámítható. E helyzet fordítva is fennáll: ha két, egymással termikus
kapcsolatban álló rendszer hőmérséklete eltér egymástól, hőközlés megy végbe közöttük mindaddig,
míg hőmérsékletük ki nem egyenlítődik.
Exoterm folyamatról beszélünk, ha az állapotváltozás során a rendszer hő formájában ad át
energiát a környezetének (4.1.1 videó: tömény sav elegyítése vízzel, NaOH oldása vízben),
endotermről pedig, ha hő formájában vesz fel energiát tőle (4.1.2 videó: ammónium-nitrát oldása
vízben).

4.1.1. videó: Exoterm elegyedés

4.1.2. videó: Endoterm elegyedés

Hőkapacitásnak (C, mértékegysége: J/K) nevezzük egy rendszer 1 K-nel való felmelegítéséhez
szükséges energiát. A fajlagos hőkapacitás, a fajhő (c, mértékegysége: J/kgK) az 1 kg anyag 1 K-nel
való felmelegítéséhez szükséges hő. A moláris hőkapacitásnak (cn, mértékegysége: J/molK) az 1 mol
anyag 1 K-nel való felmelegítéséhez szükséges hőt nevezzük.
A fizikai és kémiai folyamatokat kísérő termikus energiaváltozások, illetve az azokat
eredményező hőközlések mérése a kalorimetria. A méréshez használt készüléket kaloriméternek
nevezzük. Sokféle kaloriméter ismeretes, melyeket számos szempont szerint lehet csoportosítani.
Működési elv alapján a következő csoportokra oszthatjuk a kalorimétereket:
- adiabatikus kaloriméterek
- izoterm kaloriméterek
- hőátadásos kaloriméterek.
Adiabatikus kaloriméterek: A kaloriméterben lévő termodinamikai rendszerek és a környezet
között hőátadás gyakorlatilag nincsen. A mérendő I rendszer által leadott vagy felvett Q hőt teljes
egészében az ismert C hőkapacitású II rendszer veszi fel, illetve adja le, melynek következtében a II
rendszer hőmérséklete ΔT változást szenved. Igen egyszerű energiamérleget írhatunk fel
(4.1. egyenlet):

Q  C  T

5

(4.1)

Egy pohár forró víz energiája nyilvánvalóan nagyobb, mint egy pohár hideg vízé.
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feltéve, hogy a hőátadásnak az I rendszeren kívüli forrása és a II rendszeren kívüli nyelője valóban
nincs. A zavaró hőáramokat elhanyagolható mértékűre csökkentendő, az adiabatikus kalorimétert a
lehető legtökéletesebb hőszigeteléssel vagy/és védőburkolattal6 kell termikusan elszigetelni a
környezettől.
Az adiabatikus kalorimetriában ésszerű kompromisszumot kell kötni T nagyságát illetően.
Minthogy a hőkapacitás – bár többnyire nem nagyon meredek – függvénye a hőmérsékletnek, a
hőmérséklet-különbség értéke elhanyagolhatóan csekély kellene hogy legyen, ugyanakkor a mérés
pontossága nagy hőmérséklet-különbséget igényelne.
Az izoterm kaloriméterek mentesek e problémától. Ezeknél az I rendszer által kibocsátott vagy
elnyelt hőt a II rendszer – többnyire elektromos úton – úgy kompenzálja, hogy a kaloriméter
hőmérséklete állandó maradjon. A kompenzációhoz szükséges energia az, amit mérünk. Hacsak nem
szobahőmérsékleten mérünk, a kaloriméter és a környezet közötti parazita hőáramok problémája itt
éppúgy jelentkezik, mint az adiabatikus kalorimétereknél, s kiküszöbölésük is ugyanúgy történik.
A hőátadásos kaloriméterek anyagok fajlagos hőkapacitásainak mérésére alkalmasak. Az
előzőekkel ellentétben itt egyáltalán nem próbáljuk kiküszöbölni a kaloriméter és a környezet közötti
hőcserét, hanem az állandó hőmérsékletű környezet és a kaloriméter között ennek folytán végbemenő
hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamat sebességét mérjük. E sebesség nyilvánvalóan annál nagyobb,
minél kisebb a kaloriméter, illetve a benne lévő anyag hőkapacitása (4.1.1. animáció),

4.1.1. animáció: Különböző (fajlagos) hőkapacitású anyagok melegedése
és minél jobb a hőátadás a kaloriméter és a környezet között (4.1.2. animáció).

4.1.2. animáció: Falvastagság hatása a hőmérséklet-változás sebességére
A hőátadásos kaloriméterekben az IQ hőáram általában ohmikus (azaz egyenesen arányos
hajtóerejével, a hőmérséklet-különbséggel) (4.2. egyenlet):

I Q  (C  c   V ) 

dT
 k  ( T  Tkörnyezet )
dt
,

(4.2)

ahol: C az üres kaloriméter hőkapacitása, k a hőátbocsátási tényező, c a mérendő fajlagos
hőkapacitás, V az anyagminta térfogata és ρ a mérendő anyag sűrűsége. A fenti egyenletben
hallgatólagosan feltesszük, hogy a kaloriméteren belül nincs hőmérséklet-különbség, mert azt
keveréssel kiküszöböltük (4.1.3. animáció).

6

A védőburkolat nem más, mint olyan, a kalorimétert körülvevő másodlagos környezet, melynek hőmérsékletét egy
automatika a kaloriméterével mindenkor azonos értéken tartja. Mivel a hőátadás hajtóereje a hőmérséklet-különbség, mely ez
esetben a kaloriméter és a védőburkolat között zérus, a kaloriméter és a környezet között nem lesz hőátadás.
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4.1.3. animáció: A hőmérséklet változása hőátadásos kaloriméterben
Ha a környezet hőmérséklete (Tkörnyezet) állandó, akkor az 4.3. egyenlet érvényes.

dT  d (T  Tkörnyezet ) .

(4.3)

Ebben az esetben az (4.2) egyenlet az alábbi formára hozható (4.4. egyenlet):

d ln(T  Tkörnyezet )
dt



k
.
C  c   V

(4.4)

Amennyiben k és (C+c·ρ·V) hőmérsékletfüggései kiegyenlítik egymást, az ln(T-Tkörnyezet) – t
diagramon egyenes kell, hogy adódjon. Az egyenes meredekségének két paramétere van: C és k
(utóbbi konstans voltáról a kaloriméter megfelelő konstrukciójával kell gondoskodni), így két ismert
sűrűségű és fajlagos hőkapacitású folyadékra van szükség a hőátadásos kaloriméter kalibrálásához.

4.2. Méréstechnika: a hőmérséklet mérése
A kalorimetriában központi fontossága van a hőmérséklet mérésének, ezért röviden áttekintjük ennek
méréstechnikáját.
A hőmérséklet a belső energia termikus tagjának intenzitásparamétere. Mérésére bármely olyan
kölcsönhatás révén lehetőség van, melyben a hőmérsékletfüggés kölcsönösen egyértelmű és ismert.
Természetesen a legegzaktabb az olyan kölcsönhatások használata, melyek függetlenek a hőmérő
anyagától; a hőmérséklet abszolút mérésére csak ezek alkalmasak. Két ilyen kölcsönhatás, illetve azt
leíró összefüggés ismeretes:
a) a tökéletes gázok volumetrikus állapotegyenlete (4.5. egyenlet):

T

1
pVm
R lim
p 0

(4.5)

b) az abszolút fekete test hőmérsékleti sugárzásának energiasűrűségét a
vényében megadó Planck-törvény (4.6. egyenlet):

u (, T) 
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e

hυ
kT

.

frekvencia függ-

(4.6)

1

Az 4.6. egyenletet hasznosító össz- és részsugárzásmérők, valamint színhőmérők 900 K fölött
használhatók jó pontossággal, míg az 4.5. egyenlet alapján működő gázhőmérők a maguk 3 – 1800 K
tartományával az egész, vegyipari szempontból érdekes hőmérsékletsávot átfogják. Bár a
hőmérsékletet akár hét értékes jegyre menő pontossággal is képesek mérni, a mindennapi gyakorlatban
– e mérések rendkívüli körülményessége és hosszadalmassága miatt – mégsem használhatók. Időben –
akár csak lassan is – változó hőmérsékletet lehetetlen így mérni, kizárólag fázisegyensúlyban lévő
többfázisú egykomponensű rendszerek jöhetnek szóba a mérés tárgyaként.
Ezért gázhőmérővel csak a hőmérsékleti skála úgynevezett fixpontjainak (elsődleges kalibrációs
alappontjainak) a hőmérsékletét mérték meg a 13,8033–1357,77 K tartományban (a hidrogén
hármaspontjától a réz dermedéspontjáig, összesen tizenhat pont), az így nyert pontok között pedig az
© Szilágyi András, BME

www.tankonyvtar.hu

30

Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat

alappontokra kalibrált platina ellenállás- hőmérővel (1234,93 K-ig, fölötte optikai sugárzásmérővel)
interpolálva mérnek. Az így létrehozott ITS-90 skálához lehet kalibrálni a többi hőmérőt.
(ITS=International Temperature Scale, érvényes 1990-től.)
A vagy kéttucatnyi gyakorlati hőmérséklet-mérési módszer legtöbbje különleges hőmérséklettartományokra vagy/és körülményekre vagy/és mérési célokra specializált. Három mondható
általánosan használtnak, az alábbiakban csak ezekkel foglalkozunk, és a fizikai-kémiai
laboratóriumban is csak ezekkel mérünk.
Módszertől függetlenül a hőmérő készítésénél, illetve kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy
a) hőkapacitása a mérendő rendszer hőkapacitásához képest elhanyagolható legyen;
b) a termikus egyensúly közötte és a mérendő rendszer között gyorsan álljon be;
c) a mérendő rendszer kémiai és fizikai károsító hatásainak álljon ellen;
d) működése memóriaeffektusoktól és öregedéstől mentesen stabil legyen.
4.2.1. Folyadéktöltésű hőmérők
A folyadékok térfogati hőtágulását hasznosító közismert, egyszerű, olcsó hőmérők. A folyadékzsák
falán keresztül a benne helyet foglaló folyadék áll termikus egyensúlyban a mérendő rendszerrel. E
folyadék térfogati tágulása egy a folyadékzsákhoz kapcsolódó kapillárisban emeli a folyadék nívóját,
tehát a nívó, illetve a kapilláris mellé helyezett skála kalibrálható hőmérsékletre.
A mérés érzékenysége nyilvánvalóan a folyadékzsák térfogatának növelésével vagy/és a kapilláris
keresztmetszetének csökkentésével fokozható, de az ilyen törekvéseknek határt szab a hőmérő
ugyancsak növekvő hőkapacitása és a szűk kapillárisban akadozóvá váló folyadékmozgás. A folyadéktöltésű hőmérőknél a reprodukálhatóságot memóriaeffektusok rontják, melyek a folyadékzsák
anyagának (üveg) a folyadékétól eltérő sebességű hőmérsékleti tágulása miatt állnak elő.
A legalkalmasabb töltőfolyadék a higany, minthogy ennek függ a legkevésbé a térfogati
hőtágulási tényezője a hőmérséklettől, így ezzel lehet a leglineárisabb működésű folyadéktöltésű
hőmérőt készíteni. A 234–620 K intervallumban folytatott, maximum 0,05 K abszolút és 0,01 K
relatív pontosságigényű méréseknél – a hatósági korlátozások dacára – még sokáig használatban
lesznek. Visszaszorulásukat inkább az okozza, hogy – elektromos kimenet híján – nem integrálhatók
korszerű mérési adatgyűjtő és automatikus szabályzó rendszerekbe. A higany dermedéspontjánál
alacsonyabb hőmérsékletre alkohol- és n-pentán töltésű hőmérők is használhatók – de nem a
kalorimetriában.
Vigyázat! Régebben gyártott, higanyos hőmérővel felszerelt termosztátok hőmérsékletének
leolvasásánál ne a termosztát kontakthőmérőjét olvassuk le! Ez ugyan szintén higanyos hőmérő, de
feladata csak egy beállított hőmérsékletszinttől való eltérés jelzése a szabályzó elektronika számára,
így abszolút mérési hibája akár 10 K is lehet. Könnyen megkülönböztethető a tényleges hőmérőtől
annak alapján, hogy elektromos kábel vezet hozzá.
4.2.2. Hőelemek
A hőelemek – avagy termoelemek – a Seebeck-effektus néven ismert kereszthatást hasznosítják: ha
egy vezetőt hőmérséklet-gradiens hat át, azzal közelítőleg arányos elektromos potenciálgradiens is
ébred benne. A két gradiens hányadosa a termoelektromos érzékenység. Ezek szerint, ha egy fémdrót
két vége között hőmérséklet-különbség van, akkor feszültség is lesz közöttük. Ezen abszolút termoelektromos feszültség – az abszolút elektródpotenciálokhoz hasonlóan – nem mérhető. Szükség van
két eltérő anyagú – így eltérő termoelektromos érzékenységű – fémdrótra, melyeket ugyanannak a
hőmérséklet-különbségnek vetünk alá, s egyik végükön (a melegponton) elektromos kontaktusba
hozunk. Így hőelemet hoztunk létre a két vezetékből (4.2.2.1. ábra), melynek két szabad drótvége
között a Tm meleg ponti és a Th hideg ponti hőmérsékletek különbségével nagyjából arányos feszültség
mérhető. Nyilvánvaló, hogy ez az eszköz akkor használható a meleg ponti hőmérséklet mérésére, ha a
hideg ponti végződések hőmérséklete egymással egyenlő, állandó és ismert érték.
Ipari mérőberendezések általában ezt az elrendezést használják: mérik valamilyen más módon
(leginkább ellenállás-hőmérővel, lásd 4.2.3. szakasz) a hideg ponti hőmérsékletet (ez a saját
hőmérsékletükkel azonos) s ezzel korrigálják a hőelem termofeszültségéből adódót.
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4.2.2.1. ábra: Egyszerű hőelem
A közvetlenül a hőmérőre szerelt távadók korában egyre ritkábban, de azért előfordulhat, hogy a
mérőberendezés távol van a mérés helyétől, a hőelem vezetékei pedig drágák, gazdaságtalan azokat
egészen a műszerig vezetni. Ilyen esetekben gyakori, hogy a hőelem hidegponti kivezetéseinek Thh
hőmérséklete eltér a műszerétől, és – például a hőelem drótok hővezetése miatt – még csak nem is
állandó. Ekkor kompenzáló vezetékpárral kell összekötni a hőelemet és a műszert (4.2.2.2. ábra). A
kompenzáló vezetékpár olyan olcsó hőelemet alkot, ahol a vezetékek termikus érzékenységeinek
különbsége azonos a mérő hőelemével, így a Thh értéke nem befolyásolja a műszernél mérhető
termofeszültséget.

4.2.2.2. ábra: Hőelem-kompenzáló vezetékpárral
Laboratóriumi méréseknél nem ritka, hogy a hideg ponti hőmérsékletet egy a mérővel azonos
típusú, de azzal szembekapcsolt hőelemmel mérik (4.2.2.3. ábra), ez utóbbi hőelemet pedig valamilyen
állandó és ismert hőmérsékletű közegbe – pl. olvadó jég, vagy egy termosztált folyadék – helyezik. Az
így létrehozott hőelempár (termoelempár) feszültsége természetesen nem igényel hidegpontkorrekciót.

4.2.2.3. ábra: Hőelempár
A hőelemekben a fémdrótok szerkezete homogén és időben állandó kell hogy legyen, ezért nem
kifejezetten erre a célra gyártott drótokból reprodukálhatóan működő termoelemet nem lehet készíteni.
Óvakodni kell az ajánlott hőmérséklet-tartományon kívüli hőmérsékletektől, mechanikai feszültségektől és – ferromágneses anyagoknál – mágneses terektől; ezek megváltoztatják a termoelektromos
érzékenységet.
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A termoelektromos érzékenység kifogástalanul működő hőelemnél is némileg függ a hőmérséklettől. Megbízható szállítók 6-14 paraméteres polinomokat adnak meg termékeikhez, melyekkel
azok termoelektromos feszültsége – kellően pontos hideg ponti hőmérséklet mellett – ITS-90 szerinti
hőmérsékletre számolható át. Ismeretlen forrásból származó vagy/és nem előírásszerűen használt
hőelemet viszont gyakran kell kalibrálni.
A gyakori típusokat a 4.2.2. táblázatban ismertetjük.
4.2.2. táblázat: Ipari hőelemtípusok fontosabb jellemzői
Típusjel

Név

Anyag

J

vas-konstantán

Fe / Cu-Ni

T

réz-konstantán

Cu / Cu-Ni

K

kromel-alumel

Ni-Cr / Ni-Al

E

kromelkonstantán
platina-ródium

Ni-Cr / Cu-Ni

R, S, B

Pt-Rh / Pt

Hőmérséklettartomány, tartós
(rövid időre), ˚C
20–700
(-180–750)
-185–300
(-250–400)
0–1100
(-180–1350)
0–800
(-40–900)
0–1600
(-50–1700

Termoelektromos
érzékenység 100 ˚C
körül, μV/˚C
54
46
42
68
8

4.2.3. Ellenállás-hőmérők
Ismeretes, hogy tiszta fémek ellenállása első közelítésben lineárisan nő a hőmérséklettel. Hőmérő
készítésénél az az előnyös, ha e fémnek nagy a fajlagos ellenállása (kis tömeg, kis hőkapacitás!) és az
jelentősen változik a hőmérséklettel (nagy érzékenység!). Az ellenállás-hőmérő huzalellenállás és
vékonyréteg-ellenállás formájában egyaránt készülhet. Még a hőelemdrótoknál is érzékenyebb a fém
tisztaságára és homogenitására, valamint a mechanikai feszültségekre. Ellenállás-hőmérőket
feszegetni, ütögetni (leejteni), csavargatni nem szabad!
Az ellenállás hőmérsékletfüggése nem teljesen lineáris. A hőelemekhez hasonlatosan itt is
kalibrációs polinomokat adnak meg a gyártó cégek. Kényelmesebb azonban az adott ellenálláshőmérőhöz gyártott digitális ellenállásmérőt használni, mely egy a memóriájában tárolt kalibrációs
táblázatból olvassa ki – esetleg szomszédos értékek között lineárisan interpolálva – a hőmérsékletet.
(A 4.1. fejezethez tartozó videókon is ilyen módon történik a hőmérséklet mérése.)
Bizonyos körülmények között problémát okozhat az a tény, hogy az ellenállás-hőmérő egyben
hőforrás is; ugyanis ellenállást áram átfolyása nélkül nem lehet mérni, az átfolyó I áram hatására pedig
a hőmérő R ellenállásán I2R teljesítmény alakul hővé (disszipálódik). Ez rendszerint 0,01–0,05 K hibát
okoz, ha a mérendő közegben legalább a természetes konvekció nem gátolt. Más esetekben, illetve ha
ekkora hiba sem engedhető meg, több áramérték mellett kell elvégezni a mérést, majd azok
eredményéből T – I2 diagramot készíteni s az I2=0 értékre extrapolált hőmérsékletet leolvasni.
A leggyakoribb típus a Pt100, mely a nagy tisztasággal előállítható platinából készül, ellenállása a
víz hármaspontján (273,16 K) pontosan 100,00 Ω. Mint már a bevezetőben láthattuk, több mint 1100
K szélességű hőmérséklet-tartományban használható – már persze ha az adott hőmérő-konstrukció
védőtokozása és egyéb szerkezeti elemei is megengedik. Működése elég közel áll a lineárishoz.
Tapasztalatok szerint célszerű évente újra kalibrálni.
A platinából készültekhez képest olcsók, mégis ritkábban használatosak a nikkelből gyártottak. A
nikkelt nem lehet annyira tisztán készíteni, mint a platinát, így reprodukálhatósága rosszabb, mint azé.
Ellenállásának hőmérsékletfüggése ugyan nagyobb, mint a platináé, de e hőmérsékletfüggés
nemlinearitása erőteljes. Hőmérséklet-tartománya is jóval keskenyebb, a 200–500 K közötti sávra
korlátozódik.
Ennél is keskenyebb hőmérséklet-tartományban és gyengébb reprodukálhatósággal működnek a
félvezetős ellenállás-hőmérők (termisztorok). Ellenállásuk nagy, és a hőmérséklettel nagyjából
exponenciálisan nő (pozitív hőmérsékleti koefficiensű, PTK-típus) vagy csökken (negatív
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hőmérsékleti koefficiensű, NTK-típus). Manapság rendszerint hőmérsékletmérő integrált áramkörökké
fejlesztett formában fordulnak elő; az integrált áramköri elektronika elvégzi a jel linearizálását és a
kimeneten feszültség- vagy áramjelet létesít. (Kedvelt például az olyan megoldás, ahol a víz
hármaspontján 2,73 V a kimeneti feszültség, és ez K-enként 0,01 V-ot változik.) A félvezetők
korlátozott hőmérsékletsávban (200–400 K) való működőképességén persze ezek a jelátalakítások sem
tudnak segíteni.

4.3. A kalorimetria mérőeszközei
Egy adiabatikus és egy hőátadásos kaloriméterrel
mérünk.
Az adiabatikus kaloriméter (4.3.1. ábra)
lényegében egy Dewar-palack (1), melyre
polisztirol habbal (3) hőszigetelt fedél kerül (2).
A fedél tartja a 0,01C pontossággal mérő higanyos hőmérőt vagy ellenállás-hőmérőt(4), a
kalorifert (5) és adagoló pipettát (6). A kaloriméterben lévő folyadék homogenitásáról mágneses keverő (7) gondoskodik. Rendelkezésre áll
még – az ábrán nem szereplő – feszültség- és
árammérővel is ellátott elektromos tápegység a
kalorifer működtetéséhez. A folyadékok kiméréséhez mérőhengereket és bürettákat használunk.
Az idő méréséhez megfelel a saját karóra – ha
másodperceket is képes mérni.
A hőátadásos kaloriméter (4.3.2. ábra) egy
henger alakú műanyag edény (1), melyet termosztált üvegedény (2) vesz körül. Szilikongumi
gyűrűk (3) gondoskodnak a műanyag és az üvegedény közötti hézag állandóságáról. Az e hézagban lévő légréteg képviseli a műanyag edényben
elhelyezett folyadék és az üvegedényben áramló
termosztáló folyadék közötti hátadással szembeni ellenállás oroszlánrészét (más szóval: ez a
hőátadási folyamat „szűk keresztmetszete‖, szabatosabban: sebesség-meghatározó lépése), ezért
lesz k értéke nagymértékben független az alkalmazott folyadék anyagi jellemzőitől. Mágneses
keverővel (4) tartjuk fenn a műanyag edényben a
folyadék homogenitását. A hőmérséklet-különbséget termoelempárral mérjük. Ennek egyik
pontját (5) a mérendő folyadékba, a másikat (6) a
termosztáló folyadékba merítjük, a köztük
ébredő termoelektromos feszültséget pedig – egy
házi készítésű erősítővel (7) történő 100-szoros
erősítést követően – egy soros vonalon számítógéphez kapcsolt digitális feszültségmérővel (8)
megmérjük. A mért értéket a hozzá tartozó idővel együtt a számítógépen txt file-ban regisztráljuk.

© Szilágyi András, BME

4.3.1. ábra: Adiabatikus kaloriméter

4.3.2. ábra: Hőátadásos kaloriméter

www.tankonyvtar.hu

34

Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat

4.4. Mérési eljárás és számítások
4.4.1. Szerves folyadék fajlagos hőkapacitásának meghatározása
1. Indítsa be a hőátadásos kaloriméter termosztátját, és állítson be rajta 50C-os hőmérsékletet.
2. Kapcsolja be a számítógépet, indítsa el rajta a Windows-t s annak keretében a ScopeView nevű
adatgyűjtő programot.
3. A program Power kapcsolóját kapcsolja On állásba, és kattintson a Scope ikonra.
4. Kapcsolja ki az ordináta automatikus skálázását (Auto Scale). Skálaként (Units/div) 12-15
(mV/osztás) értéket célszerű megadni. (A mért érték egyébként akkor is rögzítődik, ha a
beállított skála miatt a képernyőn nem látszik.) Mivel a méréseket mérőcsoportokban végezzük
el, előfordulhat, hogy ezen első lépéseket a mérésvezető vagy a mérőtársak előzőekben már
elvégezték.
5. A Record kapcsolóra kattintás után adja meg annak a file-nak a nevét, melyben a mérési
adatokat gyűjteni akarja. Tanácsos olyan nevet adni, melyből mind a mért anyag, mind a mérő
személy neve azonosítható, hossza maximum 8 karakter, ékezetes betűk és speciális karakterek
használata nem megengedett, pl: ha Kis Zsuzsa vizet mér 2010. 02. 15-én, a fájlnév:
kzsviz1.txt. Végül kattintson a Scope kapcsolóra.
6. Kis mérőhengerrel mérjen be 15,0 cm3 desztillált vizet a műanyag hengerbe. Állítsa össze a
hőátadásos kalorimétert, ügyelve a termoelem épségére (a vékony vezeték könnyen szakad)!
Indítsa meg a keverést.
7. Zárja rövidre az erősítő bemenetét. A képernyőn látható Run kapcsolóra kattintva indítsa el az
adatgyűjtést, majd kb. fél perc múlva szüntesse meg a rövidzárat. Az adatgyűjtés 8 percig
folyik, az utolsó fél percre ismét zárja rövidre az erősítő bemenetét.
8. Emelje ki a mintatartót, szárazra törléssel tisztítsa meg a műanyag edényt, és végezze el az 5–7.
pont alattiakat etanollal és n-propanollal (utóbbi az ismeretlen fajlagos hőkapacitású folyadék)
is. Mérése végeztével az etanolt és a propanolt ne öntse ki, hanem töltse vissza a megfelelő
vegyszeresflakon kupakjába – innen a mágneses keverő egy tiszta vasrúddal még kiemelhető –
onnan pedig a palackba.
9. A mérésvezető által adott lemezre rögzítse az adatait tartalmazó file-okat. A számítógép
meghajtójába saját vagy bármely más forrásból származó lemezt nem szabad berakni!
10. A rövidre zárt bemenetű erősítővel mért értékeket tekintve Tkörnyezet-nek, készítsen
ln(T- Tkörnyezet) – t diagramot mindhárom méréséhez. Olvassa le a meredekségeket.
11. Az ismert fajlagos hőkapacitású és sűrűségű (lásd az 4.4.1. táblázatot) vizet és etanolt kalibráló
anyagként használva számítsa ki a hőátadásos kaloriméter k és C adatait a (4) egyenlet
segítségével.
12. Ugyancsak a (4) egyenletet használva számítsa ki a n-propanol fajlagos hőkapacitását.
4.4.1. táblázat: Mérendő anyagok sűrűségei és fajlagos hőkapacitás értékei
T [°C]
35

20
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994,2

988,0

c [J/kgK]

4182

4178

4181

 [kg/m3]

789

776

763

c [J/kgK]

2395

2558

2801

 [kg/m3]

804

792

779

 [kg/m3]

998,3

994,2

988,0

etanol

n-propanol
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4.4.2. Sav-bázis reakció reakcióhőjének mérése adiabatikus kaloriméterrel
Mérje meg az alábbi reakció (4.7. egyenlet) moláris entalpiaváltozását:

NaOH + CH3COOH  Na + + CH3COO- + H2O .
1.

(4.7)

Mérjen be 300 cm3 desztillált vizet az adiabatikus kaloriméterbe, és adjon hozzá 30 cm3 2M
NaOH-oldatot. (Mérőhengerrel elvégzendő bemérések.) Bürettából – egy kis tölcsér
segítségével – mérjen be 25.00 cm3 2M CH3COOH-oldatot a bemérő pipettába. Állítsa össze az
adiabatikus kalorimétert, majd csatlakoztassa a kalorifer elektromos szerelvényeit: a kis fekete
doboz vezetékét dugja be a 24 V-os aljzatba, kapcsolja ki a rajta lévő fűtéskapcsolót (bekapcsolt
esetben világít a kapcsoló vörös LED-je!), csatlakoztassa a megfelelő banánhüvelyekhez az
árammérőt, a feszültségmérőt és a kalorifert.

2. Ügyeljen arra, hogy a kaloriméterben és a bemérő pipettában lévő két folyadék szintje azonos
legyen. Indítsa meg a keverést. Innentől kezdve, az egész mérési idő alatt, percenként
olvassa le a hőmérsékletet. A mérés az alábbi szakaszokból áll:
a) Előszakasz: 10 percig percenként leolvassuk a hőmérsékletet.
b) A kémia reakció: Végrehajtjuk a közömbösítési reakciót, egy gumicsővel fújja be a bemérő
pipettában lévő savat a lúgba. Folytassa a hőmérséklet-leolvasást további 10 percig
percenként.
c) Fűtési szakasz: A kaloriméter és a benne lévő anyag hőkapacitását a kalorifer 2-4 perces
időtartamra való bekapcsolásával mérje meg. (A kaloriferes fűtés időtartamát másodperces
pontossággal kell mérni!) Ne feledje leolvasni fűtés közben a kalorifert tápláló tápegység
feszültségét és áramát. Természetesen ebben a szakaszban is percenként történik a
hőmérséklet leolvasása.
d) Utószakasz: Fűtés után további 10 percig percenként leolvassuk a hőmérsékletet.
3.

Becsülje meg a feszültség, az áram, az időtartam és a hőmérséklet mérésének, valamint a
bemérésnek a hibáját (U, I, t, T, V, illetve c).

4.

Ábrázolja a mért hőmérsékleteket az idő függvényében. Olvassa le a reakciónak (∆T 1) és a
fűtésnek (∆T2) betudható hőmérséklet-változásokat. Minthogy a kaloriméter hőszigetelése nem
tökéletes, a hőmérséklete akkor is
változhat, ha semmilyen folyamat
sem zajlik benne. (Egy hőtermelő
folyamat persze állandóan zajlik:
a keverés!) Így T értékeket úgy
lehet leolvasni, hogy a hozzá tartozó elő- és utószakaszt egyenesként7 meghosszabbítjuk, és a
hőközlési folyamat effektív időpontjánál (a reakciónál a befújás
pillanatában, a fűtésnél a fűtési
idő felénél) olvassuk le közöttük a
hőmérséklet-különbséget (lásd a
4.4.2. ábrán).
4.4.2. ábra: Hőmérsékletlépcső magasságának leolvasása

5.

A kaloriméter nyitottan működik, így a mért folyamathő az entalpiaváltozásnak felel meg. A
4.7. egyenletben felírt reakció moláris entalpiaváltozása (4.8. egyenlet):

Ezek valójában exponenciális függvények, de időállandójuk 10 percnél jóval hosszabb, ezért tekinthetjük
egyenesnek őket.
7
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* H m  

U  I  t f T1

.
n
T2

(4.8)

Tekintve hogy a NaOH sztöchiometriai fölöslegben van, a reagáló mólok számát (n) a bemérő
pipettában lévő sav mennyiségéből kell számítani.
6. Számítsa ki a reakció moláris entalpiaváltozásának hibáját a (4.8) egyenletben szereplő
független tényezők hibáiból a hibaterjedési törvény segítségével:
2

 * H m 
2
 * H m 
 * H m 
 * H m 
 * H m 
 * H m 
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2
2
2
2
2
2
  t f   
  T1   
  T2   
  U   
  I   
  c   
  V 

U

I

t

T

T

c

V




f
1
2










2

2

2

2

2

2

 * H m 2  

(4.9).
Mivel a (4.8) egyenletben csak szorzás-osztás van, az összefüggés egyszerűbb formát ölt
(4.10. egyenlet), c az ecetsav koncentrációja, V az ecetsav térfogata:
2
2
  * H m    U    I    t f
 *
 
     
  Hm   U   I   t f
2

2

  T1   T2    c 2   V 2
  
 
   
 . (4.10)
  T1   T2   c   V 
2

2

Vigyázat, a hőmérséklet-változás mérésének hibája jóval nagyobb lehet a hőmérséklet-mérés
hibájánál, hiszen az két, már hibás mérés különbsége! Ha például T=0,01C, és T=0,10C, akkor
T 0,08 és 0,12C között lehet, tehát

 T
T

=0,2 azaz 20%...

4.5. Felhasznált és ajánlott irodalom
1. Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai, I., Műszaki Kiadó, 2004
2. P. W. Atkins: Fizikai kémia 1. Egyensúly, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
2. Rácz György – Szekrényesy Tamás: Fizikai-kémiai gyakorlatok I., Műegyetemi Kiadó, 1996

4.6. Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Definiálja az elszigetelt rendszer fogalmát!
Definiálja hőkapacitás fogalmát! Mi a mértékegysége?
Definiálja a fajlagos hőkapacitás (fajhő) fogalmát! Mi a mértékegysége?
Hány Joule 1 cal? Mennyi a víz fajlagos hőkapacitása 20 °C-on?
Definiálja a standard reakcióhő fogalmát!
Definiálja a moláris képződéshő fogalmát!
Mire szolgál az elő- és utószakasz az adiabatikus kaloriméter használatánál?
Az előszakasz során milyen hőmérsékletprofilt tapasztal? Mi ennek az oka?
Adiabatikus kaloriméterben 200 g folyadékot töltünk 2 perces elektromos fűtés eredményeként
(i=500 mA, U=30 V) a hőmérséklet 2 °C-kal emelkedett. Mekkora a folyadék fajlagos
hőkapacitás, ha a kaloriméter saját (folyadék nélküli) hőkapacitása 200 J/K?
Adiabatikus kaloriméterben vizes oldat fajhőjét kell megmérni. Hogyan jár el?
A rendszer és környezetének viszonya alapján a hőátadásos kaloriméter milyen rendszernek
tekinthető?
Mi a hőátbocsátási tényező és mi a mértékegysége?
Mit nevezünk Seebeck-effektusnak és hol használjuk ki a jelenséget a mérés során?
Milyen kölcsönhatások révén lehet hőmérsékletet mérni?
Mutassa meg a mérésnél használt hőelem felépítését! Milyen jelet nyerhetünk e hőelemből és ez
milyen viszonyban van (T- Tkörnyezet)-tel?
Azonos tömegű vagy azonos térfogatú folyadékokat kell bemérni a hőátadásos kaloriméterbe?
Miért?
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17. Hőátadásos kaloriméterben a k hőátbocsátási tényezőt állandónak tekintettük különböző
folyadékok esetében is, pedig k-ban benne van a folyadék hőátadása is. Miért tehettük ezt mégis
meg?
18. A hőátadásos kaloriméter eredményeinek értékelésekor feltételezzük az ln∆T-t görbe
meredekségének állandóságát. Mi a feltétele annak, hogy ez az állandóság igaz legyen?
19. A mérés során miért nem elegendő csak az n-propanolt megmérni?
20. A mérés során a számítógép kijelzőjén mindhárom mért folyadék esetén (a mérési zajtól
eltekintve) szigorúan monoton csökkenő görbét figyelhetünk meg. Melyik folyadék esetén a
legkisebb mértékű a görbe esése? Miért?
Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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5. REAKCIÓKINETIKA: REAKCIÓK IONOK KÖZÖTT
5.1. A mérés célja
Az ionerősség hatásának az ionok között lejátszódó reakciók sebességére. A reakciósebességi
együttható számítása.

5.2. A reakciókinetika fogalma, definíciók
A reakciókinetika elsődleges célja, hogy meghatározza a folyamatok sebességét, megállapítsa a
sebességet befolyásoló tényezőket. A reakciók mechanizmusának felderítése szintén a reakciókinetikai
vizsgálatok feladata.8
Homogén reakciók vizsgálata során, ha a reaktív rendszer térfogata a kémiai reakció során nem
változik, a reakciópartnerek vagy a termékek koncentrációit ( ci ) felhasználva a reakciósebességet ( v )
a következő módon definiálhatjuk (5.1. egyenlet):

v

1 dci
,
 i dt

(5.1)

ahol  i a sztöchiometriai egyenletben a komponensek sztöchiometriai együtthatója, ez reakciópartnerek esetén negatív, termékek esetén pozitív szám. A reakciósebesség mértékegységének leginkább
használt formája:

mol
. A reakció sebessége összefüggésbe hozható a reakcióban részt vevő részecsdm3 s

kék pillanatnyi koncentrációival. A sebességi egyenletet a legtöbb esetben az 5.2. egyenlettel írhatjuk fel:

v  k   A   B   C   ...
(5.2)
ahol k a reakció sebességi együtthatója,  ,  ,  az egyes reakciópartnerekre vonatkozó részrend,






 A ,  B  , C  az egyes reakciópartnerek pillanatnyi koncentrációja. A sebességi együtthatót és a

részrendeket kísérletileg határozzák meg. A koncentrációtól való függés kivételével a reakciósebességi
együttható tartalmazza a reakció sebességét befolyásoló összes paramétert, elsősorban a
hőmérsékletet. Termikusan aktivált elemi reakciók esetén viszonylag széles hőmérséklettartományban érvényes Arrhenius egyenlete (5.3. egyenlet):
 Ea

k  A  e RT ,

(5.3)

ahol A az ún. preexponenciális együttható, Ea pedig a reakció aktiválási energiája, értéke
általánosságban 20–200 kJ/mol között mozog. Ez a két paraméter első közelítésben független a
hőmérséklettől és tisztán empirikus mennyiségként kezelhetők.
Az aktivált komplex elmélet segítségével molekuláris szinten értelmezhető a reakciósebesség
nagysága és a hőmérséklettől való függése. Az Eyring nevével fémjelzett elméletből egyértelműen
következik a sebességi együttható alakja, a levezetések a korábban említett paraméterek ( A , Ea )
hőmérséketfüggését is megadják.

A mechanizmus felderítésének különös jelentősége van a kémiai reakciók megértésében, játszódjon az a
reakció egy ipari autoklávban vagy az emberi sejtben. Jó példa erre a Belouszov által először leírt oszcillációs
reakció (5.2. videó), melyet publikálásakor csalásnak tituláltak, mert „ellentmond a termodinamika II.
főtételének‖. Ma már tudjuk, hogy Belouszov által leírt reakcióban több elemi reakció verseng egymással;
jelentős szerepe van az autokatalízisnek és az inhibíciónak.
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