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Лабораторний практикум 10 кл. Визначення температури Кюрі феромагнетика.
Мета роботи: розрахувати температуру Кюрі гітарної струни.
Обладнання: 1 або 2 гітарна струна, або струна будь-якого іншого інструмента,
керамічний магніт малих розмірів, лабораторний автотрансформатор,
амперметр змінного струму з межею до 20А, вольтметр змінного струму,
склянка з водою, верхня кришка приладу для електролізу, негашене
вапно.

Теоретична частина.
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Температура Кюрі – це температура, при
якій речовина втрачає свої феромагнітні
властивості. Значення температури Кюрі
A
для більшості металів великі (для заліза
770С). У даній роботі визначається
значення цієї температури за допомогою
обладнання
шкільного
фізичного
До автотрансформатора
кабінету. Для розігріву обрано гітарну
струну, або струну будь-якого іншого
струнного інструменту з якої попередньо виготовляється декілька невеликих спіралей по
розмірам склянки. Розігрівання здійснюється змінним струмом від автотрансформатора.
Автотрансформатор повинен витримувати струм до 20 А. Для запобігання швидкого
окислення спіралей, склянку необхідно заповнити вуглекислим газом, що здійснюється за
допомогою негашеного вапна, вміщеного у воду, налиту на дно склянки. Досягнення
температури Кюрі фіксується по відриву керамічного магніту, попередньо привішеному,
від спіралі при її нагріванні. Температура Кюрі визначається за опорами спіралі з
використанням температурного коефіцієнта опору.
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Хід роботи.
1. Заготувати 2-3 спіралі по розмірам склянки і фіксатора у кришці приладу для
електролізу.
2. Налити на дно склянки воду та вмістити у неї невелику кількість негашеного вапна.
3. Протягом часу заповнення склянки вуглекислим газом, скласти електричне коло,
зображене на малюнку.
4. Закріпити спіраль у кришці приладу для електролізу, підвисити керамічний магніт
до спіралі і вмістити її у склянку.
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5. Визначити кімнатну температуру, що відповідає температурі спіралі на початку
експерименту t1.
6. Змінюючи прикладену напругу аж до відриву магніту, визначити силу струму і
напругу на початку I1,U1 і при відриві I2,U2.
7. Розрахувати опір спіралі на початку R1 та в кінці експерименту R2.
8. За значеннями опору спіралі на початку досліду, при відриві та температурним
коефіцієнтом опору (для сталі  = 0,006 К-1), розрахувати температуру Кюрі.
9. Дослід повторити з іншими спіралями та визначити середнє значення температури
Кюрі.
Таблиця результатів.
№
1.
2.
3.

t1(C)

U1(В)

I1(А)

R1(Ом) U2(В)

I2(А)

R2(Ом) t2(С)

tc(С)

Застереження!
При проведенні роботи необхідне строге дотримання правил техніки безпеки, оскільки
температура спіралей висока.
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