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HEDEF
Hedef, sağlanan termal boya numunelerinin ortam sıcaklığında ısıl iletkenliğini belirlemektir.

CİHAZ

Ek 1 de detaylandırıldığı gibi, bu çalışmada tüm termal iletkenlik ve termal efüzyon ölçümlerini
yapmak için bir C-Therm TCi Termal İletkenlik Analiz Cihazı (yukarıda) kullanılmıştır. C-Therm TCi
Termal İletkenlik Analiz Cihazı, geniş bir yelpazede numuneleri barındırabilecek çeşitli algılayıcılara
sahip modüler bir sistemdir. Modified Transient Plane Source (Modifiye Edilmiş Geçici Düzlem
kaynak) algılayıcı (sol) ile çalıştırıldığında, termal iletkenlik ve termal efüzyon ölçümü için entegre
bir çözümdür ve ASTM Standardı D7984-16'ya uygun olarak çalışır. Transient Line Source (Geçici
Hat Kaynağı) algılayıcı (sağ) ile çalıştırıldığında, ASTM Standardı D5334, ASTM Standardı D5930
ve IEEE Standardı 442-1981 dahil olmak üzere polimer eriyikleri, toprakları, yumuşak kayaçları ve
pekişmemiş katıları test etmek için uygulanabilir uluslararası standartlara uygun olarak çalışır.
Bu numunelerde, C-Therm TCi Termal İletkenlik Analiz Cihazı katı, sıvı, toz, macun, tekstil ve
benzeri malzemelerin analizine uygun olan Modifiye Edilmiş Geçici Düzlem Kaynak (MTPS)
konfigürasyonunda kullanıldı. Sistem, ASTM D7984'e göre işletildi. Aerojel kalibrasyonu numune
testi için kullanılmıştır. Aerojeller için belirlenmiş test prosedürlerine uygun olarak hiçbir temas
maddesi kullanılmadı ve 3 saniyelik bir test kullanıldı. Aerojel test yönteminin maksimum
doğruluğunu sağlamak için yoğunluk (hacimsel-gravimetrik yöntemle ölçülür) ve özgül ısı (Isonem
boyası için literatürden elde edilmiştir) veri analiz algoritmasına girildi.
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NUMUNELER
Müşteri tarafından sağlanan numuneler aşağıda gösterilmektedir:

Numuneler temin edildiği gibi kullanıldı; Termal boya 3 cm ve 2 cm çapında numuneler için,
algılayıcının ısı darbesinin malzemenin uzak ucuna ulaşmasını önlemek için iki kat gerekiyordu.
Son örnek olan Isonem Termal Boya (resimde yok), doğru test için yetersiz kalınlıkta sevk
edilmişti. Bu boya uygun numune işleme sonrasında test edilecek ve nihai rapor düzenlenecektir.

SONUÇLAR
Numuneler için sonuçlar, Tablo 1 de özetlenmiş ve grafik olarak Şekil 1 de verilmiştir. Not:
RSD, göreceli standart sapma ve k ise W/mK olarak ısıl iletkenliktir.
Tablo 1.

Numune

2 cm ve 3 cm çapında numuneler için ısıl iletkenlik test sonuçları

Termal
Boya 2cm
(çap)

Termal
Boya 3cm
(çap)

Test

k (W/mK)

RSD (N=5)

k (W/mK)

RSD (N=5)

1

0.039

0.6%

0.039

1.0%

2

0.039

0.9%

0.040

0.5%

3

0.040

1.6%

0.040

1.1%

Ortalama

0.039

1.5%

0.039

1.6%
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5cm çapında ve kesilmemiş numuneler için ısıl iletkenlik test sonuçları.

Tablo 2.

Numune

Termal
Boya 5cm
(çap)

Termal
Boya Kesilmemiş

Test

k (W/mK)

RSD (N=5)

1

0.031

2.7%

0.033

1.2%

2

0.032

0.5%

0.034

0.5%

3

0.033

1.2%

0.033

1.2%

Ortalama

0.032

2.8%

0.033

1.4%

k (W/mK)

RSD (N=5)

0.05

0.04

Isıl İletkenlik

0.03

0.02

0.01

0
2cm çap

3cm çap

5cm çap

Kesilmemiş

Şekil 1: Numunelerin ısıl iletkenliğinin grafik olarak karşılaştırması

SONUÇ
Verilen numunelerin ısıl iletkenliği, modifiye edilmiş geçici düzlem kaynak (MTPS) yöntemi
kullanılarak karakterize edilmiştir. Termal Boya 3cm çapındaki numunesi en yüksek ısıl
iletkenliğe sahiptir. 5 cm çapında ve Kesilmemiş numuneler daha düşük ısıl iletkenliğe sahiptir.
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EK 1 – C-Therm TCi Isıl İletkenlik Analiz Cihazı

(BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR)

Ek 1-1

HIZLI, DOĞRU TEST ETME
GENİŞ BİR SICAKLIK ARALIĞI

NUMUNE HAZIRLIĞI YOK
TAHRİBATSIZ
KULLANIMI KOLAY
ÇOK YÖNLÜ
MODÜLER

YAYILMA GÜCÜ | ISI KAPASİTESİ | YOĞUNLUK DA | SAĞLAR

ISIL
İLETKENLİĞİ
BASİTLEŞTİRME
C-Therm’in patentli algılayıcı teknolojisi, ısıl iletkenliği ölçmeyi
daha basit ve daha erişilebilir hale getirmektedir. Kısaca ısıl
iletkenliği ve yayılmayı ölçmek için daha hızlı veya kolay bir yol
yoktur.
C-Therm TCi ile diğer geçici yöntemlerde olduğu gibi karmaşık
bir regresyon analizi gerekli değildir. Özel bir numune
hazırlamak gerekmez ve ısı kapasitesi gibi ilave numune
malzemesinin özelliklerini ölçmeye gerek yoktur.
TCi, katılar, sıvılar, tozlar ve macunlar dahil olmak üzere her
türlü malzemeyi test etmek için çok yönlü bir algılayıcı ile
donatılmıştır. Kapasiteyi arttırmak için ikinci bir algılayıcı
eklenebilir.
Test prosedürü noninvazivdir, örnekler değişmeden kalır ve tekrar kullanılabilir. Sistem, termal odalar, yüksek basınçlı
kaplar ve eldiven kutuları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilmesi için kullanıcılara olağanüstü çok yönlülük
sunar. Hızlı ve doğru test kolaylaştırıldı!

Çalışma Prensipleri
C-Therm TCi, Modifiye Edilmiş Geçici Düzlem Kaynak (MTPS) tekniğini kullanır. Tek taraflı, arayüzey ısı
yansıtma sensörü numuneye anlık bir sabit ısı kaynağı uygular. Isıl iletkenlik ve etkinlik doğrudan ölçülür ve
numunenin termal özelliklerine ayrıntılı bir bakış sağlanır.

Nasıl Çalışır

1

2

1

2

k
Isıl
İletkenlik

&
Burada
k = ısıl iletkenlik (W/m . K)
p = yoğunluk (kg/m3
CP = ısı kapasitesi (j/KG . k)

Algılayıcının koruma halkası, birincil algılayıcı
bobini ile numune arasında tek boyutlu bir ısı
değişimini desteklemek üzere eşzamanlı olarak
çalıştırılır. Bobine uygulanan akım, algılayıcı ve
numune arasındaki arayüzde algılayıcının voltaj
düşüşünde bir değişime neden olan sıcaklık artışı
ile sonuçlanır.
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TCi, hem ısıl iletkenliği (k) hem de ısıl efüzyonu doğrudan ölçmek için fabrikada kalibre
edilmiştir:

Algılayıcının spiral ısıtma elemanına az bir miktar
ısı sağlayan bilinen bir akım uygulanır.
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Sıcaklıktaki artış, algılayıcının voltajı ile izlenir ve
numunenin termo-fiziksel özelliklerini belirlemek
için kullanılır. Isıl iletkenlik, algılayıcı voltajındaki
artış oranıyla (veya sıcaklık artışı ile) ters
orantılıdır. Voltaj artışı, daha düşük ısıl iletkenlik
malzemeleri (örneğin köpük) için daha dik olacaktır
ve daha yüksek ısıl iletkenlik malzemeler (örneğin
metal) için daha düz olacaktır. Sonuçlar gerçek
zamanlı olarak rapor edilmekte ve ısıl iletkenlik
ölçümleri hızlı ve kolay hale getirilmektedir.

ÇOK YÖNLÜ

KATILARI, SIVILARI,
TOZLARI VE MACUNLARI
KOLAYCA TEST EDİN
UYGULAMALAR

Katılar: İletken Polimerler
C-Therm, elektronik ve otomotiv sanayinde kullanılan iletken
polimerlerin kritik performans özelliklerinin tanımlanmasında bir çığır
açtı. Tekniğin sunduğu en büyük avantaj çok çeşitli numune
geometrilerini test etme esnekliğidir. Örnek olarak, büyük bir polimer

Isıl Arayüz
Malzemeleri

Isı Transfer
Sıvıları

üreticisindeki müşteriler düzlemde ve düzlen üzerinde ısıl iletkenliği de
C-Therm TCi ile ölçmek için çekme testi rejiminden test numunelerini
kullanıyor. Isıl iletkenliği test etmek için artık özel numune büyüklükleri /
ebatlarını tahribatlı olarak işlemeye veya oluşturmaya hiç gerek yok!

Patlayıcılar

Patlayıcılardan Mürekkep Kartuşlarına kadar Tozlar
Piller

C-Therm TCi, patlayıcıların istikrarını, bozulmasını ve raf ömrünü
güvenle test etmek için kullanılmaktadır, çünkü tozların ısı
iletkenliğini güvenle değerlendirmek için tasarlanmış tek araçtır.
Numune hacimleri, 1.25 ml. kadar azdır. Bu, malzemelerin az

Tekstil

Jeolojik

miktarlarda bulunduğu ve pahalı olduğu metal hidrürlerde hızla
büyüyen müşteri tabanı için de kritiktir. Teknoloji, nem ve homojenlik
açısından toz süreçlerini takip etmek için uygun maliyetli bir yol
olarak üretim ortamlarına da taşınabilir.

Termoelektrik
İnce
Filmler

Macunlar: En sıcak elektronikleri soğuk tutmak
Mikro işlemciler, daha küçük ve hızlı hale geldikçe daha fazla ısı
üretir. C-Therm’in TCi’si termal yağ ve boşluk dolguları gibi ısıl

Lastik ve
Polimer

arayüzü malzemeleri dahil olmak üzere genel ısı bütçesine katkıda
bulunan tüm malzemelerin geliştirilmesine hayati bilgiler sağlar. Bu
Nano
malzemeler

malzemeler tipik olarak sıkıştırılabilir ve ısıl iletkenlik, malzemenin
yoğunlaşmasındaki değişikliklerle değişir. Müşteriler, malzemenin
gerçek uygulama koşullarını yansıtacak şekilde numunenin

Beton ve
Asfalt

sıkıştırılmasını tam olarak kontrol etmek için C-Therm Sıkıştırma Testi
Yalıtım

Donanımı (CTA) kullanmaktadır.

Sıvılar: Basınç altında

Yağ ve Gaz

C-Therm TCi, imalatçıların sıvıların ısı transfer özelliklerini geliştirmesine
Nükleer

yardımcı oluyor. C-Therm, sıvıların termal iletkenliğini doğru bir şekilde
ölçebilme özelliğinde benzersizdir; kısa test süresi (<1 saniye) ve küçük
numune hacmi gereksinimleri, geleneksel tekniklerle sıvı testindeki tipik

Metal Hidrür

olan iletme hatalarını ortadan kaldırır. Örnek olarak, Yağ ve Gaz
alanındaki müşteriler, yükselen atmosfer koşullarının ve sıcaklığın
Otomotiv

LED
Aydınlatma

akışkanların ısıl iletkenliği üzerindeki etkisini ölçmede C-Therm'in
Yüksek Basınç Hücresi (HPC) aksesuarını kullanmaktadır.

KARŞILAŞTIRMA

DAHA HIZLI, KOLAY
VE ÇOK YÖNLÜ

C-Therm TCi
(Modifiye edilmiş geçici düzlem
kaynak)

Korumalı
sıcak plaka

Geçici düzlem
kaynak

LaserFlash
Yayılma

HIZ VE ESNEKLİK
Numune hazırlığı
Test süresi

Gerekmez
Saniyeler

Eğitim süresi

Minimal

Tahribatsız

Evet

Kapsamlı
Saatler
Orta
Hayır

Az
Dakikalar
Dikkate değer**
Hayır

Kapsamlı
Saatler*
Uzun
Hayır

Yöntem geliştirme

ARALIK
0 – 500

0–2

-50 ºC ila 200 ºC

-100 ºC ila 1400 ºC

-100 ºC ila 700 ºC

0 – 500 (yoğunluk ve
Cp gerektirir)
-150 ºC ila 2800 ºC

İki adet aynı numune
1” x 1” (25 x 25 mm)

0.5” çap (12.4 mm)
0.004” kalınlık (1 mm)

k-aralığı (W/mK)
Sıcaklık aralığı (ºC)

0 – 100
(100 – 500 Cp gerektirir)

500 ºC’ye arttırma seçeneği ile

NUMUNE KONFİGÜRASYONU
Minimum

0.67” çap
(17 mm)

6” x 6”
(150 x 150 mm)

Maksimum

Sınırsız

24” x 24”
(600 x 600 mm)

İki adet aynı numune
Sınırsız

0.5” çap (12.4 mm)
0.004” kalınlık (1 mm)

Katılar, sıvılar,
tozlar, macunlar

Katılar

Katılar, sıvılar

Katılar

$

$$

Malzeme test etme
kapasiteleri

FİYATLANDIRMA

$$

$$$

1 Herkese açık olan bilgilere ve kullanıcılardan gelen geri bildirime dayanarak.
* LaserFlash Yayılma Ölçümünden ısıl iletkenlik hesaplanması, aşağıdaki ilave malzeme özelliklerini gerektirir: Isı kapasitesi (Cp) yoğunluğu ve termal
genleşme katsayısı.
P
** Geleneksel Geçici Düzlem Kaynağı, doğru sonuçlar elde etmek için gerekli olan güç akışı, test süresi ve algılayıcı boyutlandırma açısından doğru deney parametrelerini elde etmek için tekrarlayan testlere ihtiyaç duyar.

MODÜLER

ÖLÇEKLENEBİLİR ÇÖZÜMLER
AKSESUARLAR
Compression Test Accessory (CTA)

Tenney Jr. Thermal Chamber

(Kompresyon Test Aksesuarı) Numune

(Termal Oda) TPS Tenney Jr.

malzemenin sıkıştırılması, yoğunluğu
arttırır ve malzemenin etkin termal
iletkenliğini etkiler. Sıkıştırma
seviyesinin kontrollü olması ve
malzemenin uygulama koşullarının
temsil edilmesi önemlidir.

Termal Oda, ısıl iletkenliği ortam
sıcaklığı olmayan -50 ºC'den
200 ºC'ye kadar sıcaklıklarda
ölçmek isteyen kullanıcılara
önerilir.
C-Therm’in TCi yazılımı elle çalıştırmayı atlayarak ve

C-Therm’in Kompresyon Test Aksesuarı (CTA), etkin termal

kullanıcıların istenen sıcaklık profilini önceden

iletkenliği daha iyi yansıtacak şekilde tekrarlanabilir sonuçlar

programlamasına ve uzaklaşmasına olanak tanıyarak

sağlayarak bu malzemeleri test eden araştırmacıların

termal odanın doğrudan kontrolünü sağlar!

yoğunlaşmayı tam olarak kontrol etmesini sağlar. CTA, özellikle
tekstil / kumaş, yalıtım elyafı, termal arayüz malzemeleri ve

Small-Volume Test Kit (SVTK)

tozların test edilmesi için kullanıcılara önerilir.

(Küçük Hacimli Test Kiti) Küçük

High Pressure Cell (HPC) (Yüksek
Basınç Hücresi)

Hacimli Test Kiti başlangıçta ABD
Deniz Kuvvetleri Yüzey Savaşı

C-Therm, 2000 PSI (~ 138 bar) 'a

Birimi ile enerjik malzemeleri test

kadar yüksek basınçlı ortamlardaki

etmek için özel olarak geliştirildi.

numunelerin ısıl iletkenliğini güvenli bir

Aksesuar örneklerinin test

şekilde karakterize etmek için bir dizi

edilmesinde konveksiyon etkisini azaltmada etkinliği, sıvı

yüksek basınç hücresi sunar. C-

numunelerin ısıl iletkenliğini karakterize etmek için idealdir.

Therm'in HPC'leri, Petrol & Gaz,

SVTK, nano ve ısı transfer akışkanlarının yanı sıra

Nükleer ve Yakıt Hücresi sanayilerinde

emülsiyonların test edilmesinde sıklıkla uygulanır.

araştırmacılar arasında popülerdir.

%40 a
kadar
tasarruf

GENLEŞME ÖLÇÜMÜ MODÜLÜ
Genleşme ölçümü, tanımlanmış sıcaklıklar altındaki malzemelerin
ana genişleme ve büzülme özelliklerini sağlar.
Oda sıcaklığı ila 1600 °C

SICAKLIK ARALIĞI
SICAKLIK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

0.1 °C

MAX. YER DEĞİŞTİRME

4 mm

∆I ÇÖZÜNÜRLÜK
ATMOSFER
NUMUNE EBATLARI
NUMUNE TUTUCU
KONFİGÜRASYONLAR
ISITICI ELEMAN
ARTIŞ ORANI (ºC)

1.25 nm/digit

C-Therm'in en son nesil TCi’si, denetleyiciyi isteğe bağlı bir

Hava, vakum, asal gaz

dilatometre ile eşleştirmek için yenilikçi bir seçenek sunar. Bu,

10 ila 50 mm uzun x max ϕ12 mm

araştırmacılara platformun kapasitelerini genleşme ölçümüne

Kaynaşık Silika, Alumina
Tek veya çift çubuklu LVDT Sistem
1200 °C veya 1600 °C fırın
FeCral, SiC

genişletirken TCi kontrol elektroniklerindeki ortaklıkları
kullanmada önemli tasarruflar sağlar.

ISIL GENLEŞME •ATEŞLEME •FAZ GEÇİŞİ
ÇEKME • SİNTERLEME

1 ºC/dk. 50 ºC/dk.ya kadar
ASTM E228 dahil olmak üzere genleşme ölçümü için tüm ana standart yöntemlere uygundur.

C-THERM’İN
PATENTLİ
TEKNOLOJİSİNİ
KULLANAN
ŞİRKETLER VE
KURULUŞLAR:

KANITLANMIŞ
On yıldan fazla bir süredir, C-Therm'in yenilikçi algılayıcı teknolojisi,
dünyanın önde gelen üreticilerinin, araştırma tesislerinin ve
akademik kurumların birçok malzemesinin termal özelliklerini test
etme ve ölçme yolunda öncü olmuştur.
C-Therm TCi'nin arkasındaki teknoloji, ısıl iletkenlik ölçümünde bir paradigma
kaymasını temsil ediyor ve teknolojinin arkasındaki mucidi Manning Innovation

NASA

Principle Ödülü ve R&D 100 Ödülünü kazandı. Bu gıpta edilen ödüller, en iyi
global yenilikçilere verilir ve C-Therm'i ATM, Polaroid ™ ve kilitlenmeyen fren

University of California
(Berkely)

geliştiricileri gibi diğer kazananların şirketleri gibi seçkin bir konuma yerleştirir.
Lansmanından beri, C-Therm'in benzersiz teknolojisi, yeni doğruluk, hız ve

Philips

esneklik seviyelerine ilerlemiştir. Günümüzde, birçok endüstride Ar-Ge, kalite

Kodak

kontrolü ve çevrimiçi üretim izleme için dünya çapında kullanılmaktadır.

Avery
3M

C-THERM TCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Philip Morris

Isıl iletkenlik aralığı

0 ila 500 W/mK

Test süresi

0.8 ila 3 saniye

Minimum numune test etme ebadı

17 mm çap

Maximum numune test etme ebadı

Sınırsız

US Navy

Test yöntemi

Modifiye edilmiş geçici düzlem kaynak (MTPS)

Patheon

Minimum kalınlık

Nominal olarak 0.5 mm, malzemenin ısıl iletkenliğine
bağlı

Maksimum kalınlık

Sınırsız

Sıcaklık aralığı

-50 ºC ila 200 ºC

Corning

500 ºC’ye yükseltme seçeneği ile

Engelhard

Astra
Zeneca

Universidade de Aveiro

Raytheon

Hassasiyet

Tipik olarak %1 den daha iyi

Doğruluk

%5 den daha iyi

Gereken ekstra bağlantılar

Yok

Yazılım

Sezgisel

Windows®

tabanlı

Universidade Federal de
Santa Caterina
yazılım

arayüzü.

Wyeth
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Referans Malzeme Sonuçları
Kullanılacak kalibrasyonların standart referans malzemeleri üzerinde herhangi bir test yapmadan
önce cihaz üzerinde bir doğruluk kontrolü yapıldı ve cihazın belirtilen % 5 doğruluk özelliği
içerisinde iyi performans gösterdiğini doğruladı. Belli çevresel koşullar altında yapılan ölçümlerin
doğruluğu, referans malzemelerin harici olarak onaylı termal iletkenlik değerleriyle ölçülmesiyle
incelenebilir. Malzemelerin gözlenen ölçümlerini malzemelerin bilinen ısıl iletkenlik değerleriyle
karşılaştırırken bilinmeyen numuneler için ölçümlerin doğruluğu değerlendirilebilir. Bu çalışmada
yapılan ölçümlerin referans doğruluğunun kontrolü için sonuçlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Tablo A1 – Referans Malzeme Testi

Referans
Malzeme

Ölçülen ısıl
iletkenlik
(W/m∙K)

Ölçülen ısıl
iletkenliğin
ortalaması

RS
D
(%)

Beklenen ısıl
iletkenlik
(W/m∙K)

Sapma
(%)

0.0609

1.2

0.062
0.062
LAF6720

0.062
0.061
0.062

0.062

0.2

