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Materiał tekstowy na SAT-5 (2008) stanowiący treść 2-ch wykładów: 

1. DSC – aspekty teoretyczne i praktyczne 
2. TGA – aspekty teoretyczne i praktyczne 

 
 
Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych podstaw róŜnicowej kalorymetrii ska-
ningowej i termograwimetrii w zakresie niezbędnym do poprawnego projektowania i prze-
prowadzania pomiarów tymi technikami oraz do zapewnienia poprawności formalnej inter-
pretacji ich wyników. Omawiane są zagadnienia przedstawione w poniŜszym spisie treści. 
Zagadnienia te omówione są równieŜ w publikacjach [1–3] autora. 
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Materia – przemiany fizyczne i chemiczne   

 Przy zmianie temperatury materia moŜe zmieniać stan agregacji, tzn. ulegać przemianom 
fizycznym i/lub przemianom (reakcjom) chemicznym. Schematy głównych stanów agregacji 
materii i moŜliwe przemiany fizyczne (obejmujące równieŜ fazy metastabilne i przemiany 
w ciekłych kryształach czy polimorfizm) omówione są np. w monografiach [4,5].  
 W stanie stałym substancje mogą występować w róŜnej postaci: jako krystaliczne (wyka-
zując niekiedy polimorfizm), w stanie szklistym, amorficznym lub częściowo krystalicznym. 
Stany: szklisty, amorficzny i częściowo krystaliczny oraz niektóre formy polimorficzne sub-
stancji krystalicznych są metastabilne. Materia występująca w tych stanach ulega procesom 
relaksacyjnym, a przemiany fizyczne prowadzące do zmian stanu jej agregacji mają wówczas 
charakter kinetyczny – zakres temperaturowy przemian zaleŜny jest od skali czasowej ekspe-
rymentu.  
 Z punktu widzenia stosowania technik termoanalitycznych do badania przemian (reakcji) 
chemicznych (stechiometria, ciepło, kinetyka reakcji) rozpatrywać naleŜy ich klasyfikację 
głównie według stanu agregacji substratów i produktów reakcji, a pomocniczo według rodza-
ju procesu chemicznego – synteza lub rozkład. Przemiany te moŜna grupować następująco: 
• przemiany chemiczne faz skondensowanych przebiegające z udziałem składnika atmos-

fery gazowej jako substratu reakcji pierwotnych (np. proces siarczanowania ditlenkiem 
siarki) lub substratu reakcji wtórnych, następczych (np. procesy utleniania w fazie gazo-
wej lotnych produktów termicznego rozkładu) albo przebiegające bez udziału składnika 
atmosfery gazowej, 

• przemiany chemiczne faz skondensowanych, których produktami są tylko fazy skon-
densowane (np. procesy poliaddycji w stopie), fazy skondensowane i produkty gazowe 
(np. reakcje polikondensacji czy termicznego rozkładu soli kwasów organicznych) albo 
tylko produkty gazowe (procesy termicznego rozkładu substancji organicznych do pro-
duktów lotnych w temperaturze ich powstawania). 

 Przemiany materii zachodzą z szybkością zaleŜną od rodzaju przemiany, warunków pro-
wadzenia (katalizator/inhibitor przemian chemicznych, skład atmosfery gazowej mającej kon-
takt z próbką) i temperatury. Dla ich badania i charakteryzowania technikami termoanalitycz-
nymi istotne jest wymuszenie parametrami pomiaru nieodwracalności przemian w pomiarze 
i zapewnienie warunków do osiągnięcia zamierzonego stopnia konwersji składników próbki 
w procesie o określonej stechiometrii. 
 Większość fizycznych przemian stabilnych chemicznie materiałów zachodzi przy ogrze-
waniu i chłodzeniu w warunkach pomiarów termoanalitycznych odwracalnie, np. odszklenie 
–zeszklenie, topnienie–krystalizacja, przemiany w ciekłych kryształach, choć często obserwu-
je się przechłodzenie, a niekiedy równieŜ polimorfizm. Całkowicie nieodwracalny charakter 
mają natomiast egzotermiczne przy ogrzewaniu procesy relaksacyjne, np. tzw. zimna krystali-
zacja oraz przemiany fizyczne, których zachodzenie wymusza przemiany chemiczne, np. top-
nienie z rozkładem termicznym. Nieodwracalne dla technik termoanalitycznych są teŜ zacho-
dzące przy ogrzewaniu przemiany fazowe typu: faza skondensowana → gaz (sublimacja, pa-
rowanie, wrzenie) oraz reakcje chemiczne, zarówno typu rozkładu jak i syntezy; przemiany 
te nie przebiegają w przeciwną stronę przy chłodzeniu. 
 
Analiza termiczna – definicje   

 Od utworzenia w roku 1968 International Confederation for Thermal Analysis (ICTA) 
czynione są wysiłki, by ujednolicić terminologię stosowaną w zakresie analizy termicznej 
i zdefiniować jej obszar. Zalecenia nomenklaturowe ICTA (od roku 1992 International Con-
federation for Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC) przedstawione zostały w publi-
kacjach: For Better Thermal Analysis (1977), For Better Thermal Analysis II (1981) i For 
Better Thermal Analysis and Calorimetry III (1991).  
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 W roku 1998/1999 ICTAC przyjęła inne zalecenia dotyczące definicji, nazw i skrótów 
w analizie termicznej i kalorymetrii [6,7]. Ogólne definicje podano następująco: analiza ter-
miczna oznacza analizę zmian właściwości próbki związanych z narzuconym próbce reŜimem 
temperaturowym, kalorymetria oznacza pomiar ciepła 1). Analiza oznacza tu całość procesu 
doświadczalnego, obejmującego pomiar oraz procedury opracowania i interpretacji jego wy-
niku, właściwość – jakąkolwiek właściwość termodynamiczną lub materiałową, skład che-
miczny lub strukturę, reŜim temperaturowy − wszelkie sekwencje zmian temperatury w sto-
sunku do czasu, które mogą być zaprogramowane z góry, niezaleŜne od zmian właściwości 
próbki lub być kontrolowane przez te zmiany. Podobnie zdefiniowana jest analiza termiczna 
w monografii [8]. 
 Jako zasadnicze kryterium klasyfikacyjne technik termoanalitycznych przyjęto w omawia-
nych zaleceniach rodzaj właściwości, której zmiana jest badana i analizowana. W szczególno-
ści: termograwimetria (TG) oznacza technikę, którą określa się zmiany masy próbki, a róŜni-
cowa kalorymetria skaningowa (DSC) technikę, którą określa się zmiany róŜnicy strumieni 
cieplnych (róŜnicy mocy cieplnej) do próbki i do próbki odniesienia, występujące pod wpły-
wem narzuconego próbkom reŜimu temperaturowego. Choć DSC jest formalnie techniką ka-
lorymetryczną traktuje się ją równieŜ jako technikę termoanalityczną [5,8,9]. 
 W roku 2004 ICTAC przedstawiła jeszcze inne propozycje zaleceń dotyczących definicji, 
nazw i skrótów w analizie termicznej [10]. Obszar analizy termicznej określono następująco: 
Analiza termiczna oznacza grupę technik badania zaleŜności między właściwością próbki i jej 
temperaturą 2). Techniki analizy termicznej zdefiniowano tu równieŜ według rodzaju właści-
wości materiału próbki – mierzonej (określanej) jako funkcja temperatury 3). 
 
 NaleŜy się spodziewać przedstawienia w najbliŜszym czasie „wiąŜących” zaleceń ICTAC 
dotyczących nomenklatury analizy termicznej (w języku angielskim). Otwartym problemem 
jest i pozostanie zapewne nazewnictwo w języku polskim. Oczekuję szybkiego przedstawienia 
propozycji wytycznych w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy 
Termicznej – moŜe to nastąpić w trakcie najbliŜszej Konferencji PTKAT, w roku 2009. 
 
 
1. RóŜnicowa kalorymetria skaningowa   

 RóŜnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oznacza technikę pomiarową, którą określa 
się zmiany róŜnicy strumieni cieplnych do próbki (sample, S), Φ S i do próbki odniesienia (re-
ference sample, R), Φ R, występujące pod wpływem narzuconego tym próbkom reŜimu tem-
peraturowego 4) lub którą mierzy się róŜnicę strumieni cieplnych do próbki i próbki odniesie-
nia jako funkcję temperatury 5): 

 ∆Φ SR = Φ S – Φ R (1) 

                                                 
1)  Thermal analysis (TA) means the analysis of a change in a sample property, which is related to  

an imposed temperature regime. Calorimetry means the measurement of heat – [7] 
2) Thermal Analysis (TA) is a group of techniques that study the relationship between a sample  

and its temperature – [10]  
3)  For all the techniques the terminology defines the property that is measured, and each definition 

may be completed by adding … “as a function of temperature” [10] 
4)  Differential scanning calorimetry (DSC) means a technique in which the change of the difference 

in the heat flow rate to sample and to reference sample is analysed while they are subjected to 
a temperature regime [7]. 

5)  Differential scanning calorimetry means a technique where the change of the in the heat flow rate 
difference into sample and a reference material is measured as a function of temperature [10] 



  
SAT'08 - DSC i TGA – Wojciech Balcerowiak  str. 4/28 

 Zasady działania oraz system klasyfikacyjny róŜnicowych kalorymetrów skaningowych, 
przyrządów umoŜliwiających określanie ww. róŜnicy strumieni cieplnych, omówione są 
szczegółowo w monografiach [8,9], a przeglądowo w pracy [11]. 
 Według klasyfikacji kalorymetrów przedstawionej w monografiach [9,12–14] zasada dzia-
łania róŜnicowych kalorymetrów skaningowych nie róŜni się od zasady działania (róŜnico-
wych, skaningowych) kalorymetrów nieizotermiczno-nieadiabatycznych. Nie róŜnią się teŜ 
stosowane metody wyznaczania efektów cieplnych – stosowane są: metoda kompensacyjna 
lub przepływu ciepła. Z tego względu rozróŜnia się więc dwa główne typy róŜnicowych kalo-
rymetrów skaningowych: 

o kompensacyjne (ang.: power compensation DSC; pc-DSC), 
o przewodzące (ang.: heat flux DSC; hf-DSC). 

 System pomiarowy róŜnicowych kalorymetrów skaningowych typu pc-DSC składa się 
z dwóch (mikro)pieców, w których umieszczone są próbki S i R, wyposaŜonych w grzejniki 
elektryczne i termometry oporowe, oddzielonych od siebie i umieszczonych w osłonie o stałej 
lub programowo zmiennej temperaturze. W czasie pomiaru do grzejników obu pieców dostar-
czana jest taka moc, aby zmieniać ich temperaturę zgodnie z załoŜonym programem (szybko-
ścią) ogrzewania. JeŜeli występuje idealna symetria cieplna układu, to temperatura obu pie-
ców (próbek) jest jednakowa i róŜnica mocy dostarczanej do ich grzejników wynosi zero. 
Asymetria, wywoływana przemianą próbki lub powodowana róŜnicą pojemności cieplnej 
próbek S i R, generuje róŜnicę temperatur między piecami. Układ pomiarowy usiłuje ją wów-
czas sprowadzić do zera (skompensować) odpowiednią zmianą mocy elektrycznej dostarcza-
nej do grzejnika pieca próbki. Ta dodatkowa moc jest mierzona i rejestrowana jako ∆Φ SR.  
 W róŜnicowych kalorymetrach skaningowych typu hf-DSC próbki (S i R) umieszczone są 
w jednakowych naczyńkach pomiarowych symetrycznie we wspólnym piecu, którego tempe-
ratura jest regulowana w sposób niezaleŜny od zmian właściwości próbek w czasie pomiaru, 
zgodnie z załoŜonym programem temperaturowym. Mierzona jest róŜnica temperatur między 
próbkami: ∆TSR = TS – TR. Gdy piec kalorymetru jest ogrzewany, a układ jest symetryczny 
cieplnie, to do obu próbek płynie taki sam strumień ciepła, róŜnica ich temperatur wynosi 
wówczas zero. Gdy ten stan równowagi dynamicznej zostaje zakłócony przemianą w próbce 
lub gdy istnieje asymetria cieplna układu powodowana róŜnicą pojemności cieplnej próbek, 
w pomiarze DSC występuje róŜnica temperatur, ∆TSR ≠ 0, proporcjonalna do róŜnicy strumie-
ni cieplnych do próbki i do próbki odniesienia – [9]: 

 ∆Φ SR = – k’·∆TSR  (2) 

Stała proporcjonalności – k’ (będąca często funkcją temperatury) mająca charakter odwrotno-
ści oporu cieplnego, wyznaczana jest doświadczalnie. 

1.1. Krzywa DSC – charakterystyki formalne   

 Wynikiem pomiaru realizowanego techniką DSC jest krzywa DSC – zaleŜność mierzonej 
róŜnicy strumieni cieplnych od czasu/temperatury. Klasycznie stosowanym w DSC reŜimem 
temperaturowym jest zmiana temperatury ze stałą szybkością β ≡ ∆T/∆t = const, zaprogra-
mowaną z góry, niezaleŜną od zmian właściwości próbki, zwaną zwyczajowo (średnią) szyb-
kością ogrzewania (ang.: (average) heating rate). Stosowanie nieklasycznych reŜimów tem-
peraturowych w DSC, w szczególności modulacji (zmian) temperatury z określoną częstością 
i amplitudą (tm-DSC) nie jest tu omawiane; informacje i odnośniki literaturowe dotyczące 
tm-DSC znaleźć moŜna np. w pracach [15,16]. Gdy pomiar DSC realizuje się przy stałej war-
tości średniej szybkości ogrzewania, tzn. gdy T = To + β · t dla β = const ≠ 0, krzywą DSC 
przedstawia się zwykle jako zaleŜność róŜnicy strumieni cieplnych od temperatury –  rys. 1.  
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 Zalecenia ICTAC przewidują, Ŝe krzywą DTA 6) {∆Τ(t) lub ∆Τ(T)} naleŜy prezentować 
tak, aby sygnały pochodzące od efektów egzotermicznych skierowane były w górę, a krzywą 
DSC {∆Φ(t) lub ∆Φ(T)} odwrotnie (!). UwaŜam to za niepotrzebne i mylące udziwnienie, 
tym bardziej, Ŝe krzywe z obu tych pomiarów zawierają te same informacje o właściwościach 
próbki. W niniejszym opracowaniu prezentuję więc krzywe DSC w konwencji DTA (z efek-
tami egzotermicznymi skierowanymi w górę), zaznaczając to jednoznacznie, czego zresztą 
wymagają zalecenia ICTAC dotyczące zakresu informacji i sposobu prezentacji danych ter-
moanalitycznych [17].  
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Rys. 1. Krzywa DSC (3,4-dihydro-2,2,4-trimetylo-2H-1-benzopirano-4-yl)-fenolu,  
tzw. związku Dianina, rejestrowana przy szybkości ogrzewania β = 12 °C·min–1, 
przedstawiona w funkcji temperatury ze skierowanymi w górę sygnałami efek-
tów egzotermicznych, tzn. w konwencji DTA. Przykład zachodzenia róŜnych 
przemian fizycznych przy ogrzewaniu próbki (wzroście jej temperatury).  
 

 Podstawowe elementy krzywej DSC to: odcinki quasi-liniowe, stopnie i piki. Przypatrzmy 
się tym elementom, zobaczmy jak moŜna je liczbowo charakteryzować, jakie niosą informac-
je, jak te informacje „ekstrahować”. 
 Quasi-liniowe części krzywej DSC przed i po stopniu (rys. 2) nazywa się liniami bazowy-
mi, odpowiednio przed i po stopniu. Styczne do nich (proste regresji), tzw. ekstrapolowane li-
nie bazowe, przecinają się ze styczną poprowadzoną przez punkt przegięcia krzywej DSC 
(d2Φ/dt2 = 0) wyznaczając ekstrapolowany początek i ekstrapolowany koniec stopnia. Tempe-
ratury odpowiadające tym punktom to odpowiednio temperatura ekstrapolowanego początku 
(onset) lub ekstrapolowanego końca (endset, endpoint) stopnia. Punkt krzywej DSC leŜący 
na dwusiecznej kąta ostrego jaki tworzą ekstrapolowane linie bazowe jest tzw. środkowym 
punktem stopnia (midpoint). Temperatura mu odpowiadająca, T1/2 jest wygodną charaktery-
styką połoŜenia stopnia, a odległość ekstrapolowanych linii bazowych w tej temperaturze, 
∆(∆Φ(T1/2)) miarą jego wielkości. 
 Quasi-liniowe części krzywej DSC przed i po piku DSC (rys. 3) nazywa się równieŜ linia-
mi bazowymi, odpowiednio przed i po piku. Styczne do nich, tzw. ekstrapolowane linie ba-
zowe, przecinają się ze stycznymi prowadzonymi przez punkty przegięcia wstępującej i zstę-
pującej części piku krzywej DSC wyznaczając ekstrapolowany początek i ekstrapolowany 
koniec piku. Temperatury odpowiadające tym punktom to odpowiednio temperatura ekstra-

                                                 
6)  DTA – differential thermal analysis, róŜnicowa analiza termiczna [10] 
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polowanego początku piku (onset, Te) i ekstrapolowanego końca piku (endset, Tf). Ekstrapo-
lowane linie bazowe mają w ogólności róŜne nachylenie i róŜną odległość od szczytu piku 
krzywej DSC. Jaki jest więc kształt linii bazowej w obrębie piku krzywej DSC? Według ja-
kich reguł linię tę interpolować?  
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Rys. 2. Stopień krzywej DSC 
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Rys. 3. Pik krzywej DSC 

 
 ZauwaŜmy, Ŝe omawiany pik krzywej DSC moŜe być traktowany jako superpozycja piku 
o „poziomych” (i zerowych) liniach bazowych i omawianego wcześniej stopnia. Kształt tego 
stopnia wyznacza kształt interpolowanej linii bazowej piku. Taka „sigmoidalna”, całkowa li-
nia bazowa piku (tangential integral base line) ma zresztą pełne teoretyczne (fizykoche-
miczne i termodynamiczne) uzasadnienie – jest wynikiem róŜnicy ciepła właściwego materia-
łu (pojemności cieplnej próbki) przed i po przemianie (reakcji), której obrazem jest pik krzy-
wej DSC; zmiana Cp od wartości przed do wartości po piku jest proporcjonalna do stopnia 
przemiany (konwersji). Pole powierzchni pomiędzy pikiem krzywej DSC, a omawianą inter-
polowaną linią bazową jest wartością całkowitego efektu cieplnego przemiany próbki; całko-
wanie przeprowadza się względem czasu. 
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1.2. Oznaczanie ciepła wła ściwego   

 W przypadku stosowania w pomiarze DSC stałej szybkości ogrzewania, β = const, moŜna 
przyjąć, Ŝe w zakresie temperatury, w którym próbki S i R nie ulegają przemianom występuje 
stan ustalony – stacjonarny stan wymiany ciepła, tzn. Ŝe strumienie ciepła do próbki i do 
próbki odniesienia mają następujące wartości: 

β
d

d
S

S
SS ⋅≅⋅= C

t

T
CΦ      oraz   β

d

d
R

R
RR ⋅≅⋅= C

t

T
CΦ  (3) 

gdzie CS oznacza pojemność cieplną próbki, a CR pojemność cieplną próbki odniesienia.  
CS i CR mają z racji warunków stosowanych zwykle w DSC charakter pojemności cieplnych 
przy stałym ciśnieniu. W niniejszej pracy pominięto indeks p przyjmując, Ŝe C oznacza po-
jemność cieplną, a c ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu. 
 PoniewaŜ próbka i próbka odniesienia to układy: naczyńko pomiarowe i odpowiednia 
próbka, ich pojemności cieplne są następujące: 

SSSN,SN,S cmcmC ⋅+⋅=  oraz RRRN,RN,R cmcmC ⋅+⋅=  (4) 

gdzie symbole z indeksem „N” odnoszą się do naczyńka pomiarowego.  
 Ciepła właściwe zaleŜą od temperatury. Zmiany te są jednak na tyle wolno zmienne, 
Ŝe moŜna przyjąć, iŜ nie zaburzają warunków stanu ustalonego. Zmiany wartości ciepeł wła-
ściwych wszystkich rozwaŜanych elementów układów obu próbek kształtują jednak mierzony 
sygnał DSC, ∆Φ SR = Φm(T ). Aby uzyskać sygnał związany wyłącznie z badaną próbką nale-
Ŝy realizować pomiar DSC przy pustym naczyńku na próbkę odniesienia (mR = 0) oraz stoso-
wać jednakowe co do masy, materiału i kształtu oba naczyńka pomiarowe: mN,S = mN,R, 
cN,S = cN,R. W przypadku symetrii geometrycznej róŜnicowego kalorymetru skaningowego 
mierzony sygnał DSC jest wówczas (dla mS = const) związany z ciepłem właściwym badanej 
próbki następująco: 

β)()( SSm ⋅⋅= TcmTΦ  (5) 

 PoniewaŜ w praktyce nie występuje idealna symetria geometryczna róŜnicowego kalory-
metru skaningowego, mierzony, opisany zaleŜnością (5), sygnał DSC musi być skorygowany 

o sygnał )(o
m TΦ , wynikający z realnie występującej asymetrii. Sygnał korygujący uzyskuje 

się jako wynik pomiaru DSC realizowanego dla pustego naczyńka pomiarowego próbki 
(mS = 0) przy tej samej próbce odniesienia, tej samej szybkości ogrzewania i tej samej atmos-
ferze gazowej co w pomiarze dla badanej próbki. Pomiar taki ma charakter ślepej próby  
– zwyczajowo zwany jest pomiarem blank.  
 Skorygowaną krzywą DSC (dla mN,S = mN,R, mR = 0 i mS = const) w zakresie temperatury, 
w którym nie zachodzą przemiany próbki opisuje następująca zaleŜność: 

β)()()()( SS
o
mm

*
m ⋅⋅=−= TcmTΦTΦTΦ  (6) 

Jest ona podstawą oznaczania zaleŜności ciepła właściwego stabilnej termicznie substancji 
(próbki) od temperatury w oparciu o pojedynczy (+ blank) pomiar DSC 7):  

β

)(
)(

S

*
m

S ⋅
=

m

TΦ
Tc  (7) 

 Jest oczywiste, Ŝe gdy masy naczyniek pomiarowych próbki w pomiarze blank i w pomia-
rze próbki nie są jednakowe, mN,S ≠ m°N,S, ∆mN,S = mN,S – m°N,S, ale naczyńka wykonane są 
z tego samego materiału, o znanym cieple właściwym, cN(T ), to: 

β)(β)()( NSN,SS
*
m ⋅⋅∆+⋅⋅= TcmTcmTΦ  (8) 

                                                 
7)  Ciepło właściwe oznacza się teŜ metodą DSC stosując procedurę wg DIN 51007 
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Ciepło właściwe próbki określa się wówczas z zaleŜności: 

β

β)()(
)(

S

NSN,
*
m

S ⋅
⋅⋅∆−

=
m

TcmTΦ
Tc  (9) 

1.3. Kalorymetryczne charakteryzowanie przemian   

 W dalszych rozwaŜaniach przyjęto następujące załoŜenia: mN,S = mN,R, cN,S = cN,R, mR = 0 
oraz Ŝe mierzony sygnał DSC został skorygowany o zerową krzywą DSC (blank), a mN,S 
= m°N,S. Warunek mR = 0 oznacza występowanie stacjonarnego stanu wymiany ciepła dla 
próbki odniesienia, niezaleŜnie od zmian właściwości próbki badanej w pomiarze DSC. 
 JeŜeli próbka badana, o masie mS, ulega w zakresie temperatury T1 < T < T2 przemianie 
A → B + … (o znanej stechiometrii), a w temperaturach spoza tego zakresu substancje A i B 
o masach: mA = mS = const, mB = const oraz ciepłach właściwych: cA(T ), cB(T ) są stabilne 
termicznie, to skorygowaną krzywą DSC przed i po przemianie próbki opisują zaleŜności 
(10), analogiczne do zaleŜności (6): 

Φm
*(T ) = mA · cA(T ) · β   dla T < T1 

Φm
*(T ) = mB · cB(T ) · β   dla T > T2 

(10) 

 Kształt krzywej DSC w zakresie temperatury T1 < T < T2 zaleŜy natomiast od rodzaju 
przemiany, której ulega próbka – vide rys. 1. Istotne jest czy przemiana jest związana z efek-
tem cieplnym czy przebiega bez efektu cieplnego: QAB ≠ 0 czy QAB = 0, a gdy QAB ≠ 0, to czy 
w wyniku przemiany zmienia się czy nie masa próbki: mA = mB czy mA ≠ mB oraz czy mB > 0. 
Kształt krzywej DSC w zakresie temperatury T1 < T < T2 zaleŜy równieŜ od właściwości dy-
namicznych, bezwładnościowych róŜnicowego kalorymetru skaningowego [9,12–14]. W przy-
padku stosowania róŜnicowego kalorymetru skaningowego o niskiej stałej czasowej wpływ 
jego bezwładnościowych właściwości na odwzorowanie termokinetyki przemian jest zanied-
bywalnie mały; właściwości te mają znaczenie, gdy stała czasowa kalorymetru jest wysoka. 

1.3.1. Przemiany bez efektu cieplnego   

 JeŜeli przemiana materii nie jest związana z ciepłem przemiany, tzn. gdy QAB = 0, lecz je-
dynie ze zmianą ciepła właściwego, ∆cAB ≠ 0 (przemiany fizyczne drugiego lub quasi drugie-
go rodzaju; mA = mB = const = mS), to w jej wyniku następuje w pomiarze DSC przejście 
z jednego (A, w T < T1) do drugiego (B, w T > T2) stanu ustalonego. Pojemność cieplna próbki 
w trakcie przemiany, tzn. w zakresie temperatury T1 – T2, zmienia się następująco: 

[ ])()()1()( BASS TcTcmTC ⋅+⋅−⋅= αα  (11) 

gdzie α oznacza stopień konwersji fazy A próbki w fazę B zdefiniowany jako: 

)(

)()(
)(

1A

A1A

Tm

TmTm
T

−≡α  (12) 

Skorygowaną krzywą DSC opisuje wtedy zaleŜność: 

[ ] β)()()1(β)()( BASS
*
m ⋅⋅α+⋅α−⋅=⋅= TcTcmTCTΦ  (13) 

 Przemiany omawianego typu (QAB = 0, ∆cAB ≠ 0) manifestują się na krzywej DSC stop-
niem – vide rys. 1 (odszklenie). Jego wielkość jest proporcjonalna do róŜnicy pojemności 
cieplnych próbki przed i po przemianie: 

β)]()([ 5,0B5,0AS
*
m ⋅−⋅=∆ TcTcmΦ  (14) 

gdzie T0,5 jest temperaturą, w której α =  0,5. Wartość T0,5 określa się (na podstawie krzywej 
DSC) jako temperaturę, w której hA(T) = hB(T), gdzie ( ) ( ) TTCTh dS∫= . 
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1.3.2. Przemiany z efektem cieplnym   

 W przypadku przemian związanych z efektem cieplnym, tzn. gdy QAB ≠ 0 (przemiany fi-
zyczne pierwszego rodzaju lub przemiany chemiczne) w zakresie temperatury zachodzenia 
przemiany zaburzony zostaje stacjonarny stan wymiany ciepła dla badanej próbki, gdyŜ wy-
dziela ona lub pobiera ciepło przemiany. W tym zakresie temperatury (T1 < T < T2) skorygo-
waną krzywą DSC opisać więc naleŜy następująco: 

)(β)()( ABS
*
m TΦ TCTΦ +⋅=  (15) 

gdzie Φ AB(T) oznacza strumień ciepła związany z przemianą próbki, a zmiana pojemności 
cieplnej próbki CS(T) opisana jest zaleŜnością (11), gdy mS = mA = mB, natomiast zaleŜnością 
(16), gdy mS = mA(T1) ale mA(T1) ≠ mB(T2): 

( ) )()()()(1)( B2BA1AS TcTmTcTmTC ⋅⋅α+⋅⋅α−=  (16) 

gdzie stopień konwersji, α = α(T) zdefiniowany jest zaleŜnością (12). 
 Przemiany omawianego typu (QAB ≠ 0) manifestują się na krzywej DSC jako pik, o kształ-
cie zaleŜnym od rodzaju przemiany, jej szybkości w warunkach pomiaru oraz od właściwości 
dynamicznych róŜnicowego kalorymetru skaningowego. Całkowity efekt cieplny przemiany 
próbki jest proporcjonalny do powierzchni piku. Jednak tylko w szczególnym przypadku, gdy 
pojemności cieplne próbki w temperaturach przed i po przemianie są sobie równe, tzn. gdy 
CS(A)(T1) = CS(B)(T2), moŜna powierzchnię tę (wartość całkowitego efektu cieplnego przemia-
ny próbki) określić jako wartość całki oznaczonej, przyjmując, Ŝe Φ AB(T1) = Φ AB(T2) = 0: 

∫= 2

1
)d(ABAB

t

t
ttΦQ  (17) 

gdzie t1 i t2 oznaczają czasy odpowiadające temperaturom T1 i T2 dla T = To + β · t. 
 W ogólności cS(A)(T) ≠ cS(B)(T) oraz CS(A)(T1) ≠ CS(B)(T2), więc wartość całkowitego efektu 
cieplnego przemiany wyznaczać naleŜy jako całkę róŜnicy strumienia cieplnego Φm

*(T) i stru-
mienia cieplnego Φ b(T) wynikającego ze zmiany pojemności cieplnej próbki w czasie prze-
miany: 

∫= 2

1
d)](-)([ b

*
mAB

t

t
ttΦtΦQ  (18) 

gdzie: 

)(β)( Sb tCtΦ ⋅=  (19) 

a funkcja CS(t) określona jest zaleŜnością (16) dla T = To + β · t. 
 ZaleŜność Φ b(T ) zwana jest w DSC interpolowaną linią bazową piku. Aby ją skonstru-
ować wyznaczyć trzeba funkcje cA(T) i cB(T) oraz α(T), ustalić teŜ trzeba masę próbki 
po przemianie. Funkcje cA(T) i cB(T) określa się w zakresach temperatury T < T1 i T > T2 
na podstawie zaleŜności (7) lub (9), w postaci umoŜliwiającej ekstrapolację do zakresu tempe-
ratury T1 < T < T2; wystarczy je opisać zaleŜnościami liniowymi typu: c = a + b ·T. ZaleŜność 
α = α(T) oszacowuje się na podstawie powierzchni piku krzywej DSC określanej prowizo-
rycznie przy zastosowaniu jako linii bazowej prostej łączącej punkty Φ(T1) i Φ(T2) krzywej 
DSC, przyjmując ponadto upraszczające załoŜenie, Ŝe ciepło przemiany jest niezaleŜne 
od temperatury, QAB ≠ f(T): 

AB

)(
)(

Q

TQ
T =α  (20) 

gdzie Q(T) oznacza ciepło przemiany pobrane/wydzielone w zakresie temperatury T1 → T, 
a QAB całe ciepło przemiany – pobrane/wydzielone w zakresie T1 → T2. ZaleŜność α = α(T) 
udokładnia się następnie stosując procedury iteracyjne. 
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1.3.3. Praktyczne aspekty oznaczania cieplnych efektów przemian   

 Dla określania powierzchni piku krzywej DSC (oznaczania wartości efektu cieplnego 
przemiany) stosuje się w praktyce formalizm wyznaczania interpolowanej linii bazowej piku 
zaproponowany przez G. van der Plaats’a [18]. Polega on na opisaniu przebiegu krzywej DSC 
w temperaturach T < T1 i T > T2 wielomianami, odpowiednio Φ1(T ) i Φ2(T ), ekstrapolowal-
nymi w zakres temperatury T1 < T < T2 i znalezieniu zaleŜności Φ b = Φ b(T ) jako: 

( ) ( ) ( ) ( )TΦTΦTΦ 21b 1 ⋅+⋅−= αα  (21) 

 Postać, oszacowanej wg zaleŜności (20), funkcji α = α(T ) określa jak nachylenie linii ba-
zowej piku zmienia się z wartości w temperaturze T1, gdy α = 0, do wartości w temperaturze 
T2, gdy α = 1. Nachylenie tak określonej interpolowanej linii bazowej piku jest w zakresie 
temperatury T1 < T < T2 następująco zaleŜne od nachyleń stycznych do krzywej DSC w punk-
tach Φ (T1) i Φ (T2) oraz od kształtu zaleŜności α = α(T ): 

( )
21

td

d

td

d
1

d

d

b TT

ΦΦ

t

Φ







⋅+






⋅−=






 αα  (22) 

 ZaleŜność (21) ma charakter ogólny. Jej przypadkami szczególnymi są odpowiednio za-
leŜności (19) oraz (13), gdy wielomiany Φ1(T ) i Φ2(T ) odzwierciedlają rzeczywiste zaleŜno-
ści pojemności cieplej badanej próbki od temperatury. 
 Oprogramowanie róŜnicowych kalorymetrów skaningowych umoŜliwia stosowanie omó-
wionego powyŜej formalizmu wyznaczania interpolowanej linii bazowej piku. Najczęściej 
przebieg krzywej DSC w temperaturach T < T1 i T > T2 opisuje się funkcjami stycznych 
do krzywej DSC w punktach  Φ (T1) i Φ (T2):  

Φ 1(T) = Φ (T1) + (dΦ /dT)T1 · T 
Φ 2(T) = Φ (T2) + (dΦ 

 /dT)T2 · T 
(23) 

albo przyjmuje się nawet, Ŝe: 

Φ 1(T ) = Φ (T1) oraz    Φ 2(T ) = Φ (T2) (24) 

PrzybliŜenia takie są wykorzystywane w praktyce [19]. Dla róŜnych typów przemian fizycz-
nych ilustruje to rys. 4. 
 

exo

Method Name: DSC N2 -50..350/12-B

Order No: 41768
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4. Krzywa DSC związku Dianina (vide rys. 1) – wyznaczanie wartości efektów 
cieplnych przemian próbki – całkowanie pików krzywej DSC przy wykorzysta-
niu formalizmu G. van der Plaats’a do określania interpolowanej linii bazowej  
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1.4. Temperaturowe charakteryzowanie przemian   

 W rozwaŜaniach przyjęto, Ŝe: mN,S = mN,R, cN,S = cN,R, mR = 0 oraz Ŝe występuje idealna 
symetria geometryczna róŜnicowego kalorymetru skaningowego. 

1.4.1. Temperatura próbki   

 W hf-DSC nie mierzy się bezpośrednio temperatury próbki lecz określa się ją pośrednio 
na podstawie temperatury pieca. Oczekiwanie, Ŝe temperatura próbki, TS będzie zgodna 
z temperaturą załoŜonego programu (reŜimu) temperaturowego (Tβ = To + β · t dla β = 
const ≠ 0) moŜe więc być spełnione jedynie w zakresach temperatury, w których badana 
próbka ma zerową pojemność cieplną, jest termicznie bierna, tzn. nie zachodzą w niej prze-
miany fizyczne lub chemiczne zaburzające stacjonarny stan wymiany ciepła, o ile temperatura 
pieca, TF przyjmować będzie przy ogrzewaniu (β > 0) wartości wyŜsze, a przy chłodzeniu 
(β < 0) niŜsze od Tβ o wartość zaleŜną od szybkości ogrzewania i specyficznie dla danego 
róŜnicowego kalorymetru skaningowego od temperatury, ∆βT(T ) – rys. 5: 

TF = Tβ + ∆βT(T ) (25) 
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Rys. 5. ZaleŜność temperatury programu, Tβ = To + β · t (β = const > 0) i temperatury 
pieca, TF = Tβ + ∆βT(T) od czasu; ∆βT – wyprzedzenie temperaturowe pieca 

 Dla określonych materialnych warunków pomiaru (rodzaj atmosfery gazowej pieca, G; ro-
dzaj naczyniek pomiarowych, N) zaleŜność wyprzedzenia temperaturowego pieca od szybko-
ści ogrzewania i temperatury opisać moŜna iloczynem szybkości ogrzewania i stałej czasowej 
wyprzedzenia temperaturowego, τ∆:  

∆βT (β,T )G,N = β · τ∆(T )G,N (26) 

ZaleŜność stałej czasowej τ∆ kalorymetru od temperatury musi być określona doświadczalnie, 
odpowiednim wzorcowaniem. 
 Przy regulacji temperatury pieca DSC zgodnie z zaleŜnością (25) temperatura próbki o ze-
rowej pojemności cieplnej, tzn. gdy Φm = 0 jest wówczas, dla β = const, zgodna z temperaturą 
wymaganą programem temperaturowym pomiaru: TS = Tβ. 
 Taka (idealna) sytuacja występuje jedynie w pomiarze dla pustych (jednakowych) obu na-
czyniek pomiarowych. W rzeczywistości nawet termicznie bierna próbka ma wyraźnie nieze-
rową pojemność cieplną, CS = mS·cS > 0. Jej temperaturę określać naleŜy więc jako: 

k'k'
m

β
m

RS
Φ

T
Φ

TT −≅−=  (27) 

Stała proporcjonalności – k’, będąca często funkcją temperatury, mająca charakter odwrotno-
ści oporu cieplnego, wyznaczana jest doświadczalnie [9]. Tak określana temperatura próbki 
jest niezaleŜna od stosowanej w pomiarze DSC szybkości ogrzewania, ma więc automatycz-
nie charakter temperatury ekstrapolowanej do zerowej wartości szybkości ogrzewania: 
TS = TS{ β → 0}. 



  
SAT'08 - DSC i TGA – Wojciech Balcerowiak  str. 12/28 

 W zakresie temperatury, w którym próbka nie jest termicznie bierna lecz ulega przemianie 
związanej z wydzielaniem lub pochłanianiem ciepła szybkość zmian jej temperatury jest róŜ-
na od średniej szybkości ogrzewania i tym samym temperatura próbki jest róŜna od tempera-
tury wymaganej programem temperaturowym dla próbki termicznie biernej: TS(t) ≠ Tβ(t)  
– rys. 6. Temperaturę próbki w czasie przemiany określa się wówczas według zaleŜności (27). 
Kinetyka przemiany powoduje jednak, Ŝe temperatura ta zaleŜna jest od szybkości ogrzewa-
nia stosowanej w pomiarze. Wykorzystuje się to w badaniach kinetyki przemian. 
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Rys. 6. ZaleŜność temperatur: programu Tβ = To + β · t  (β = const > 0), pieca 
TF = Tβ + ∆βT  oraz próbki od czasu; ∆T – wyprzedzenie temperaturowe pieca  

1.4.2. Przemiany fizyczne   

 Temperatura topnienia czystych związków małocząsteczkowych powinna być określana 
jako temperatura próbki odpowiadająca ekstrapolowanemu początkowi odpowiedniego (endo-
termicznego) piku krzywej DSC, Te (onset) – rys. 7. W przypadku związków o niŜszej czysto-
ści, związków wielkocząsteczkowych (polimerów) oraz dla przemian polimorficznych jako 
temperaturę odpowiedniej (endotermicznej) przemiany przyjmuje się często umownie tempe-
raturę próbki odpowiadającą szczytowi piku, Tp krzywej DSC rejestrowanej przy stosowaniu 
umownych parametrów pomiaru, głównie szybkości ogrzewania – rys. 7. Temperaturę topnie-
nia związków małocząsteczkowych o wysokiej czystości, zawierających zanieczyszczenia eu-
tektyczne, określić moŜna stosując formalizm kriometryczny (wykorzystujący prawidłowości 
dotyczące obniŜenia temperatury krzepnięcia rozpuszczalnika w układzie eutektycznym). Jest 
on w DSC stosowany głównie do oznaczania czystości związków organicznych; omówiony 
jest w dalszej części publikacji. 
 Przy chłodzeniu w warunkach DSC stopy i roztwory ulegają zwykle przechłodzeniu. 
UniemoŜliwia to w zasadzie oznaczanie na tej drodze temperatury krystalizacji. Temperaturę 
początku krystalizacji roztworu przy jego chłodzeniu – temperaturę likwidusu układu wielo-
składnikowego, określić moŜna na podstawie krzywej DSC rejestrowanej przy ogrzewaniu 
układu, jako temperaturę próbki odpowiadającą ekstrapolowanemu końcowi odpowiedniego 
(ostatniego przy ogrzewaniu) piku krzywej DSC – rys. 8. 
 Oznaczanie „temperatury zeszklenia”, parametru materiałowego określanego angielskim 
terminem glass transition temperature, Tg, budzi kontrowersje. Wynikają one zarówno z me-
tastabilności stanu szklistego materii (ulegającej starzeniu fizycznemu), kinetycznego charak-
teru przemian witryfikacja ↔ dewitryfikacja (zeszklenie ↔ odszklenie) zachodzących w sze-
rokim zakresie temperatury, zaleŜnym od szybkości jej zmiany, jak i z odmienności terminów 
stosowanych zwyczajowo w języku polskim dla omawianych przemian w odniesieniu do 
szkieł nieorganicznych – transformacja stanu szklistego (transformacja szkła?) i szkieł orga-
nicznych (polimerów organicznych) – odszklenie/zeszklenie.  
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êxoêxoêxoêxo DSC (12°C/min): PE, BPA, Na2SO4DSC (12°C/min): PE, BPA, Na2SO4DSC (12°C/min): PE, BPA, Na2SO4DSC (12°C/min): PE, BPA, Na2SO4 15.03.2007 06:51:4815.03.2007 06:51:4815.03.2007 06:51:4815.03.2007 06:51:48

SSSSTATATATARRRR eeee SW 9.01 SW 9.01 SW 9.01 SW 9.01ICS O: AEICS O: AEICS O: AEICS O: AE      

Rys. 7. Krzywe DSC substancji ulegających endotermicznym przemianom fizycznym 
przy ogrzewaniu: PE – topnienie, Bisfenol A – topnienie, Na2SO4 – przemiana 
polimorficzna. Przykłady określania temperaturowych charakterystyk pików DSC 
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Rys. 8. Krzywe DSC układu fenol– woda, o zawartości wody około 5÷15 %(m/m).  
Temperatura próbki odpowiadająca ekstrapolowanemu końcowi piku krzywej 
DSC (Endset) jest temperaturą likwidusu badanego układu przy stosowanej  
w pomiarze szybkości ogrzewania. Określenie równowagowej temperatury  
likwidusu wymaga ekstrapolacji do zerowej szybkości ogrzewania. 

 
 Jako temperaturę zeszklenia – pojedynczą wartość charakteryzującą temperaturowy zakres 
przemiany – powinno się w zasadzie przyjmować temperaturę (umowną charakterystykę tem-
peraturową stopnia krzywej DSC) określoną przy chłodzeniu próbki z umowną szybkością, 
jako Ŝe zeszklenie to przejście w stan szklisty (witryfikacja).  
 Realizując pomiar DSC przy ogrzewaniu próbki materiału w stanie szklistym doprowadza 
się do transformacji stanu szklistego (przemiany szkła?) w stan ciekły (lub elastyczny). Za-
chodzącą wówczas przemianę powinno się więc nazywać odszkleniem (lub dewitryfikacją), 
a temperatury charakteryzujące jej (temperaturowy) zakres temperaturami odszklenia (dewi-
tryfikacji, transformacji…). 
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 Substancja występująca w (zawsze metastabilnym) stanie szklistym (szkło) ulega fizycz-
nemu starzeniu – w wyniku zachodzących procesów relaksacyjnych obniŜa się np. jej ental-
pia, zmierzając do wartości właściwej w danej temperaturze dla stanu krystalicznego (o ile 
moŜe on dla danej substancji występować). W wyniku fizycznego starzenia substancja osiąga 
stan (entalpii) taki, jaki miałaby przy przeprowadzeniu jej stopu w stan szklisty przy wolniej-
szym, niŜ oryginalnie zastosowane, chłodzeniu, gdy zeszkleniu ulega ona w niŜszych tempe-
raturach. Tę hipotetyczną temperaturę zeszklenia (fictive temperature) – Tg(h), określa się me-
todą „entalpową”, jako temperaturę punktu przecięcia funkcji opisujących zaleŜność entalpii 
próbki od temperatury w obszarach poniŜej i powyŜej zakresu temperaturowego przemiany 
[20] – rys. 9 i 10. Tak określana temperatura zeszklenia charakteryzuje tę przemianę analo-
gicznie do wyników pomiarów dylatometrycznych, oznacza się niŜsze wartości temperatury 
zeszklenia dla niŜszych szybkości chłodzenia stopu prowadzącego do przejścia substancji 
w stan szklisty oraz przy wydłuŜaniu czasu fizycznego starzenia szkła – rys. 10. 
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Rys. 9. Krzywa DSC dianowej Ŝywicy epoksydowej (Epidian 012) oraz krzywa zmian 
entalpii próbki – charakterystyki temperaturowe 
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Rys. 10. Krzywe DSC dianowej Ŝywicy epoksydowej (Epidian 010) oraz krzywe zmian 
entalpii próbek starzonych w temperaturze otoczenia: 1 – bezpośrednio po chło-
dzeniu, 2 – po 20 h starzenia, 3 – po 200 h starzenia  
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 Procedura oznaczania temperatury glass transition (odszklenia/zeszklenia) opisana w nor-
mie ASTM E 1356 [21] przewiduje zniszczenie istniejącego stanu szklistego przez ogrzanie 
próbki (z szybkością 10 °C·min–1) do temperatury co najmniej o 20 °C wyŜszej od Tg, następ-
cze utworzenie jej stanu szklistego przy chłodzeniu (z szybkością -20 °C·min–1) do temperatu-
ry niŜszej od temperaturowego zakresu przemiany o 50 °C i badanie jej odszklenia przy 
ogrzewaniu (z szybkością 10 °C·min–1)8). Jako temperaturę odszklenia/zeszklenia norma prze-
widuje przyjąć (preferuje) temperaturę Tm, odpowiadającą ½∆cp przemiany (midpoint). 

1.4.3. Przemiany chemiczne   

 Charakteryzowanie przemian chemicznych (zarówno reakcji rozkładu jak i syntezy) for-
malnymi charakterystykami temperaturowymi piku krzywej DSC jest całkowicie umowne. 
Charakterystyki te mogą bowiem mieć jedynie poprawność względną, i to pod warunkiem 
stosowania identycznych warunków/parametrów pomiarowych; dotyczy to oczywiście rów-
nieŜ termograwimetrii.  
 Przemiany chemiczne (reakcje chemiczne o określonej stechiometrii) powinny być charak-
teryzowane modelem (równaniem) kinetycznym i jego parametrami opisującymi zaleŜność 
szybkości reakcji oraz stopnia konwersji substratu (rozkład) lub substratów (synteza) od czasu 
i temperatury (oraz np. od zawartości katalizatora). Przykłady przebiegu i wyników badań ki-
netyki reakcji chemicznych w układach jednorodnych (homogennych) metodami termoanali-
tycznymi przedstawione są/będą w innych pracach autora [22–25]. 
 

1.5. Wzorcowanie w DSC   

 Wzorcowanie temperaturowe i cieplne w DSC przeprowadza się wykorzystując substancje 
o znanych temperaturach (i cieple) przemian fizycznych – substancje wzorcowe. 

1.5.1. Wzorcowanie cieplne   

 Wzorcowanie cieplne/kalorymetryczne róŜnicowego kalorymetru skaningowego ma za-
pewnić akceptowalną dokładność mierzonego strumienia cieplnego i efektów cieplnych. 
Wzorcowanie to przeprowadza się przy stałej szybkości ogrzewania, β = const > 0, głównie 
w oparciu o pomiary efektów cieplnych przemian fizycznych pierwszego rodzaju (topnień lub 
przemian polimorficznych) metali i/lub małocząsteczkowych substancji organicznych 
i nieorganicznych. We wzorcowaniu wykorzystuje się teŜ pomiary ciepła właściwego sub-
stancji o znanej zaleŜności ciepła właściwego od temperatury (głównie α-Al 2O3). Stosuje się 
równieŜ, gdy jest to technicznie moŜliwe, wzorcowanie oparte o energię elektryczną. Proce-
dura wzorcowania determinowana jest typem róŜnicowego kalorymetru skaningowego, po-
ziomem technicznym i rozwiązaniami zastosowanymi w oprogramowaniu sterującym jego 
pracą. Procedury wzorcowania cieplnego w DSC opisane są szczegółowo w pracach [9, 26]. 
 Czułość kalorymetryczna róŜnicowego kalorymetru skaningowego typu hf-DSC (stała k’ 
w równaniu (27)) zaleŜy od temperatury, rodzaju (składu, natęŜenia przepływu) atmosfery ga-
zowej pieca oraz od rodzaju (głównie od geometrii i pojemności cieplnej) naczyniek pomia-
rowych. Wymaga to przeprowadzania oddzielnego wzorcowania cieplnego w funkcji tempe-
ratury dla kaŜdej kombinacji ww. parametrów pomiarowych, co jest czasochłonne. W prakty-
ce stosowania DSC wygodnie jest więc opisać zaleŜność czułości kalorymetrycznej od para-
metrów pomiarowych i temperatury iloczynem stałych i funkcji zaleŜnych tylko od jednego 
parametru: 

k’ = k wz · k(T ) · k(G) · k(N) (28) 

                                                 
8) Dopuszcza się stosowanie innych szybkości ogrzewania i chłodzenia (musi to być raportowane) 



  
SAT'08 - DSC i TGA – Wojciech Balcerowiak  str. 16/28 

• k wz jest wartością czułości kalorymetrycznej w temperaturze przemiany (T wz) substancji 
wzorcowej przyjętej umownie za standardową i w warunkach pomiarowych (gaz, naczyń-
ko) przyjętych umownie za standardowe, 

• k(T ) jest stosunkiem czułości kalorymetrycznej w temperaturze T do czułości kaloryme-
trycznej w temperaturze T wz , 

• k(G) jest stosunkiem czułości kalorymetrycznej w gazie G do czułości kalorymetrycznej 
w gazie standardowym, 

• k(N) jest stosunkiem czułości kalorymetrycznej w naczyńku N do czułości kaloryme-
trycznej w naczyńku standardowym. 

Pozwala to przeprowadzać i okresowo sprawdzać wzorcowanie tylko dla jednego zestawu pa-
rametrów pomiarowych, przyjętych umownie za standardowe, a dla innych określać je na dro-
dze obliczeniowej, wykorzystując jednorazowo określone wartości odpowiednich stałych.  

1.5.2. Wzorcowanie temperaturowe   

 Wzorcowanie temperaturowe róŜnicowego kalorymetru skaningowego ma zapewnić ak-
ceptowalne co do dokładności przypisanie temperatury wskazywanej przez przyrząd tempera-
turze określanej przez tzw. punkty stałe skal temperatury, korzystnie temperaturze przemian 
fazowych substancji wzorcowych definiujących zbiór temperatur wzorcowych Międzynaro-
dowej Skali Temperatur, MST-90 [27]. PoniewaŜ jednak punkty MST-90 nie pokrywają rów-
nomiernie i odpowiednio gęsto osi temperatury, w praktyce do wzorcowania DSC stosuje się 
równieŜ inne substancje. 
 Wzorcowanie temperaturowe przeprowadza się w warunkach dynamicznych, tzn. przy sta-
łej szybkości ogrzewania, β = const > 0. Jako mierzoną temperaturę przemiany przyjmuje się 
temperaturę próbki odpowiadającą ekstrapolowanemu początkowi piku DSC przemiany, Te. 
Najpierw z zaleŜności Te od β:  

β  )()β( ee ⋅= ∆ TT τ  (29) 

określa się stałą czasową wyprzedzenia/opóźnienia temperaturowego, τ∆ w temperaturze Te. 
Następnie określa się zaleŜność τ∆ od temperatury przeprowadzając to postępowanie dla kilku 
substancji wzorcowych (o róŜnych temperaturach przemian). Finalnie określa się zaleŜną 
od temperatury róŜnicę prawdziwej temperatury przemian i wskazywanej przez róŜnicowy ka-
lorymetr skaningowy temperatury Te. Praktyczna procedura wzorcowania zaleŜna jest od 
rozwiązań i poziomu technicznego oprogramowania obsługującego róŜnicowy kalorymetr 
skaningowy. 

1.6. DSC w analityce składu   

 Analityka zajmuje się uzyskiwaniem informacji o układach materialnych, zwłaszcza 
o rodzaju i ilości (zawartości) ich składników, włącznie z ich przestrzennym uporządkowa-
niem i rozmieszczeniem, jak teŜ zmianami zachodzącymi w czasie; obejmuje ona równieŜ 
niezbędną do tego metodykę. Analityka składu obejmuje uzyskiwanie informacji o rodzaju 
i zawartości składników próbki – [28]. Zasadniczymi sygnałami wykorzystywanymi w anali-
tyce składu przy stosowaniu DSC są temperatura przemian fizycznych oraz efekty cieplne 
przemian. W analityce ilościowej wykorzystywane są głównie omówione poniŜej prawidło-
wości: stechiometryczna i kriometryczna.  

1.6.1. Prawidłowość stechiometryczna   

 JeŜeli składnik A mieszaniny jest substancją krystaliczną (o określonej modyfikacji krysta-
lograficznej) i tworzy izolowaną fazę rozproszoną w próbce, to całkowity efekt cieplny zwią-
zany z jego topnieniem lub przemianą polimorficzną, ∆hA jest proporcjonalny do zawartości 
tego składnika w próbce, wA: 
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gdzie M(A) jest masą cząsteczkową składnika A, a ∆HA molowym ciepłem odpowiedniej 
przemiany tego składnika; mS jest masą próbki analitycznej. 
 Analogiczna prawidłowość dotyczy równieŜ innych przemian fizycznych (sublimacja, pa-
rowanie) oraz przemian chemicznych o znanej stechiometrii. 
 W odniesieniu do polimerów semikrystalicznych i kompozytów polimerowych omawiana 
prawidłowość stechiometryczna wykorzystywana jest teŜ do oznaczania stopnia krystaliczno-
ści, wc,h i wc,h

* – [29]. Zagadnienie to omówione jest w pracy [30]. 

1.6.2. Prawidłowość kriometryczna   

 Równowagę w idealnym, binarnym (xA + xB = 1) układzie heterogenicznym pomiędzy 
czystym stałym rozpuszczalnikiem A oraz roztworem (nasyconym względem „A”), w którym 
ułamek molowy substancji rozpuszczonej B wynosi ∗

Bx  opisuje równanie Van’t Hoffa  
– np. [31, 32]: 
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gdzie o
tAH∆  jest molowym ciepłem topnienia czystej substancji A, o

tAT temperaturą jej topnie-
nia, ∗

tAT temperaturą równowagi fazowej układu, a R stałą gazową.  
 W temperaturze likwidusu układu, l

tA
∗T (i wyŜszej) ułamek molowy substancji rozpuszczo-

nej B wynosi xB = 1 – xA. W przypadku roztworu rozcieńczonego, tzn. gdy xB « 1 moŜliwe 
są następujące przybliŜenia: ln(1– xB) ≈ – xB oraz  o

tAtA TT ≈∗ . Równanie (31) upraszcza się 
wówczas do postaci: 
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wskazującej, Ŝe temperatura krzepnięcia określonego rozpuszczalnika z roztworu rozcieńczo-
nego jest właściwością koligatywną – jej obniŜenie w stosunku do temperatury krzepnięcia 
czystego rozpuszczalnika zaleŜy jedynie od liczby cząsteczek (ułamka molowego) substancji 
rozpuszczonej, a nie zaleŜy od ich rodzaju chemicznego. 
 Równanie (32) jest podstawą oznaczania metodą DSC sumy ułamków molowych zanie-
czyszczeń małocząsteczkowych substancji krystalicznych substancjami nielotnymi i nieroz-
puszczalnymi w ich stanie stałym, a całkowicie rozpuszczalnymi w ich stanie ciekłym. Rów-
nowagowa temperatura topnienia takiego pseudo-binarnego układu moŜe być bowiem opisana 
następującym równaniem: 

FH

xT
TT

1)(R
o
tA

B
2o

tAo
tA

f
tA ⋅

∆
⋅⋅−=∗  (33) 

gdzie F jest ułamkiem masowym roztworu (fazy ciekłej) w temperaturze f
tAS
∗= TT . 

 Równanie (33) przewiduje liniową zaleŜność równowagowej temperatury topnienia rozpa-
trywanego układu pseudo-binarnego, f

tA
∗T  od odwrotności ułamka masowego fazy ciekłej 

w tej temperaturze, z wartością rzędnej dla 1/F = 0 równą temperaturze topnienia czystego 
składnika A, o

tAT  i nachyleniem { o
tAB

2o
tA /)(R HxT ∆⋅⋅ }. Ułamek fazy ciekłej, FS odpowiada-

jący temperaturze próbki TS określa się pierwotnie na podstawie krzywej DSC (piku topnienia 
układu) jako FS = ∆hTs /∆hTk , gdzie ∆hTs jest wartością efektu cieplnego topnienia do tempera-
tury TS, a ∆hTk wartością całkowitego efektu cieplnego topnienia (do temperatury Tk). Następ-
nie oblicza się, np. wg procedury podanej w pracy [33], poprawkę (K) na nieuwzględnioną 
pierwotnie część efektu cieplnego topnienia, by zlinearyzować zaleŜność TS od 1/FS 
= (∆hTk + K)/(∆hTs +K). ZaleŜność ta umoŜliwia określenie w oparciu o wynik pojedynczego 
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pomiaru DSC: temperatury topnienia czystej substancji A (dla 1/F = 0), temperatury topnienia 
czyli temperatury likwidusu badanej próbki (dla 1/F = 1) oraz sumy ułamków molowych eu-
tektycznych zanieczyszczeń substancji A.  
 Omówione postępowanie zwane jest procedurą DSC PURITY. Jest oczywiste, Ŝe aby ją 
sensownie stosować spełnione muszą być załoŜenia pozwalające opisać równowagę układu 
równaniem (33), a pomiar DSC naleŜy prowadzić przy niskiej szybkości ogrzewania, by ak-
ceptowalnie niewielkie było odchylenie od stanu równowagi ciało stałe – ciecz badanego 
układu. Na rys. 11 przedstawiono przykład zastosowania omawianej procedury do próbki 
układu binarnego: dimetylotereftalanu zawierającego około 0,5 % kwasu benzoesowego. 

DSC  Purity
Purity 99,493 +/- 13,472e-03 mol%
Impurity 0,507 +/- 13,472e-03 mol%
T Fusion 140,63 °C
T Fusion 10% 138,63 °C
T Fusion Pure 140,85 +/- 3,62e-03 °C
Depression -0,22 °C
Correction 4,19 +/- 0,10 %
Delta H + Corr 167,43 J/g
Delta H + Corr 32,51 kJ/mol
Suggested Rate 0,40 °Cmin^-1
Cryos Constant 2,19 %/K
Heating Rate 1,00 °Cmin^-1

Sample: DMT  99,5% (4), 2,7900 mg Method Name: DSC N2 100. .150/1-BmW
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êxoêxoêxoêxo DSC Purity: DMT 99,5% (1°C/min)DSC Purity: DMT 99,5% (1°C/min)DSC Purity: DMT 99,5% (1°C/min)DSC Purity: DMT 99,5% (1°C/min) 14.03.2007 13:48:3714.03.2007 13:48:3714.03.2007 13:48:3714.03.2007 13:48:37
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Rys. 
 
 

11. Krzywa DSC próbki zanieczyszczonego eutektycznie dimetylotereftalanu,  
zarejestrowana przy szybkości ogrzewania β = 1 °C·min–1; DSC PURITY 

 

1.7. DSC – dane do analizy kinetycznej   

 Przedmiotem kinetyki chemicznej jest badanie szybkości reakcji chemicznych oraz wpły-
wu czynników fizykochemicznych (temperatury, ciśnienia, zawartości katalizatora) na ich 
szybkość. Przy ilościowym opisie kinetyki waŜne jest pojęcie chwilowej szybkości reakcji, 
zdefiniowanej (dla reakcji o określonej stechiometrii) jako szybkość zmian stęŜenia (zawarto-
ści) substratów/produktów w układzie od czasu [34]. Szybkość reakcji chemicznej moŜe być 
wyraŜona za pomocą ilościowych mierników postępu reakcji, np. stopnia przemiany (stopnia 
konwersji) substratu/substratów reakcji w produkt/produkty, α, zdefiniowanego jako: 

o

oα
n

nn −≡  (34) 

gdzie no jest początkową, a n chwilową liczbą moli substratu w układzie. Szybkość reakcji 
jest wówczas określona następująco: 

t

n

nt d

d1

d

dα

o
⋅−=  (35) 

Dane do analizy kinetycznej reakcji chemicznej stanowią wówczas szeregi wartości: α–t  
i/lub dα/dt–t lub dα/dt–α–t (dla T = const) albo α–T i/lub dα/dt–T lub dα/dt–α–t (dla 
β = const) oraz wartości początkowego i końcowego stopnia konwersji substratów (αo i αk). 
 W praktyce często nie mierzy się bezpośrednio stęŜeń składników w reagującym układzie 
lecz wielkości fizyczne zaleŜne od stęŜeń, które zmieniają się wraz ze zmianą składu miesza-
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niny reakcyjnej – z postępem reakcji lub których wartości są zaleŜne od chwilowej szybkości 
reakcji; mierzone parametry muszą być ilościowo i jednoznacznie zaleŜne od postępu reakcji.  
 W przypadku przeprowadzania reakcji w róŜnicowym kalorymetrze skaningowym (zarów-
no w warunkach izotermicznych, jak i nieizotermicznych) wielkością zaleŜną od chwilowej 
szybkości reakcji jest strumień ciepła związany z przemianą próbki (reakcją) – ΦAB (vide 
p. 1.3.2, str. 9). Jego wartość jest proporcjonalna do szybkości reakcji przy załoŜeniu nieza-
leŜności ciepła reakcji od temperatury. Stopień konwersji substratów reakcji, α jest wówczas 
określony zaleŜnością typu (20) lub analogiczną dla warunków izotermicznych. 
 
 
2. Termograwimetria   

 Termograwimetria oznacza technikę, którą określa się zmiany masy próbki występujące 
jako skutek narzuconego próbce reŜimu temperaturowego 9) lub którą mierzy się masę próbki 
w funkcji temperatury 10). Zalecenia ICTAC [10] sugerują stosowanie skrótu TGA (Thermo-
gravimetric Analysis) zamiast dotychczas proponowanego TG, dla uniknięcia nieporozumień 
(w mowie) – symbolem Tg oznacza się bowiem powszechnie temperaturę zeszklenia (glass 
transition temperature). 
 MoŜliwe są róŜne konfiguracje termowagi – układy pionowe: V(1) lub V(2) albo układ po-
ziomy H(3) – rys. 12. Gaz płuczący piec (gdy nie prowadzi się pomiaru TG w próŜni) prze-
pływa zwykle w kierunku od wagi do pieca. ZałoŜony reŜim temperaturowy realizuje się sto-
sując odpowiedni programator i regulator temperatury.  
 

V(1)

WAGA

S

V(2)

WAGA

S

WAGAS

H(3)

 

Rys. 12. Ideowy schemat klasycznych typów termowag; układy waga – piec – próbka 
 

 Zdecydowaną większość pomiarów termograwimetrycznych realizuje się ogrzewając ba-
daną próbkę, w atmosferze gazowej o określonym składzie, stosując program zmian tempera-
tury z góry ustalony, niezaleŜny od zachowania się (zmian właściwości) próbki w pomiarze. 
Najczęściej stosuje się program temperaturowy zakładający zmianę (wzrost) temperatury 
ze stałą szybkością, β = ∆T/∆t = const > 0. Ale stosuje się teŜ programy wielosegmentowe, 
np.: ogrzewanie + izoterma, czy ogrzewanie + chłodzenie (+ ewentualnie zmiana składu at-
mosfery gazowej) + ogrzewanie. 
 Nieklasyczne sposoby realizacji pomiarów termograwimetrycznych polegają na ogrzewa-
niu próbki w sposób zaleŜny od jej zachowania się w trakcie pomiaru. Te operacyjne modyfi-
kacje pomiarowe określa się w analizie termicznej angielskim terminem Controlled Rate 
Thermal Analysis (CRTA) – [7] lub Sample Controlled Thermal Analysis (SCTA) – [10]. 

                                                 
9) Thermogravimetry (TG) means a technique in which the change of the sample mass is analysed 

while it is subjected to a temperature regime – [7] 
10)  Thermogravimetry (TG) or Thermogravimetric Analysis (TGA), a technique where mass is deter-

mined as a function of temperature [10] 
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Pomiary techniką CRTA/SCTA w termograwimetrii (CRTG/SCTG) polegają albo na takiej 
regulacji temperatury, by szybkość zmiany (zwykle ubytku) masy próbki w czasie przemiany 
(odwracalnej reakcji chemicznej) była stała − przyjmowała wartości nie wyŜsze, niŜ zapro-
gramowana wartość progowa, albo na przyjętym arbitralnie skokowym obniŜeniu szybkości 
ogrzewania w czasie zachodzenia przemiany związanej ze zmianą masy próbki. 

2.1. TG – krzywa termograwimetryczna 

 Wynikiem pomiaru termograwimetrycznego jest krzywa termograwimetryczna (krzywa 
TG) – zaleŜność masy próbki od czasu/temperatury. Jej pochodna to tzw. krzywa DTG. 

2.2. TG – próbka   

 W czasie ogrzewania próbka musi lub moŜe ulegać przemianom fizycznym lub chemicz-
nym. W przemianach chemicznych mogą brać udział składniki atmosfery gazowej (oraz rów-
nieŜ materiał naczyńka pomiarowego!). Zachowanie się badanej próbki w pomiarze termo-
grawimetrycznym zaleŜy od wielu czynników – parametrów pomiarowych. Zasadnicze zna-
czenie mają następujące parametry pomiaru: 

o wielkość próbki analitycznej (masa, objętość), 
o materiał i geometria naczyńka pomiarowego, 
o szybkość ogrzewania (program, reŜim temperaturowy), 
o rodzaj atmosfery gazowej (skład, ciśnienie, przepływ), 
o zewnętrzne pole magnetyczne (natęŜenie, kierunek/zwrot linii sił pola). 

Dobierając te parametry pomiaru wpływa się na rodzaj i szybkość przemian próbki, wymusza 
przemiany poŜądane, hamuje (lub eliminuje) inne. Pozwala to uzyskiwać termograwime-
trycznie informacje o próbce – jej składzie, temperaturze i kinetyce przemian, pozwala teŜ 
oznaczać niektóre właściwości czy parametry fizykochemiczne materiału próbki.  

2.3. TG – masa   

 Ogrzewana w termowadze próbka znajduje się w polach siłowych: grawitacyjnym, magne-
tycznym oraz aerodynamicznym (przepływającego ośrodka gazowego). Waga rejestruje wy-
padkową sił działających na układ próbki: 

H
FFFFFF
rrrrrr

++++=
baNSΣ

 (36) 

gdzie: ( ) gTmTF
rr

⋅=
SS

)(  – cięŜar próbki, 

gmF
rr

⋅=
NN

 – suma cięŜaru naczyńka pomiarowego i szalki wagi, 

)D z,ag ( f)(
Na

rr
,TTF =  – siła aerodynamiczna, 

gTdVTVTF
rr

⋅⋅+−= )(])([ )(
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 – siła aerostatyczna (wyporności), 

 ) ,( f)( HTTF
H

rr
= – siła wynikająca z działania pola magnetycznego, 

 H  – natęŜenie zewnętrznego pola magnetycznego, 
 mS  – masa próbki, 
 mN – suma mas naczyńka pomiarowego i szalki wagi, 
 V… – objętość …,  
 dg – gęstość gazu, 
 DN – parametry geometryczne układu próbki, 
g
r

 – przyspieszenie ziemskie. 
 Składniki aerodynamiczny, Fa i aerostatyczny (wypornościowy), Fb mają znaczenie zaw-
sze, bez względu na układ termowagi, gdy pomiar realizuje się w (dynamicznym) ośrodku ga-
zowym [35]. Składnik magnetyczny, Fm ma znaczenie, gdy stosuje się stałe zewnętrzne pole 
magnetyczne (→ termomagnetometria – [36]).  
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 Aby na podstawie wskazań wagi wnioskować wyłącznie o masie próbki, mS(T)β 11), naleŜy 
od FΣ odjąć wektorowo składniki FN, Fa, Fb i FH. Określa się je łącznie wykonując „ślepą 
próbę” – pomiar blank. Pomiar blank wykonuje się w warunkach pomiarowych (gaz, β, na-
czyńko) zwykle dla pustego naczyńka pomiarowego (mo = 0), rzadziej dla próbki termicznie 
biernej o masie mo = const ≠ f(T). W czasie takiego pomiaru na układ próbki działa siła o nas-
tępujących składnikach: 

HFFFFF
rrrrr

+++= baNo  (37) 

Zaniedbując objętość próbki, czyli przyjmując, Ŝe VS ≅ 0, mamy wówczas: 
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 (38) 

 Rys. 13 stanowi ilustrację omawianych prawidłowości – przedstawia krzywe TG naftalenu 
przed i po korekcji blank. 

Method Name: TG Al2O3 air 25..250/12

TG bez korekcji blankTG z korekcja blank
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Rys. 13. Krzywe TG naftalenu – z korekcją „blank” i bez tej korekcji oraz krzywa blank; 
atmosfera powietrza, β = 12 °C·min–1, tygiel Al2O3 (70 µl), mS ≈ 1 mg 

2.4. TG – temperatura   

 Oczekuje się, Ŝe temperatura próbki będzie zgodna z programem temperaturowym: 

Tβ = To + β · t (39) 

PoniewaŜ jednak do sterowania pracą regulatora temperatury pieca termowagi nie wykorzy-
stuje się (bezpośrednio) temperatury próbki, oczekiwanie to moŜe być spełnione jedynie 
w zakresach temperatury, w których próbka jest termicznie bierna, tzn. nie zachodzą w niej 
przemiany fizyczne lub chemiczne związane z wydzielaniem lub pochłanianiem ciepła (egzo 
lub endotermiczne) zaburzające stacjonarny stan wymiany ciepła pomiędzy piecem, a próbką. 
 Temperaturę próbki określa się na podstawie sygnału czujnika temperaturowego – tego 
samego, który steruje pracą regulatora temperatury albo innego, umieszczonego np. w pobliŜu 
próbki, zaleŜnie od konstrukcji termowagi. 
 Rys. 14 przedstawia ideowy schemat układu piec – próbka, dla przedstawionych poniŜej 
rozwaŜań dotyczących temperatury próbki. Parametry tego układu, mające istotny wpływ na 
temperaturę próbki, na jej zgodność z wymaganiami programu temperaturowego, to: 

                                                 
11)  Zapis mS(T)β oznacza, Ŝe o masie próbki i jej zaleŜności od temperatury wnioskuje się na podsta-

wie pomiaru TG realizowanego przy stosowaniu reŜimu temperaturowego „β”  
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o temperatura pieca, TF, 
o próbka (pojemność cieplna, kolor, przewodnictwo cieplne, przemiany), 
o naczyńko pomiarowe (pojemność i przewodnictwo cieplne, kolor), 
o szalka wagi (pojemność i przewodnictwo cieplne, kolor), 
o ośrodek gazowy (przewodnictwo cieplne gazu) 

 Aby przy ogrzewaniu termicznie biernej próbki, o pojemności cieplnej układu próbki CΣS 

(vide rys. 14) jej temperatura zmieniała się dla określonych parametrów pomiarowych (na-
czyńko, gaz, szybkość ogrzewania β > 0) zgodnie z programem temperaturowym temperatura 
pieca musi przyjmować wartości wyŜsze od Tβ o ∆βT : 

TF = Tβ + ∆βT (40) 

 Ze względu na zmianę z temperaturą udziałów poszczególnych sposobów przekazywania 
(wymiany) ciepła od pieca do układu próbki (przewodzenie, promieniowanie) wyprzedzenie 
temperaturowe pieca, ∆βT nie ma dla określonej szybkości ogrzewania wartości stałej lecz za-
leŜy od temperatury (vide rys. 5, str. 11): 

∆βT = ∆βT(T ) (41) 

ZaleŜność ta musi być dla konkretnej termowagi określona doświadczalnie, odpowiednim 
wzorcowaniem temperaturowym. 
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Rys. 14. Ideowy schemat układu piec – próbka termowagi dla rozwaŜań dotyczących tem-
peratury próbki; (próbka + naczyńko + szalka wagi) = układ próbki o łącznej po-
jemności cieplnej CΣS, Φ FS – strumień ciepła od pieca do układu próbki 

 Wielkość strumienia ciepła, (Φ FS – rys. 14) potrzebnego do zmian temperatury układu 
próbki, o pojemności cieplnej CΣS, z szybkością β = const, jest w warunkach stacjonarnej 
wymiany ciepła proporcjonalna do tej szybkości: 

Φ FS = CΣS · β (42) 

Wynika z tego, Ŝe wyprzedzenie temperaturowe pieca termowagi zaleŜy równieŜ od: 
o wymaganej szybkości ogrzewania próbki, 
o pojemności cieplnej układu próbki. 

Istotnym czynnikiem określającym wartość tego wyprzedzenia temperaturowego, szczególnie 
w zakresie stosunkowo niskich temperatur (T ≲ 400 °C), w którym wymiana ciepła między 
piecem, a układem próbki odbywa się głównie przez przewodzenie przez gaz, jest ponadto 
przewodnictwo cieplne ośrodka gazowego pieca termowagi. 
 Dla określonych materialnych warunków pomiaru (rodzaj atmosfery gazowej w piecu, ro-
dzaj naczyńka pomiarowego oraz pojemność cieplna układu próbki) czyli dla G = const 
i N = const, zaleŜność wyprzedzenia temperaturowego ∆βT od szybkości ogrzewania i tempe-
ratury zapisać moŜna jako iloczyn szybkości ogrzewania i temperaturowej funkcji stałej cza-
sowej wyprzedzenia temperaturowego, τ∆ od temperatury:  
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∆βT (β,T )G,N = β · τ∆(T )G,N . (43) 

Przyjmując jakieś (określone przez G1 i N1) materialne warunki pomiaru za standardowe za-
leŜność wyprzedzenia temperaturowego pieca, ∆βT od szybkości ogrzewania i temperatury 
dla dowolnych innych materialnych warunków pomiaru (określonych przez G2 i N2) zapisać 
moŜna następująco: 

∆βT (β,T )G2,N2 = β · τ∆(T )G1,N1 · KG2 · KN2 , (44) 

gdzie KG2 i KN2 są bezwymiarowymi współczynnikami zdefiniowanymi jako: 
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Dla określonej termowagi muszą one być określone doświadczalnie. 
 PowyŜszy model matematyczny zapewnia zgodność temperatury termicznie biernej próbki 
z temperaturą wymaganą programem temperaturowym, TS(t) = Tβ(t), dla dowolnych parame-
trów pomiarowych, gdy regulacja temperatury pieca realizowana jest zgodnie z zaleŜnością 
(40). W praktyce pozwala to wykorzystywać wyniki wzorcowania temperaturowego prze-
prowadzonego jedynie dla materialnych warunków pomiarowych przyjętych umownie 
za standardowe do warunków innych.  
 W zakresie temperatury, w którym próbka nie jest termicznie bierna, lecz ulega przemianie 
związanej z wydzielaniem lub pochłanianiem ciepła (nawet, gdy masa próbki pozostaje stała) 
szybkość zmian jej temperatury jest róŜna od średniej szybkości ogrzewania: 

t

T

t

T

∆
∆≡β≠

d

d S  (46) 

i tym samym temperatura próbki jest róŜna od temperatury wymaganej programem tempera-
turowym: TS(t) ≠ Tβ(t) – vide rys. 6, str. 12. 

2.5. TG – wzorcowanie   

Wzorcowanie temperaturowe termowag przeprowadza się w warunkach dynamicznych 
(β = const > 0) wykorzystując substancje wzorcowe o znanych temperaturach przemian fi-
zycznych. Z punktu widzenia rodzaju substancji przydatnych do wzorcowania temperatury 
inaczej traktować trzeba termowagi pozwalające przeprowadzać jednocześnie z pomiarem TG 
pomiar DTA lub DSC oraz termowagi nie dające takiej moŜliwości. 

W przypadku termowag umoŜliwiających jednoczesny pomiar TG–DTA/DSC do wzor-
cowania temperaturowego stosowane być mogą substancje wzorcowe o znanych temperatu-
rach przemian fazowych pierwszego rodzaju (topnienie, przemiany polimorficzne); stosuje się 
głównie czyste metale o znanych temperaturach topnienia: In (156,6°C), Sn (231,9°C), 
Pb (327,5°C), Zn (419,5°C), Al (660,3°C), Ag (961,8°C), Au (1064,2°C). 
 W przypadku termowag nie umoŜliwiających jednoczesnych pomiarów TG–DTA/DSC 
do wzorcowania temperaturowego stosuje się materiały ferromagnetyczne o znanych tempe-
raturach punktu Curie (przemiana ferromagnetyku w paramagnetyk). Pomiary termograwime-
tryczne prowadzi się wówczas w zewnętrznym polu magnetycznym magnesu stałego (termo-
magnetometria – [36]). 
 W pomiarze wzorcującym substancja wzorcowa pełni rolę „wewnętrznego” termometru 
próbki – wskazuje jej temperaturę w punkcie przemiany. Według tej (znanej) wartości wzor-
cuje się czujnik temperaturowy, na podstawie wskazań którego określa się temperaturę prób-
ki. UŜycie kilku substancji wzorcowych, o róŜnych temperaturach przemian, pozwala wzor-
cować termowagę w całym zakresie temperatur jej pracy. 
 Stała czasowa wyprzedzenia temperaturowego i jej zaleŜność od temperatury, dla mate-
rialnych warunków pomiarowych stosowanych w pomiarach wzorcujących, moŜe być obli-
czona wg równania (43) juŜ na podstawie wyników wzorcowania temperaturowego przepro-
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wadzonego dla jednej wartości szybkości ogrzewania β1. Logiczniej jednak jest przeprowa-
dzić najpierw określenie zaleŜności stałej czasowej wyprzedzenia temperaturowego od tempe-
ratury, a następczo, wykorzystując juŜ jego wyniki, przeprowadzić „zwykłe” wzorcowanie 
temperaturowe termowagi. Stałą czasową wyprzedzenia temperaturowego, w temperaturze T1, 
τ∆(T1) określa się na podstawie serii pomiarów wzorcujących, wykonanych przy róŜnych 
szybkościach ogrzewania (minimum dwóch) dla tej samej przemiany substancji wzorcowej, 
jako nachylenie prostej aproksymującej zaleŜność mierzonej temperatury badanej przemiany, 
Tm od szybkości ogrzewania, β: 

β
)(τ m

1 ∆
∆

=∆

T
T  (47) 

UŜycie kilku substancji wzorcowych, o róŜnych temperaturach przemian, pozwala wyznaczyć 
zaleŜność stałej czasowej wyprzedzenia temperaturowego od temperatury w całym zakresie 
temperatur pracy termowagi. 
 NiezaleŜnie określa się, przy stosowaniu jednej szybkości ogrzewania, wartości współ-
czynników KG i KN, zdefiniowanych zaleŜnościami (45), dla materialnych warunków pomia-
rowych innych, niŜ przyjęte umownie jako standardowe. 

Uwagi dotyczące temperatury w termograwimetrii   

• Nie ma czysto termograwimetrycznego wzorca temperatury – substancji o punkcie zmia-
ny masy. 

• Oś temperatury jest zwykle w termograwimetrii wyskalowana gorzej, niŜ w róŜnicowej 
kalorymetrii skaningowej. Główną tego przyczyną jest realizacja wymiany ciepła między 
piecem, a próbką przez ośrodek gazowy (przewodzenie i promieniowanie), a nie jak 
w DSC głównie na drodze przewodzenia przez ciało stałe.  

• Przy stosowaniu termograwimetrii w analityce składu (oznaczanie zawartości składników) 
dokładność pomiaru temperatury nie jest istotna – istotna jest powtarzalność. Wysoka do-
kładność pomiaru (określenia) temperatury jest natomiast konieczna przy analizie kine-
tycznej przemian chemicznych czy przy oznaczaniu temperaturowych charakterystyk (pa-
rametrów) materiałów, np. mierników ich stabilności termicznej. 

• W termowadze niezbędny jest tylko jeden czujnik temperatury – do sterowania pracą re-
gulatora temperatury. Czujnik temperatury mierzący bezpośrednio temperaturę próbki nie 
jest potrzebny. JeŜeli jest stosowany, to jedynie dla jednoczesnego pomiaru termome-
trycznego (krzywa ogrzewania/chłodzenia lub DTA). 

• Dowodem poprawności wzorcowania temperaturowego termowagi, w tym właściwego 
uwzględnienia zaleŜności gradientu temperatury między próbką, a czujnikiem temperatu-
rowym (na podstawie sygnału którego określa się jej temperaturę) od szybkości ogrzewa-
nia, jest uzyskiwanie dokładnych i niezaleŜnych od szybkości ogrzewania wyników ozna-
czeń temperatur przemian fizycznych, takich jak topnienie czy przemiana ferromagnetyka 
w paramagnetyk.  

2.6. TG – analityka składu   

 Zasadniczymi sygnałami wykorzystywanym w analityce składu przy stosowaniu termo-
grawimetrii są etapy zmiany (głównie ubytku) masy próbki. W ilościowej analityce składu 
wykorzystuje się głównie następującą prawidłowość stechiometryczną: jeŜeli stały/ciekły 
składnik A próbki ulega przemianie o stechiometrii: 

νA A → νB B + νC C(gaz), 
to przy stopniu konwersji substratu reakcji α = 1 ubytek masy próbki, ∆mC jest proporcjonal-
ny do zawartości (ułamka masowego) składnika A w próbce: 
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gdzie M(A) i M(C) oznaczają masy cząsteczkowe związków A i C, a mS masę próbki . 
 Pomiary termograwimetryczne prowadzi się najczęściej przy stałej wartości szybkości 
ogrzewania, β > 0, w dynamicznej (przepływowej) atmosferze gazowej, pod ciśnieniem at-
mosferycznym. Rzadziej realizuje się je pod próŜnią albo w atmosferze statycznej (samogene-
rującej się) stosując wówczas naczyńka labiryntowe lub naczyńka Knudsena (efuzja [32]). 
Chemiczny skład atmosfery gazowej jest istotnym parametrem pomiaru – w wielu przypad-
kach determinuje on rodzaj chemicznych reakcji próbki, szczególnie dla związków organicz-
nych. Wykorzystuje się to w analityce składu np. kompozycji i kompozytów polimerowych. 
Na rys. 15 przedstawiono przykład pomiaru TG umoŜliwiającego ilościową analizę składu 
kompozycji (PE + kreda + sadza) dzięki zmianie rodzaju atmosfery gazowej. Pomiar TG re-
alizowano przy stałej szybkości ogrzewania, do temperatury 825 °C w dynamicznej atmosfe-
rze azotu, a następnie w atmosferze powietrza. Pozwala to oznaczyć zawartość wilgoci, poli-
meru, CaCO3 oraz sadzy w badanej próbce. Podobną metodykę pomiaru TG stosuje się po-
wszechnie w ilościowej analizie składu mieszanek gumowych i gumy.  
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Rys. 15. Krzywe TG i DTG kompozycji polimerowej (PE + kreda + sadza);  
atmosfera azotu, a od 825 °C powietrza, β = 24 °C·min–1. Wynik oznaczenia za-
wartości składników: wilgoć = 0,3%, PE = 31,6%, CaCO3 = 38,0%, Xn = 1,2% 
(→ kreda = CaCO3 + Xn = 39,2%; vide [41]), sadza = 28,9%. 

 
 Jakościową analizę składu układów wieloskładnikowych przy stosowaniu termograwime-
trii opiera się o stwierdzenie występowania (przy odpowiednim ogrzewaniu) etapów ubytku 
masy zinterpretowanych jako powodowane przez określone reakcje składników próbki. Przy-
kłady takiego wykorzystania termograwimetrii przedstawione są w pracach [37–42]. Przykład 
komplementarnego wykorzystania DSC i TGA (analiza specjacyjna wody w makroporowa-
tym kationicie sulfonowym) przedstawiony jest w pracy [43]. 

2.7. TG – dane do analizy kinetycznej   

 W przypadku przeprowadzania reakcji chemicznej typu termicznego rozkładu:  A(s/c) → 
B(s/c) + C/D(g), np. CaCO3 → CaO + CO2 [41, 44] A(s/c) → B/C(g), np.  
2 N(CH3)(C4H9)3Cl → CH3Cl + N(C4H9)3 + C4H9Cl + N(CH3)(C4H9)2 [24] albo typu syntezy: 
A(s/c) + B/C(g) → D(s/c), np. CaO + (SO2 + ½O2) → CaSO4 [45], wielkością fizyczną zaleŜ-
ną od stopnia konwersji substratu/substratów reakcji, α, moŜe być masa.  
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 JeŜeli produktem lub substratem reakcji jest gaz (substancja lotna w temperaturze powsta-
wania) lub mieszanina gazów o stałym składzie, to chwilowy stopień konwersji substratu re-
akcji, α, moŜe być określony na podstawie wielkości zmiany masy (próbki) do czasu t, mo–mt, 
w stosunku do wielkości zmiany masy odpowiadającej całkowitej konwersji substratu, mo–mf: 

fo

oα
mm

mm t

−
−=  (49) 

 Dane do analizy kinetycznej omawianych typów reakcji chemicznych stanowią wówczas 
szeregi par wartości:  α–t  (dla T = const) albo α–T (dla β = const).  
 
Zobacz równieŜ uwagi w p. 1.7, str. 18.  
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