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1. Wprowadzenie  
 

Metody analizy termicznej (TA) dostarczają szeregu informacji nt. zmian wybranych 
właściwości substancji pod wpływem zmieniającej się w określony sposób temperatury. 
Spośród różnych materiałów związki organiczne, zarówno mało- jak i wielkocząsteczkowe, 
stanowią jedną z najpowszechniej badanych za pomocą metod analizy termicznej grup 
materiałów. Podstawowe znaczenie dla charakterystyki związków organicznych ma 
określenie takich ich parametrów termicznych, jak temperatura zeszklenia, topnienia, 
rozkładu, określonych ubytków masy czy przemian polimorficznych - decydują one często o 
jakości produktu. Zasadnicze znaczenie mają badania dotyczące oznaczania ciepła topnienia, 
krystalizacji, przemian polimorficznych oraz ciepła właściwego. Parametry te odnoszą się 
zarówno do samych materiałów organicznych, jak i do ich historii, tj. sposobu wytwarzania i 
ew. dalszego przetwórstwa [1-10]. Obecnie duże zainteresowanie towarzyszy 
nanomateriałom, w tym nanokompozytom polimerowym o podwyższonej stabilności 
termicznej i obniżonej palności; ocena ich właściwości przy zastosowaniu metod analizy 
termicznej pozwala na określenie roli nanododatków, jak również szeregu zależności typu 
(nano)struktura-właściwości [11-13].  

Przedmiotem intensywnych badań są zjawiska rozkładu termicznego - wynika to z 
takiego rozpatrywania procesu rozkładu, w którym cele nauk podstawowych są 
komplementarnie traktowane z aspektami użytkowymi oraz technologicznymi. Z punktu 
widzenia badań podstawowych degradacja termiczna związku wielkocząsteczkowego to 
skomplikowany proces przebiegający w układzie heterofazowym, na przebieg którego składa 
się szereg etapów (reakcji elementarnych). Na przebieg procesu degradacji wywierają wpływ 
różne czynniki, które związane są z naturą próbki, samego procesu oraz otoczenia 
determinowanego aparaturą pomiarową. Krzywa analizy termicznej, będąca wynikiem 
pomiaru przy użyciu metod analizy termicznej, stanowi obraz sumy wszelkich zjawisk 
elementarnych i wtórnych, zachodzących w czasie procesu. Pełniejszą analizę zachodzących 
przemian umożliwia zastosowanie metod pozwalających na detekcję lotnych produktów 
rozkładu, analizę pozostałości, jak i określenie podstawowych parametrów kinetycznych 
procesu. 

 Ze względów technologicznych i użytkowych zbadanie przebiegu procesu degradacji 
ma podstawowe znaczenie w dwóch ujęciach. Pierwsze dotyczy problemu stabilizowania 
polimeru  w celu  otrzymania nowych materiałów o pożądanych własnościach termicznych, 
zdolnych spełnić wymagania współczesnej inżynierii materiałowej. Rola i działanie 
stabilizatora może być tym efektywniejsze, im pełniej w jego projektowaniu uwzględniono 
mechanizm procesu degradacji. Używane dotychczas stabilizatory zaproponowane zostały na 
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drodze empirycznej; wydaje się, że następne generacje tych połączeń powstaną w sposób 
świadomy, z wykorzystaniem informacji dotyczących mechanizmu rozkładu. Druga 
koncepcja badań procesu degradacji koncentruje się na problemie rozkładu bądź powtórnego 
wykorzystania odpadów z tworzyw; oba zagadnienia nie wykluczają się, a raczej uzupełniają.  

Oba ujęcia wymagają zastosowania metod analizy termicznej. Jednak na podstawie 
wyłącznie krzywych analizy termicznej trudno wnioskować o rzeczywistym mechanizmie 
procesu rozkładu, obejmującym reakcje zachodzące na poziomie molekularnym. Dlatego 
metody analizy termicznej uzupełnia się w układzie „on-line” technikami umożliwiającymi 
analizę lotnych produktów rozkładu lub stałej pozostałości [14].  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych zastosowań analizy termicznej 
do badania niskocząsteczkowych związków organicznych i polimerów. Ukazane zostaną 
przykłady badań  TA substancji stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i 
tworzyw sztucznych. Przedstawione będą także zagadnienia związane z charakteryzowaniem 
wieloskładnikowych kompozytów polimerowych oraz  z wykorzystaniem metod analizy 
termicznej w technologii recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. 
 
2. Zastosowanie  metod analizy termicznej w badaniach substancji 

farmaceutycznych 
 

W przemyśle farmaceutycznym  analiza termiczna znalazła szerokie zastosowanie do 
m.in. charakteryzowania substancji stosowanych jako składniki leków, określania ich 
czystości, kompatybilności i stabilności termicznej. Szczególnie istotne z punktu widzenia 
analizy jakości jest kontrolowanie własności wytwarzanych w czasie procesu produkcyjnego 
substancji leczniczych.  

W przemyśle farmaceutycznym metody analizy termicznej (przede wszystkim metody 
różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TG)) stosowane są do: 

− pomiaru temperatury  i ciepła topnienia, 
− wyznaczania czystości substancji farmaceutycznych, 
− badania związków cząsteczkowych,  
− badania przemian polimorficznych, 
− określania kompatybilności,  
− wyznaczania stabilności termicznej,  
− ilościowego oznaczania wody krystalizacyjnej i wody zaabsorbowanej,  
− badania czynności optycznej. 

 
 

2.1. Pomiar temperatury i ciepła topnienia 
 

Jedną z zasadniczych cech każdego związku jest jego temperatura topnienia, którą 
można wyznaczyć za pomocą metody różnicowej analizy termicznej (DTA) lub DSC.  W 
porównaniu do innych metod stosowanych do wyznaczania temperatury topnienia, pomiary 
przy użyciu metod analizy termicznej przeprowadzane są w stałych warunkach (stała 
szybkość ogrzewania), są znacznie szybsze i bardziej precyzyjne, ponadto do pomiaru 
wystarczająca jest bardzo niewielka ilość (kilka mg) badanej substancji. Dodatkowo na 
podstawie kształtu piku możliwe jest wnioskowanie o obecności innych związków  w 
substancji badanej – rys.1.  
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Rys. 1. Wyznaczanie temperatury topnienia kwasu acetylosalicylowego (Aspiryny®) 

 
Ciepło topnienia jest wyznaczane z pola powierzchni zawartego pomiędzy konturem 

piku a linią bazową. Topnienie może być badane z wystarczającą precyzją nawet wówczas, 
gdy podczas tego procesu zachodzi jednocześnie dekompozycja związku – zjawisko to 
występuje zwłaszcza w odniesieniu do związków organicznych. Znając ciepło topnienia 
badanej substancji można wyznaczyć jej stopień krystaliczności wc: 
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mHΔ – ciepło topnienia substancji badanej, 
0
mHΔ – ciepło topnienia substancji całkowicie krystalicznej ( %100=Cw ). 

Na podstawie znajomości wartości stopnia krystaliczności badanej substancji można 
wnioskować o jej rozpuszczalności (większy udział fazy amorficznej powoduje zazwyczaj 
lepszą rozpuszczalność).  

 
 

2.2. Wyznaczanie czystości leków i dodatków 
 

 
Określenie stopnia czystości substancji stosowanych w farmakologii jest ważne ze 

względu na ich aktywność farmaceutyczną i bezpieczeństwo stosowania. Czystość 
zdefiniowana jako ułamek molowy może być wyznaczona przy pomocy metody DSC nawet 
wówczas, gdy rodzaj zanieczyszczeń nie jest  znany. Obniżenie wartości temperatury 
topnienia substancji zawierającej zanieczyszczenia  zależy od ułamka molowego 
zanieczyszczeń - równanie van`t Hoffa: 
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gdzie: ΔT – różnica temperatur pomiędzy czystą substancją a badaną próbką, R – stała 
gazowa, H0 – ciepło topnienia, X – ułamek molowy zanieczyszczeń. 
 

Na rysunku 2 przedstawiono topnienie czystej próbki fenacetyny i próbki 
zanieczyszczonej [26].  

 
Rys. 2. Krzywe DSC fenacetyny i jej mieszanin z kwasem 4-aminobenzeno-sulfonowym : 1 – 

fenacetyna, 2 – fenacetyna-0,7 % mol kwasu 4-aminobenzenosulfonowego, 3 – fenacetyna-2 
% mol kwasu 4-aminobenzenosulfonowego  

 
 

Analizując pik topnienia substancji zanieczyszczonej na wykresie głównym można 
zauważyć jego przesunięcie w stronę niższych temperatur w porównaniu z pikiem topnienia 
czystej próbki. Drugi wykres (pomocniczy) na rys. 2 przedstawia zależność równowagowej 
temperatury topnienia od odwrotności frakcji stopionej 1/F. Po linearyzacji krzywej metodami 
numerycznymi  i ekstrapolacji można wyznaczyć temperaturę topnienia czystej substancji 
(punkt przecięcia osi Y) oraz z nachylenia prostej ilość zanieczyszczeń.    

Wyznaczanie czystości  przy użyciu metody DSC daje szybkie i precyzyjne wyniki. 
Metoda ta może być jednak stosowana  tylko w ściśle określonych warunkach; ilość 
zanieczyszczeń nie powinna przekracza 5%. 

 
 

2.3. Związki cząsteczkowe i diagramy fazowe 
 
 

Związki cząsteczkowe są wytwarzane w celu zmiany rozpuszczalności lub absorpcji 
wzorców oraz dla zwiększenia ich stabilności termicznej. Korzystne proporcje składu 
związków cząsteczkowych i tworzenie się nowych może być wyznaczone przy użyciu metod 
DSC i DTA. Metody te stosowane są także do wyznaczania diagramów fazowych dwóch lub 
więcej związków.  

Przykładowe krzywe DSC tolbutamidu (TBA) i jego mieszanin z glikolem 
polietylenowym (PEG) o ciężarze cząsteczkowym 6000 zestawiono na rys. 3 
 



 

5 
 

 
Rys. 3.  Krzywe DSC tolbutamidu i jego mieszanin z glikolem polietylenowym (PEG) o ciężarze 

cząsteczkowym 6000: 1 – 30%tolbutamid/70% PEG, 2 – PEG, 3 – tolbutamid 
 

Przygotowanie próbek objęło sporządzenie mieszanin o różnych udziałach 
poszczególnych substancji; następnie przeprowadzono pomiary DSC – tab. 1.  
 

Tab. 1. Wyniki analizy DSC mieszanin TBA/PEG 
Pik A Pik B Pik C Próbka 

                   Tonset 
[oC] 

ΔH 
[J/g] 

Tonset 
[oC] 

ΔH 
[J/g] 

Tonset 
[oC] 

ΔH 
[J/g] 

TBA 100% 39,0 8,0 - - 127,0 93,0 
TBA 90%/PEG 10% 39,1 7,4 53,7 19,8 121,1 75,0 
TBA 70%/PEG 30% 39,3 5,8 53,2 51,6 109,0 48,0 
TBA 50%/ PEG 50% 39,4 3,9 54,3 93,9 81,6 22,8 
TBA 30%/PEG 70% 39,5 1,5 55,9 138,8 104,8 - 
TBA 10%/PEG 90% 39,5 0,3 55,3 166,7 116,4 - 
PEG 100% - - 55,0 178,0 128,0 - 

 
Diagram fazowy konstruuje się poprzez nanoszenie odp. wartości na wykres zależności 

temperatury „onset” od stężenia TBA [% wag] – rys. 4. 
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Rys. 4.  Diagram fazowy układu tolbutamid-PEG 6000 

 
 
 
2.4. Polimorfizm 
 

Polimorfizm to zdolność substancji do występowania w więcej niż jednej postaci 
krystalicznej. Występowanie substancji farmakologicznych w postaci różnych form 
polimorficznych ma istotny wpływ na ich właściwości fizykochemiczne i działanie lecznicze. 
Zmiany w strukturze krystalicznej substancji leczniczej wpływają bezpośrednio na jej 
rozpuszczalność, zachowanie podczas topnienia, właściwości chemiczne oraz stabilność 
termiczną. Dla wielu substancji farmakologicznych ze względu na rozpuszczalność pożądana 
jest postać amorficzna, która z punktu widzenia termodynamicznego jest postacią niestabilną, 
a układ wykazuje naturalną tendencję do przechodzenia w formę krystaliczną. Z kolei proces 
krystalizacji substancji może prowadzić do powstawania różnych form polimorficznych, 
znacznie różniących się właściwościami fizykochemicznymi, które mogą jednocześnie 
współistnieć w badanym układzie. W konsekwencji prowadzić to może do otrzymywania 
produktów o różnej jakości. Dla niektórych leków  szybkość rozkładu  form 
semikrystalicznych  może być nawet 30 razy większa niż w przypadku form krystalicznych. 
Podobnie w przypadku absorpcji – przy zastosowaniu substancji w  formie semikrystalicznej 
stężenie substancji aktywnej we krwi jest wyższe.  

Dogodną metodą służącą do badania zjawiska polimorfizmu jest metoda DSC. Rysunek 
5 przedstawia krzywe DSC sulfotiazolu. 
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Rys. 5.  Krzywe DSC sulfotiazolu: 1 – oryginalna, 2 – po wstępnym podgrzaniu do temperatury 190°C 
 

W temperaturze 173°C obserwuje się początek piku endotermicznego, który odpowiada 
przejściu substancji z formy I do formy II. Topnienie formy II rozpoczyna się w temperaturze 
199°C.  

Użycie metody DSC z modulacją temperatury (MT-DSC) pozwala na bardziej dogłębną 
(w porównaniu do tradycyjnej metody  DSC) analizę przebiegu przemian polimorficznych 
substancji leczniczych. Na rys. 6 przedstawiono krzywe MT-DSC nifedypiny [15]. 

 

 
Rys. 6.  Krzywe MT-DSC nifedypiny 
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Nifedypina może występować w trzech różnych formach polimorficznych - A, B i C. 
Amorficzna nifedypina krystalizuje do metastabilnej formy krystalicznej B, która schłodzona 
do temp. ok. 25°C przechodzi w formę C. Odmiana krystalograficzna C podczas ogrzewania 
ulega w temperaturze ok. 56°C przemianie o charakterze endotermicznym w postać B. W 
wyniku ogrzewania następuje przemiana formy B w stabilną termodynamicznie odmianę A, 
która ulega topnieniu w temperaturze 172°C.     
 

 
2.5. Kompatybilność 
 

Kompatybilność pomiędzy lekami i ich rozczynnikami jest bardzo ważnym 
zagadnieniem w przemyśle farmaceutycznym. Tradycyjne testy pozwalające na określenie 
kompatybilności są jednak żmudne i czasochłonne - znacznie szybciej można dokonać oceny 
kompatybilności przy użyciu metod DTA i DSC. Przykładową analizę kompatybilności 
dichloroksacyliny i rozczynnika za pomocą metody DTA przedstawiono na rys. 7.  

 
 

 
Rys. 7. Wyznaczanie kompatybilności dichloroksacyliny metodą DTA: 1 - dichloroksacylina, 2 -  

dichloroksacylina-laktoza, 3 - dichloroksacylina-laktoza-stearynian magnezu, 4 - 
dichloroksacylina-laktoza-stearynian magnezu-kwas stearynowy, 5 - dichloroksacylina-kwas 
stearynowy 

 
Krzywa 1 stanowi krzywą DTA dichloroksacyliny; obserwuje się pik endotermiczny w 

temp. 178° oraz egzotermiczny pik rozkładu utleniającego w temp. 233°. Krzywa 2 ilustruje 
zachowanie termiczne układu dichloroksacylina-laktoza, natomiast krzywe DTA nr 3 i 4 
przedstawiają odpowiednio układy dichloroksacylina-laktoza-stearynian magnezu oraz 
dichloroksacylina-laktoza-stearynian magnezu-kwas stearynowy. Jeden pik topnienia na 
krzywej 4 świadczy o kompatybilności badanego układu. Dla układu dichloroksacylina-kwas 
stearynowy (5) brak piku topnienia świadczy o niekompatybilności układu, spowodowanej 
prawdopodobnie przez niepożądane reakcje uboczne. 
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2.6. Czynność optyczna  
 

 Izomery są związkami chemicznymi o identycznym składzie chemicznym, lecz o 
różnej strukturze przestrzennej. Enancjomery są izomerami wykazującymi różną czynność 
optyczną (+) i (-). Racemat (równomolowa mieszanina enancjomerów) charakteryzuje się w 
porównaniu do czystych enancjomerów  inną strukturą krystaliczną, rozpuszczalnością i 
temperaturą topnienia. Na rys. 8 przedstawiono krzywe DSC ibuprofenu w postaci czystego 
enacjomeru (+), racematu i ich mieszanin. 

 

 
 

Rys. 8. Krzywe DSC ibuprofenu w postaci czystego enacjomeru (+), racematu i ich mieszanin 
 

Przy użyciu metody DSC można odróżnić racemat od czystego enancjomeru, a także 
potwierdzić obecność mieszaniny racemicznej w enancjomerze. Obserwuje się wówczas 
obniżenie temperatury topnienia w stosunku do czystego enancjomeru. Nie można natomiast 
rozróżnić enancjomerów (+) i (-), ponieważ mają te same temperatury topnienia. W takim 
przypadku do nieznanego enancjomeru dodaje się formy (+) znanego enancjomeru. Jeżeli na 
krzywej DSC dla tak przygotowanej próbki nie zostanie zaobserwowana zmiana temperatury 
topnienia będzie to świadczyło, że nieznanym enancjomerem była forma (+), natomiast jeżeli 
temperatura topnienia ulegnie zmianie, będzie to oznaczało, że w próbka była enancjomerem 
(-) [26]. 

 
 
2.7. Dekompozycja i degradacja leków                                                                                                        

 
 
Wiedza na temat procesów dekompozycji składników aktywnych leku wykorzystywana 

jest do określania m.in. dopuszczalnego czasu i warunków magazynowania produktów 
farmaceutycznych, jak również sposobów ich utylizacji. Metodą pozwalającą na badanie 
procesów dekompozycji wraz z analizą lotnych produktów rozkładu badanych substancji jest 
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metoda termograwimetryczna sprzężona „on-line” z spektroskopią w podczerwieni z 
transformacją Fouriera (TG-FTIR). 

Na rys. 9 przedstawiono krzywe TG i DTG wraz z krzywą ortogonalizacji Gram-
Schmidta kwasu acetylosalicylowego (Aspiryny®), a na rys. 10 otrzymany jednocześnie zbiór 
widm IR  tworzących się lotnych produktów dekompozycji [26]. 
 

 
Rys. 9. Krzywe TG i DTG kwasu acetylosalicylowego (Aspiryny®) 

 

 
 

Rys. 10. Widma IR  produktów dekompozycji kwasu acetylosalicylowego (Aspiryny®) 
 

Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować o prawdopodobnym 
przebiegu dekompozycji kwasu acetylosalicylowego:  
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W pierwszym  etapie zachodzi hydroliza grupy estrowej kwasu acetylosalicylowego do 

kwasu octowego i kwasu salicylowego. W drugim etapie następuje dekarboksylacja kwasu 
salicylowego, w  wyniku tej reakcji powstaje fenol i wydziela się dwutlenek węgla.  

 
 

 
3. Zastosowanie metod analizy termicznej do badania produktów spożywczych  
 

Metody analizy termicznej znalazły bardzo szerokie zastosowanie  w przemyśle 
spożywczym do badania żywności i środków pomocniczych. Analiza termiczna pozwala na 
badanie procesów zachodzący pod wpływem temperatury w produktach żywnościowych, a 
uzyskane wyniki pomagają m.in. w optymalizacji procesów przetwórczych i ocenie warunkó 
przechowywania. Spośród licznych przykładów zastosowania metod analizy termicznej do 
badania produktów żywnościowych wymienić można:   
− badanie degradacji tłuszczów jadalnych na skutek reakcji utleniania, 
− badanie żelowania i retrodegradacji skrobi, 
− analiza DSC napojów alkoholowych, 
− analiza DSC mięsa, 
− badanie warunków zamrażania i suszenia produktów spożywczych. 

 
 

 
3.1. Degradacja tłuszczów jadalnych przez utlenianie 

 
Własności tłuszczów jadalnych, takie jak smak, zapach i zabarwienie ulegają pewnym 

zmianom podczas długiego okresu magazynowania. Jest to wynikiem powolnego utleniania 
tłuszczów na powietrzu. Zmiany masy będące wynikiem reakcji z tlenem oraz jego absorpcji  
mogą być badane przy użyciu metody TG. Otrzymywane wyniki pozwalają na dobór 
odpowiednich przeciwutleniaczy, ustalenie optymalnych warunków przechowywania oraz 
terminu przydatności do spożycia. Na rys. 11 ukazano proces degradacji utleniającej oleju 
sałatkowego, badany metodą TG 
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Rys. 11. Krzywa TG ilustrująca proces degradacji utleniającej oleju sałatkowego 

 
Początek reakcji utleniania obserwowany jest w temperaturze ok. 153°C; następnie 

następuje przyrost masy 0,9% wag.      
 
 

3.2. Żelowanie i retrogradacja skrobi 
 

Żelowanie skrobi następuje w obecności wody w podwyższonej temperaturze. Przy 
użyciu metody DSC możliwe jest określenie przebiegu tego procesu, jak również 
wyznaczenie zależności temperatury żelowania od stężenia substancji pomocniczych. Na rys. 
12 przedstawiono krzywą DSC żelowania skrobi zawartej w mące pszennej. 

 

 
Rys. 12. Krzywa DSC procesu żelowania skrobi zawartej w mące pszennej 
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Po zżelowaniu skrobia twardnieje, co jest wynikiem asocjacji amylopektyny – tzw.  
retrogradacja skrobi. W praktyce na skutek tego efektu następuje m.in. twardnienia pieczywa 
w czasie przechowywania. Proces retrodegradacji skrobi może być analizowany przy użyciu 
metody DSC. Na krzywej DSC obserwuje się endotermiczny pik, którego powierzchnia 
powiększa się w miarę postępu procesu retrogradacji. Zależność ciepła przemiany w 
zależności od czasu przechowywania pieczywa ukazano na rys. 13. 
 

 
Rys. 13. Wykres zależności ciepła przemiany od czasu przechowywania pieczywa 

 
 

  
3.3. Pomiary DSC napojów alkoholowych 
 

Metoda DSC znalazła zastosowanie także do badania jakości napojów alkoholowych. 
Na rys. 14 przedstawiono krzywą DSC whisky. 
 

 
Rys. 14. Krzywa DSC whisky 
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Pik  egzotermiczny o maksimum w temperaturze –74,3oC odpowiada rekrystalizacji, w 
temperaturze -65,9oC obserwuje się topnienie etanolu, a w temperaturze -49,7oC występuje 
eutektyk etanol-woda. Pik o maksimum w temperaturze -25,8oC odpowiada topnieniu wody.  
Możliwe jest również ilościowe oznaczenie poszczególnych składników. Ponadto 
zaobserwowana została zależność pomiędzy okresem magazynowania whisky, a wysokością 
piku dla eutektyku woda-etanol, co może stanowić miarę jakości napojów alkoholowych. 

 
 

3.4. Badanie procesów suszenia owoców 
 
Użycie metody MT-DSC do badania przejścia szklistego pozwala  na rozdzielenie piku 

pochodzącego od endotermicznego procesu relaksacji. Na rys. 15 przedstawiono przykład 
rozdzielenia procesów relaksacji i przejścia szklistego za pomocą metody MT-DSC w 
badaniach procesu suszenia owoców Lycopersicon esculentum [16].   

  

 
Rys.15.  Krzywe MT-DSC owocu Lycopersicon esculentum  w obszarze przejścia szklistego 

 
Sygnał pochodzący od składowej odwracalnej strumienia ciepła odpowiada  przejściu 

szklistemu, natomiast sygnał pochodzący od nieodwracalnego strumienia ciepła odpowiada 
procesowi relaksacji suszonych owoców. Względna wielkość obu zaobserwowanych efektów 
jest różna dla próbek o różnej zawartości wody.  

 
 
 

4. Zastosowanie metod analizy termicznej do badania materiałów polimerowych 
 

Materiały polimerowe (blendy, tworzywa sztuczne, (nano)kompozyty) znalazły 
powszechne zastosowanie  dzięki swym korzystnym własnościom i szerokim możliwościom 
modyfikacji. Właściwości termiczne tej grupy materiałów można badać, a także przewidywać 
na podstawie wyników analizy termicznej. Podstawowe znaczenie dla charakterystyki 
związku wielkocząsteczkowego ma określenie takich jego parametrów termicznych, jak 
temperatura zeszklenia, topnienia, rozkładu, określonych ubytków masy czy przemian 
polimorficznych - decydują one często o jakości produktu. Zasadnicze znaczenie mają 
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badania dotyczące oznaczania ciepła topnienia, krystalizacji, przemian polimorficznych oraz 
ciepła właściwego. Parametry te odnoszą się zarówno do samych materiałów polimerowych, 
jak i do ich historii, tj. sposobu wytwarzania i ew. dalszego przetwórstwa. W tym duchu coraz 
intensywniej rozwijane są badania nad degradacją i palnością (pirolizą) polimerów w celu 
opracowania z jednej strony termo- i fotostabilnych połączeń, a z drugiej strony 
skuteczniejszych metod recyklingu zużytych tworzyw sztucznych.   

Metody analizy termicznej służą do badania materiałów polimerowych, począwszy od 
analizy surowców (monomerów, środków pomocniczych) używanych w procesie 
polimeryzacji, poprzez badanie samego procesu polimeryzacji, i wreszcie analizę 
wytworzonych materiałów polimerowych. Ilustrację może stanowić zamieszczony poniżej 
schemat: 
 
         A   B 
MONOMER(Y) ------> POLIMER -------> MATERIAŁY POLIMEROWE 
 
 
A  - (ko)polimeryzacja 

- środki pomocnicze (rozpuszczalniki, inicjatory, inhibitory, stabilizatory, etc.) 
 
B - proces przetwórczy (dodatki – np. stabilizatory, środki obniżające palność, 

(nano)napełniacze, pigmenty, środki ułatwiające przetwórstwo, etc.)  
 
Można badać również: 
− reakcje chemiczne - sieciowanie, mieszanie reaktywne,  
− proces kontrolowanej krystalizacji, 
− historię termiczną próbki, termo(oksy)stabilność.  
Szczegółowy zakres stosowania metod  TA do badania materiałów polimerowych obejmuje 
następujące etapy kontroli jakości: 
− kontrola surowców (monomerów, dodatków), 
− kontrola przebiegu procesu polimeryzacji, 
− optymalizacja procesu, 
− symulacje w innych warunkach, 
− kontrola produktów, 
− analiza jakości produktów - zawartość nieprzereagowanego monomeru, wpływ dodatków, 
− badania odporności na starzenie – przechowywanie, 
− badanie właściwości termicznych, 
− analiza składu, 
− analiza przydatności do recyklingu, 
Zastosowanie metod TA do badania tworzyw sztucznych w praktyce przemysłowej 
przedstawiono w tabeli 2: 
 

Tab. 2.  Zastosowanie metod TA do badania materiałów polimerowych 
Przyczyna/efekt zmiany 

jakości produktu 
Metoda TA Obserwowacja 

SUROWCE 
- inne surowce użyte 
 
 
- zanieczyszczenia 

DSC 
 
 
DSC, TG 

- charakterystyczne 
temperatury: Tg, Tm; stopień 
krystaliczności; 
- inna T początku rozkładu, 
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- „przeterminowane” 
 
 
 
- zmieniający się skład 
- brak dodatków 
 
 
 
- z dodatkiem recyklatu 

 
 
DSC, DMA 
 
 
 
TG 
DSC, TG 
 
 
 
DSC 

T charakterystycznych 
etapów rozkładu; 
- zmniejszona reaktywność 
(mniejsza ΔH), ew. znaczny 
stopień usieciowania 
(wysoka Tg), zmieniony 
moduł; 
- przebieg krzywej TG; 
- Zmienione wartości 
charakterystycznych 
temperatur: Tg, Tc, OIT, Tpr, 
T%; 
- inny przebieg krzywej 
krystalizacji 

PRZETWÓRSTWO 
- zmiana barwy wyrobu 
- zanieczyszczenia (np. 
pozostałości w formie) 
- tworzące się pęcherzyki 
 
 
 
- klejąca się powierzchnia 
 
 
 
 
- skurcz objętościowy 
 
- mały stopień 
usieciowania 
 
- wypaczenia 
 
 
 
- wzrost łamliwości 
(kruchości) wyrobu 
- niejednorodność 
materiałowa 
(szczególnie dla blend 
polim.) 
- wady powierzchni 
wyrobu 
 
- podatność na 
lakierowanie wyrobu 

DSC, TG 
DSC, TG 
 
TG 
 
 
 
DSC 
 
 
 
 
DSC 
 
DSC, DMA  
 
DSC, TMA, DMA
 
 
 
DSC, DMA 
 
DSC 
 
DSC 
 
DSC 

- efekt rozkładu, OIT, Tpr; 
- dodatkowe efekty 
energetyczne, Tpr, T%; 
- zawartość wilgoci, innych 
lotnych składników (np. 
rozpuszczalnik, porofor) - 
Tpr, T%; 
- przebieg krzywych 
topnienia i krystalizacji, 
stopień usieciowania 
(duroplasty, elastomery), 
efekty termiczne pochodzące 
od dodatków; 
- przebieg krystalizacji, zwł. 
początek krystalizacji; 
- przebieg reakcji 
sieciowania, Tg, analiza 
kinetyczna;  
- przebieg krystalizacji 
(szybkość chłodzenia, 
krystalizacja następcza), 
rozszerzalność liniowa 
(termokurczliwość), zmiana 
modułu; 
- Tg. Δcp, stopień 
krystaliczności, dekrement 
tłumienia; 
- Tm ---> optymalizacja 
procesu; 
 
- przebieg (zwł. początek) 
krystalizacji, stopień 
krystaliczności, OIT, Tox; 
- przebieg (zwł. początek) 
krystalizacji, stopień 
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krystaliczności, OIT, Tox; 
PRODUKTY 
- pogorszone własności 
mechaniczne 
 
 
- efekty starzenia 
 
 
- wady powierzchni 
(lakieru) po okresie 
przechowywania lub 
użytkowania 

DSC, TG, DMA, 
TMA 
 
 
DSC, TG, TMA, 
DMA 
 
DSC, TG, DMA 

- Tg, Δcp, stopień 
krystaliczności, stopień 
usieciowania, zawartość 
dodatków - Tp, T%, 
współczynnik 
rozszerzalności cieplnej, 
moduł; 
- OIT, relaksacja entalpii w 
obszarze Tg, obszar Tm, Tp, 
T%, wytrzymałość na 
zginanie i rozciąganie, 
moduł; 
- Tg, Tm, T%, moduł. 

 
 
4.1. Pomiar temperatury topnienia i krzepnięcia 
 

Topnienie jest przemianą fazową I rodzaju, występuje przy przejściu układu ze stanu 
stałego w ciekły. Entalpia swobodna jest funkcją ciągłą w całym zakresie temperatury: 

SL GG = , 
L – faza ciekła, S – faza stała. 

S
Q

S
HT

HSTVpU
pVTSUpVTSU

t
m

LLLSSS

Δ
=

Δ
Δ

=

⇓

Δ=Δ=Δ+Δ
+−=+−

 

Qt – ciepło topnienia. 
 
Proces topnienia następuje w dość szerokim zakresie temperatur (na skutek m.in. 

przegrzania i rekrystalizacji), w związku z czym za temperaturę topnienia polimeru przyjmuje 
się temperaturę ostatecznego zaniku fazy krystalicznej.  

Proces topnienia polimerów zależy on od szeregu czynników: 
− stopnia krystaliczności, 
− wielkości krystalitów,  
− obecności defektów w sieci krystalicznej, 
− szybkości ogrzewania, 
− masy cząsteczkowej.  

W związkach wielkocząsteczkowych do rozpoczęcia krystalizacji wymagane jest 
znaczne przechłodzenie (ponad 20°C poniżej temperatury topnienia). W homopolimerach w 
zależności od masy cząsteczkowej  i warunków krystalizacji zawartość fazy krystalicznej 
wynosi kilka do blisko 100%. Różny stopień krystaliczności powoduje rozciągnięcie procesu 
topnienia w polimerach w szerokim przedziale temperatury – rys. 16. 
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Rys. 16. Krzywe DSC topnienia i krzepnięcia PEG 20000 

 
Przebieg procesu topnienia zależy od masy cząsteczkowej polimeru. Proces topnienia 

frakcji o małych masach cząsteczkowych rozciąga się w szerokim zakresie temperatur – jest 
to spowodowane dużym stężeniem grup końcowych, które powodują zniekształcenia sieci 
krystalograficznej w krystalitach. Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej polimeru wzrasta 
jego temperatura topnienia. 

Równowagowa temperatura topnienia Tm
o jest to temperatura topnienia idealnego, 

makroskopowego krystalitu polimeru. Można ją wyznaczyć przez ekstrapolację temperatur 
topnienia niskocząsteczkowych homologów. Tm

o określa m.in. stopień przechłodzenia: 

k
o

m TTT −=Δ  
Tk – temperatura krystalizacji. 

 Stopień przechłodzenia jest parametrem kontrolującym procesy nukleacji i wzrostu 
krystalitów w polimerach – decydująco wpływa na strukturę krystaliczną polimerów i, w 
konsekwencji, na ich własności. Z porównania wartości liczbowych Tm i Tm

o można 
wyciągnąć jakościowe wnioski o strukturze krystalicznej badanej próbki. 

Na krzywej DSC topnienie przejawia się w postaci szerokiego piku. Zwyczajowo utarło 
się przyjmowanie  temperatury odpowiadającej maksimum endotermy Tmax, za temperaturę 
topnienia polimeru Tm. W rzeczywistości Tmax odpowiada temperaturze, w której kryształy 
polimeru topią się z największą szybkością. Nie pokrywa się ona z temperaturą, w której 
znikają ostatnie ślady krystaliczności. Jednak fragment na krzywej termicznej odpowiadający 
zakończeniu procesu topnienia może być rozmyty z powodu opóźnienia cieplnego. W 
polimerach pik endotermy topnienia jest często spłaszczony na skutek obecności dodatków 
czy pozostałości rozpuszczalnika.  

Na bardziej dokładną analizę procesu topnienia i krzepnięcia polimerów pozwala 
zastosowanie metody MT-DSC [27]. Metoda ta pozwala na rozdzielenie składowych 
odwracalnej i nieodwracalnej strumienia ciepła, co można wykorzystać do rozdzielenia 
przemian nakładających się w danym zakresie temperatury. MT-DSC  dostarcza ponadto 
informacji o obszarach wzajemnego oddziaływania fazy stopionej i stałej oraz, pośrednio, 
danych na temat morfologii fazy krystalicznej. 
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Dla procesu topnienia nieodwracalny sygnał o charakterze endotermicznym jest typowy 
dla całkowicie stopionego polimeru. W niektórych przypadkach idealnych kryształów, 
których topnienie następuje w pobliżu równowagowego punktu topnienia, rekrystalizacja nie 
następuje dość szybko z powodu małego stopnia przechłodzenia. Powolna rekrystalizacja 
prowadzi do wysokiego udziału nieodwracalnego topnienia przy typowej szybkości 
ogrzewania (2 K/min). 

Odwracalny endotermiczny sygnał jest wynikiem częściowego topnienia lameli. Są one 
zdolne do szybkiej rekrystalizacji po stopieniu, ponieważ rolę nukleantów w rekrystalizacji 
stopionych łańcuchów pełnią istniejące w układzie kryształy o  wyższej temperaturze 
topnienia. Rekrystalizacja występuje także wówczas, gdy program temperaturowy w danej 
chwili nie wymusza chłodzenia, ponieważ ciepło rekrystalizacji jest odbierane przez obecne 
w układzie kryształy. 

Krystalizację opisuje egzotermiczny sygnał nieodwracalny, dzięki czemu można 
oddzielić ją od przejścia szklistego, odwracalnego topnienia i innych zjawisk zależnych od 
pojemności cieplnej. Jednak gdy egzotermiczne i endotermiczne zjawiska nieodwracalne 
przebiegają równocześnie, wówczas interpretacja jest znacznie utrudniona, ponieważ należy 
brać pod uwagę również rozmiary zachodzących w układzie zjawisk. Dowodzi to, że 
interpretacja wyników badań zjawisk topnienia i krystalizacji polimerów przy użyciu metody 
MT-DSC jest złożona, szczególnie dla polimerów wykazujących tendencję do rekrystalizacji 
w warunkach pomiaru.   

Na rys. 17 przedstawiono przebieg krzywych MT-DSC, ukazujących proces topnienia 
polioksymetylenu (POM) 

 
 

Rys. 17. Krzywe MT-DSC procesu topnienia POM: 1 – krzywa podstawowa, 2 – krzywa 
odwracalnego strumienia ciepła, 3 – krzywa nieodwracalnego strumienia ciepła  

 
Przebieg sygnału nieodwracalnego potwierdza występowanie procesu rekrystalizacji w 

postaci silnego efektu egzotermicznego, rozpoczynającego się w temperaturze około 145oC. 
W temperaturze około 170-180oC występuje natomiast na krzywej nieodwracalnego topnienia 
POM znacznie mniejszy pik, będący efektem całkowitego topnienia pierwotnych kryształów 
obecnych w układzie. 
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4.2. Wyznaczanie ciepła topnienia i krzepnięcia  oraz stopnia krystaliczności 

polimerów 
 

Zasada pomiaru ciepła topnienia przy użyciu metody DSC jest następująca: między 
polem piku badanego polimeru As o masie ms i jego ciepłem topnienia msHΔ istnieje 
zależność: 

smss KAHm =Δ              
                        

gdzie K jest stałą kalorymetru DSC. Substancją wzorcową jest najczęściej ind (ΔHmr=28,462 
J/g, Tmr=156,6oC). Próbkę indu o masie mr ogrzewa się z taką sama szybkością, jak próbkę  
polimeru. Dla indu powyższa zależność ma postać: 
 

rmrr KAHm =Δ             
 

Dzieląc stronami oba równania otrzymuje się: 
 

mr
sr

rs
ms H

mA
mAH Δ=Δ         

                                      
gdzie Ar – pole pod krzywą DSC indu.  

Przystępując do serii pomiarów wykonuje się najpierw kalibrację przy użyciu indu (lub 
innych wzorców), a następnie przeprowadza się pomiary dla próbek substancji badanych.  

Ciepło topnienia badanego polimeru wyznaczane jest z pola powierzchni piku krzywej 
DSC – rys. 18. 

 

 
Rys. 17. Wyznaczanie ciepła topnienia PEG 10000 

 
Związki wielkocząsteczkowe są zasadniczo układami dwufazowymi złożonymi z 

obszarów amorficznych i krystalicznych oraz wielu struktur pośrednich pomiędzy stanem 
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krystalicznym i amorficznym. Jako miarę uporządkowania przyjmuje się stopień 
krystaliczności, charakteryzujący ilościowy stosunek udziału obszarów krystalicznych do 
amorficznych. W zależności od budowy polimeru, sposobu jego otrzymywania oraz 
prowadzenia procesu krystalizacji stopień krystaliczności zmienia się w szerokich granicach.  

W procesie krystalizacji polimerów można wyróżnić dwa etapy: 
 krystalizację pierwotną, inaczej nazywaną krystalizacją właściwą, 
 krystalizację wtórną. 

Krystalizacja pierwotna obejmuje radialny wzrost sferolitów. Etap ten kończy się, gdy 
sferolity wypełnią całkowicie objętość stopionej próbki i ich radialny wzrost ulegnie 
zakończeniu. W przestrzeniach pomiędzy sferolitami znajduje się polimer bezpostaciowy. 
Krystalizacja pierwotna ma charakter spontaniczny i cechuje ją duża szybkość. Krystalizacja 
pierwotna zachodzi zazwyczaj w czasie kilku sekund. 

Krystalizacja wtórna obejmuje powolną krystalizację polimeru między sferolitami oraz 
powolne uporządkowanie wewnątrz sferolitów. Czas jej trwania może wynosić kilka dni 
tygodni, a nawet miesięcy.  

Czynnikami wpływającymi na zdolność polimerów do krystalizacji jest głównie 
budowa chemiczna polimeru, tzw. pamięć krystaliczna polimeru oraz obecność obcych 
wtrąceń i zanieczyszczeń. 

Krystalizacja polimerów zachodzi w ściśle określonym zakresie temperatur i przy ściśle 
określonym spadku temperatury. Szybkie ochładzanie polimeru zdolnego do krystalizacji 
może spowodować powstawanie jedynie fazy bezpostaciowej lub o małym stopniu 
krystaliczności.  

Stopień krystaliczności jest parametrem decydującym o wielu własnościach 
użytkowych tworzywa, dlatego niezwykle istotne jest możliwość wyznaczania tego parametru 
w prosty i szybki sposób. 

W temperaturze 1T  polimer częściowo krystaliczny (parakrystaliczny) jest opisany 
przez model dwufazowy jako składający się z obszarów krystalicznych  i obszarów 
amorficznych. 
 
Entalpia polimeru:  

111 )1( aCCC HwHwH −+= , 

Cw  - stopień krystaliczności 
 
Po stopieniu w temperaturze T2 występuje tylko faza amorficzna (ciekła) 

22 aHH =  
0

111212 )()( mCaaCCaa HwHHHwHHHHH Δ+Δ=+−+−=−=Δ  

aHΔ – zmiana entropii części amorficznej podczas ogrzewania 
0
mHΔ – entropia topnienia polimeru całkowicie krystalicznego ( %100=CX ) 

Stopień krystaliczności badanego polimeru oblicza się ze wzoru:  
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4.3. Badanie krystalizacji polimerów 
 

Badania procesu krystalizacji polimerów, w tym badania kinetyki procesu, można 
prowadzić zarówno w warunkach dynamicznych, jak i izotermicznych. W warunkach 
dynamicznych dla potrzeb obliczeń kinetycznych wykonuje się pomiary przy różnych 
szybkościach chłodzenia, natomiast w warunkach izotermicznych pomiary DSC są 
prowadzone w różnych temperaturach przez określony czas. Przedmiotem badań jest także 
określenie wpływu różnych czynników (np. obecność dodatków) na przebieg krystalizacji. Na 
rys. 18 przedstawiono zbiór krzywych DSC kopolimeru blokowego tlenku etylenu i 
metakrylanu metylu, otrzymanych w warunkach izotermicznych [17] 
 

 
Rys. 18. Izotermiczne krzywe DSC kopolimeru blokowego tlenku etylenu i metakrylanu metylu, 

rejestrowane co 1 K w zakresie temperatur 308-313 K 
 
 
4.4. Wyznaczanie ciepła właściwego 
 

Znając ciepło właściwe cp można obliczyć energię swobodną Gibbsa lub entropię 
substancji i na ich podstawie wnioskować o stopniu uporządkowania polimeru. 

Metodą DSC wyznacza się ciepło właściwe polimeru w tych przedziałach temperatury, 
w których nie występują żadne przemiany fizyczne i chemiczne, a zmiana entalpii polimeru 
jest następstwem zmian ciepła właściwego cp w funkcji temperatury. 

Wielkość dH/dT jest pojemnością cieplna. Do oznaczania ciepła właściwego cp 
potrzebne są trzy krzywe: krzywa wyznaczająca linię podstawową (ABC), otrzymana dla 
pustego naczyńka pomiarowego, krzywa dla badanej próbki polimeru w tym samym 
naczyńku (ADC) oraz krzywa dla odnośnika, którym jest najczęściej syntetyczny szafir - α-
Al2O3 (AEC) – rys. 19.  
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Rys. 19. Wyznaczanie ciepła właściwego polietylenu metodą DSC 

 
Szybkość pochłaniania ciepła jest równa iloczynowi stałej przyrządu K, szybkości 

ogrzewania T , ciepła właściwego próbki (lub odnośnika) cp i masy próbki (lub odnośnika) 
m. 

Ciepło właściwe cp badanej próbki oblicza się ze wzoru: 
 

``
pp c

m
m

BE
BDc ⋅=  

 
m`, cp` - masa i ciepło właściwe wzorca, m – masa próbki, BD i BE – odchylenia krzywych 
ADC i AEC od linii podstawowej w temperaturze pomiaru. 

Przy zastosowaniu metody MT-DSC możliwy jest bezpośredni pomiar ciepła 
właściwego, jak również rozdzielenie składowych odwracalnych i nieodwracalnych przemian 
zachodzących w badanej próbce pod wpływem temperatury. Na rys. 20 ukazano krzywe MT-
DSC żywicy epoksydowej [18] 

 
Rys. 20. Krzywe MT-DSC żywicy epoksydowej  
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Krzywa (total) obrazuje sygnał pochodzący  od podstawowego strumienia ciepła, 
zbliżony do sygnału uzyskiwanego przy użyciu klasycznego DSC. Krzywa (reversing HF) 
pokazuje zmianę składowej odwracalnej pojemności cieplnej – np. przejście szkliste, 
natomiast krzywa (non reversing HF) związana jest ze zmianą pojemności cieplnej na skutek 
procesów o charakterze nieodwracalnym  - relaksacja, zimna krystalizacja. 

 
 
 

4.5. Wyznaczanie temperatury zeszklenia 
 

 Temperatura zeszklenia, czyli dla obszarów bezpostaciowych polimerów temperatura, 
w której następuje przejście ze stanu szklistego do elastycznego (lub na odwrót) nosi nazwę 
temperatury zeszklenia (Tg). Temperatura zeszklenia odnosi się do ruchów segmentów 
makrocząsteczek i zależy od szeregu czynników strukturalnych i morfologicznych. 

Przejście szkliste jest przejściem II rzędu, a więc entalpia swobodna G i jej pierwsze 
pochodne względem temperatury (entropia i entalpia) i względem ciśnienia (objętość) są 
ciągłe w punkcie przemiany, natomiast skokowej zmianie ulegają drugie pochodne: 
pojemność cieplna Cp, współczynnik ściśliwości izotermicznej i współczynnik 
rozszerzalności cieplnej; nieciągłość wykazują również inne właściwości (przenikalność 
elektryczna, współczynnik załamania światła, lepkość, przewodnictwo cieplne).   

Znanych jest kilka teorii opisujących zachowanie makrocząsteczek w obszarze 
zeszklenia. Jedną z nich jest teoria Gibbsa i Di Marzio. Z obniżeniem temperatury maleje 
energia i objętość układu, również objętość swobodna i liczba luk no co powoduje, że liczba 
konformacji, jakie makrocząsteczka może przyjąć w fazie amorficznej, ulega coraz 
większemu ograniczeniu, a układ osiąga temperaturę T2,  w której entropia konformacyjna 
Sk=0 (makrocząsteczki znalazły się w konformacjach odpowiadających najniższej możliwej 
energii dla ciała amorficznego). 

Temperatura T2 – dolna granica temperatury zeszklenia Tg, do której można byłoby 
dotrzeć, gdyby skala czasu była nieskończona. 

Między T2 i Tg istnieje zależność: 
 

( )KTT g 10602 ±+=  
 
W obszarze zeszklenia obserwuje się na krzywej DSC odchylenie linii podstawowej 

będącym następstwem dużych zmian pojemności cieplnej. Przykładowo, obszar zeszklenia 
elastomeru poliuretanowego został zobrazowany na rys. 21. 
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Rys. 21. Wyznaczanie temperatury zeszklenia elastomeru poliuretanowego 

 
Jako temperaturę zeszklenia przyjmuje się temperaturę odpowiadającą punktowi 

przegięcia krzywej termicznej - ang. inflection point, lub odp. punktowi leżącemu w połowie 
odcinka łączącego linie bazowe - ang. mid point.  

Nowoczesne aparaty DSC posiadają standardowe procedury numeryczne pozwalające 
na dokładne wyznaczanie Tg. 

Użycie metody MT-DSC pozwala  na rozdzielenie piku pochodzącego od 
endotermicznego procesu relaksacji, który nakłada się na obszar zeszklenia. Sygnał 
pochodzący od składowej rzeczywistej pojemności cieplnej odpowiada  przejściu szklistemu, 
natomiast sygnał pochodzący od nieodwracalnej pojemności cieplnej odpowiada procesowi 
relaksacji – rys. 22 [19] 

 

 
Rys. 22. Przykład rozdzielenia przejścia szklistego od relaksacji przy użyciu metody MT-DSC dla 

polistyrenu; 1 – nieodwracalny strumień ciepła 2 – podstawowy strumień ciepła, 3 – 
odwracalny strumień ciepła 
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Stwarza to nowe możliwości analizy zjawisk relaksacji i przemiany szklistej, jak 

również umożliwia wyznaczenia efektu cieplnego towarzyszącego relaksacji. Metodą MT-
DSC badano także stosowanego w regeneracji tkanki kostnej materiał implantacyjny 
PEEK/hydroksyapatyt (HAp) - rys. 23.  

 

 
 
Rys. 23. Krzywe MT-DSC (a) PEEK/HAp 74/26 (w/w); PEEK/HAp 37/63 (w/w) [20] 
 
Temperaturę zeszklenia można wyznaczyć przy użyciu (dynamicznej) analizy 

termomechanicznej (DMA, TMA). Analiza termomechaniczna służy do badania zmiany 
wymiarów liniowych lub objętości próbki, a także jej własności mechanicznych ze wzrostem 
temperatury. Analiza termomechaniczna pozwala  wyznaczyć także punkt mięknienia, 
temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia i krystalizacji, temperaturę przemian 
polimorficznych, temperaturę spiekania i in. Parametrami mierzonymi w metodzie DMA są: 
dynamiczny moduł sprężystości E``, moduł stratności E` oraz tangens kąta stratności 
mechanicznej tgδ. Przejściu szklistemu towarzyszy wzrost wartości E`` i tgδ. Zastosowanie 
metody DMA do badania żywic epoksydowych wzmacnianych włóknami węglowymi 
zilustrowano na rys. 24. 
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 Rys. 24. Zastosowanie metody DMA do badania żywic epoksydowych wzmacnianych włóknami 

węglowymi 
 
4.6. Badanie nanokompozytów polimerowych 

    
Metody analizy termicznej stanowią grupę ważnych metod badawczych służących do 

charakteryzowania nanokompozytów polimerowych. Przy ich zastosowaniu można 
wnioskować o mechaniźmie oddziaływań polimer-nanododatek w warunkach przemian 
fazowych, zmianach w obszarze zaszklenia oraz zagadnieniach związanych z tworzeniem 
stałej pozostałości (aspekty palności).   

Wśród czynników, które bezpośrednio wywierają wpływ na budowę krystaliczną 
matrycy polimerowej nanokompozytu wskazuje się strukturę nanokompozytu oraz siłę 
oddziaływań pomiędzy powierzchnią nanocząstek a matrycą polimerową. Dodatek 
montmorylonitu (MMT) nawet w stosunkowo niewielkich ilościach, rzędu kilku procent 
wagowych, ze względu na nanometryczne rozmiary cząstek MMT i jego dużą powierzchnię 
właściwą, oznacza obecność w matrycy polimeru znaczącej liczby nanocząstek 
nieorganicznych. Efekt zarodkowania wywołany przez te cząstki jest zwykle na tyle 
intensywny, że krystalizacja polimeru w nanokompozytach zachodzi głównie przez 
mechanizm heterogenicznej nukleacji, podczas gdy w czystym polimerze obserwuje się 
zarówno mechanizm nukleacji heterogenicznej oraz  homogenicznej. Nukleacja 
heterogeniczna zachodzi natychmiast po osiągnięciu temperatury krystalizacji polimeru, 
natomiast nukleacja homogeniczna rozpoczyna się samorzutną agregacją łańcuchów 
polimerowych poniżej temperatury krystalizacji i tworzeniem stabilnych zarodków 
krystalizacji w niższych temperaturach. Dlatego temperatura krystalizacji semikrystalicznej 
matrycy polimerowej nanokompozytów jest wyższa od temp. krystalizacji  czystych 
polimerów. 
Efekt nukleacji heterogenicznej wywołanej przez cząstki glinokrzemianu został stwierdzony 
również w przypadku nanokompozytów poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT)/o-MMT, 
otrzymanych metodą rozpuszczalnikową. Świadczą o nim wyraźne zmiany kształtu krzywych 
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DSC, zarejestrowanych dla nanokompozytów PTT/o-MMT – zmniejszenie szerokości piku 
krystalizacji (∆Tc) i przesunięcie temperatury krystalizacji (Tc) w kierunku wyższych 
temperatur. Szybkość krystalizacji PTT w obecności MMT, rozumiana jako zmiana ilości 
ciepła krystalizacji odniesiona do czasu krystalizacji (∆Hc/czas), była zawsze większa w 
porównaniu z szybkością krystalizacji czystego PTT. Wartość tego parametru malała wraz ze 
wzrostem zawartości nanododatku, świadcząc o najwyższej efektywności nukleacji 
krystalizacji przy małej zawartości MMT (około 1% wag.). 

Dynamiczna analiza termomechaniczna (DMA) nanokompozytów polimerowych 
umożliwia określenie wpływu nanododatku na zmianę właściwości mechanicznych w funkcji 
temperatury. Przy zwiększaniu zawartości nanonapełniacza następuje liniowy wzrost wartości 
składowej rzeczywistej modułu zespolonego (G’) z jednoczesnym zmniejszaniem się 
intensywności piku głównej relaksacji. Liniowe zmiany G’ w obszarze poniżej temperatury 
zeszklenia są zgodne z modelem sprzęgania równoległego, ponieważ w stanie szklistym 
zarówno faza amorficzna jak i krystaliczna poliamidu posiada prawie identyczną 
charakterystykę mechaniczną. Powyżej temperatury zeszklenia faza amorficzna poliamidu 
przechodzi ze stanu szklistego w elastyczny, a wartość  składowej rzeczywistej modułu 
zespolonego zmienia się z 1 GPa na 1 MPa. Ponadto, przy  wykorzystaniu metody DMA 
zaobserwowano zmiany w obszarze zeszklenia. Stwierdzono obniżenie temperatury 
zeszklenia badanych nanokompozytów o około 10°C. Przyczyną tych zmian było zjawisko 
plastyfikacji, zachodzące w obecności środków powierzchniowo czynnych. Jednocześnie 
obserwowano przesunięcie w kierunku niższych temperatur temperatury głównej relaksacji 
polimeru (α), wyznaczonej z wartości urojonej modułu zespolonego G’’. Dla 
nanokompozytów poliamid-6/MMT temperatura ta wynosiła około 60°C i była niższa o około 
5°C od temperatury relaksacji niemodyfikowanego polimeru. 
Przyczyny poprawy właściwości termomechanicznych nanokompozytów polimerowych 
można doszukiwać się w częściowym lub całkowitym ograniczeniu ruchliwości fazy 
polimerowej w otoczeniu zdyspergowanych cząstek glinokrzemianu warstwowego. Do efektu 
wzmocnienia materiału przyczynia się również orientacja makrocząstek polimeru oraz 
struktur wyższych rzędów. Stopień poprawy tych właściwości zależy w dużym stopniu od 
typu morfologii i występowania oddziaływań międzyfazowych [21]. 
Analiza DMA nanokompozytów polioksymetylenu (POM) zawierających montmorylonit 
(MMT), przeprowadzona przy  częstotliwości 1 i 10 Hz, pozwoliła na zaobserwowanie, że dla 
POM w zakresie temperatury od -97°C do -66°C występuje znaczny spadek wartości modułu 
rejestrowanego przy częstości 10 Hz,   związanego z przejściem szklistym. Odpowiada mu 
maksimum wartości tangensa kąta stratności w temperaturze -81°C – rys. 25. Temperatury 
zeszklenia mierzone dla nanokompozytów POM/OMMT były wyższe o kilka stopni od 
wyznaczonych dla POM - rys. 26. 
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Rys. 25. Krzywe DMA POM [22] 

 
Rys. 26. Krzywe DMA nanokompozytu POM/MMT [22 

Efekt ten można powiązać z występowaniem w nanokompozytach POM/MMT pewnej frakcji 
polimeru, zamkniętej pomiędzy warstwami glinokrzemianu i związanej silnymi 
oddziaływaniami z powierzchnią płytek napełniacza, która posiada wyraźnie zmniejszoną 
ruchliwość łańcuchów. Zajście przemiany szklistej tej frakcji wymaga pokonania sił 
oddziaływań specyficznych, a tym samym dostarczenia większej energii cieplnej do układu. 
Można również postulować, że w obecności montmorylonitu proces krystalizacji POM  
prowadzi do wytworzenia morfologii odmiennej od morfologii POM, w obrębie której faza 
amorficzna posiada także odmienne właściwości [22].  

Przedstawione w literaturze wyniki badań termograwimetrycznych (TG) pokazują, że 
montmorylonit poprawia stabilność termiczną szeregu polimerów – rys. 27 [23]. 
Obserwowany efekt wprowadzenia nanonapełniacza do polimeru zależy od różnych 
czynników, takich jak budowa chemiczna związku powierzchniowo czynnego, struktura 
nanokompozytu, stopień zdyspergowania montmorylonitu oraz metoda i warunki 
sporządzania nanokompozytu. 
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Rys. 27. Krzywe TG: (a) ABS, (b) nanoABS, (c) OMT 

 
 
4.7. Badanie kinetyki reakcji sieciowania 
 

Metoda DSC znajduje szerokie zastosowanie do badania reakcji chemicznych 
zachodzących podczas ogrzewania substancji – szczególnie do badania reakcji sieciowania 
polimerów termoutwardzalnych. Należą do nich np. żywice epoksydowe, których proces 
sieciowania obejmuje otwarcie pierścienia epoksydowego i następnie reakcję polimeryzacji z 
kolejną grupą epoksydową, lub reakcje z innymi substancjami (np. bezwodnikami kwasów 
karboksylowych)  z utworzeniem produktów addycji. Na rysunku 28 przedstawiono krzywą 
DSC procesu sieciowania żywicy epoksydowej Epidian5®  za pomocą bezwodnika kwasu 
sześciohydroftalowego. 
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Rys. 28. Krzywa DSC procesu sieciowania żywicy epoksydowej Epidian5®  za pomocą 
bezwodnika kwasu sześciohydroftalowego 

 
 Badanie wpływu ciśnienia i temperatury na przebieg procesu sieciowania umożliwia 
tzw. aparat ciśnieniowy DSC (ang. pressure DSC). Aparat umożliwia wytworzenie, w 
specjalnie skonstruowanym piecu, ciśnienia do 60 atm.  
 Z kolei reakcje fototermiczne (również tzw. photocuring) mogą być badane przy 
użyciu tzw. fotokalorymetru DSC, gdzie ściśle dozowana dawka światła powoduje reakcję 
chemiczną, której ciepło mierzone jest już w tradycyjnym układzie pomiarowym. 

Metoda MT-DSC ze względu na możliwość równoczesnego pomiaru strumienia ciepła 
i pojemności cieplnej umożliwia również badania zmiany stopnia konwersji i wyznaczanie 
współczynnika dyfuzji. Analiza zmiany oscylacyjnej pojemności cieplnej jest szczególnie 
użyteczna do badania kinetyki procesów sieciowania, np. żywic epoksydowych.  

Sygnał nieodwracalny pokazuje postęp reakcji chemicznej, podczas gdy zmiana   
pojemności cieplnej (Cp) ukazuje przejście szkliste jako miarę postępu reakcji w pewnym jej 
etapie – rys. 29. 

 

 
 

Rys. 29.  Przebieg sieciowania żywicy epoksydowej – krzywe 1, 2, 3; szybkość ogrzewania 
odpowiednio 1, 3 i  9 K/min [24] 

 
 
 Wynika to z faktu, że temperatura zeszklenia rośnie wraz ze wzrostem gęstości 

usieciowania układu aż do momentu wyrównania  się z temperaturą sieciowania. Wówczas 
następuje gwałtowne zmniejszenie się szybkości reakcji wskutek zwiększenia się gęstości 
środowiska reakcyjnego. Obserwuje się wtedy obniżenie oscylacyjnej pojemności cieplnej -  
układ ulega witryfikacji. Wraz ze wzrostem temperatury (zgodnie z profilem temperaturowym 
pomiaru) wzrasta energia i ruchliwość cząstek, powodując wzrost szybkości reakcji, a tym 
samym podwyższenie temperatury zeszklenia układu. W końcowym etapie proces biegnie już  
powoli i jest kontrolowany  według mechanizmu dyfuzyjnego.  

Podczas izotermicznego sieciowania, ruchliwość segmentów łańcuchów polimerowych 
jest stopniowo ograniczana z powodu wzrostu ilości wiązań międzycząsteczkowych w 
tworzącej się sieci. Ogranicza to liczbę możliwych konformacji i stanów oscylacyjnych. 
Ograniczenie ruchliwości segmentów przyczynia się do obniżenia pojemności cieplnej 
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materiału. Ograniczenie ruchliwości segmentalnej i zmiany pojemności cieplnej są podczas 
witryfikacji ze sobą powiązane. W warunkach początkowych brak jest ograniczeń 
ruchliwości, w warunkach końcowych (stan szklisty) ruchy segmentalne łańcuchów ustają.  
 
 
4.8. Zastosowanie metody DSC do badania polimerów ciekłokrystalicznych 
 

Stan ciekłokrystaliczny jest stanem pośrednim pomiędzy idealnym, doskonałym 
przestrzennym uporządkowaniem strukturalnym kryształów stałych, a całkowicie 
nieuporządkowaną, izotropową strukturą typowych cieczy. Faza ciekłokrystaliczna nazywana 
jest często mezofazą. 

Wyróżnia się trzy podstawowe typy  mezofazy: nematyczą, smektyczną i 
cholesterolową. Fazę nematyczną cechuje translacyjna ruchliwość cząstek, wzdłuż 
uporządkowanych osi, środki ciężkości tych cząstek przesunięte są w płaszczyznach 
poprzecznych, fazę tę tworzą  cząsteczki nie wykazujące czynności optycznej bądź układy 
racemiczne.  Faza smektyczna  złożona jest z warstw cząsteczkowych, a translacyjna 
ruchliwość cząsteczek jest minimalna. Wyróżnia się kilka rodzajów fazy smektycznej w 
zależności od orientacji i ułożenia cząstek w płaszczyźnie. Charakteryzuje się  wyższym 
stopniem  uporządkowania w porównaniu z mezofazą nematyczną. Faza cholesterolowa   
tworzona jest przez związki bądź mieszaniny związków optycznie czynnych, lokalnie 
podobna do fazy nematycznej, jednak chiralność cząstek wywołuje asymetryczne, 
helikoidalne ich ułożenie w kolejnych warstwach [25]. 

Polimery wykazujące zdolność do tworzenia fazy nematycznej zawierają zazwyczaj w 
swej strukturze pierścienie aromatyczne, zbudowane są liniowo, z bardzo ograniczoną 
możliwością rotacji (poliestry, poliamidy aromatyczne). W roztworach i stopach występują w 
konformacjach wyprostowanych.  

Na strukturę mezofazy polimeru wywiera istotny wpływ wiele czynników, np: struktura 
chemiczna polimeru (ilość pierścieni na jednostkę długości łańcucha, charakter segmentów 
składowych), długość łańcuchów C-C w grupach skrzydłowych oraz długość łańcuchów C-C 
w grupach pośrednich. 

Polimery ciekłokrystaliczne  zawierające fazę smektyczną nie znalazły powszechnych 
technicznych zastosowań.  

Techniczne zastosowanie znajdują polimery ciekłokrystaliczne z fazą nematyczną 
(tworzywa konstrukcyjne o dużej wytrzymałości i dużym module oraz wysokowytrzymałe 
włókna). 

Jeżeli polimer  może tworzyć różne mezofazy, to wówczas ze wzrostem temperatury 
zachodzą przemiany w kierunku zmniejszenia się stopnia uporządkowania cząsteczkowego: 

Kryształ (k) → f. smektyczna (s) → f. nematyczna (n) → ciecz izotropowa (i) 
Metodą pozwalająca na dokładne badanie przejść fazowych pomiędzy poszczególnymi 
mezofazami jest metoda DSC. 
Rysunek 30 przedstawia krzywe DSC dla  polimeru ciekłokrystalicznego o strukturze 
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Rys. 30. Krzywe DSC polimeru ciekłokrystalicznego 

 
Na podstawie krzywej DSC można uzyskać wiadomości na temat temperatur przejść 

fazowych w polimerze ciekłokrystalicznym oraz towarzyszących im efektów cieplnych. 
Wiadomości te mają zasadnicze znaczenie pod kątem potencjalnych zastosowań polimerów 
ciekłokrystalicznych. 

 
 

 
4.9. Określanie stabilności termicznej polimerów 
 

Syntetyczne polimery organiczne, podobnie jak materiały naturalne, ulegają rozkładowi 
w podwyższonej temperaturze. Jednym z wymagań, jakie stawia się związkom 
wielkocząsteczkowym jest określona stabilność termiczna w warunkach ich przetwarzania i 
użytkowania. Jeżeli rozkład termiczny następuje w obecności tlenu, np. w powietrzu, materiał 
organiczny ulega zapaleniu i jeśli proces palenia nie zostanie powstrzymany, ulega 
całkowitemu zniszczeniu. Większość powszechnie stosowanych polimerów charakteryzuje 
się dużą palnością (do najłatwiej zapalnych zalicza się m.in. poliolefiny, poli(tlenek etylenu), 
polimetakrylany). Powyżej temperatury 400°C prawie wszystkie materiały polimerowe (z 
wyjątkiem tzw. polimerów wysokoodpornych termicznie) ulegają w obecności tlenu 
rozkładowi termooksydacyjnemu. Ponieważ temperatura płomienia przekracza zwykle 
1000oC, tak więc wszystkie materiały organiczne ulegają w tej temperaturze całkowitemu 
spaleniu, pod warunkiem, że proces palenia jest podtrzymywany przez dostarczanie do strefy 
płomienia tlenu. 

W związku z zapotrzebowaniem w przemyśle na techniki umożliwiające w skali 
laboratoryjnej ocenę i pomiar stabilności termicznej i palności tworzyw polimerowych 
poszukuje się możliwości wykorzystania metod analizy termicznej do badania zjawisk 
palności. Często oprócz badań termograwimetrycznych i różnicowej kalorymetrii 
skaningowej łączy się je z innymi instrumentalnymi technikami analizy uzyskując albo 
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techniki jednoczesne (symultaniczne), w których próbka jest badana kilkoma metodami w 
tym samym czasie (np. TG/DTA) lub techniki sprzężone, w których próbka poddana jest 
badaniu kilkoma technikami, przy czym aparaty połączone są łącznikiem (np. metoda 
termograwimetryczna sprzężona z  spektrometrią masową (TG/MS), lub ze spektrofotometrią 
w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG/FT-IR)).  

Metody termoanalityczne mogą mieć zastosowanie do oceny parametrów związanych z 
palnością. Zaletą tych metod jest krótki czas potrzebny do przeprowadzenia eksperymentu,  
powtarzalność wyników i  czułość, z drugiej strony jednak pewną niedogodnością jest mała 
skala prowadzonych badań. Można dzięki tym metodom uzyskać charakterystykę 
porównawczą degradacji polimerów zawierających środki zmniejszające palność (antypireny) 
i polimerów niemodyfikowanych, czyli uzyskać informacje na temat względnej stabilności 
termicznej materiałów polimerowych i zmian zachodzących w tworzywie podczas jego 
ogrzewania. 
 Analiza termiczna służy również badaniom nad zwiększeniem stabilności termicznej 
polimerów do celów użytkowych. Określanie mechanizmu rozkładu poprzez analizę lotnych 
produktów  oraz analizę kinetyczną procesu pomaga w optymalizacji technologii produkcji 
tworzyw o pożądanych własnościach użytkowych. 
W ostatnich latach obserwuje się również znaczne rozszerzenie zastosowań metod analizy 
termicznej w różnych dziedzinach badań nad nowoczesnymi materiałami polimerowymi, w 
tym wysokoodpornymi kompozytami o zdefiniowanej morfologii typu „tailor made”. 

Stabilność termiczna polimerów, czyli ich trwałość w warunkach podwyższonej 
temperatury, stanowi jeden z najistotniejszych czynników określających przydatność 
aplikacyjną znanych i nowych połączeń wielkocząsteczkowych. 

 Na stabilność termiczną polimerów ma wpływ szereg czynników: 
− związanych z budową makrocząsteczek, jak obecność tzw. struktur odmiennych -  

rozgałęzień, wewnętrznych struktur nienasyconych, wiązań sieciujących, 
charakterystycznych grup funkcyjnych, 

− pomiarowych, związanych z aparaturą pomiarową i sposobem prowadzenia badań. 
Ogólny mechanizm rozkładu termicznego polimerów ustalony został przy zastosowaniu 
metod analizy termicznej oraz technik spektroskopowych, służących do identyfikacji 
znaczonych fragmentów struktury polimeru  izotopami radioaktywnymi. Przebieg 
dekompozycji monitorowano także stosując analizę chemiczną, analizę elementarną oraz 
pomiary radioaktywności wydzielanego gazu i pozostałości stałej po spaleniu. 
Zaproponowany schemat przebiegu pirolizy przedstawiono na rys. 31. 
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Rys. 31.  Ogólny schemat rozkładu polimeru 
 

Pierwszy etap pirolizy zachodzi do temperatury 550oC, drugi powyżej tej temperatury. W celu 
obniżenia palności polimeru przeprowadza się takie zmiany jego struktury (chemicznie) lub 
składu tworzywa (fizycznie) aby spowodować zanik zjawiska palenia się po usunięciu źródła 
ognia, czyli uczynić polimer samogasnącym. Ponadto pożądane jest, aby przeprowadzona 
modyfikacja powodowała podwyższenie temperatury zapłonu, obniżenie emisji toksycznych 
gazów oraz zmniejszenie zadymienia spowodowanego wydzielaniem się sadzy.  Z tego 
powodu prowadzi się szereg badań w kierunku modyfikacji tworzyw,  tak aby poprawić ich 
własności termiczne, nie pogarszając innych cech użytkowych.  
Na rys. 32 ukazano stabilność termiczną wybranych polimerów wyznaczoną przy użyciu 
metody TG. 
 

 
 

Rys. 32. Krzywe TG wybranych polimerów 
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4.10. Kinetyka procesu degradacji polimerów 
 

Na podstawie danych TG możliwe jest obliczenie parametrów kinetycznych procesu 
degradacji termicznej polimerów: energii aktywacji, współczynnika przedwykładniczego,  
rzędu reakcji i stałej szybkości reakcji [9]. 

 
Wyznaczanie parametrów kinetycznych 

 
 

określenie stopnia konwersji α 
 
 
 

warunki izotermiczne  warunki dynamiczne 
 
Interpretacja jest próbą połączenia wartości eksperymentalnych z wynikami uzyskanymi na 
podstawie analizy układów modelowych. Podstawowe równanie kinetyczne ma postać: 
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D(t) – sygnał pomiarowy 
B(t) – linia bazowa 
Na podstawie badań geometrii powierzchni reakcyjnych zaproponowano szereg modeli 
kinetycznych – f(α ) (Tab. 3) 
 

Tab. 3  Wybrane funkcje f(α) 

Model reakcji Postać funkcji f(α) Symbo
l 

Reakcja pierwszego rzędu (1-α) F1 
Reakcja drugiego rzędu (1-α)2 F2 
Reakcja n-tego rzędu (1-α)n Fn 
Dyfuzja jednowymiarowa 1/2α D1 
Dyfuzja dwuwymiarowa 1/[-ln(1-α)] D2 
Dyfuzja trójwymiarowa, równanie Jandera 3(1-α)2/3/2[1-(1-α)1/3] D3 
Dyfuzja trójwymiarowa, równanie Ginstlinga-
Brounshteina 3/2[(1-α)-1/3-1] D4 

Reakcja na granicy faz – przemieszczenie 
dwuwymiarowe (1-α)1/2 R2 

Reakcja na granicy faz – przemieszczenie (1-α)2/3 R3 
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trójwymiarowe 
Reakcja autokatalityczna, równanie Prouta-
Tompkinsa (1-α)α B1 

Reakcja autokatalityczna a-tego stopnia z 
reakcją n-tego rzędu, równanie Prouta-
Tompkinsa 

(1-α)nαa Bna 

Reakcja pierwszego rzędu z efektem 
autokatalitycznym (1-α)(1+Jkat.α) C1 

Reakcja n-tego rzędu z efektem 
autokatalitycznym (1-α)n(1+Jkat.α) Cn 

Dwuwymiarowy rozrost zarodków, równanie 
Avrami`ego-Erofeeva 2[-ln(1-α)1/2] (1-α) A2 

Trójwymiarowy rozrost zarodków, równanie 
Avrami`ego-Erofeeva 3[-ln(1-α)2/3] (1-α) A3 

N-wymiarowy rozrost zarodków, równanie 
Avrami`ego-Erofeeva n[-ln(1-α)n] (1-α) An 

 
Korelacja parametrów kinetycznych oraz występowanie pozornych modeli kinetycznych nie 
pozwala na przeprowadzenie prawidłowej analizy kinetycznej bazując tylko na jednej 
krzywej TA 
Korzystnie jest wyznaczyć przynajmniej jeden parametr przy zastosowaniu metody nie 
zakładającej a priori określonego modelu kinetycznego. 
 
Metoda Friedmana 
 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów termicznych przy różnych szybkościach 
ogrzewania można wyznaczyć wartość energii aktywacji za pomocą metody Friedmana lub 
Ozawy-Flynna-Walla bez konieczności uprzedniego przyjmowania określonego modelu 
kinetycznego. Następnie określa się wartość czynnika przedeksponencjalnego przy założeniu 
reakcji pierwszego rzędu. 

Zastosowanie wielokrotnej regresji liniowej w połączeniu z analizą statystyczną 
umożliwia rozwiązanie numeryczne zależności opisujących procesy jednoetapowe. Procesy 
wieloetapowe analizuje się za pomocą wielokrotnej regresji nieliniowej. Również procesy 
jednoetapowe można lepiej opisać przy zastosowaniu regresji nieliniowej, niż stosując 
regresję liniową, ponieważ otrzymuje się lepszy stopień dopasowania. 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymuje się: 
− zoptymalizowane wartości parametrów kinetycznych wraz z odchyleniami 

standardowymi, 
− opis statystyczny w postaci współczynnika korelacji oraz średniego błędu 

dopasowania, 
− F-test wskazujący na najlepsze dopasowanie danego modelu, 
− graficzne przedstawienie dopasowania krzywych. 
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Dla określonych stopni przemiany kαα = , na wykresie zależności 
)/1()/ln( jkTfdtd =α otrzymuje się proste, których tg kąta nachylenia równy jest 
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RE /−=  . Tjk to temperatury, w których zostaje osiągnięty stopień przemiany kα przy 
szybkości ogrzewania jβ . 

W tab. 4 przedstawiono przykładowe zestawienie wartości energii aktywacji E w 
zależności od stopnia konwersji α  

 
   Tab. 4. Przykładowe wartości E wzgl. α 

α  ]/[ molkJE  
0.1 125.7 
0.2 127.8 
0.5 154.1 
0.7 152.4 
0.9 155.2 

 
Na rys. 33 przedstawiono wynik analizy kinetycznej procesu rozkładu termicznego poli(1,4-
fenylenowinylenu) (PPV). 
 

 
Rys. 33. Wynik analizy Friedmana procesu rozkładu termicznego PPV 

 
Metoda Ozawy – Flynna – Walla 
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XGRAE 05.133.5)(ln)/ln(ln +−−= αβ  
 

Na wykresie )/1(ln jkj Tf=β otrzymuje się dla serii pomiarów z szybkością ogrzewania 

jββ ...1
dla określonych stopni przemiany kαα = proste, których tg  

nachylenia jest równe -1.05 E/R. Wynik analizy Ozawy-Flynna-Walla procesu rozkładu 
termicznego (PPV) przedstawiono w postaci wykresu zależności logβ = f(1/T) – rys. 34. 
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Rys. 34. Wynik analizy Ozawy-Flynna-Walla procesu rozkładu termicznego PPV 
 
Następnie „dopasowuje się” modele kinetyczne tak aby uzyskać najlepszą zgodność 
statystyczną. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń można również przeprowadzić 
symulację procesu w warunkach innych od warunków pomiaru zarówno dynamicznych jak i 
izotermicznych – rys. 35. 
 

 
 

Rys. 35. Symulacja procesu rozkładu termicznego PPV w warunkach izotermicznych 
 

logβ 
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4.11. Charakterystyka elektronicznych materiałów odpadowych na bazie żywic 
epoksydowych  

 
Recykling odpadów elektronicznych stanowi duży problem, zwłaszcza w państwach 

wysokorozwiniętych. Materiały kompozytowe stosowane w elektronice  zawierają zazwyczaj 
polimery, materiały ceramiczne, szkło i metale. Metale szlachetne są często odzyskiwane 
przez obróbkę chemiczną. Z kolei materiały polimerowe najczęściej usuwa się poprzez ich 
spalanie. Podczas tego procesu mogą wydzielać się toksyczne gazy, szczególnie, gdy 
tworzywo zawierało w swojej budowie ugrupowania aromatyczne oraz antypireny 
zawierające chlorowce. Układy scalone i podzespoły komputerowe bardzo często 
produkowane są z żywic epoksydowych z dodatkiem bromu jako antypirenu. 

W celu opracowania jak najbardziej korzystnych warunków utylizacji odpadów 
elektronicznych konieczne jest poznanie mechanizmu rozkładu tworzyw zawartych w 
odpadach elektronicznych. Metodą bardzo przydatną do tego typu badań jest  metoda 
termograwimetryczna sprzężona ze spektrometrią masową (TG-MS) [26]. Rysunek 36 
przedstawia zestawienie krzywej TG i widm MS dla próbki tzw. odpadu elektronicznego. 

 

 
Rys. 36.  Zbiorcze przedstawienie krzywej TG i widm MS produktów rozkładu próbki tzw. 

odpadu elektronicznego 
 

Widoczne jest wydzielanie się lotnych alifatycznych lub aromatycznych fragmentów o 
masach 110-180 Da, pochodzących z fragmentacji makrołańcucha żywicy epoksydowej:  

 
Przy użyciu metody TG-MS można wyznaczyć stabilność termiczną  i określić rodzaj 

lotnych produktów rozkładu wydzielanych podczas dekompozycji tworzywa. Przed 
przystąpieniem do spalania na odpady elektroniczne działa się kwasami w celu odzyskania 
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metali szlachetnych i innych cennych materiałów. Działanie to ma często wpływ na 
późniejsze zachowanie materiału polimerowego podczas spalania, w tym na skład 
wydzielających się gazów (potrzeby ochrony środowiska). 

 
   

4.12. Metody termiczne w recyklingu tworzyw sztucznych na przykładzie poliamidów 
 

W procesie produkcji wykładzin syntetycznych stosowane są na szeroką skalę różnego 
typu poliamidy. Podczas recyklingu materiałów odpadowych z wykładzin konieczne jest 
dokładne rozdzielenie poszczególnych typów poliamidów. Degradacja termiczna różnych 
typów alifatycznych poliamidów prowadzi do różnych produktów rozkładu, np: głównym 
produktem degradacji PA 6 jest ε-kaprolaktam oraz w niewielkich ilościach oligomery i 
alifatyczne nitryle. PA 66 degraduje głównie do  cyklopentanonu, ponadto powstają  
alifatyczne węglowodory, nitryle i dinitryle.  Głównym produktem degradacji PA 12 jest 
laktam laurynowy oraz dodatkowo tworzą się cykliczne oligomery. 

Przydatnymi metodami do badania związków powstających podczas degradacji 
poliamidów jest metoda sprzężona TG-MS [26]. Rys. 37 przedstawia widmo masowe 
produktów rozkładu poliamidu 6, na którym można zaobserwować piki pochodzące od jonów 
fragmentacyjnych  m/z 16 (NH2

+), 18 (H2O), 44 (CO2), oraz 31, 42 i 55, pochodzące od 
kaprolaktamu.    
 

 
 

Rys. 37. Zbiorcze przedstawienie widm MS produktów rozkładu poliamidu 6 
 
 

   
4.13. Badanie dodatków do tworzyw sztucznych  
 
 

W celu zwiększenia stabilności polimerów  i polepszenia ich własności użytkowych 
wprowadza się do polimerów w procesie przetwórstwa dodatki modyfikujące i stabilizujące  
oraz napełniacze. Dodatki można podzielić na dwie grupy – pierwsza to dodatki modyfikujące 
własności fizyczne (plastyfikatory, środki smarujące i antyadhezyjne, napełniacze proszkowe 
i włókniste, modyfikatory wielkocząsteczkowe, związki sprzęgające barwniki, rozjaśniacze 
optyczne, środki antystatyczne). Do drugiej grupy zalicza się substancje chroniące polimer 
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przed starzeniem i degradacją (stabilizatory świetlne i cieplne, antyutleniacze, antypireny oraz 
środki zwiększające odporność na działanie czynników biologicznych).   

 Metodami pozwalającymi na badanie wpływu dodatków na własności tworzyw 
sztucznych są metody analizy termicznej, głównie TG i DSC.  

Za pomocą metody DSC można badać np. wpływ ilości dodawanego plastyfikatora na 
temperaturę zeszklenia poli(octanu winylu) (PVA)– rys. 38.  

 
Rys. 38. Badanie wpływu ilości plastyfikatora  na temperaturę zeszklenia PVA przy użyciu metody 

DSC 
  

 Dogodną metodą służącą do określania zawartości napełniaczy w tworzywach 
sztucznych i kompozytach polimerowych jest metoda TG.  

Przykładem może być wyznaczanie zawartości sadzy w mieszance gumowej na bazie 
kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) – rys. 39.  

 
Rys. 39. Wyznaczanie zawartości sadzy w mieszance gumowej na bazie SBR za pomocą metody TG  
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Związek wielkocząsteczkowy oraz dodatki organiczne ulegają całkowitemu rozkładowi 
do temperatury 600oC. Powyżej tej temperatury atmosfera pomiaru została zmieniona z 
obojętnej na utleniającą, co spowodowało utlenienie sadzy i w konsekwencji umożliwiło 
określenie jej zawartości poprzez  pomiar ubytku masy w analizowanym zakresie temperatur. 
Kilkuprocentową pozostałość stanowił popiół. Analogiczną zmianę atmosfery pomiarowej 
wykorzystuje się do normowego wyznaczania tzw. czasu indukcji tlenowej (ang. OIT – 
oxygen induction time). 

 
 
5. Podsumowanie 
 
Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, że metody analizy termicznej 
stanowią podstawowe narzędzie do badania właściwości termicznych związków organicznych 
mało- i wielkocząsteczkowych w aspekcie zarówno badań podstawowych - mechanizmy 
reakcji - jak i zastosowań utylitarnych, np. recyklingu tworzyw sztucznych. Metody analizy 
termicznej – w tym metody najpowszechniej stosowane: DSC (DTA), TG, TMA, DMA – 
dostarczają informacji niezbędnych do sporządzenia pełnej charakterystyki materiału i w 
konsekwencji możliwości jego dalszego zastosowania. Wydaje się, że atrakcyjność badawcza 
metod analizy termicznej, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym (m.in. techniki 
modulowane) oraz możliwościom ich łączenia „on-line” z innymi metodami analitycznymi, 
znacznie wzrosła w ostatnich latach. Warto jednak pamiętać, że interpretacja wyników 
analizy termicznej polimerów, aczkolwiek bardzo ułatwiona dzięki „przyjaznemu” 
oprogramowaniu komputerowemu, wymaga jednak zrozumienia bardzo niekiedy złożonej 
fizykochemicznej istoty zachodzących zjawisk. 
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