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2.2.34.	 ТЕРМІЧНИЙ	АНАЛІЗ

Термічний аналіз поєднує групу методів, в яких 
зміну фізичних властивостей речовини вимірюють 
як функцію температури. Найбільш поширеними 
методами є вимірювання змін маси або енергії зраз-
ка речовини.

Дані методи мають різне застосування:
— визначення фазових переходів;
— визначення змін хімічного складу;
— визначення чистоти.

ТЕРМОГРАВІМЕТРІЯ

Термогравіметрія (ТГ) або термогравіметричний 
аналіз (ТГА) являє собою метод, в якому масу зраз-
ка речовини реєструють як функцію температури, 
що змінюється відповідно до контрольованої про-
грами.

Прилад. Основними складовими частинами термо-
вагів є: пристрій для нагрівання або охолодження 
речовини відповідно до заданої температурної про-
грами, тримач зразка з контрольованими параметра-
ми атмосфери, електроваги та пристрій реєстрації 
вихідного електронного сигналу або комп’ютер.

Калібрування	температури. Температурний датчик, 
закритий або такий, що перебуває у контакті зі зраз-
ком, калібрують із використанням температури Кюрі 
феромагнітної речовини, наприклад нікелю. У разі 
коли прилад придатний до одночасного виконан-
ня ТГ/ТГА та диференційного термічного аналізу 
(ДТА) або диференційної сканувальної калоримет рії 
(ДСК), можуть бути використані ті самі сертифіко-
вані стандартні матеріали, що й для ДТА та ДСК, 
наприклад індій, олово та/або цинк.

Калібрування	електровагів.	Відповідну кількість під-
хожого сертифікованого стандартного матеріалу 
(наприклад, ФСЗ кальцію оксалату моногідрату) по-
міщають у тримач зразка та реєструють його масу. 
Встановлюють швидкість нагрівання відповідно до 
інструкції виробника (наприклад, 5 °С/хв) і почи-
нають підвищення температури. Реєструють термо-
гравіметричну криву у вигляді графіка: температуру 
або час відкладають по осі абсцис зі зростанням зліва 
направо, масу – по осі ординат зі зменшенням до-
низу. Підвищення температури припиняють при 
температурі близько 250 °С. На кривій залежності 
маси від температури або маси від часу вимірюють 
відстань між початковим і кінцевим плато, що від-
повідає втраті в масі зразка. Втрата в масі для сер-
тифікованого стандартного матеріалу зазначена у 
маркуванні.

Методика. Використовують аналогічну послідовність 
проведення операцій для випробовуваної речови-
ни, використовуючи умови, зазначені в монографії. 
Втрату в масі випробовуваного зразка визначають, 

вимірюючи відстань між початковим і кінцевим пла-
то на одержаній термогравіметричній кривій. Втрату 
в масі виражають як ∆m/m, у відсотках. 

Якщо прилад використовують часто, калібрування 
температури здійснюють регулярно, в іншому ви-
падку температуру калібрують перед кожним ви-
мірюванням. 

Оскільки умови випробування є критичними, для 
кожного вимірювання зазначають: тиск або швид-
кість потоку, склад газу, масу зразка, швидкість на-
грівання, температурний діапазон, умови підготовки 
зразка, включаючи ізотермічний період.

ДИФЕРЕНЦІЙНА СКАНУВАЛЬНА 
КАЛОРИМЕТРІЯ

Диференційна сканувальна калориметрія (ДСК) 
являє собою метод, що дозволяє простежити за 
енергетичними аномаліями, що відбуваються при 
нагріванні (або охолодженні) речовини (або сумі-
ші речовин), і визначити зміну ентальпії та питому 
теплоту, а також відповідні їм значення темпера-
тури.

Метод використовується для визначення різниці 
потоку тепла (за вимірюванням температури), що 
виділяється або поглинається випробовуваним зраз-
ком порівняно із коміркою порівняння, в залежності 
від температури. Існує два різновиди ДСК-приладів: 
прилади з компенсацією потужності для підтримки 
нульової різниці температур між випробовуваним 
зразком і еталоном (зразком порівняння) і прилади 
з використанням постійної швидкості нагрівання 
та визначенням температурного диференціала як 
різниці теплових потоків між зразком і еталоном.

Прилад. ДСК-прилад із компенсацією потужнос-
ті має окремі нагрівачі для комірки порівняння та 
комірки для випробовуваного зразка. ДСК-прилад 
із тепловим потоком має спільний нагрівач комір-
ки із тиглем порівняння і тиглем з випробовуваним 
зразком.

Пристрій для програмування температури, 
термодетектор(и) і реєструючий пристрій можуть  
бути з'єднані з комп'ютером. Вимірювання прово-
дять при контрольованих параметрах атмосфери.

Калібрування	приладу. Прилад калібрують за змінами 
температури та ентальпії, використовуючи підхожі 
сертифіковані стандартні матеріали або стандартні 
зразки. 

Калібрування за температурою здійснюють, вико-
ристовуючи сертифіковані стандартні матеріали, 
які мають певні термічні властивості, наприклад, 
за температурою плавлення чистих металів або ор-
ганічних речовин або за точкою фазового переходу 
кристалічних неорганічних солей або оксидів. За-
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звичай для каліб рування використовують темпера-
туру плавлення індію, олова та/або цинку.

Калібрування за теплотою. Для точної оцінки зміни 
кількості тепла (зміни ентальпії) випробовуваного 
зразка, яка є наслідком певних фізичних змін, що 
супроводжують зміну температури, проводять ка-
лібрування приладу, використовуючи підхожі сер-
тифіковані стандартні матеріали. Подібно до калі-
брування за температурою калібрування за теп лотою 
може бути проведене із використанням підхожих 
сертифікованих стандартних матеріалів, які мають 
відомі, чітко встановлені зміни ентальпії, що є на-
слідком фізичних змін, таких як плавлення чистих 
металів та/або органічних речовин або фазові пере-
ходи кристалічних неорганічних солей. Зазвичай для 
калібрування використовують теплоту плавлення 
індію, олова та/або цинку.

 Порядок	експлуатації	приладу. Відповідну кількість 
випробовуваної речовини зважують у підхожому 
тиг лі та поміщають у тримач зразка. Поміщають 
порожній тигель у тримач еталона. Встановлюють 
початкову та кінцеву температури та швидкість на-
грівання відповідно до умов випробування, зазна-
чених у монографії.

Починають аналіз і реєструють ДСК-криву: темпе-
ратуру або час відкладають по осі абсцис зі зростан-
ням значень зліва направо; енергію відкладають по 
осі ординат (зазначають характер процесу – ендо-
термічний або екзотермічний).

Температура, за якої аномалія трапляється (початко-
ва температура), відповідає перетинанню (А) продов-
ження базової лінії з дотичною у точці найбільшого 
нахилу (точка перегину) кривої (див. Рис. 2.2.34.-1). 
Кінець термічної аномалії визначають за піком на 
кривій.

Рисунок 2.2.34.-1. Термограма

Ентальпія аномалії пропорційна площі під кривою, 
що обмежена базовою лінією; коефіцієнт пропор-
ційності визначають за результатами вимірювання 
теплоти плавлення відомої речовини (наприклад, 
індію) за таких самих умов визначення.

Кожна термограма може супроводжуватися такими 
даними: умови випробування, запис про останнє 

калібрування, маса наважки зразка та його ідентифі-
кація (включаючи термічну історію), контейнер, ат-
мосфера (склад, швидкість потоку, тиск), напрямок 
і швидкість температурних змін, прилад і чутливість 
реєструючого пристрою.

Застосування

Дослідження фазових переходів: визначення темпера-
тури, змін теплоємності й ентальпії фазових пере-
ходів випробовуваної речовини як функції темпера-
тури. Переходи, які можуть спостерігатися, надані 
у Табл. 2.2.34.-1.

Таблиця 2.2.34.-1

перехід «тверда речовина 
— тверда речовина»:

алотропія — поліморфізм


десольватація
аморфний — кристалічний

перехід «тверда речовина 
— рідина»:

плавлення
склування

перехід «тверда речовина 
— газ»:

сублімація

перехід «рідина — тверда 
речовина»: 

тверднення
перекристалізація
склування

перехід «рідина — газ»: паротворення

Дослідження зміни хімічного складу. Вимірювання 
теплоти та температури реакції за певних експери-
ментальних умов для того, щоб, наприклад, визна-
чити кінетику розкладання або десольватації.

Застосування фазових діаграм. Створення фазових 
діаграм для сумішей твердих речовин. Створення 
фазових діаграм може бути важливим етапом при 
розробці складу і оптимізації процесу ліофілізації.

Визначення чистоти. Вимірювання частки субстан-
ції, що плавиться при певній температурі, та теплоти 
плавлення методом ДСК дозволяє визначати вміст 
домішок у випробовуваній речовині з однієї терміч-
ної діаграми, при цьому потрібно тільки декілька мі-
ліграмів зразка і немає потреби у повторних точних 
вимірюваннях справжньої температури.

Теоретично плавлення цілком кристалічної чистої 
речовини за постійного тиску характеризується 
теплотою плавлення ∆Нf у нескінченно вузькому 
діапазоні, відповідному температурі плавлення Т0. 
Розширення цього діапазону – чутливий індикатор 
наявності домішок. Тому зразки однієї речовини, в 
яких вміст домішок варіюється на декілька десятих 
відсотка, дають термічні діаграми, що візуально роз-
різняються (див. Рис. 2.2.34.-2).
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Рисунок 2.2.34.-2. Термічні діаграми, відповідні зразкам 
речовини  різного ступеня чистоти

Визначення молярної чистоти методом ДСК засно-
ване на математичній апроксимації інтегральної 
форми рівняння Вант-Гоффа, застосовуваного до 
концентрацій (не до активностей) у бінарній сис-
темі [ln(1–x2) ≈ –x2 і T × T0 ≈ ]. При низькому 
вмісті домішок (х2 << 1) та для температур, близьких 
до температури плавлення Т0, рівняння може бути 
записане у вигляді (Т і х2 — змінні):

  
(1)

де Т — температура зразка, у кельвінах;
Т0 — температура плавлення хімічно чистої ре-

човини, у кельвінах;
R — газова стала для ідеального газу, у джо-

уль·кельвін—1·моль–1;
∆Нf — молярна теплота плавлення чистої 

речовини, джо уль·моль–1;
x2 — мольна частка домішки, а саме число мо-

лекул домішки, ділене на загальне число 
молекул у рідкій (або розплавленій) фазі 
за температури Т (у кельвінах).

Таким чином, визначення чистоти методом ДСК 
застосовне для визначення домішок, що утворю-
ють евтектичну суміш з основною речовиною, і які 
наявні у випробовуваній речовині у мольній частці, 
що зазвичай не перевищує 2 %. 

Метод не може бути використаний для аналізу:
— аморфних речовин;
— сольватів або поліморфних сполук, нестабільних 

у температурному діапазоні експерименту;
— домішок, що утворюють тверді розчини з основ-

ною речовиною;
— домішок, нерозчинних у рідкій фазі або у розплаві 

основної речовини.

При нагріванні випробовуваної речовини домішка 
розплавляється цілком при температурі евтектики. 
Вище цієї температури тверда фаза містить тільки 
чисту речовину. Оскільки температура підвищується 
поступово від евтектичної температури до темпе-
ратури плавлення чистої речовини, мольна частка 

домішки у рідкій фазі зменшується, в той час як 
кількість розплавленої чистої речовини зростає.

Для усіх значень температури, що перевищують точ-
ку евтектики:

  
(2)

де F — частка розплавленої фракції випробовува-
ної речовини;

 — мольна частка домішки у випробовуваному 
зразку.

Якщо весь зразок розплавиться, F = 1 і x2 = .

Якщо рівняння (2) об'єднати з рівнянням (1), одер-
жимо таке рівняння:

 

Значення теплоти плавлення чистої речовини 
одержують шляхом інтегрування площі піка плав-
лення.

Температуру плавлення чистої речовини (Т0) одер-
жують екстраполяцією з графіка залежності темпе-
ратури, у кельвінах, від 1/F. Значення кута нахилу (α) 
прямої, яку, за необхідності, одержують після лінеа-

ризації, відповідає , що дозволяє оцінити 
значення .

Мольну частку загального вмісту евтектичних до-
мішок у випробовуваній речовині, у відсотках, ви-
значають шляхом множення значення  на 100.




