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2.2.14.	 ТЕМПЕРАТУРА	ПЛАВЛЕННЯ	–	
КАПІЛЯРНИЙ	МЕТОД

Температура плавлення, визначена капіляр-
ним методом, являє собою температуру, за якої 
остання тверда частинка щільного стовпчика ре-
човини у трубці переходить у рідку фазу (тобто 
температура прозорості). Температура плавлення, 
визначена даним методом, залежить від параметрів 
(наприклад, швидкості нагрівання), які наведені 
у цій статті. Так само, якщо потребується 
використання сертифікованих стандартних 
матеріалів, їх сертифіковані значення пов’язані із 
описаною аналітичною процедурою.

Якщо зазначено в монографії, такий самий прилад 
і методику застосовують для визначення інших по-
казників, таких як утворення меніска або діапазон 
плавлення, що характеризують поведінку речовини 
під час плавлення.

Прилад. Прилад складається із металевого нагрі-
вального блока з однією або кількома комірками 
для капілярних трубок або із підхожої скляної по-
судини, що містить рідину (наприклад, воду, вазе-
лінове або силіконове масло), яка використовуєть-
ся як баня, й оснащена підхожим пристроєм для 
нагрівання та перемішування. Прилад має бути об-
ладнаний температурним датчиком або підхожим 
сертифікованим термометром, що забезпечують 
зчитування найближчих значень із різницею 0.1 °С 
або менше.

Зразки поміщають у прилад у скляних капілярних 
трубках. Розміри трубок обирають відповідно 
до інструкцій виробника, зазвичай зовнішній 
діаметр становить 1.3–1.5 мм та товщина стінок 
— 0.1–0.3 мм. У деяких приладах використовують 
предметне скло замість капілярної трубки. 

Прилад має нагрівати зразки зі швидкістю 0.1 °С/хв 
або менше. Точність приладу має бути не гірше 
ніж ± 0.5 °С.

Детектування може бути здійснено або візуально, 
або інструментально. Інструментальне детектуван-
ня зазвичай здійснюється шляхом відеозапису про-
цесу й подальшого його аналізу або за допомогою 
фотодетектора, який вимірює світло, що проходить 
крізь зразок або відбивається від нього.

Методика. Субстанцію попередньо обробляють, 
як зазначено в монографії. Слід уникати великих 
кристалів, оскільки вони можуть призвести до хиб-
них результатів. Якщо необхідно, зразки подрібню-
ють на тонкий порошок. Якщо не зазначено інше, 
тонко подрібнену субстанцію сушать у вакуумі над 
силікагелем безводним P протягом 24 год. Достатню 
кількість речовини поміщають у капілярну трубку 
до одержання щільного стовпчика, як зазначено 
виробником приладу (наприклад, 4–6 мм заввиш-
ки). Підвищують температуру приладу приблизно 
на 5 °С нижче за передбачувану температуру плав-
лення, дозволяють температурі стабілізуватись і 

потім поміщають капілярну трубку у прилад. Да-
лі встановлюють швидкість нагрівання близько 
1 °С/хв, якщо не зазначено інше.

У разі інструментального детектування для визна-
чення температури плавлення діють відповідно до 
інструкцій виробника приладу. У разі візуального 
детектування записують температуру, за якої остан-
ня частинка випробовуваної субстанції перей де у 
рідку фазу.

Зразки можуть бути виміряні паралельно, якщо це 
дозволяють можливості приладу.

Придатність системи. Перед вимірюваннями про-
водять тест на придатність системи, наприклад 
підбирають підхожий стандартний матеріал із тем-
пературою плавлення, близькою до очікуваної тем-
ператури плавлення випробовуваної субстанції.

Кваліфікація/калібрування  приладу. Періодично 
проводять кваліфікацію/калібрування відповідно 
до інструкцій виробника приладу, використовуючи 
не менше двох сертифікованих стандартних мате-
ріалів. Обрані стандартні матеріали мають покри-
вати температурний діапазон, використовуваний 
на приладі. Використовують капілярні трубки, що 
мають такі самі розміри, як і під час вимірюваннь 
зразка.

Рекомендації щодо порівняння результатів, одер-
жаних для сертифікованого стандартного мате-
ріалу, та значень із сертифікатів можна знайти 
на веб-сайті Європейських стандартних матері-
алів (European Reference Materials (ERM) website, 
Application note 1).


