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Wprowadzenie
Pomiar TGA jest zazwyczaj wy-
konywany w celu określenia 
temperatury, w której nastę-
puje zmiana masy badanego 
materiału, gdy jest on ogrze-
wany zgodnie z ustalonym 
programem temperaturowym 
i w zdefiniowanej atmosferze. 
Naszym celem jest również 
pozyskanie informacji o wiel-
kości zmiany masy. Zdoby-
wamy w ten sposób wiedzę 
o składzie materiału lub o za-
chodzących reakcjach che-
micznych podczas zadanego 
profilu grzania. Jeśli chodzi 
o  pomiary TGA, nasuwają się 
zazwyczaj następujące pyta-
nia: 
•  W  jaki  sposób można ozna-
czyć początkową zawartość 
substancji lotnych (wilgoć, 
rozpuszczalniki)? 
•  Procesy, w których następu-
je zmiana masy, mogą się na-
kładać na siebie. W jaki sposób 
można je od siebie oddzielić? 
•  Co dzieje się podczas zmia-
ny masy? Jakie substancje 
są uwalniane podczas straty 
masy? W jaki sposób można je 
identyfikować? 

•  Na  krzywej  TGA/DSC  spo-
dziewane są pewne efekty, ale 
nie można ich zidentyfikować. 
Co można zrobić w takiej sy-
tuacji? Kwestie te omówimy 
poniżej. 

Początkowa zawartość sub-
stancji lotnych
Substancje lotne (wilgoć, 
rozpuszczalniki) mogą silnie 
wpływać na właściwości ma-
teriałów. Jeśli naszym celem 
jest oznaczenie ich zawarto-
ści początkowej, nie możemy 
dopuścić do ich uwalniania 
w okresie zaczynającym się 
w momencie pobrania próbki 
o kończącym się w momen-
cie wykonania rzeczywistego 
pomiaru. W podobny spo-
sób, w przypadku materiałów 
o właściwościach higroskopij-
nych, musimy zapobiec chło-
nięciu wilgoci przez próbkę 
w  okresie pomiędzy pobra-
niem próbki i pomiarem. Speł-
nienie tych wymagań zależy 
od konfiguracji analizatora 
TGA. 
a) Analizator TGA nie jest wy-
posażony w podajnik próbek 
W tym przypadku zalecamy 

zanotować masę tygla i po-
czątkową masę próbki. Taki 
sposób postępowania pozwa-
la ustalić zmiany masy próbki 
w okresie pomiędzy pobra-
niem próbki i wykonaniem 
pomiaru. 
b) Analizator TGA jest wypo-
sażony w podajnik próbek. 
Oprócz metody opisanej po-
wyżej w punkcie a) istnieją 
jeszcze dwie inne możliwości:
1. Jeśli analizator jest wyposa-
żony w układ do przekłuwania 
pokrywek i jeśli temperatura 
maksymalna w trakcie po-
miaru nie przekracza 600oC, 
próbki można umieścić w alu-
miniowych tyglach hermety-
zowanych z  wykorzystaniem 
specjalnych pokrywek. W prze-
ciwieństwie do normalnych 
aluminiowych pokrywek, po-
krywki specjalne są wyższe. Po-
krywkę przekłuwa igła układu 
do przekłuwania pokrywek tuż 
przed pomiarem, przy czym 
nie dochodzi do kontaktu igły 
z próbką. Technika ta skraca do 
absolutnego minimum czas, 
w  którym próbka może uwol-
nić substancje lotne lub zaab-
sorbować wilgoć. 

2. W przypadku wszystkich 
pozostałych tygli TGA (wyko-
nanych z tlenku glinu, platyny 
i szafiru) utracie substancji lot-
nych lub wilgoci można sku-
tecznie zapobiegać, nakrywa-
jąc tygiel z próbką aluminiową 
pokrywką. Podajnik próbek 
zdejmuje pokrywkę tuż przez 
włożeniem próbki. 

Nakładające się zmiany 
masy 
W wielu przypadkach różne 
procesy, w których dochodzi 
do zmiany masy, nakładają 
się na siebie. Dostępnych jest 
kilka rozwiązań, które można 
wykorzystać, aby lepiej od-
dzielić od siebie nakładające 
się zmiany masy i oznaczyć te 
zmiany ilościowo z wyższą do-
kładnością. 
•  Zmiana  parametrów  ope-
racyjnych takich jak szybkość 
grzania, masa próbki, atmosfe-
ra lub warunki wymiany gazów 
pomiędzy próbką i atmosferą, 
stosując różne pokrywki tygli 
(np. pokrywki tygli z otworami 
o różnej wielkości, patrz [1]). 
•  Jeśli zmiany masy są spowo-
dowane obecnością związków 

Analiza termiczna – interpretacja krzywych (część IV)

Pomiary TGA
Dr Markus Schulnell

W artykule omówiono różne kwestie odnoszące się do pomiarów TGA. Wykazano również, że inne techniki 
analizy termicznej takie jak różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termomechaniczna (TMA), dy-
namiczna analiza mechaniczna (DMA) i analiza termooptyczna (TOA) mogą w istotny sposób ułatwiać interpre-
tację wyników pomiarów TGA.
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lotnych, temperaturę, w któ-
rej następuje ich uwalnianie, 
można przesunąć w kierunku 
niższych temperatur, wykonu-
jąc pomiar pod zmniejszonym 
ciśnieniem. 
•  Zmianę  masy  można  okre-
ślić, całkując odpowiedni pik 
pierwszej pochodnej krzywej 
TGA (krzywa DTG). 
•  Straty  masy  spowodowa-
ne obecnością specyficznych 
substancji takich jak woda 
lub dwutlenek węgla można 
oznaczyć ilościowo w opar-
ciu o dane MS po wykonaniu 
odpowiednich pomiarów ka-
libracyjnych, wykorzystując 
łączone pomiary TGA-MS. 
•  Piroliza polimerów zachodzi 
zazwyczaj w temperaturze od 
300oC do 800oC. Jeśli mate-
riał zawiera kilka polimerów, 
etapy pirolizy różnych poli-
merów nachodzą na siebie, 
co praktycznie uniemożliwia 
dokładne oznaczenie zawar-
tości poszczególnych polime-
rów. Temperatury przemiany 
szklistej i temperatury punktu 
topnienia polimerów wykazu-
ją jednak dość często większe 
różnice w porównaniu z tem-
peraturami pirolizy. Do osza-
cowania zawartości różnych 
polimerów w materiale moż-
na wykorzystać wysokości 
skoków przemian szklistych 
lub entalpii topnienia zmie-
rzone z wykorzystaniem tech-
niki TGA/DSC (lub DSC). 
Poniżej omówiono niektóre 
z tych strategii.

Zmiany parametrów bada-
nia
Wpływ szybkości grzania
Przy zwiększonych szybko-
ściach grzania zmiany masy 
ulegają przesunięciu w kie-
runku wyższych temperatur. 

Jeśli zależność od szybkości 
w procesach, w których nastę-
pują zmiany masy, jest różna, 
lepsze rozdzielenie nakłada-
jących się procesów można 
osiągnąć, zmieniając szybkość 
grzania. Przykład na rysun-
ku  1 przedstawia pomiary 
TGA kopolimeru styrenu-ety-
lenu-butadienu dla szybko-
ści grzania 1 i 10 K/min. Dla 
wolniejszej szybkości grzania 
pierwszy skok straty masy jest 

wyraźnie oddzielony od sko-
ku drugiego. Zmianie ulega 
również temperatura, w które 
zachodzą różne procesy roz-
kładu. Z krzywej DTG wynika, 
że drugi skok straty masy jest 
również wynikiem dwóch 
nakładających się na siebie 
procesów (krzywa DTG jest 
pierwszą pochodną krzywej 
TGA). Procesów tych nie moż-
na od siebie oddzielić przy za-
stosowanych tu szybkościach 

grzania. Zamiast przeprowa-
dzać kilka eksperymentów 
przy różnych szybkościach 
grzania, można wykonać eks-
peryment, korzystając z tzw. 
techniki „MaxRes”. W technice 
tej szybkość grzania jest auto-
matycznie zmniejszana w mo-
mencie detekcji zmiany masy. 
Jeśli masa próbki ulega więk-
szej lub mniejszej stabilizacji, 
następuje wzrost szybkości 
grzania. Technika ta pozwala 
mierzyć zakresy temperatur 
z dużymi zmianami masy przy 
niskich szybkościach grza-
nia oraz zakresy temperatur 
z małymi zmianami masy przy 
wysokich szybkościach grza-
nia. Bardziej szczegółowe in-
formacje o technice „MaxRes” 
można znaleźć w pozycji lite-
raturowej [2]. 

Wpływ atmosfery 
Atmosfera w komorze pieca 
instrumentu TGA może mieć 
wpływ na temperaturę, w któ-
rej zachodzi reakcja. Na rysun-
ku 2 przedstawiono pomiary 
TGA dolomitu w czystym azo-
cie i azocie zawierającym 15% 
dwutlenku węgla. Dolomit 
jest mieszaniną węglanu wap-
nia i magnezu. Podczas jego 
ogrzewania dochodzi do 
uwalniania dwutlenku węgla. 
W azocie proces ten daje sze-
roki skok (niebieska krzywa). 
Krzywa DTG wskazuje na dwa 
nachodzące na siebie procesy. 
W atmosferze azotu zawiera-
jącego 15% dwutlenku węgla 
obserwowane są dwa etapy 
rozkładu, które są w wyraźny 
sposób oddzielone od siebie. 
Odpowiadają one uwalnianiu 
dwutlenku węgla z węglanu 
magnezu i wapnia. Gdyby 
MgCa (CO3)2 był absolutnie 
czysty, należałoby oczekiwać 

Rys. 1. Wpływ szybkości grzania na pomiar TGA kopoli-
meru styrenu-etylenubutadienu

Rys. 2. Krzywe TGA i DTG dla dolomitu uzyskane w at-
mosferze azotu (krzywe niebieskie) i atmosferze azotu 
zawierającego 15% dwutlenku węgla (krzywe czerwone)
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dwóch równych skoków 23,9% 
oraz całkowitej wysokości na 
poziomie 47,8%. Z uzyskanych 
wyników straty masy wynika, 
że badana próbka dolomitu 
zawierała nieznacznie więcej 
węglanu magnezu.

Pomiary w „próżni”
Szczególnie w przypadku 
związków gumy uwalnianie 
składników lotnych następuje 
często w momencie, gdy roz-
poczyna się piroliza. W takiej 
sytuacji lepsze oddzielenie od 
siebie tych dwóch procesów 
można osiągnąć, zmniejsza-
jąc ciśnienie w komorze pieca. 
Można to zrobić, podłączając 
odpowiednią pompę do wylo-
tu pieca. Po stronie wlotu gazu 
na wlocie gazu czyszczącego 
należy zainstalować miernik 
ciśnienia. Szybkość przepływu 
gazu chroniącego wagę jest 
ustawiana na zwykłym pozio-
mie z wykorzystaniem prze-
pływomierza. Gaz chroniący 
wagę musi być oczywiście 
stosowany. Ciśnienia w komo-

rze pieca nie należy zmniej-
szać poniżej 10 mbar – przy 
niskim ciśnieniu jakość sygna-
łu DSC ulga pogorszeniu. Poza 
tym, elementy elektroniczne 
wagi mogą ulec uszkodzeniu, 
jeśli ciśnienie spada poniżej 
10 mbar. Na rysunku 3 przed-
stawiono krzywe pomiarowe 
TGA i krzywe DTG gumy styre-
nowo-butadienowej pod nor-
malnym ciśnieniem (krzywe 
niebieskie) i pod ciśnieniem 
10 mbar (krzywe czerwone). 
Pod normalnym ciśnieniem 
na krzywej TGA pojawia się 
szeroki skok z małym garbem 
w temperaturze 350oC. Pod 
ciśnieniem 10 mbar zaobser-
wować można wyraźną stratę 
masy, która następuje w za-
kresie temperatur od 150 do 
360oC. Jest to spowodowane 
uwalnianiem się związków lot-
nych obecnych jako domiesz-
ki. Pod ciśnieniem 10 mbar 
uwalnianie tych związków jest 
znacznie łatwiejsze niż pod 
normalnym ciśnieniem. Ich 
zawartość można wiarygod-

nie oszacować jedynie wtedy, 
gdy pomiary są wykonywane 
pod niskim ciśnieniem. Piroli-
za elastomeru rozpoczyna się 
w temperaturze około 350oC.

Wykorzystanie pierwszej 
pochodnej krzywej TGA 
(krzywa DTG)
Na rysunku 4 przedstawiono 
krzywe TGA i DTG aktywnego 
farmaceutyku (API), który zo-
stał uprzednio wykrystalizowa-
ny z rozpuszczalnika. Kluczowe 
znaczenie w tym przypadku 
ma informacja o tym, jaka ilość 
rozpuszczalnika jest jeszcze 
obecna w  produkcie. Poniżej 
45oC na krzywej DTG moż-
na zaobserwować niewielki 
pik, który jest konsekwencją 
odparowania wilgoci. W za-
kresie temperatur od 45oC do 
125oC następuje uwalnianie 
pozostałości rozpuszczalnika. 
W temperaturze około 125oC 
rozpoczyna się rozkład aktyw-
nego farmaceutyku. Proces 
uwalniania rozpuszczalnika 
i  proces rozkładu aktywnego 
farmaceutyku nakładają się 
na siebie. Ocena poziomego 

zazwyczaj skoku w  zakresie 
temperatur od 45oC do 125oC 
(6%) na krzywej TGA pozwala 
oszacować resztkową zawar-
tość rozpuszczalnika. Ocena 
odpowiedniego piku na krzy-
wej DTG polegająca na cał-
kowaniu daje bardziej realną 
wartość resztkowej zawartości 
rozpuszczalnika (4,1%). Przy-
czyną występującej różnicy 
jest to, że w  przypadku oce-
ny poziomego skoku zakłada 
się bezwarunkowo stabilność 
masy próbki przed skokiem 
i po skoku. Założenie to nie jest 
prawdziwe, gdy takie straty 
masy nakładają się na siebie. 
Alternatywnie można zasto-
sować ocenę skoku stycznej. 
W tej metodzie oceny użyt-
kownik musi sam zdefiniować 
styczne. Doświadczenie poka-
zuje, że jest to trudniejsze.

Wykorzystanie danych ze 
spektrometru masowego
Nakładające się na siebie 
straty masy można również 
oznaczać ilościowo na pod-
stawie wyników pomiarów 
uzyskanych z analizatora TGA 

Rys. 3. Krzywe pomiarowe TGA i krzywe DTG dla prób-
ki gumy styrenowo-butadienowej pod ciśnieniem 1 bar 
(krzywe niebieskie) i pod ciśnieniem 10 bar (krzywe 
czerwone)

Rys. 4. Oznaczanie resztkowych ilości rozpuszczalnika 
przez całkowanie piku na krzywej DT
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sprzężonego ze spektrome-
trem mas (TGA-MS). W tym 
przypadku należy wiedzieć, 
które substancje są odpowie-
dzialne za stratę masy (np. 
woda, dwutlenek węgla, itp.). 
Spektrometr masowy mierzy 
prądy jonowe jednego lub kil-
ku jonów będących fragmen-
tami cząsteczek lub jonów 
cząsteczkowych. Jony te mają 
charakterystyczny stosunek 
masy do ładunku elektryczne-
go (np. m/z dla wody wynosi 
18, m/z dla dwutlenku węgla 
wynosi 44, itp.).
Pole powierzchni piku poja-
wiającego się na krzywej m/z 
jest wprost proporcjonalne do 
masy uwalnianej substancji. 
Do wyznaczenia współczyn-
nika kalibracji potrzebny jest 
jeszcze jeden pomiar TGA-MS. 
Współczynnik ten można wy-
znaczyć, wykonując pomiar 
materiału referencyjnego, 
który uwalnia jedynie sub-
stancję będącą przedmiotem 
zainteresowania. Dla wody 
może to być na przykład hy-
drat. Warunki prowadzenia 

pomiaru dla próbki i materia-
łu referencyjnego muszą być 
takie same (szybkość grza-
nia, gazy i przepływ gazu). 
Współczynnik kalibracji jest 
stosunkiem powierzchni piku 
na krzywej m/z specyficznej 
dla danej substancji do straty 
masy zmierzonej analizato-
rem TGA. W pozycji literatu-
rowej [3] procedura ta została 
zilustrowana na konkretnym 
przykładzie (zawartość wody 
w cieczy jonowej).

Wykorzystanie pomiarów 
DSC
Na rysunku 5 przedstawiono 
wyniki pomiarów TGA elasto-
meru, którym według pro-
ducenta była guma nitrylo-
wo-butylowa. Ciągła czarna 
krzywa przedstawia krzywą 
grzania zmierzoną w azocie, 
krzywa czerwona natomiast 
jest krzywą grzania w powie-
trzu, poczynając od 300oC 
wzwyż. W okresie przejścio-
wym próbka została schło-
dzona w atmosferze azotu do 
temperatury 300oC (danych 

Rys. 5. Pomiar TGA związku gumy, według producenta 
była to guma nitrylowo-butylowa. Czarna krzywa przed-
stawia pomiar w atmosferze azotu, czerwona krzywa 
przedstawia pomiar w powietrzu
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-FTIR pozostałości pozwoliła 
zidentyfikować węglan wap-
nia oraz dwutlenek tytanu 
i  tlenek cynku. Na podstawie 
wysokości skoków dla dwóch 
przemian szklistych, zareje-
strowanych w drugim cyklu 
grzania DSC, udało się osza-
cować zawartość naturalnej 
gumy i  gumy nitrylowo-bu-
tylowej. Wartości te wyniosły 
odpowiednio około 5% i oko-
ło 35%.

Identyfikacja uwolnionych 
gazów
Same pomiary TGA nie dostar-
czają żadnych informacji o na-
turze uwalnianych związków. 
Z tych też względów analiza-
tor TGA jest sprzęgany z in-
strumentami umożliwiający-
mi identyfikację uwalnianych 
gazów. W tabeli 1 zamieszczo-
no zestawienie technik wy-
korzystywanych najczęściej 
w analizie uwolnionych ga-
zów. Zarówno spektrometria 
mas (MS) jak i  spektroskopia 
w podczerwieni z transfor-
macją Fouriera (FTIR) mają 
tą wadę, że analiza produk-

dla tego segmentu nie przed-
stawiono na rysunku. Czarna 
i niebieska krzywa kropkowa-
na są odpowiednimi krzywy-
mi DTG. Część krzywej będą-
ca wynikiem procesu pirolizy 
przedstawia dwa nakładające 
się procesy. Wskazuje to, że 
materiał ten zawiera dwa ela-
stomery. Etapy rozkładu tych 
dwóch elastomerów silnie się 
na siebie nakładają. Utrudnia 
to wiarygodne oszacowanie 
zawartości elastomerów. Na 
czerwonej krzywej pierwszy 
skok jest wynikiem spalania 
sadzy, drugi skok natomiast 
jest konsekwencją rozkładu 
węglanu wapnia. Sadza i wę-
glan wapnia zostały dodane 
do tego materiału jako wypeł-
niacze. Czerwona kropkowana 
krzywa DTG zawiera ponadto 
niewielkie zgarbienie w tempe-
raturze około 500oC. Związana 
z tym strata masy (około 1,7%) 
jest spowodowana spalaniem 
sadzy pirolitycznej. Pozostałe 
20,2% odpowiada spalaniu 
sadzy będącej wypełniaczem. 
Zawartość polimerów można 

oszacować z pomiarów DSC, 
w szczególności dla elasto-
merów. Działanie to polega na 
określeniu wysokości skoków 
dla przemian szklistych. Na ry-
sunku 6 przedstawiono pierw-
szy i drugi cykl grzania dla 
elastomeru. Zaobserwować 
można dwie przemiany szkli-
ste, gdzie przemiana szklista 
w  temperaturze około -50oC 
jest stosunkowo słaba. Wy-

konano pomiar DMA w  celu 
potwierdzenia, że druga prze-
miana była rzeczywiście prze-
mianą szklistą. Otrzymane 
krzywe DMA zamieszczono 
w  górnej prawej części wy-
kresu na rysunku 6. Z krzy-
wych jednoznacznie wynika 
zależność od częstotliwości. 
Potwierdza to interpretację 
tych dwóch zdarzeń i uznanie 
ich jako przemian szklistych. 
Bazując na temperaturach 
przemian szklistych i ich in-
tensywności, można dojść do 
wniosku, że próbka oprócz 
głównego składnika, czyli 
gumy nitrylowo-butylowej za-
wiera również niewielkie ilości 
gumy naturalnej. Potwier-
dziły to oddzielne pomiary 
TGA-GC/MS [4]. Jakie zatem 
można wyciągnąć wnioski, 
jeśli chodzi o skład tej próbki? 
Skład można w przybliżeniu 
określić na podstawie wyni-
ków pomiarów około 40%, 
zawartość sadzy wynosi około 
22% (z czego 2% stanowi sa-
dza pizolityczna), natomiast 
węglan wapnia stanowi około 
15%. Wykonana analiza ATR-

Rys. 6. Krzywe grzania DSC i TMA dla związku gumy. 
Krzywe DSC uzyskano przy szybkości grzania 20 K/min 
(duży wykres). Krzywe DMA uzyskano przy szybkości 
grzania 3 K/min\ i częstotliwości 10 Hz

Tabela 1. Zestawienie technik badania uwolnionych gazów znajdujących się w ofercie 
METTLER TOLEDO, które można sprzęgać z analizatorem TGA

Technika Zasada Komentarz

MS

Cząsteczki są jonizowane i rozbijane 
na fragmenty przez elektrony.  

Każda cząsteczka posiada swoje  
własne widmo masowe

Interpretacja widm jest utrudniona, gdy 
różne cząstki są uwalniane jednocześnie 

(nakładające się widma masowe), 
technika ta doskonale sprawdza się 

w przypadku małych cząsteczek  
(H2O, CO, CO2, HCl, itp.)

FTIR

Promieniowanie podczerwone 
(IR) wprawia cząsteczki w ruch 

obrotowy i wywołuje ich drgania. 
Każda cząsteczka posiada swoje 
własne charakterystyczne widmo 

w podczerwieni 

Interpretacja widm jest utrudniona, 
gdy różne cząsteczki są uwalniane 

jednocześnie (nakładają się widma). 
Technika ta sprawdza się doskonale 

w przypadku substancji organicznych, 
w których uwalniany jest główny składnik

GC/MS

Czas przebywania różnych cząsteczek 
w kolumnie chromatografu gazowego 

jest różny. W kolumnie następuje 
rozdział cząsteczek według czasu. 
Detekcja i identyfikacja cząsteczek 

odbywa się na spektrometrze masowym  

Doskonałe rozwiązanie w przypadku, 
gdy wiele nieznanych związków jest 

uwalnianych jednocześnie. Rozwiązanie 
to sprawdza się gorzej w przypadku 

małych cząsteczek (H2O, CO, CO2, itp.)
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cyklu grzania. W dolnej czę-
ści wykresu przedstawiono 
krzywą TMA oraz jej pierwszą 
pochodną. Dokładnie tak jak 
w przypadku pomiarów TGA, 
efekty pojawiające się pod-
czas badań TMA są często wy-
raźniejsze na krzywej pierw-
szej pochodnej niż na krzywej 
TMA. Z krzywej wynika, że po-
wstawanie  ß-fosforanu wap-
nia nie ustaje po rozkładzie 

w temperaturze około 1200oC 
oczekiwane jest spiekanie 
i kolejna przemiana ciało stałe 
– ciało stałe. Efekty te można 
badać, wykorzystując tech-
nikę TMA. Wyniki badań TMA 
przedstawiono na rysunku 8. 
Dla porównania w górnej czę-
ści wykresu przedstawiono 
krzywe grzania i chłodzenia 
DSC otrzymane z analizatora 
TGA/DSC oraz krzywą DTG dla 

Powstawanie fosforanu 
wapnia
ß-fosforan wapnia jest wy-
korzystywany jako materiał 
w przeszczepach kostnych. Su-
rowcami wykorzystywanymi 
do produkcji fosforanu wap-
nia są wodorofosforan wapnia 
i węglan wapnia.  ß-fosforan 
wapnia jest otrzymywany pod-
czas podgrzewania stechio-
metrycznej mieszaniny tych 
dwóch substancji. Równania 
dla dwóch reakcji rozkładu 
przedstawiono w  dolnym 
prawym rogu rysunku  7. 
Proces produkcji tego ma-
teriału można monitorować, 
wykonując pomiary TGA-MS. 
Wyniki badań zestawiono na 
rysunku 8. Górna krzywa jest 
krzywą TGA. Krzywa wskazuje 
na dwie straty masy, których 
wysokości skokowe pozosta-
ją w doskonałej zgodzie ze 
zmianami masy spodziewa-
nymi ze stechiometrii. Detek-
cja produktów rozkładu była 
prowadzona przy pomocy 
spektrometru masowego. 
Krzywe MS dla wody (m/z 18) 
i dla CO2 (m/z  44) przedsta-
wiono w dolnej części wykre-
su. Z uzyskanej jednoczesnej 
krzywej DSC wynika, że obie 
reakcje są endotermiczne. 
Tuż poniżej 1500oC pojawia 
się kolejny mały pik endoter-
miczny. Podczas schładzania 
próbki pojawia się pik egzo-
termiczny tej samej wielkości. 
Po badaniu nie wygląda, aby 
próbka uległa stopieniu. Na-
leży zatem wywnioskować, 
że obydwa piki są wynikiem 
przemiany ciało stałe – cia-
ło stałe. Otrzymane wyniki 
badania nie dostarczają żad-
nych informacji o rzeczywi-
stym procesie powstawania 
ß-fosforanu wapnia. Ponadto 

tów uwalnianych jednocze-
śnie (mieszanin) jest trudna. 
Najlepszym rozwiązaniem 
umożliwiającym analizę mie-
szanin gazów uwolnionych 
podczas pomiaru TGA jest 
sprzęgnięcie analizatora TGA 
z chromatografem gazowym 
wykorzystującym w roli de-
tektora spektrometr masowy 
(GC/MS). W  takim ustawieniu 
gazowe produkty rozkładu 
wstrzykiwane do chromato-
grafu gazowego są rozdzie-
lane czasowo na kolumnie 
i  identyfikowane przez spek-
trometr masowy. METTLER 
TOLEDO posiada w swojej 
ofercie interfejs pozwalający 
zgromadzić nawet 14 próbek 
gazowych w trakcie pomiaru 
TGA. Próbki gazów są następ-
nie analizowane przy pomo-
cy chromatografu gazowego 
i spektrometru masowego 
pod kątem ich składu. Bar-
dziej szczegółowe informacje 
o tych technikach oraz kon-
kretnych przykładach można 
znaleźć w pozycji literaturo-
wej [5].

Wykorzystanie innych tech-
nik analizy termicznej
Zdarzają się również sytuacje, 
gdzie zastosowanie technik 
już omówionych nie daje 
możliwości uzyskania wyraź-
nego obrazu procesów za-
chodzących w próbce. W  ta-
kim przypadku dodatkowe 
informacje można uzyskać, 
wykorzystując techniki anali-
zy termicznej, których jeszcze 
nie omawiano. Wykorzystanie 
pomiarów DSC i analizy uwol-
nionych gazów zostało już 
poruszone. W kolejnych roz-
działach przedstawiamy przy-
kłady pomiarów TMA i pomia-
rów tzw. „hot-stage”.

Rys. 7. Krzywe TGA, DSC i MS prezentujące powstawa-
nie fosforanu wapnia z wodorofosforanu wapnia i węglanu 
wapnia

Rys. 8. Krzywe DSC, DTG i TMA prezentujące powstawa-
nie fosforanu wapnia z wodorofosforanu wapnia i węglanu 
wapnia
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towarzyszą zmiany masy prób-
ki. Pik endotermiczny można 
zinterpretować jako topnienie 
monohydratu, natomiast pik 
egzotermiczny jako krystali-
zację bezwodnika aktywne-
go farmaceutyku. Wyraźnie 
widać, że trzy różne efekty 
cieplne nakładają się na sie-
bie, a mianowicie topnienie 
monohydratu, krystalizacja 
bezwodnika oraz odparowa-
nie nadmiaru wody. Taką in-
terpretację można zweryfiko-
wać, wykonując dodatkowe 
eksperymenty przy pomocy 
systemu z celą „hot-stage”. 
Cela „hot-stage” jest specjalną 
celą, w której próbka umiesz-
czona na prowadnicy jest 
ogrzewana w kontrolowanych 
warunkach temperaturowych. 
Cela jest mocowana do stolika 
mikroskopu. Podczas grzania 
w trybie ciągłym odpowiedni 
aparat wykonuje zdjęcia prób-
ki w trybie transmisji. Procesy 
takie jak rozkład, przemia-
ny ciało stałe – ciało stałe 
i  topnienie oraz krystalizacja 
można zatem obserwować 
w warunkach in situ. Światło 
spolaryzowane jest często wy-
korzystywane do rozjaśniania 
obrazów kryształów. METTLER 
TOLEDO posiada w swojej 
ofercie dwa systemy z celami 
„hot-stage”. W prostszym syste-
mie „hot-stage” HS82 próbka 
jest ogrzewana na prowadnicy 
próbki. W Systemie „hot-stage” 
HS84 próbka jest ogrzewania 
w szklanym tyglu umiejsco-
wionym na czujniku DSC. Sys-
tem HS84 dostarcza krzywą 
DSC próbki dodatkowo. Na 
rysunku 10 przedstawiono 
obrazy aktywnego farmaceu-
tyku w różnych temperaturach 
w trakcie profilu grzania. Szyb-
kość grzania wynosiła 1 K/min. 

wa się z wartością oczekiwaną 
z rozważań stechiometrycz-
nych. Porównanie uzyskanej 
jednocześnie krzywej DSC 
(krzywa 1, zielona) z krzywą 
DTG (niebieska) wskazuje jed-
nak na wyraźne różnice. W jaki 
sposób można wytłumaczyć 
te różnice? Technika DSC po-
zwala obserwować efekty, 
którym nie towarzyszy zmia-
na masy. W zaprezentowanym 
przykładzie zmiana masy jest 
konsekwencją odparowania 
wody (odwodnienie). Prze-
pływ ciepła potrzebny do od-
wodnienia można oszacować 
z krzywej DTG. Aby to zrobić, 
krzywą DTG (niebieska) nale-
ży pomnożyć przez entalpię 
parowania wody wynoszącą 
około 2400 J/g oraz szybkość 
grzania. Uzyskuje się w  ten 
sposób sygnał DSC dla procesu 
parowania (krzywa 2, czarna). 
Różnica pomiędzy zmierzonym 
przepływem ciepła (krzywa 1) 
i  sygnałem DSC pochodzącym 
od parowania (krzywa 2) daje 
sygnał DSC (czerwony) skory-
gowany o  parowanie. Krzywa 
ta opisuje efekty, którym nie 

Usuwanie wody z aktywne-
go farmaceutyku
Celem tego eksperymentu 
było zbadanie z wykorzysta-
niem techniki TGA usuwania 
wody z jednowodnego ak-
tywnego farmaceutyki (API). 
Wyniki przedstawiono na 
rysunku 9. Na krzywej TGA 
(czerwona) widać stratę masy 
5,1%. Proces ten zaczyna się 
w temperaturze około 70oC. 
Wartość ta dość dobrze pokry-

Rys. 9. Pomiary TGA/DSC aktywnego farmaceutyku. 
Szybkość grzania wynosiła 10 K/min

Rys. 10. Obrazy „hot-stage” aktywnego farmaceutyku uzyskane w różnych temperatu-
rach w trakcie cyklu grzania z szybkością 1 K/min

węglanu wapnia i dobiega 
końca w temperaturze około 
1000oC przy zastosowanej 
tu szybkości grzania 20 Kel-
winów na minutę. Poza tym, 
przemiana ciało stałe – ciało 
stałe z ß-fosforanu wapnia 
do ß-fosforanu wapnia nastę-
puje w temperaturze około 
1200oC. Oznacza to, że pod-
czas wytwarzania ß-fosforanu 
wapnia temperatura nie może 
przekroczyć 1200oC.  
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krotnie poprawić, zmienia-
jąc parametry eksperymen-
talne takie jak masa próbki, 
szybkość grzania lub atmos-
fera. Poza tym, badane tech-
niką TGA materiały można 
ocenić bardziej komplekso-
wo, wykorzystując inne tech-
niki analizy termicznej takie 
jak DSC, TMA, DMA i mikro-
skopia „hot-stage”. 
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pomiarów TGA wynikają 
z nakładających się zmian 
masy oraz z  faktu, że po-
miary TGA nie pozwalają 
identyfikować uwalnianych 
gazów. Identyfikacja jest jed-
nak możliwa po sprzęgnięciu 
analizatora TGA z  systemem 
do analizy gazów takim jak 
spektrometr masowy. Sto-
sowana jest spektroskopia 
w podczerwieni z  transfor-
macją Fouriera lub chroma-
tografia gazowa/spektrome-
tria masowa. Rozdzielanie 
nakładających się na siebie 
strat masy można niejedno-

Obecne na początku kryształy 
zaczynają się topić w tempe-
raturze około 76oC. Aktywny 
farmaceutyk wykrystalizowuje 
ze stopionej formy jako bez-
wodnik. W tym samym czasie 
nadmiar wody krystalizacyjnej 
odparowuje. Procesy te dobie-
gają końca, gdy temperatura 
osiąga wartość około 130oC. 
Próbka w  tym momencie wy-
stępuje w formie suchego kry-
stalicznego bezwodnika.  

Podsumowanie 
Główne trudności w inter-
pretacji\i ocenie wyników 

Opis:
Książka poświęcona jest nano-
cząstkom – drobinom materii 
o wymiarach kilku-kilkudzie-
sięciu nanometrów. Nano-
cząstki występowały w  przy-
rodzie od zawsze, jednak 
dopiero niedawno stały się do-
stępne wielkie możliwości ich 
wykorzystania w wielu dzie-
dzinach techniki. Stało się to 
możliwe między innymi dzięki 
rozwojowi metod ich obrazo-
wania (na przykład mikrosko-
pii elektronowej) wymagające 
uzyskiwania powiększeń rzę-
du 1 miliona. 

Małe rozmiary nanocząstek 
implikują ich unikatowe wła-
ściwości, często niemożliwe do 
uzyskania w  świecie cząstek 
o mikronowych wymiarach. Sta-
ło się to przyczyną ogromnego 
zainteresowania nanocząstkami 
zarówno w  środowisku nauko-
wym, pragnącym zrozumieć 
i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, 
jak i przemysłowym chcącym 
wykorzystać niezwykłe właści-
wości nanocząstek do popra-
wy całej gamy produktów. To 
z kolei stało się to impulsem do 
intensywnego rozwoju metod 
ich wytwarzania (syntezy). W re-

zultacie, w ostatnich latach wy-
kształcił się nowy obszar badań 
i  prac rozwojowych związany 
z  nanocząstkami, który niewąt-
pliwie zasługuje na omówienie 
w odrębnej książce. Z  wyzwa-
niem tym postanowili się zmie-
rzyć autorzy mający istotny wła-
sny dorobek w zakresie syntezy, 
charakteryzowania i  wykorzy-
stania nanocząstek.
Książka jest napisana w pierw-
szej kolejności z myślą o stu-
dentach kierunków ścisłych 
i  technicznych – fizyki, chemii, 
inżynierii materiałowej oraz 
innych dziedzin wnoszących 
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wkład w rozwój lub wykorzy-
stanie nowych materiałów. Po-
dejmuje zagadnienia specyficz-
nych właściwości nanocząstek 
wynikających z  ich rozmiarów, 
metod ich charakteryzowania, 
wytwarzania oraz obszarów za-
stosowania. Zwraca także uwa-
gę czytelników na potencjalną 
toksyczność nanocząstek. 
Autorzy mają nadzieję, że książ-
ka okaże się użyteczna również 
dla pracowników przedsię-
biorstw działających w innowa-
cyjnych sektorach gospodarki 
wykorzystujących zaawanso-
wane materiały.
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