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1. část:
Rozdělení metod termické analýzy

Princip a využití základních metod termické analýzy

Termická analýza ve spojení s jinými metodami studia látek

2. část:
Termická analýza – koordinační sloučeniny

Termická analýza – nanomateriály
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Historie termické analýzy

• 1887 - Le Chateliér publikoval výzkum jílových hornin 
„heating curve“ metodou
• Tammann - obdobný výzkum, termín Termická analýza
•  poč. 20. st. - „heating curve“ metoda → diferenční termická analýza (DTA)

•  přidáním inertního vzorku
• 1915 - termováhy (Honda)
• 1962 - diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)

rozvoj termické analýzy souvisí s rozvojem automatizací kontroly měření  
registrace dat
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Termická analýza je:

soubor experimentálních metod studujících fyzikálně-chemické 
vlastnosti látek a jejich změny v závislosti na teplotě
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soubor experimentálních metod studujících složení a fyzikálně-
chemické vlastnosti látek a/nebo jejich produktů a jejich změny v 

závislosti na definovaném teplotním programu, jejichž výsledky jsou 
zaznamenávány společně s teplotou

FTIR × TG-EGA(FTIR)



Metoda termické analýzy Studovaná vlastnost

Termogravimetrie (TG) hmotnost

Diferenční termická analýza (DTA) teplota

 Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) teplo (entalpie)

Termomechanická analýza (TMA) rozměr (deformace, zátěž)

Dilatometrická termická analýza rozměr

Dielektrická termická analýza dielektrická konstanta

Termooptická analýza (TOA) optické vlastnosti

Magnetická termická analýza magnetické vlastnosti

Termomagnetometrie magnetismus

Termoelektrometrie elektrické vlastnosti

Emanační termická analýza analýza uvolněných sytících plynů

Analýza uvolněných plynů (EGA) analýza plynných produktů rozkladu
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Termická analýza - experiment
vzorek v kelímku v pícce termického analyzátoru

•  skupenství vzorku: pevné, kapalné
•  materiál kelímku: platinový, hliníkový, keramický, korundový atd. 
•  pec: elektrická

volba:
•  navážka vzorku - desetiny až stovky miligramů 

•  semimikro-termováhy - rozlišení 10,0 µg
•  mikro-termováhy - rozlišení 1,0 µg
•  ultramikro-termováhy - rozlišení 0,1 µg

•  teplotní program
•  pecní atmosféra

•  statická × dynamická (definovanou rychlostí proudí píckou plyn - technický 
vzduch, dusík, argon, kyslík, vodík atd.)

termický analyzátor spojen s počítačem registrujícím naměřené hodnoty 
studované vlastnosti v závislosti na teplotě
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Termogram
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Kalibrace termického analyzátoru

TG

DTA
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Termogravimetrie (TG)

základní metoda termické analýzy
studuje hmotnost resp. změny hmotnosti v závislosti na teplotě

•  ve většině případů na lineárně rostoucí teplotě
•  izotermální experimenty
•  sample controlled heating rate (SCTA)

experiment:
•  vzorek v kelímku umístěn na termováhy v pícce termického analyzátoru
•  volba: 

•  navážka vzorku
•  teplotní program
•  pecní atmosféra a průtok
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TG křivka:
•  oblast změn hmotnosti (úbytek nebo nárůst)
•  oblast beze změn hmotnosti (oblast termické                                          

                stability, plato)
•  dílčí hmotnostní úbytek
•  celkový hmotnostní úbytek

význam:
•  určení dílčích a celkového hmotnostního úbytku termického rozkladu

•  obsah solvátomolekul (krystalově vázaných molekul vody nebo jiných 
rozpouštědel)

•  určení procentového obsahu anorganických částí studovaných molekul
•  nepřímé určení molekulové hmotnosti

•  určení teploty rozkladu látek (např. polymerů)
•  studium reakční kinetiky jednotlivých dějů teplotního rozkladu
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Termogravimetrická křivka (TG křivka)



CuSO4·5H2O

CuSO4·H2O
CuSO4

CuO

CuSO4·5H2O → 
CuSO4·H2O
   exper.: 28.7%
   teor.: 28.9%

CuSO4·H2O → CuSO4
   exper.: 7.5%
   teor.: 7.2%

CuSO4 → CuO
   exper.: 32.2%
   teor.: 32.1%
___________________________________________

CuSO4·5H2O → CuO
   exper.: 68.4%   teor.: 68.2%
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Termogravimetrická křivka (TG křivka)



00000
Vliv podmínek analýzy na tvar TG křivek

Teplotní program Úprava vzorku
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•  navážka a geometrie vzorku
•  teplotní program - gradient teploty

•  pecní atmosféra
•  velikost částic



Děje pozorovatelné na TG křivce
• ztráta krystalově vázaných molekul vody a jiných rozpouštědel (a)

• vypařování těkavých složek, sublimace (a)
• sušení (a)

• desorpce a adsorpce plynů 
• oxidace kovů

• oxidační rozklad organických částí molekul na vzduchu × kyslíku (a)
• termický rozklad v inertní atmosféře

• heterogenní chemické reakce (hydrogenace, dekarboxylace, kondenzační reakce)
• ferromagnetické materiály - změna magnetických vlastností (nutný magnet u vzorku; c × d)
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TG křivka vybraných dějů

a) termický rozklad za vzniku těkavých produktů
b) oxidace kovů (vznik netěkavých oxidů)
c) termický rozklad sazí v různých atmosférách
d) vícekrokový termický rozklad
e) explosivní rozklad se zpětným efektem
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Derivační termogravimetrie (DTG)
zjišťujeme jako první derivaci TG křivky závislosti hmotnosti na teplotě
doplňuje informaci z TG křivky
jiný tvar než TG křivka

•  nejsou zde oblasti hmotnostních změn a plata
•  je tvořena:

•  píky = dochází ke změně hmotnosti
•  oblasti nulové hodnoty = nedochází 

   ke změně hmotnosti

význam:
• přesnější určení počátků a konců
jednotlivých dějů v rámci 
termického rozkladu
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Diferenční termická analýza (DTA)
základní metoda termické analýzy 
studuje rozdíl teploty mezi studovaným vzorkem a inertním materiálem v rámci 
stejného teplotního programu v závislosti na teplotě 
experiment:
• vzorek v kelímku je umístěn na termočlánek v pícce termického analyzátoru společně s 
termicky inertním materiálem (Al2O3) umístěným v jiném kelímku na jiném termočlánku
• volba:

•  navážka vzorku
•  teplotní program
•  pecní atmosféra

• simultání TG/DTA analýza
•  termováhy (pro TG) jsou 

vybaveny termočlánkem 
(pro DTA) 
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DTA křivka
exotermické efekty (exoefekty)
• oxidace (např. hoření)
• krystalizace
• reakce v pevné fázi

endotermické efekty (endoefekty)
• desolvatace (např. dehydratace)
• termický rozklad
• tání
• rozpouštění
• změna modifikací
• polymorfní přeměny

plocha ohraničená DTA křivkou
= reakční teplo daného dějeTG a DTA křivky termického rozkladu Ca(C2O4)·H2O
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1 - dehydratace

2 - termický rozklad

3 - termický
rozklad

1: Ca(C2O4)·H2O → Ca(C2O4) + H2O 
TG: exper.: 12.4%; teor.: 12.6%
DTG: 109.1-175.3 °C (maximum: 159.8 °C)
DTA: endoefekt (minimum: 159.8 °C)

2: Ca(C2O4) → CaCO3 + CO
TG: exper.: 19.1%; teor.: 18.9%
DTG: 368.4-480.7 °C (maximum: 456.7 °C)
DTA: exoefekt (maximum: 456.7 °C)

3: CaCO3 → CaO + CO2
TG: exper.: 30.1%; teor.: 29.8%
DTG: 588.1-708.1 °C (maximum: 692.5 °C)
DTA: endoefekt (minimum: 696.9 °C)
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+ oxidace
(CO + O2 → 
CO2)



00000
Vliv podmínek analýzy na tvar DTA křivek

Atmosféra

CaC2O4  → CaCO3  + CO

Úprava vzorku
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Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)
základní metoda termické analýzy 
studuje množství energie (tepla) potřebné pro udržení totožné teploty studovaného vzorku 
a inertního standardu v rámci stejného teplotního programu v závislosti na teplotě 
experiment:
vzorek v kelímku je umístěn na termočlánek v kalorimetrické cele skenovacího kalorimetru 
společně s termicky inertním materiálem (Al2O3) umístěným v jiném kelímku na jiném 
termočlánku 
• exotermický děj 
     → zpomalí se zahřívání studovaného vzorku
• endotermický děj 
     → zrychlí se zahřívání studovaného vzorku
• volba:

•  navážka vzorku
•  teplotní program
•  pecní atmosféra
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DSC křivka
DSC křivka (podobná DTA křivce)
• obě metody - obdobné informace

•  exotermické děje → exoefekty
•  endotermické děje → endoefekty 

• DSC je přesnější
• nevýhoda DSC - běžné měření "pouze" do 
400 °C (moderní přístroje až do 700 °C)

Využití:
• viz DTA
• studium oxidační stability
• stanovení teploty tání a tuhnutí
• chemický a farmaceutický průmysl 
• hodnocení kvality polymerů, léčiv atd.TG, DTA a DSC křivky termického 

rozkladu [Pt(ox)(L)2]·4H2O
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Termická analýza ve spojení s jinými metodami
EGD, EGA
• TG, DTA nebo DSC spojeny s detektorem (EGD) nebo analyzátorem (EGA) vzniklých plynů

•  EGD - vzniklý plyn veden do detektoru tepelné vodivosti → detekce plynu
•  EGA - vzniklý plyn veden do:

•  plynového chromatografu (GC)
•  hmotnostního spektrometru (MS)
•  infračerveného spektrometru (IR)

 

studium meziproduktů a finálních produktů termického rozkladu
• prášková rentgenová strukturní analýza (XRD), IR spektroskopie atd.

→ lepší popis probíhajících dějů 
termického rozkladu
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TG-DTG-MS křivky termického rozkladu 
Ca(C2O4)·H2O 

atmosféra: argon
2. krok: stopy CO2 vznikají disproporcionací CO

TG-MS křivky termického rozkladu 
vybraného farmaceutika

→ určení množství a typ nečistot 
(rozpouštědel) po syntéze a rekrystalizaci 
studované látky
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TG-DTG-FTIR křivky termického rozkladu PVC

1. krok: (CH2–CHCl)n → (CH=CH)n + nHCl 
2. krok: (CH=CH)n → benzen
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Využití termické analýzy

kovy a slitiny
•  amorfní slitiny, vodík absorbující slitiny, tepelně odolné oceli a slitiny

anorganické a keramické materiály
•  hydratace × dehydratace (anorganické sloučeniny, zeolity)
•  tepelná kapacita, tepelná vodivost
•  složení spinelů (např. pro baterie)

organické sloučeniny a polymery
•  tepelná stabilita polymerů, stárnutí, degradace
•  složení a aditiva
•  tekuté krystaly

biomolekuly
•  tepelná stabilita
•  interakce protein–DNA (anorganická sloučenina–DNA)

farmaceutika
jídlo a složky potravy
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Využití termické analýzy při studiu nanomateriálů
• magnetická (iron-oxide) nanočástice s navázanou kyselinou olejovou (OA; 
hydrofobní), na kterou je navázán kopolymer Pluronic F127 (hydrofilní)

• termogravimetrie - stanovení množství OA potřebného k pokrytí nanočástice a 
následně množství s ní asociovaného Plurinic F127
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Děkuji za pozornost
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