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Thermal analysis techniques are based on measuring the 

evolution of different kinds of materials as they change with 
temperature. An important characteristic of these techniques 
is that heating is performed under strictly controlled condi-
tions. In general, samples are heated following predefined 
functions such as linear heating or isothermal conditions, 
while changes in the samples are monitored. A much less 
conventional approach is the sample controlled method. In 
this latter case, the evolution of the sample determines the 
temperature profile by means of a kind of smart temperature 
programmer. Basically, the user programs the evolution of the 
sample with time while the instrument automatically set the 
temperature in real time by means of a feedback system. In 
this lecture, both the principles of the method and the opera-
ting conditions are described. Sample controlled method pre-
sents interesting advantages over conventional procedures for 
studying solid-sate processes. Thus, heat and mass transfer 
phenomena are minimized, processes could be studied in 
conditions far from equilibrium, and it provides a better reso-
lution power for overlapping processes.  Moreover, for the 
kinetic analysis of solid reactions it presents the additional 
advantage that experimental curves provide useful infor-
mation about the kinetic model followed by the reaction. Se-
veral examples of the use of sample controlled thermal analy-
sis to the characterization of materials and to the kinetics 
study of solid state processes are presented.  

Sample controlled thermal methods find also a number 
of applications in the field of materials preparation. Thus, 
reaction rate is controlled during the entire process and it 
provides uniformity in the close vicinity of the sample, while 
the influence of experimental parameters such as reaction rate 
and pressure on the resulting materials could be discrimina-
ted. Some examples are shown to illustrate the use of sample 
controlled temperature method to materials processing. 
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Papaver somniferum L. is a crop cultivated primarily 
for its oil-rich seeds which present a good source of lipids and 
unsaturated fatty acids. Unsaturated oils and fats easily under-
go auto-oxidation process, which leads to the undesirable 
changes of their physical, chemical and sensoric properties. 
The oxidation process exhibits an induction period, which 
length is frequently taken as a measure of the materials stabi-
lity1. The kinetic analysis of the reactions exhibiting induction 
period enables to asses the lifetime of organic materials. 

In our previous papers2,3 a method for the evaluation of 
kinetic parameters of induction periods for non-isothermal 
DSC measurements is suggested. Temperature dependence of 
the induction period can be expressed by the following equa-
tion2,3: 

where ti is the length of the induction period, A and D are 
kinetic parameters and T is the absolute temperature. In the 
case of linear increase of temperature in DSC measurements, 
the parameters A and D in Eq. (1) can be obtained by mini-
mizing the sum of squares using Eq. (2): 

where Ti is the temperature corresponding to the end of the 
induction period and β is the heating rate. 

In this work, the methodology for testing the stability of 
poppy seeds using non-isothermal DSC have been developed 
and applied to the study of thermal oxidation of several poppy 
varieties. From the non-isothermal DSC records the values of 
kinetic parameters A and D have been obtained. In order to 
compare the stability of individual varieties, the lenghts of 
induction periods have been calculated. 
  
The financial support from the Slovak Research and Develop-
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The individual contributions and innovative approaches 
of Czech and Slovak scientists toward the subject of thermal 
measurements and analysis have been both affluent and focal, 
which is worth of a more detailed portrayal, as exposed in the 
inherent survey of literature, especially accentuating the 
Czechoslovak source journals such as Chemické listy, 
Chemické Zvesti and Silikáty. Unfortunately, most of these 
rather crucial papers disappeared in the shadows of time due 
to the Czech written texts despite having an influential impact 
even on the state of international knowledge. Therefore the 
below references are shown with the English titles and their 
existence were checked and corrected according to the data-
base WOS (highlighting historical records). Only consequent-
ly a supply role started playing the novel thermoanalytical 
journals, Thermochimica Acta, which was cofounded by one 
of the authors back in the year 1970 as well as Journal of 
Thermal Analysis instigated by Rudolf Barta in 1969 who 
also created the journal Silikáty back in 1956. An indispensa-
ble figure in the Czechoslovak development of thermal sci-
ence was undoubtedly Vladimír Šatava who is just celebrating 
his 90th birthday anniversary (*1922). He pioneered methods 
of thermal analysis, brought to the Czech scientific circles 
necessary theoretical basis on solid-state chemistry and phy-
sics and also stimulated his students to continue his thermody-
namic course. This survey is also dedicated to the memory of 
Ivo Proks (*1926–+2011), who contributed substantially to the 
development of thermodynamics and calorimetry. The ac-
counted literature is subdivided into five sections: special 
methods TA, apparatuses of TA,  thermodynamics, calorime-
try and kinetics  showing the time-ordered survey of topics in 
light of their primary contributions1–6. 
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Publikace věnované kinetické interpretaci křivek DTA 
nebo DSC vycházejí obvykle z předpokladu, že závislost 
měřené výchylky ΔT(t) případně Δq̇(t) na čase t je úměrná 
rychlosti procesu (reakce) dα/dt  probíhající ve vzorku:  

ΔT(t) = kT dα/dt  nebo  Δq̇(t) = kq dα/dt                     (1) 

Faktor a Hanks1 však ukázali, že z bilance tepelných 
toků vyplývá pro křivku DTA namísto rovnice (1) spíše rov-
nice, ve které je časová závislost výchylky oproti průběhu 
procesu zpožděna dík tepelné setrvačnosti vyvolané tepelnou 
kapacitou vzorku cs   

ΔT(t) = kT dα/dt – cs dΔT/dt          (2) 
Uvažujeme-li rozdílné tepelné kapacity vzorku vlastního 

(S) a referenčního (R) a nestejné podmínky přestupu tepla od 
stěny pece (s teplotou TW) do vzorků, nalezneme kalorimetri-
cky využitelnou rovnici2: 
  ΔT(t) =  
= (1/KS) [ΔK(TW-TR) – (cS-cR)Φ – cs dΔT/dt – ΔH dα/dt]      (3) 
kde KS ([KS]=W/K) je (teplotně závislá) konstanta přenosu 
tepla mezi stěnou pece a vzorkem S, ΔK=KS-KR, Φ ([Φ]=K/s) 
je lineární rychlost ohřevu a ΔH je integrální změna entalpie 
procesu probíhajícího ve vzorku.  

Ani poslední rovnice však nezahrnuje skutečnost, že 
v průběhu procesu dochází ke změnám v teplotním poli vzor-
ku – ke změnám teplotního gradientu. Toto zahrnuje následující 
rovnice odvozená3 pro vzorky ve tvaru nekonečných válců: 

ΔT(t) = (1/Ks) {ΔK(TW–TR)–(CS–CR)Φ – 
– [(rH

2/rE
2-1)CH + CS](dΔT/dt)–CS(dΘS/dt)–ΔH(dα/dt)}       (4) 

ve které CS, CR a CH jsou tepelné kapacity vzorku, reference 
a materiálu nosiče (kelímku) vztažené na jednotku objemu, rH 
a rE jsou vnější a vnitřní poloměr nosiče vzorku a ΘS  vyjadřu-
je odchylku mezi teplotou měřenou na povrchu vzorku (či 
nosiče) TSE  a průměrnou teplotou uvnitř vzorku TSΦ : 

ΘS = TSΦ  – TSE ;  TSΦ  = (2/rE
2) ∫0

rE TS(r) r dr          (5) 
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Jednou z mnoha metod používaných při studiu nanočás-
tic a jevů determinujících jejich mimořádné vlastnosti je kalo-
rimetrie1–3. Cílem příspěvku je na vybraných příkladech uká-
zat typické aplikace kalorimetrických měření v této hi-tech 
oblasti materiálového výzkumu. 

Jako první je zmíněna povrchová energie, která určuje 
termodynamickou stabilitu a rovnovážný tvar nanočástic. Pro 
její stanovení je užívána metoda rozpouštěcí kalorimetrie, při 
které je sledován tepelný efekt rozpouštění vzorků s různým 
měrným povrchem ve vhodných rozpouštědlech. 

Pro stanovení teploty a entalpie tání nanočástic jsou 
užívány jak komerční přístroje DSC, tak speciálně konstruo-
vané kalorimetry. Při měřeních bylo prokázáno, že volné na-
nočástice tají při nižších teplotách než objemový materiál, což 
je ve shodě s řadou teoretických modelů4,5. 

Na základě teoretických výpočtů lze rovněž očekávat 
vliv velikosti nanočástic na tepelnou kapacitu. V příspěvku 
jsou prezentovány výsledky měření tepelné kapacity oxidic-
kých nanočástic v oblasti nízkých teplot metodou adiabatické 
kalorimetrie3. Relativní zvýšení tepelné kapacity nanočástic 
vzhledem k objemovému materiálu je diskutováno v kontextu 
s predikovaným snížením hodnoty Debyeovy teploty. 

Jako poslední je uvedena spalovací kalorimetrie – jedna 
z technik užívaných při stanovení entalpie různých forem 
nanostrukturovaného uhlíku (fullereny, nanotrubky, grafen). 

Vedle výsledků z literatury, na kterých je demonstrován 
zejména metodický přístup, jsou prezentovány též některé 
vlastní výsledky. Metodou DSC byla stanovena teplota tání 
volných nanočástic Sn připravených redukcí 2-ethylhexanoátu 
cínu pomocí borohydridu sodného. Velikost nanočástic byla 
určena v suspenzi před konečnou separací metodou dynamic-
kého rozptylu světla. Stejnou metodou pak byla sledována 
stabilita grafenu vůči oxidaci. Grafen byl připraven z oxidu 
grafitu rychlým ohřevem v inertní atmosféře a redukcí hydra-
zinem. Výchozí oxid grafitu byl připraven oxidací grafitu 
Hofmannovou metodou7. 
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Termoelektrický materiál Bi2+xSr2-xCo1,82Oz patří do 
skupiny oxidových materiálů pro termoelektrickou konverzi. 
Na rozdíl od jiných látek lze tento materiál užít i při vysokých 
teplotách pro přímou regeneraci odpadního tepla. Pro pocho-
pení pseudoternárního systému Bi-Sr-Co-O je třeba nejdříve 
znát fázové poměry v jednotlivých pseudobinárních systé-
mech. 

Na základě publikace1 byla v systému Sr-Co-O očekává-
ná přítomnost třech stabilních směsných oxidů za pokojové 
teploty. Tyto fáze byly popsány jako Sr4Co3O9, Sr5Co4O12 
a Sr6Co5O15. Kromě těchto fází lze očekávat přítomnost tuhé-
ho roztoku Sr1-yCoyO a fáze Co3O4. Pro potvrzení těchto před-
pokladů, byla připravena řada vzorků o různém stechiometric-
kém poměru SrO ku Co2O3. Jejich složení bylo zvoleno tak, 
aby pokrylo celý koncentrační rozsah tohoto systému: 
Sr4Co1Ox, Sr7Co3Ox, Sr3Co2Ox, Sr5Co4Ox, Sr4Co3Ox, 
Sr6Co5Ox, Sr1Co1Ox, Sr2Co3Ox a Sr3Co7Ox. Vzorky byly při-
praveny z čistých prášků  SrCO3 a Co2O3 reakcí v pevné fázi. 
Po dvojí kalcinaci za 800 °C a 900 °C na vzduchu byly prášky 
slisovány na hydraulickém lisu a sintrovány na vzduchu za 
teploty 1100 °C po dobu 50 hodin. Část tablet byla rozemleta 
a analyzována pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD), 
diferenční termické analýzy (DTA), diferenční skenovací 
kalorimetrie (DSC) a termogravimetrické analýzy (TG). Se 
zbytkem tablet byly provedeny zakalovací experimenty, kdy 
části tablet zahřátých na určitou teplotu byly vytaženy z pece 
a vhozeny do nádoby s tekutým dusíkem pro potvrzení fázo-
vého složení za vysoké teploty.  

Rentgenová difrakční analýza byla měřena na difrakto-
metru PANalytical X´Pert PRO. Výsledky nepotvrdily původ-
ní předpoklad existence Sr5Co4O12 za pokojové teploty, odpo-
vídající složení obsahovalo směs fází Sr4Co3O9 a Sr6Co5O15. 
Za vysokých teplot byla prokázána přítomnost fází Sr3Co2O6-δ 
a Sr2Co2O5. 

Diferenční skenovací kalorimetrie byla měřena na kalo-
rimetru Netzsch DSC 404 C Pegasus. Diferenční termická 
analýza a termogravimetrická analýza byly naměřeny na si-
multánním přístroji pro TG a DTA Setaram Setsys Evolution. 
Výsledky ukázaly, že fáze Sr4Co3O9  prodělává fázový pře-
chod za teploty ~1000 °C. Tato fáze se rozkládá za vzniku 
Sr3Co2O6-δ a Sr2Co2O5. Za teploty ~1030 °C ztrácí fáze 
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Sr3Co2O6-δ část vázaného kyslíku, což je patrné obzvláště 
z měření DSC. Fáze Sr6Co5O15 přechází za teploty ~905 °C na 
fáze Sr2Co2O5 a na Sr4Co3O9. Eutektická teplota tání SrO-
Co2O3 byla stanovena na ~1210 °C a nachází se blízko složení 
x(Co)~0,6. 
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Praktické dopady krystalizace podchlazených kapalin 
pokrývají celou řadu oborů. Lze se s nimi setkat v geologii 
a fyzice atmosféry1,2. Významná je řízená krystalizace skel 
s nízkou teplotní roztažností využívaná při výrobě sklokera-
mických desek, ale také rozměrných zrcadel astronomických 
teleskopů. Na opačném konci pomyslné škály průmyslových 
aplikací pak jsou PCRAM paměti založené na reverzibilní 
krystalizaci chalkogenidových skel3. Podobných materiálů 
a jevů se využívá i v optických paměťových médiích typu 
CD, DVD, a BueRay Disc4. Velmi důležitou oblastí je též 
cílené potlačování krystalizace vody v biologických materiá-
lech, pro jejich dlouhodobé uchovávání při nízkých teplotách, 
známé pod pojmem kryoprezervace5,6. 

 Kinetika krystalizačních procesů je dominantně  studo-
vána metodami kalorimetrie a termické analýzy, ale také me-
todami mikroskopie (optická, IR, SEM, TEM, AFM atd.). 
Každá z těchto metod přináší jisté výhody, avšak také různá 
experimentální a interpretační omezení.  

Přednáška je zaměřena na analýzu komplexních krystali-
začních procesů v podchlazených kapalinách a nekrysta-
lických chlakogenidech. Jsou ukázány a diskutovány možnos-
ti interpretace kalorimetrických, dilatometrických 
a mikroskopických dat v rámci standardních kinetických mo-
delů. Akcentovány jsou interpretační výhody plynoucí 
s vhodně nastavené kombinace těchto experimentálních me-
tod7,8.  

 
 Tato práce vznikla za podpory  grantu GA ČR  
P106/11/1152. 
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Cílem této práce bylo zjistit, jaká je přesnost parametrů 
určovaných z TG/DSC měření při studiu pyrolýzy organic-
kých aerogelů. 

Byly připraveny dva typy resorcinol-formaldehydových 
uhlíkatých aerogelů, a to kysele katalyzovaný (RFA) a zásadi-
tě katalyzovaný (RFB), u nichž byla sledována pyrolýza do 
1000 °C v atmosféře argonu (40 ml min–1) pomocí přístroje 
SetSys Evolution (SETARAM).  Pomocí firemního 
software byly vyhodnocovány hmotnostní úbytky a charakte-
ristické teploty z křivky TG, a dále teploty píků z DTG a DSC 
křivek.  

Získaná data byla statisticky zpracována. Byly vytvoře-
ny krabicové grafy a pomocí metody modifikace vnitřních 
hradeb1 byla testována odlehlost bodů. Vzhledem k malému 
počtu dat byl použit Hornův postup analýzy dat1. Z pivoto-
vých charakteristik byly určeny i 95% intervaly spolehlivosti, 
které byly použity jako ukazatel míry přesnosti.  

Data z měření RFA aerogelů ukazují, že hmotnostní 
úbytky na křivce TG lze snadno odečítat s přesností lepší než 
±0,25 %. Teploty počátku a konce děje na TG křivce bylo 
v tomto případě možné určit s přesností ±2–5 °C, ovšem 
v jednom případě byla přesnost určení teploty konce reakce 
±10,3 °C. Naproti tomu, teplotní maxima píků určená z DTG 
měla přesnost lepší než ±1,0 °C. Teploty píků určené z křivky 
DSC měly podobnou přesnost až na případ plochého pyrolýz-
ního píku, jehož přesnost určení byla ±10,0 °C.  

Z měření RFB aerogelů vyplývá, že hmotnostní úbytky 
na TG křivce je možné odečítat s relativně velkou přesností, 
a to ±0,45 %, teploty počátku a konce děje na TG křivce 
s přesností ±6–18 °C. Dále byla vyhodnocena teplotní maxi-
ma píků z DTG s přesností ±3,5 °C. U teplotních maxim 
z píků DSC bylo některé možné určit s přesností ±1 °C, za-
tímco u některých byl zjištěn široký interval spolehlivosti až 
±50 °C. 

Celkově je tedy možné říci, že hmotnostní úbytky je 
možné odečítat u obou typů aerogelů s relativně velkou přes-
ností. Pro charakterizaci teplot není vhodné využívat teploty 
počátku a konce reakce určené z TG, z hlediska přesnosti je 
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lepší určovat teplotní maxima z DTG nebo DSC křivky. 
U RFB aerogelu jsou všechny stanovené hodnoty méně přes-
né než u aerogelu typu RFA. To je možno vysvětlit méně 
výrazně rozlišenými přechody mezi jednotlivými ději během 
rozkladu, který v případě RFA probíhá v poměrně jasně oddě-
lených krocích, zatímco u RFB se jedná spíše o plynulý roz-
klad v celém teplotním intervalu. 
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Aerogely jsou unikátní, pevné, ale velmi lehké materiá-
ly, které jsou z 95 % tvořeny vzduchem. Vyznačují se otevře-
nou porézní strukturou a vysokými hodnotami měrných po-
vrchů. Tato práce je zaměřená na přípravu aerogelů z celulosy 
jako obnovitelného zdroje. Bylo připraveno 5 typů aerogelů, 
které byly dále pyrolyzovány a hmotnostní úbytky byly zkou-
mány metodou TG/DSC. Aerogely byly připraveny rozpuště-
ním celulosy v hydratované tavenině thiokyanatanu vápenaté-
ho1, v roztoku hydroxidu sodného a močoviny2, nebo ve směsi 
NMMO a propylesteru kyseliny galové3. Získané hydrogely 
kondenzovaly za různých podmínek, následně byly louhovány 
v destilované vodě a poté sušeny volně na vzduchu nebo tech-
nikou mrazové sublimace. Poslední typ aerogelu byl vyráběn 
rozpouštěním acetátu celulosy v acetonu s následným přidá-
ním katalyzátoru a síťovadla a po polykondenzaci při pokojo-
vé teplotě byl sušen při okolních podmínkách nebo po louho-
vání v destilované vodě mrazovou sublimací4. 

Pomocí TG/DSC (Netzsch STA 449C) byla sledována 
pyrolýza připravených vzorků v atmosféře dusíku (30–1000 °C 
s rychlostí zahřívání 10 °C/min). Detailní vyhodnocení termo-
analytických experimentů ukázalo, že termická analýza umož-
ňuje sledovat nejen kvalitu použitého mrazového sušení, ale 
i odhadnout jeho kinetiku podle množství vlkosti odcházející 
z materiálu v počáteční fázi zahřívání. Kombinace TG/DSC 
umožňuje také sledovat kvalitu vymytí anorganických látek 
z celulosových gelů. Při použití ethanolu jako gelačního čini-
dla byl na TG/DSC křivkách u materiálů vyráběných 
z celulosy rozpuštěné v Ca(SCN)2 patrný endotermický roz-
klad okolo 700 °C. Pokud však byly louhovány v methanolu, 
žádný děj u této teploty nalezen nebyl. Dále lze odhadnout 
teplotu potřebnou k pyrolýze díky určení koncové teploty 
hlavního hmotnostního úbytku analyzovaného vzorku. Ta se 
u všech sledovaných materiálů pohybovala v rozmezí 400 až 
450 °C. Z hmotnostních úbytků v průběhu pyrolýzy lze určit 
množství celulosy, které se při pyrolýze přemění na výsledný 
uhlíkatý materiál. To umožňuje zjistit výtěžek uhlíku 

v závislosti na způsobu přípravy aerogelu, který se v této 
práci pohyboval v rozmezí 2–35 %. 
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Kinetické výpočty z termoanalytických dat jsou založe-
ny na řešení základní kinetické rovnice uváděné nejčastěji ve 
tvaru: 

dα/dt = k(T)×f(α), 
kde dα/dt je okamžitá rychlost, k(T) závislost rychlosti na 
teplotě (rychlostní konstanta) a f(α) závislost rychlosti na 
stupni přeměny α studovaného děje (reakční model). 

Existuje celá řada přístupů k řešení kinetické rovnice, 
tedy ke zjištění tvaru funkce f(α) a parametrů funkce k(T), 
přičemž v poslední době jednoznačně převažují metody zalo-
žené na opakovaném termoanalytickém sledování studované-
ho děje pod různými teplotními programy (rychlostmi ohře-
vu). Naproti tomu, jen málo prací se věnuje korektnímu urče-
ní α z experimentálních dat.  

V případě jednoduchých reakcí nebo dějů složených 
z několika následných reakcí (např. rozklady jednoduchých 
látek, totální oxidace, atd…) je situace primitivní, protože 
v těchto systémech jsou jasně definované a na teplotním pro-
gramu nezávislé konečné produkty. Pak je výpočet α pouhým 
přepočtem termoanalytických dat, nejčastěji signálu TG nebo 
DSC. 

Významné komplikace nastávají v případě komplexních 
procesů, v rámci kterých mohou probíhat paralelní přeměny 
stejného reaktantu na různé produkty a s různým hmotnostním 
či energetickým výtěžkem. Zde závisí složení produktů, cel-
ková hmotnostní změna a reakční teplo na teplotním progra-
mu použitém při termoanalytickém sledování. Stupeň přemě-
ny určený z takových měření se pak vztahuje k různým proce-
sům a není zcela korektní jej používat ke kinetickým výpo-
čtům. Popsaná situace je typická pro pyrolýzní procesy kom-
plikovaných organických systémů (uhlí, organické polymery, 
…) a lze ji experimentálně ověřit sledováním závislosti hmot-
nostního úbytku při pyrolýze na rychlosti ohřevu, která může 
mít rostoucí i klesající charakter. 
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Ještě komplikovanější situace nastává při souběhu dvou 
dějů s opačným znaménkem hmotnostních změn. Např. při 
nízkoteplotní oxidaci uhlí se velmi překrývají (na teplotní ose) 
chemisorpce kyslíku doprovázená nárůstem hmotnosti a první 
fáze hoření uhlí s výrazným poklesem hmotnosti. V takovém 
případě závisí hmotnostní změny a tepelné efekty na teplot-
ním programu velmi výrazně (např. zvýšením rychlosti ohře-
vu z 2 na 20 K min–1 dojde k poklesu detegovaného množství 
chemisorbovaného kyslíku ze 4 na 1 % hmotnosti uhlí) a stu-
peň přeměny pro celý proces zde prakticky nelze definovat. 

Naznačené problémy dosud nemají řešení a při kinetic-
kých výpočtech z termoanalytických dat pyrolýzních reakcí 
organických látek na uhlíkaté materiály se mnohdy ignorují.  
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Mechanisms of the processes in condensed phase are 
mostly complicated; they tend to occur in multiple steps. 
Their rate depends generally on temperature and conversion. 
The single-step approximation employs the assumption that 
this dependence can be expressed as a product of two func-
tions, the first one, k(T), depending solely on the temperature 
T and the other one, f(), depending solely on the conversion 
of the process, . The rate of a complex multi-step condensed
-state process thus can be formally described as1–3 

Eq. (1) is mostly called the general rate equation and resem-
bles a single-step kinetics equation. In general, kinetics of 
a complex process should be described by a set of rate equa-
tions. The single-step approximation thus resides in substitut-
ing the set of kinetic equations by Eq.(1) (ref.1–3). 

Arrhenius equation is mostly used as the temperature 
function in Eq. (1). It has been justified2,4 that the temperature 
function can hardly be considered the rate constant so that 
other temperature functions can be employed, for example the 
following one:  

where A and D are adjustable parameters.  
In the degradation tests we very often observed that the 

dependence of oxidation onset temperature on the heating 
rate, Ti=f(), can be plausibly described by the function5 

where T is the isoconversional temperature at an infinite 

heating rate and a is an exponent. The temperature depend-
ence of the isoconversional time can be obtained from Eq.(3) 
(ref.5): 

The kinetic parameters T and a are adjustable and they are 
obtained from the treatment of experimental dependence 
Ti = f() using Eq.(3).  

The stability predictions of materials based on Eq. (2) 
and Eq. (4) are of the same quality5. The temperature function 
given by Eq. (2) exhibits the compensation effect that results 
in the coefficient of variability of the preexponential factor on 
the level of 100 %; hence, the predictions of material stability 
based on Eq. (2) convey great errors. On the other hand, the 
kinetic parameters involved in the new temperature function 
are not correlated, their coefficients of variability are of the 
order of several percent and the stability predictions are more 
trustworthy.  
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Odborná skupian termické analýzy (OSTA) byla založe-
na v roce 1972 a v letošním roce tak oslaví své 
40. narozeniny. Její vznik byl inspirován založením Meziná-
rodní konfederace pro termickou analýzu (ICTA) v roce 1965 
(za spolupůsobnosti R. Bárty a J. Šestáka) a doplněna o kalo-
rimetrii (ICTAC od r. 1992). Národní skupina je dosud čle-
nem této celosvětově působící odborné společnosti ICTAC, 
která je asociovaná s IUPAC. Prvním předsedou české odbor-
né skupiny byl Karel Habersberger, druhým předsedou byl 
Vladimír Balek (ÚJV a.s. Řež) a v období 1994 až 2008 tuto 
funkci zastával Jaroslav Šesták (Fyzikální ústav AVČR, 
v.v.i.).  

Odborná skupina organizovala semináře, které byly 
zaměřeny na teoretické základy a přístrojovou techniku pro 
termickou analýzu. Mezi významné aktivity odborné skupiny 
se zcela jistě řadí vytvoření česko-slovenského názvosloví 
termické analýzy a mezi nejvýznamnější výstupy pak patří 
standardizační testy referenčních látek pro kalibraci přístrojů 
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termické analýzy, které se uskutečnily v laboratořích vyso-
kých škol, akademií věd či výzkumných ústavů v Čechách, 
ale také na Slovensku. Výsledky těchto testů byly v roce 1990 
vydány formou publikace Ústavu jaderného výzkumu 
s názvem „Standardizační testy referenčních látek pro kalibra-
ci přístrojů termické analýzy“.  

Skupinu reprezentuje rozsáhlá publikační činnost, která 
souvisí také s významnou citační odezvou a je spojena se 
jmény jako Arnošt Bergstein, Antonín Blažek, Vladimír Šata-
va, Jaroslav Rosický, Rudolf Bárta, Pavel Holba, Jaroslav 
Šesták, Vladimír Balek, Jiří Brandštetr, Arnošt Hrubý, Jiří 
Málek a řadou dalších osobností termické analýzy. 

Česká odborná skupina se stále aktivně účastní termoa-
nalytických konferencí, které pořádají další národní odborné 
skupiny, např. na Slovensku, ale také v Polsku či Maďarsku. 
V této tradici pokračuje také současná sestava předsednictva 
OSTA (od r. 2008), která pracuje ve složení Petra Šulcová 
(předsedkyně), Václav Slovák (místopředseda), David Sedmi-
dubský, Vít Plaček, Miloš Nevřiva, Vladimír Balek, Jaroslav 
Šesták, Jana Kovářová, Pavel Holba, Jiří Málek (ICTAC dele-
gát).  

V rámci 62. sjezdu asociací českých a slovenských che-
mických společností, který se uskutečnil v Pardubicích 
v r. 2010, se poprvé objevila v programu sjezdu sekce Ter-
mická analýza a kolorimetrie. Stala se tak historicky význam-
nou, neboť se jednalo o první společné setkání termoanalytiků 
z Česka a Slovenska. Letošní sekce je tak druhou v pořadí. 

Aktuální informace o odborné skupině a aktivitách jsou 
přístupné na: www.vscht.cz/ach/osta. 
 
Tato práce je podporována MŠMT – projekt LG11027 reali-
zující program INGO II.  
 
 
 
 

 


