
 

02.  Anàlisi tèrmica i sòlids porosos 
 

 
El servei d’Anàlisi Tèrmica engloba el conjunt de tècniques analítiques 
que estudien el comportament tèrmic dels materials. Les 
transformacions experimentades pels materials es poden estudiar i 
analitzar mesurant la variació de diferents propietats de la matèria, en 
una atmosfera controlada, en funció de la temperatura. Entre les 
tècniques d’Anàlisi Tèrmica, destaquen la termogravimetria (TG), 
l’anàlisi tèrmica diferencial (DTA), la calorimetria diferencial 
d’escombratge (DSC), l’anàlisi termomecànica (TMA), l’anàlisi 
dinamomecànica (DMA) o les tècniques acoblades d’anàlisi de gasos 
involucrats en els processos en estudi (tècniques EGA), com la 
termogravimetria acoblada a l’espectrometria de masses (TG-EM) o a 
l’espectroscòpia infraroja (TG-IR). 
 
 
L’absorció física de gasos i vapors en sòlids és una de les tècniques 
més usades per a l’estudi de la textura porosa de tota mena d sòlids. 
Els paràmetres per determinar són l’àrea superficial (o superfície 
específica) i el volum i la distribució de grandària de porus. 
 
 
 

EQUIPS  
 
 Equip simultani TG-DTA acoblat a un espectròmetre de masses 

(TG-DTA-EM). L’equip de TG-DTA és un METTLER TOLEDO 
modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 que permit assolir els 1500ºC. 
L’espectròmetre de masses és un PFEIFFER VACUUM model 
THERMOSTAR GSD301T.  

 Equip simultani TG-DTA (TG-DTA). L’equip de TG-DTA és un 
METTLER TOLEDO model TGA/SDTA851e/LF/1100 que permet 
assolir els 1000ºC. 

 Equip de DSC de flux de calor con modulación de temperatura 
MDSC de TA Instruments, model Q100.  

 Microcalorímetrede MICROCAL, model VP-DSC.  
 Equipo de TMA TA Instruments, modelo Q400 
 Equip de mesura de la Conductivitat Tèrmica Mathis Instruments 

TCI. 
 Bomba calorimètrica IKA, model C5003, per a la determinació de 

poders calorífics. 
 L’equip d’adsorció física de gasos consta d’un equip volumètric 

automàtic AUTOSORB-6 i un desgasificador AUTOSORB 
DEGASSER, tots dos de la marca Quantachrome. 

  
 
 
 
 
 

 
 

APLICACIONS 
 

Anàlisi tèrmica 

 Estudis de descomposició i oxidació de materials.  
 Determinació del contingut en humitat, en volàtils, en carboni fix, 

en cendres, en matèria orgànica, etc. 
 Anàlisi de pureses de materials.  
 Estudis de transicions de fase i polimorfs. 
 Determinació de temperatures i entalpies de fusió i cristal·lització. 
 Determinació de temperatures de transicions vítrees i cuadre de 

polímers. 
 Mesures de capacitat i poder calorífics. 
 Estudis de temperatures i entalpies de desnaturalització. 
 Mesura de la conductivitat tèrmica. 
 Mesura de coeficient d'expansió tèrmica. 

Adsorció física de gasos 

 Determinació de l’àrea superficial, així com del volum i la  
distribució dels porus en mostres sòlides. 

 

SECTORS INTERESSATS 

Industries de polímers, farmacèutica, ceràmica, ciment, algeps, 
alimentària, metal·lúrgica, control mediambiental, petroquímica, 
carbonera, pintures i recobriments, catàlisis, nanotubs, electrònica, 
cosmètica, etc. 
 

Contacte: 

atermico.sti@ua.es 

Ion Such Basáñez i Sara Llopis Verdú. 

 


