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ABSTRACT 

On the basis of the general kinetics equation of solid-state reaction a new approach for 
investigation of the kinetic model of mass decomposition processes and its thermal parameters 
has been developed. The approach is based on the use of rate of destruction data and allows the 
direct evaluation of kinetic parameters and models without the use of approximated correlations 
of the general kinetics equation. The method includes elements of the isoconversional analysis 
which increase results reliability.  

By means of simultaneous thermal analysis, with the use of STA 449 F3 Jupiter (Netzsch 
– Germany), an investigation of the kinetics of CaCO3 dynamic decomposition has been 
conducted. The results are compared with those obtained by other methods, which indicates the 
correct approach of investigation and the desired accuracy of results. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Кинетичният анализ на термичните процеси на превръщане на твърди вещества е нау-

чен интерес на много изследователи в последните 60 години [1-20]. Интересът е напълно 
оправдан поради възможностите за идентифициране на кинетичните модели на процесите на 
разлагане, изучаване на кинетиката и термичните параметри на процесите и др. 

Методите на термичния анализ (ТА) най-често са свързани с процеси на разлагане на 
твърди вещества. Въпреки че кинетичните проучвания могат да се извършват по различни 
методи, термогравиметрията (TG) е най-често използваният подход. Той се състои в изслед-
ване на процесите на превръщане при постоянна (изотермичен анализ) или с променлива във 
времето температура (неизотермичен анализ). Последният и най-подходящ при провеждане 
на кинетичен анализ. 

Обобщеното кинетично уравнение на процесите на твърди вещества [15] най-често се 
дава във вида 
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където: α е степента на конверсия на изследваното вещество, която се изчислява по формулата 
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в която m0, mt и m∞ са съответно началната маса на пробата, масата й в момент t и крайната 
маса за изследвания процес; 
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d
   – скорост на изменение на степента на конверсия; 

k(Т) – скоростна константа на процеса, която обикновено се представя с уравнението на 
Arrenius: 
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където: Ea е привидната активираща енергия, A предекспоненциален множител, Т  абсо-
лютна температура, R  универсална газова константа; 

f(α) е функция на реакционния модел, общият вид на която се представя по следния начин: 

    pnl –1ln–)–1(  f  ,            (4) 

където l, n и p са цели или дробни числа, специфични за всеки кинетичен процес. Изследва-
нията са показали [16], че с достатъчна за практиката точност кинетиката може да се опише с 
модели, в които само един или два от тези степенни показатели са различни от нула. 

Ако уравнението на Arrenius се включи в уравнение (1) ще се получи: 
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При неизотермична термогравиметрия температурата на реакционната среда непрекъс-
нато се повишава, като непрекъснато или през определен интервал от време се измерва тем-
пературата и масата на изследваната проба. 

Friedman [3] е предложил уравнение (5) за идентификация и параметриране на кине-
тични модели. Точността на кинетичния анализ се обуславя основно от точността при опре-
делянето на vα. Грешките се дължат основно на външен шум по време на експеримента и 
начина на определяне на vα. Най-силно те се проявяват в началото и в края на TG-кривите, 
когато α се изменя по-бавно. Поради това методът на Friedman се прилага по рядко [9]р при 
добре оформени vα-криви. 

Грешката в определянето на vα частично се преодолява, като скоростта на изменение на 
температурата β=dT/dt се поддържа постоянна по време на експеримента. Тогава уравнение 
(4) може да се представи във вида 
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Левият интеграл се означава с функцията g(α), като решаването му, при различните f(α) 
не предизвиква проблем. Най-често срещаните функции на реакционните модели f(α) и ин-
тегралните им форми g(α) са дадени в таблица 1 [5, 13]. 

Десният интеграл (интеграл на Arrenius) може да се реши само приблизително или чис-
лено, като са предложени различни апроксимации [4, 6, 7, 20]. За идентификация на 
кинетични модели и параметрирането им, широко приложение са намерили решенията на 
Coats – Redfern (CR) [1], Madhusudanan – Krishnan – Ninan (MKN) [11], Tang et al [18], 
Wanjun [20] и др. 

Голямо приложение за намиране на термодинамичните параметри и кинетична 
идентификация с данни от термичния анализ намира изоконверсионния метод. При него се 
провеждат няколко експеримента с различни βj. Селектират се и се обработват данните с ед-
наква степен на конверсия αi. Определяната по този метод привидна активираща  енергия Eа. 
в общия случай е зависима от α, поради което ще я обозначаваме с Eα. Най-популярни изо-
конверсионни методи са следните: 
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Таблица 1. Функции на кинетични модели f() и g() на твърдофазни реакции. 

№ Символ Модел f() g() 

1. F1/3 От порядък 1/3    31123     3211   

2. F3/4 От порядък 3/4   4314     4111   

3. F3/2 От порядък 3/2   2312     11 21    

4. F2 От втори порядък  21     11 1    

5. F3 От трети порядък   3121     11 2    

6. Р3/2 Закон на Mampel   2132   
23  

7. Р1/2 Закон на Mampel 
212  

21  

8. Р1/3 Закон на Mampel 
323  

31  

9. Р1/4 Закон на Mampel 
434  

41  

10. Е1 Експоненциален закон  ln  

11. A1, F1 Уравнение на Avrami-Erofeev  1    1ln  

12. A3/2 Уравнение на Avrami-Erofeev       311ln123       321ln   

13. A2 Уравнение на Avrami-Erofeev      211ln12       211ln   

14. A3 Уравнение на Avrami-Erofeev      321ln13       311ln   

15. A4 Уравнение на Avrami-Erofeev      431ln14       411ln   

16. Au Уравнение на Prout-Tomkins    1     1ln  

17. R1, F0, P1 Степенен закон  01    

18. R2, F1/2 Степенен закон   2112     2111   

19 R3, F2/3 Степенен закон   3213     3111   

20. D1 Параболичен закон  21  2  

21. D2 Уравнение на Valensi    11ln         1ln1  

22. D3 Уравнение на Jander       13132 11123


     23111   

23. D4 Уравнение на Ginstling-
Brounstein

     131 1123
     321321    

24. D5 Уравнение на Zhuravlev, Lesokin, 
Tempelman

      13134 11123
      231 11    

25. D6 Уравнение „анти-Jander”       13132 11123


     231 11   

26. D7 Уравнение „анти-Ginstling-
Brounstein”

     131 1123
      321321    

27. D8 Уравнение „анти-Zhuravlev, 
Lesokin, Tempelman” 

      13134 11123
     231 11    
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-Kissinger-Akahira-Sinose (KAS) [8], който се представя с корелацията: 
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- Flynn-Wall-Ozawa (FWO) [12]: 
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- Tang et al [18]: 
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- Starink [17], дадена в съкратен вид 
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От данните на проведените експерименти при избрани изотермични сечения може да се 
намери предекспоненциалния множител А и най-вероятния математичен модел от таблица 1. 

Приемането на постоянна скорост на нагряване β води до внасяне на грешка в точност-
та на анализа. Допълнителни грешките се включват от приблизителното решаване на интег-
рала на Arrenius, емпиричните и полуаналитични корелации на CR, MKN, Tang, Wanjun, 
KAS, FWO и др. 

Целта на настоящата работа е подобряване точността на кинетичния анализ чрез 
разработване на нови подходи при филтриране на данните, определяне скоростта на 
изменение на степента на конверсия vα и прилагане на съвременните методи за кинетичен 
анализ чрез използване на основното кинетично уравнение (5). 

 
МАТЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА ЗА КИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ 
За подобряване на точността в определяне на скоростта на конверсия vα са приложени 

два подхода: 
1. Използване на двупосочен филтър за числено филтруване на експерименталната сте-

пен на конверсия αexp. Процесът на филтруване се описва със следните зависимости: 
exp
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където индексите f, fw,bw, avrg означават съответно филтрирана стойност, прав ход, обратен 
ход и средна стойност; 

Численият коефициент на филтъра Кf,i се определя по формулата 
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където ∆ti e стъпка на филтруване: 
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f e времеконстанта на филтъра. При f = 0 (Kf,i = 1) филтърът има пълна пропускливост 
на експерименталните данни, а при f ∞ (Kf,i = 0), филтърът е напълно запушен. 

Коефициентът на филтъра зависи от стъпка на филтруване ∆ti. При експериментални 
данни, получени в реално време (отчитани през постоянен времеинтервал), то Кf ще бъде 
постоянен. 

С прилагане на двупосочно филтруване се подтискат високочестотните отклонения на 
αi (mi), които биха се отразили в определянето на vα,i. Друго основно предимство на подхода 
е, че при един и същ Кf,i, грешката от отместване на αi

 от истинската й стойност се намалява 
наполовина в сравнение с еднопосочното филтруване. Многобройните изследвания показаха, 
че най-подходящо филтруване е Кf = 0.12 ÷ 1.0 , най-често Кf = 0.25. 

Вместо , напълно еквивалентни резултати се получават при филтриране на измене-

нието на масата на пробата . 

exp
i

exp
im

2. Подходящ подход при определяне на vα. Определянето на vα. обикновено се извършва 
on-line по метода на Oiler или off-line чрез обработка на TG-данните до полиномен модел на 
αi за целия процес или участък от него с последващо диференциране. Тези методи водят до 
значителни неточности. 

При използвания подход изменението на αi във времето за всеки момент ti и за 
съсесните му точки се представя чрез полином от от втори ред: 

2
iiit tCtBA  ,                    (16а) 

или 

   2ijiit jttCttBA  . t [ti - tj, ti+ tj],   j=1,2,..,10,    j ≤ i ≤ N - j       (16b) 

В момент ti (точка i) скоростта на изменение на αi,  vα,i  в ще бъде 
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 jiiiiα, 2 ttCBv            (17) 

Ако j = 1, то моделът преминава през трите точки и следователно vα,i ще бъде точната 
скорост. При j > 1 се получава отклонение на определената по (17) vα,i от истинската скорост, 
но характеристиката vα,i/ti се изглажда. При използване идвадка от специално подбрани точки 
от множеството от TG-данни, то е необходимо j=1, а при използване на всички данни от ре-
акционната част на TG-кривата - j се подбира според качеството на TG-експеримента. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
С помощта на апарат за комплексен термичен анализ STA 449 F3 Jupiter (NETZSCH – 

Germany) са регистрирани термогравиметричните (TG) криви на СаСО3 (ч.з.а.) при следните 
условия на експеримента: температурен интервал на изследване 296- 1123K; маса на пробите 
(m0)- около 3 mg (точност на термовезната 0.001 mg); скорости на нагряване () – 3, 6, 9 и 12 
deg/min; тигел – Pt с капаче с отвор; среда- въздух (поток 30 ml/min). 

За обекти на изследване с цел илюстрация на метода са подбрани чисти за анализ ве-
щества, служещи за еталони за контрол на точността на термовезните и температурата в 
практиката на термичния анализ. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Процесът на разлагане на СаСО3 протича по следния механизъм: 
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СаСО3
(s)
 CaO(s) + СО2

(g) - Q         (18) 

Термичното му разлагане е изследвано от редица изследователи [2, 10, 14,1 9]. 
 

 
 

Фиг.1. Характеристики на реакционната част на процеса на неизотермично разлагане на 
СаСО3 и входни данни, необходими за кинетичен разчет 

 
На Фиг.1 са представени данните от реакционната част на термичното разлагане на 

CaCO3 при средна скорост на нагряване  = 9 К/min, обработени по предлагания подход. Тъй 
като експерименталните данни са с минимален шум, то филтрирането на реакционната маса 

е проведено при Кf = 0.25±0.03, при който разликата между изходната и филтрираната 

маса  маса е минимална, като тя се проявява частично при α > 0.95, а този участък 
най-често се елиминира при кинетичните изследвания. Изчисляването на vα,i е проведено за 
област от три точки (j = 1). 

exp
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f
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За провеждане на изоконверсионен анализ по предлагания подход са направени четири 
експеримента при  = 3, 6, 9 и 12 К/min, като по време на даден експеримент строгото под-
държане  = const не е необходимо. За провеждане на сравнителен анализ с други известни м 

етоди, тези експерименти са проведени при  = const. За да се покаже, че за предлага-
ния подход  не влияе върху резултатите от анализа, беше включен допълнителен експери-
мент, при който в първата половина на реакционния процес се поддържа  = 10 К/min, а във 
втората - 20 К/min. 

Анализът се основава на логаритмуваната форма на уравнение (5): 

  i
iα,

i, ln)ln()ln(  f
RT

E
Av a           (19) 
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За четирите експеримента са отчетени стойностите на vα,i  и Tα,i  при 10 избрани стой-

ности на αi. Зависимостта от Тα,i
-1

 e дадена на Фиг.2, а изчислените от тези линейни 
корелации стойности на привидната активираща енергия Eα са представени в табл. 2. Показан 
е и коефициентта корелация R2. За същите експерименти са дадени резултатите, получени по 
методите Kissinger-Akahira-Sinose (KAS), Flynn-Wall-Ozawa (FWO), Tang et al. и Starink. Ре-
зултатите са показани и на Фиг.3. 

)ln( i,v

 
Таблица 2. Стойности на привидната активираща Еα (kJ/mol) енергия при различни степени 

на конверсия, получени по различни изчислителни процедури 
 

Нов подход OFW KAS Tang et al. Starink et al. 
α 

Еα R2 Еα R2 Еα R2 Еα R2 Еα R2 

0.1 164.6 0.9984 153.8 0.9292 146.7 0.9155 173.6 0.9389 176.2 0.9395
0.2 171.5 0.9993 172.6 0.9681 166.0 0.9623 193.1 0.9725 196.2 0.9725
0.3 178.0 0.9964 176.8 0.9795 170.3 0.9758 198.0 0.9822 200.9 0.9823
0.4 180.6 0.9961 180.5 0.9859 173.9 0.9834 202.0 0.9878 204.9 0.9878
0.5 184.3 0.9969 184.3 0.9903 177.8 0.9886 206.1 0.9915 209.1 0.9915
0.6 186.0 0.9974 183.5 0.9886 176.8 0.9886 205.3 0.9901 208.3 0.9901
0.7 183.4 0.9955 183.6 0.9939 177.7 0.9929 206.3 0.9947 209.4 0.9947
0.8 181.6 0.9965 183.3 0.9923 176.3 0.9909 205.3 0.9933 208.3 0.9933
0.9 178.1 0.9980 180.4 0.9923 173.1 0.9909 202.5 0.9934 205.4 0.9934

0.95 169.7 0.9983 177.7 0.9859 170.2 0.9831 198.9 0.9880 202.5 0.9980
Средна 
стойност 

177.8 0.9973 177.7 0.9806 170.9 0.9772 199.1 0.9832 202.1 0.9843

 
Фиг.2. Зависимостта от 1/Т при различни изоконверсионни сечения )ln( v
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Фиг.3. Зависимости на привидната 
активираща енергия от степента на 
конверсия, получени по различни методи 
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 на 
ване на vα,i   

 
Анализът показва, че по предлагания 

подход резултатите се различават незна-
чително от тези, получени по метода OFW и 
са близки до получените по метода KAS, 
докато резултатите, получени по методите 
на Tang et al. и Starink са по-високи. Същес-
твено е, че по предлагания подход средният 
коефициент на корелация е по-висок от този 
на останалите методи. Това се потвърждава 
дори при 0.1 ≥ α ≥ 0.9, където α се изменя 
по-бавно и влиянието на смущенията се 
отразяват най-силно. Това се дължи на 
предварителното филтруване на 

стойностите на масата пробите 
exp
im и на 

използвания подход за изчисля
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За намиране на най-подходящата кинетична функция f(�) и на предекспоненциалния 
коефициент A се използват данните от изотермични сечения (αi vα,i), които да обхващат 
всички експерименти от реакционната част на термичното разлагане. Ако T=const и A е 
постоянна за даден модел то уравнение (5) можем да запише във вида 

СfBv  )(.  ;   C = 0,         (20) 
откъдето следва, че 









RT

E
BA aexp. .          (21) 

Следователно, критерии за избор на функция fp(α) (p e номер на функцията от 
таблица 1) са както коефициентът на корелация на зависимостта на vα от fp(α) така и 
близостта на свободния член С до нула. За сравнение е проведено изследване и по методите 
на Coats-Redfern, Madhusudanan – Krishnan – Ninan, Tang et al и Wanjun. 

За разглежданото изследване при различни �, в реакционната част, четирите TG-криви 
имат общ температурен интервал 983-987 K. Поради това изотермичните изследвания са 
проведени при температури 985 (обхваща 4 точки), 980 (3 точки) и 990 (3 точки). 

Резултатите в сортиран вид според коефициента на корелация (R2) са показани в табли-
ца 3. За сравнение са дадени и резултатите, получени по метода на Coats-Redfern. 

От резултатите се вижда, че модел F1/3: 
   31123)(  f  е с най-висок R2, като се 

отличава значимо от следващите го модели. Модели F1/3, D4 и F1/2 са на първите три места 
(но разместени според стойностите на R2) по предлагания метод и по метода на Coats-
Redfern. 

Важно за определянето на най-подходящия модел по предлагания метод е, че коефици-
ентите на корелация се различават значимо за отделните модели. Например модел D6 е по 
рейтинг на 20-то място (R2 = 0.7193). По метода на Coats-Redfern първите 20 модела по рей-
тинг са в интервала R2 = 1.0000 ÷ 0.9900. Аналогична плътност се получава и по другите 
разглеждани методи и това затруднява еднозначното вземане на решение за избор на модел. 

За модел F1/3 данните от изотермичните зависимости по предлагания подход се корели-
рат в следната линейна зависимост: 
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0218.0)(10.216.2 3    fv ; R2 = 0.9994,        (22) 
откъдето, съгласно зависимости (20) и (21) 
се изчислява предекспоненциалния коефи-
циент A = 6.723.106 min-1 (ln(A)=15.721). 
Тъй като свободният С член от (22) 
(-0.0218) се различава значимо от нула, то 
беше определен порядък на модела, при 
който С≈0. Най-адекватна е функцията 

Таблица 2. Кинетичен модел и коефициентът на 
корелация при данни от изотермични 
сечения 

По Coats-Redfern Нов подход 
№ Модел 

(табл.1) 
Модел 
(табл.1) 

R2 R2 

1 F1/3 0.9986 F1/2 0.9997 
2 D4 0.9877 D4 0.9997   405.016807.1)(  f ,        (23) 
3 F1/2 0.9725 F1/3 0.9993 
4 E1 0.9673 D2 0.9993 при която 
5 D1 0.9673 F2/3 0.9991 

0004.0)(10.037.2 3    fv ; R2 = 0.9993, 6 P3/2 0.9569 D3 0.9991 
            (24) 7 D3 0.9530 F3/4 0.9984 
 .............................................................................
 20 D6 0.7193 P1/4 0.9921 
 

 

 
Фиг.4. Зависимост на скоростта на конверсия от степента на конверсия, включена 

във функцията   405.016807.1)(  f  
 
За тази зависимост е изчислено A = 6.179.106 min-1 (ln(A)=15.63). Получените стойности 

за Еа и А са близки до получените от други автори [2, 10] 
Зависимостите на скоростта на изменение на конверсията от степента на конверсия, 

включена във функция (23) при изследваните температури са дадени на Фиг.4. Вижда се, че 
корелационните зависимости лежат една прави, ексраполацията на които води до начолжтж 
на координатната система (0,0), което потвърждава правилността на избраната функция. Тези 
и други резултати потвърждават възможностите на подхода за определяне на кинетичния 
модел на процеси на деструкция на масата на твърди вещества и термичните му параметри. 
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ИЗВОДИ 

1. Направен е критичен анализ на основните методи за изследване на кинетиката на неи-

зотермичните процеси на твърди вещества 

2. Разработен е метод за ефективно филтруване на TG-данни от високочестотни 

смущения. Методът пъзволява грешката от филтруването да се намали наполовина в 

сравнение с известните подходи на филтруване. 

3. Разработен е ефективен подход за определяне на скоростта на изменение на степента на 

конверсия на масата на пробата от TG-експерименти. 

4. Разработен е подход за прилагане на изоконверсионния метод за изследване на кинети-

ката на деструкция на веществата с използване на скоростта на изменение на степента 

на конверсия на пробата. 

5. Проведено е изследване на кинетиката на деструкция на CaCO3 по разработения подход 

и по най-известните в литературата методи. Резултатите показват, че подходът на 

изследване е коректен и резултатите са с желана точност. 
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