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України

Дериватографія як метод вивчення структури води на поверхні 

твердих мінералів



Дериватографія – комплексний метод дослідження хімічних та фізико-хімічних процесів,

властивостей речовини, мінералів в умовах програмованої зміни температури.

Перетворення речовини, які відбуваються під дією теплового ефекту, - зневоднення, вихід летких

речовин, перетворення у процесі піролізу, - впливають на зміну маси зразка, що і фіксує

дериватограф.



За П.О.Ребіндером волога на твердих матеріалах за енергією зв’язку з твердим 

тілом розрізняється на: 

• хімічно зв’язану (гідроксильну та кристалізаційну); 

• фізико-хімічну (адсорбційну); 

• фізико-механічну (вільну).

Зовнішня волога поділяється на:

•хімічно зв’язану;

•гравітаційну (вільну);

•плівкову (міцно зв’язану та адгезійну);

•капілярну зовнішню.

Нами висунута гіпотеза, що дериватографічним методом можна зафіксувати

параметри поверхневих плівок води на твердій речовині, тобто вивчити

структуру вологи мінералів.



Наші дослідження полягали у перевірці можливості фіксації дериватографічним

методом плівкової і гравітаційної вологи, які особливо різко відрізняються за енергією

зв’язку з твердою поверхнею.

Гравітаційна волога

Адсорбційна волога

Плівкова волога



Відомі методи-аналоги

Спроба ідентифікації окремих видів вологи і їх

кількісне визначення зроблене Казанським М.Ф. (1961)

за допомогою термограм ізотермічної сушки матеріалу

(рис. 1). Рис.1 Термограми ізотермічної сушки (1) та

криві сушки (2) сілікагеля

На думку М.І.Бейліна термограми дозволяють

відокремити різні види капілярної вологи: ділянка

коментується як “внутрішньопроміжкова капілярна

волога” (волога капілярного підняття); ділянка - як

капілярно-стикова волога; ділянка - як

внутрішньокапілярна волога. Водночас, на думку

автора, гігроскопічна волога починає видалятися від

точки , а міцно зв'язана – від точки .

При ідентифікації за цим методом різновидів

капілярної вологи має місце чіткість перегинів

термограми сушки і їх поділянкова відмінність (кожній

ділянці відповідає свій вид капілярної вологи).

Водночас ідентифікація міцно-зв'язаної вологи за

відомим методом непереконлива.

Рис.1 Термограми ізотермічної 

сушки (1) та криві сушки (2) 

сілікагеля



Вихідний матеріал для досліджень

Досліджувалися аналітичні проби

вугілля марки “Ж” шахти

“Самсонівська-Західна №1”

зольністю 9,5%. Використовувалося

свіжоподрібнене вугілля і окиснене

на повітрі при 20оС впродовж 1-го

місяця. Досліди дублювалися для

визначення збіжності результатів.

Для зволоження використовувалася

вода з рН = 7. Зразки проб, які

досліджувалися, мали такий набір

характеристик: Проба 1. Неокиснене

вугілля, вологість вугілля Wa = 1,2%;

Проба 2. Неокиснене вугілля,

співвідношення Т:Р = 1:1; Проба

3.Окиснене вугілля, співвідношення

Т:Р = 1:1. Дослідження проведені на

дериватографі фірми МОМ-Q-1500.



Результати дериватографічних досліджень

Експериментальні дедиватограми. На рис. 2 наведені первинні дериватограми вугільних

проб. Ендотермічні піки вологовидалення диференційних термогравіметричних кривих

(ДТГ), приведені до базової лінії, наведені на рис. 3. При цьому на базову лінію

спроектовані температурні інтервали та характерні точки ДТГ.

Інтенсивність піків ДТГ за своєю природою визначає максимальну швидкість

вологовидалення, а площа під кривою – масу вологи, що видаляється.

Що стосується симетрії піків, то ми виходимо з припущення, що ефект несиметричності

пов'язаний з існуванням різних видів вологи на вугільній поверхні. Так як різні види вологи

мають різну енергію зв'язку з твердою поверхнею, то і видаляються вони в різних

діапазонах температур, зокрема мають місце різні температури, що відповідають

максимальним швидкостям вологовидалення для різних видів вологи (точки на базисній

лінії, які відповідають вершинам піків). Тобто, кожному з видів вологи характерний свій

симетричний пік вологовидалення (в певному температурному діапазоні), а їх накладення

обумовлює наявність несиметричних піків вологовидалення ДТГ.



 

Рис.2  Фрагменти дериватограм вугілля в області вологовидалення:  а, б, в – відповідно проби 1,2,3;   

 1 – калібровочна   температурна крива; 2 – термогравіметрична (ТГ) крива; 3- диференційно-              

термогравіметрична (ДТГ) крива. 
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Рис.3  Ендотермічні піки вологовидалення: 

  а, б, в -  відповідно проби 1,2,3. 



Коментар дериваторам повітряно-сухого вугілля

Пік вологовидалення повітряно-сухого вугілля (проба 1, рис. 3, а) має

порівняно невелику інтенсивність, “м'які” фронти ДТГ, він є практично

симетричним. Останнє (симетричність), очевидно, свідчить про однорідність

структури води, яка в цьому випадку представлена тільки тонкою водною

плівкою (плівкова волога). Мала інтенсивність (амплітуда) і деяка

“сплощеність” піка обумовлена порівняно низькою швидкістю

вологовидалення, що характерно саме для міцно зв'язаної вологи. Крім того,

максимальна швидкість вологовидалення спостерігається при підвищеній

температурі – 135 оС, що теж свідчить про високоенергетичний зв'язок

контактуючих фаз “волога-тверде”.



Коментар дериваторам зволоженого неокисненого вугілля

Пік вологовидалення ДТГ зволоженого неокисненого вугілля (проба 2,

рис. 3, б) сильно відрізняється від попереднього – він значно більш

інтенсивніший, несиметричний в області високих температур. Розкладення

на гаусовські складові дає два піка – основний з екстремумом при 100 оС,

який, очевидно, відповідає гравітаційній та капілярній волозі, і невеликий

додатковий пік в області температур > 150 оС – плівковій волозі.



Коментар дериваторам зволоженого окисненого вугілля

Пік вологовидалення ДТГ зволоженого окисненого вугілля (проба 3,

рис. 3, в) має більш складну конфігурацію в області високих температур.

Розкладення піка на гаусовські складові дає їх сімейство з екстремумами

при 130; 160; 180 і т.д. оС. Очевидно, процес окиснення вугілля привів до

збільшення частки плівкової вологи за рахунок міцно-зв'язаної та

адгезійної вологи. Причому плівкова волога в нашому випадку

представлена декількома шарами – міцно зв'язаною (α- і β-плівки) і

адгезійною “товстою” плівкою, що простягається на відстань до 1000 нм

від твердої поверхні.



Висновки

1. Дериватографічний аналіз дозволяє ідентифікувати деякі види вологи,

зокрема відрізнити плівкову від інших видів вологи.

2. У випадку гідрофільних (гідрофілізованих) матеріалів, для яких характерна

більша структурованість водних шарів на їх поверхні, дериватографічний

метод дозволяє виділити окремі види плівкової вологи (імовірно, міцно

зв'язану і адгезійну).



Галузі прикладного застосування одержаних результатів

Структура водної плівки у ряді випадків може бути ідентифікована дериватографічним методом.

Таке широке застосування методу дериватографії для оцінки властивостей мінеральної сировини різної

вологості показує перспективність методу.

І. При зневодненні корисних копалин –

для визначення наявності і частки плівкової та

адсорбційної вологи, яка практично детермінує

можливості механічних методів зневоднення,

зокрема центрифугування та фільтрації.

Визначення межі механічно невидаляємої

вологи.



ІІ. При приготуванні водовугільного

палива - ВВП (висококонцентрованих

водовугільних суспензій - ВВВС) – для оцінки

придатності сировини до утворення ВВП-ВВВС.

Придатність вугілля до утворення ВВП-ВВВС

обумовлюється наявністю міцно зв'язаної (α- і β-

плівки) і адгезійної “товстої” водної плівки на

вугільній поверхні. Це досягається регулюванням

фізико-хімічних властивостей, зокрема,

гідрофільно-гідрофобного балансу вугільної

поверхні.



ІІІ. При оцінці характеристик

обводнених гірських порід, зокрема

пливунів. Їх реологічні характеристики

залежать, зокрема, від наявності міцно

зв'язаної (α- і β-плівки) і адгезійної “товстої”

водної плівки на дисперсних частинках

гірської породи.



IV. При оцінці властивостей

цементних розчинів різної

консистенції. Структура води на

поверхні мінеральних зерен визначає як

реологічні характеристики розчину, так і

у подальшому – міцнісні характеристики

бетону, динаміку його застигання.



Метод дериватографії універсальний, він може бути застосований для

різних пар „тверде-рідина”. Зокрема, для дослідження структури

зв’язуючих плівок при:

•брикетуванні, 

•приготуванні асфальтобетонів, 

•для оцінки сумішей закріплення ґрунтів (масивів гірських порід) 

тощо.

Започаткований нами напрямок досліджень має наукову цінність, так

як дозволяє вивчати міжфазні контакти «тверде тіло-рідина» із

залученням дериватографії, а також практичну перспективу у цілому

ряді прикладних галузей.

Універсальність метода дериватографії



Дякую за увагу.


