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Аннотация. Глицидилметакрилатпен (ГМА) метилметакрилат (ММА) сополимері жəне мұнай битумын фосфор қышқылымен түрлендіру негізінде полифункционалды катионалмастырғыштар алудың əдістемесі қарастырылды. Синтездің оптималдық жағдайы анықталып, катиониттің физика-химиялық қасиеттері зерттелді.
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100

№ 2 2015

ISSN 1813-1107

Қазақстан Республикасында өндірістің қарқынды дамуы мен экологиялық жағдайларды тиімді жолмен шешуде (гидрометаллургияда, энергетикада, асыл, ауыспалы жəне сирек кездесетін металл иондарын бөліп алу мен
концентрлеудің технологиялық процестерінде, өндірістік қалдықтарды пайдаға асыруда) табиғи жəне синтетикалық ионалмастырғыш материалдардың
пайдаланылуы күннен-күнге өзекті мəселелердің біріне айналуда. Соңғы
жылдары иониттер – қымбат, улы реагенттерді қажет етпейтін қарапайым,
əрі қолайлы əдіспен алынып жəне оларға қойылатын негізгі талаптар (жоғары алмасу сыйымдылығы жəне химиялық, термиялық, радиациялық тұрақтылығы, біртекті түйіршік құрамы, талғамдылығы, т.б.) күшеюде.
Жоғарыда айтылған мəселелерді шешу жолдарының бірі ретінде қос
байланысы жəне эпоксидті тобы жеңіл полимерленетін мономер глицидилметакрилатты (ГМА) бастапқы шикізат ретінде қолдану əртүрлі функционалды топтары бар иониттер синтездеуге мүмкіндік береді [1].
Соңғы жылдары мұнай өңдеудің ауқымды дамуына жəне мұнай шығарудың əлемдік қорында олардың ауыр жоғары шəйірлі үлесінің үздіксіз
артуына (қазіргі кезде əлемде, сонымен бірге Қазақстанда шығарылатын мұнайдың 40 %-ын жоғары күкіртті, ауыр шəйірлі мұнайлар құрайды) байланысты мұнай өңдеу зауыттарында алынатын олардың ауыр қалдықтарының
мөлшері бірнеше есе артып отыр. Бірақ-та олардың негізінде ионалмастырғыштар алуға арналған зерттеулерге көп көңіл бөлінбеген [2].
Құрамында фосфоры бар кеңістік құрылысты катиониттер жоғары алмасу сыйымдылығымен, жоғары химиялық, термиялық жəне радиациялық
тұрақты болуымен ерекшеленетіні белгілі [3, 4]. Оларды өндірістік кəсіпорындардың ағын суларын тазалау, ерітінділерден ауыр металл иондарын
сорып алу, сирек кездесетін металл иондарын бөліп алу үшін қолданады [5].
Жоғарыда айтылған мəліметтер елімізде өндірілетін шикізаттарды пайдаланып, алмасу сыйымдылығы жоғары, физика-химиялық жəне сіңіріп алу
қасиеттері жақсартылған жаңа ионалмастырғыштар алу – Қазақстанның ғылыми-техникалық зерттеу саласындағы көкейтесті мəселелердің бірі болып
табылады.
Жұмыстың мақсаты – ГМА сополимерлері мен мұнай қалдықтарын
фосфор қышқылымен түрлендіру негізінде полифункционалды катионалмастырғыштар алудың əдістемесін жасап шығару жəне олардың негізгі физика-химиялық жəне əртүрлі металл иондарын бөліп алу қасиеттерін зерттеп, іс-жүзінде қолдану салаларын табу.
Тəжірибелік бөлім
Глицидилметакрилат (ГМА) жəне метилметакрилат (ММА) сополимерінің синтезі. ГМА жəне ММА эпоксиакрилаттарын радикалдық полимеризация əдісімен сополимерленуін еріткіште (ДМФА, 1,4-диоксан) бензойл
перекисді инициаторы қатысында 70ºС-та, 4 сағатта жүргіздік. Синтездеу
нəтижесінде ашық-сары түсті тұтқыр (жабысқақ) өнім пайда болды. Əрекеттеспеген заттарды жою мақсатында алынған сополимер үлгісін ацетонмен
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жуып, содан соң этил спиртінде тұндырып, тұрақты салмаққа дейін кептірдік. Алынған сополимер мен иониттің эпоксидтік топтар саны мен сополимер құрамын анықтадық [6, 7] (1-кесте).
ГМА-ММА сополимерлері мен битум негізінде фосфорқышқылды катиониттер алу. Ионалмастырғыш полимерлер синтездеуге ГМА жəне
ММА негізінде алынған эпоксидтік эфир, мұнай қалдықтары (битум, мазут,
гудрон), фосфорлеуші агент ретінде 85%-тік ортофосфор қышқылын қолдандық.
Механикалық араластырғышпен, контактілі термометрмен жəне тамызғыш воронкамен жабдықталған үш мойынды реакторға белгілі бір қатынаста алынған битум, сополимер жəне ортофосфор қышқылын құйып, поликонденсация реакциясын 80°С-та 4 сағат бойына жүргізіп, содан соң реакциялық массаны фарфор тостағаншаға салып муфель пешінде 80°С температурада 8 сағат бойына ұстадық. Алынған катиониттерді ұсақтап, 5 %пайыздық NаОН жəне НСІ ертінділерімен өңдеп, дистилденген сумен жуып,
кептіріп барып негізгі физика-химиялық сипаттамаларын анықтадық [8].
Нəтижелер жəне оларды талдау
ГМА-ММА сополимері құрамындағы реакцияға қабілеттілігі жоғары
эпокси топтары мұнай құрамындағы активті функционалды топтары бар
компоненттермен əрекеттесуге қабілетті, ал қаныққан жəне қанықпаған
көмірсутектер фосфорлану жəне тотығу нəтижесінде фосфорлы, карбоксилді жəне фенолды топтары болатын өнімдер түзеді. Жоғарыда көрсетілген
қосылыстар негізінде иониттерді синтездеудің қолайлы жағдайларын орнату
үшін əрекеттесуші заттардың қатынасының, қату температурасы мен
ұзақтығының алынған өнімдердің алмасу сыйымдылығына əсері зерттелді
(1, 2-кесте).
1-кесте – Əрекеттесуші заттар қатынасының иониттердің алмасу сыйымдылығына əсері
Ионит

Фосфор
қышқылды
катионит

Əрекеттесуші заттар қатынасы
ГМА-ММА : мұнай битумы : Н3РО4,
мас.б.
1,0:1,0:1,0
2,0:1,0:1,0
3,0:1,0:1,0
2,0:1,0:0,5
1,0:2,0:1,0
2,0:1,0:2,0

0,1 н NаОН ерітіндісі
бойынша САС,
мг-экв/г
5,75
6,02
4,35
3,82
3,25
3,05

Шығымы,
%
67,50
68,00
68,25
61,14
62,25
56,92

Бастапқы əрекеттесуші заттардың массалық ара қатынасын бірдей
мөлшерде алғанда катиониттің статикалық алмасу сыйымдылығы (САС)
5,75 мг-экв/г-ға тең болды. Сополимердің мөлшерін екі есе арттырғанда
иониттің САС-ғы жоғарылап 6,02 мг-экв/г-ға жетсе, ал полимердің мөлшерін одан əрі көбейткенде фосфор қышқылды катиониттің САС-ғы
4,35 мг-экв/г-ға дейін төмендеді. Битум мен қышқылдың мөлшерлерін
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арттыру немесе төмендету ионит үшін кері əсер беріп, оның САС-ның төмендеуіне алып келетіндігі анықталды. Сонымен ГМА-ММА : мұнай битумы : Н3РО4 негізіндегі катионит синтезі үшін оңтайлы массалық ара қатынас
2,0:1,0:1,0 шамасына тең.
2-кесте – Синтез жағдайларының фосфорқышқылды катиониттердің
статикалық алмасу сыйымдылығына əсері
Синтез жағдайлары

0,1 н NаОН ерітіндісі бойынша САС, мг-экв/г

Қату температурасы,
ºС

Қату ұзақтығы,
сағат

ГМА-ММА: мұнай битумы:Н3РО4 негізіндегі
катионит

70
80
90
90
110

12
12
12
10
12

5,06
5,51
6,02
5,76
5,73

Сонымен, ГМА-ММА:мұнай битумы:Н3РО4 негізіндегі катионитін алудың ең қолайлы жағдайлары 2,0:1,0:1,0, масалық қатынаста, 90ºС температурада жəне қату ұзақтығы 12 сағатта иониттің 0,1н NаОН ерітіндісі
бойынша САС-ы 6,02 мг-экв/г.
Тəжірибе нəтижесінде ГМА-ММА:мұнай битумы:Н3РО4 негізінде алынған фосфор қышқылды катиониттің термиялық тұрақтылығы да анықталды
(3-кесте).
3-кесте – Иониттің термиялық тұрақтылығы
Катионит
ГМА-ММА : мұнай
битумы : Н3РО4

САС Ылғал- Ісі- 0,1н NаОН ертіндісі бойынша САС, мг-экв/г
баст., дылығы, нуі,
Термиялық тұрақтылық, %
мг/г
%
мл/г 6 сағ
12 сағ 24 сағ
36 сағ
6,02

48,0

4,
5

5,68
97,45

5,61
94,91

5,57
93,45

5,45
89,09

Бастапқы жəне алынған өнімдердің ИҚ спектрлерін зерттеу [9, 10] нəтижесінде мынадай топтар анықталды. Мұнай спектрлерінен қалыпты құрылысты ұзын парафинді тізбектің СН2-тобына (720), моноциклді ароматты
көмірсутектерге (785,767,726,696), конденсацияланған (поли-, үш- жəне бициклдік) ароматты құрылыстарға (1000-700) жəне бензол сақинасының С=С
байланысына (1610-1600) тəн сіңіру (см-1) жолақтары айқын көрінеді. Эпоксидтік шəйір ГМА-ММА-ның ИҚ-спектрлері эпоксидтік топқа (834, 913,
1240, 1292), ароматты сақинаға (1607) жəне карбонилді топқа (1724) тəн
деформациялық толқындардың (см-1) болуын дəлелдейді. Катиониттердің
спектрлерінде эпоксидтік топқа тəн қанық сіңіру жолақтары жойылып, 945995, 1030, 1270, 1050, 1150 см-1 облыстарында Р-ОН жəне С-ОН топтарына
тəн валенттік толқындар жиілігі, 2852-ден 3426 см-1-ге дейінгі облыста
ОН-топтарына тəн кең жолақтар пайда болды (сурет).
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ГМА-ММА : мұнай битумы : Н3РО4 негізіндегі катионитінің ИҚ спектрі

Бастапқы шикізат пен соңғы өнімнің элементтік талдау мəліметтерін салыстыру нəтижесі 4-кестеде берілген. Бұл көрсеткіштерден мұнаймен салыстырғанда катиониттер құрамындағы көміртек пен сутегі мөлшері оттегінің көбеюіне жəне фосфорлы топтардың қосылуына байланысты азайған.
Мұнай битумы құрамындағы азот мөлшерінің төмендеуі азотты негіздер
мен кейбір басқа құрамында азоты бар қосылыстардың битумды фосфорлау
кезінде суда еритін заттарға айналып, жуылып кетуімен түсіндіріледі. Суда
еритін заттардағы азоттың мөлшері 0,32-0,43%. Катиониттің құрамына фосфорлы жəне гидроксилді топтардың енуіне байланысты оттегінің мөлшері
артып отыр.
4-кесте – Глицидилметакрилат сополимері жəне мұнай битумы негізінде алынған
фосфорқышқылды катиониттің элементтік құрамы
Элементтік құрамы, %

ГМА-ММА: мұнай битумы:Н3РО4 негізіндегі катионит

С
Н
S
N
O
P

64,50
7,91
0,70
0,32
15,53
10,04

Берілген мəліметтерден синтезделген катиониттің құрылысы олардың
термиялық тұрақтылығына əсер етеді деп қорытындылауға болады. ГМАММА : мұнай битумы : Н3РО4 негізіндегі алынған катиониттің термиялық
тұрақты болуы, осы процесс барысында поликонденсаттар түзіліп, əрі қарай
олардың деструкциясы жүретінін термототығу процестері арқылы түсіндіруге болады.
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Зерттеулер нəтижесінде ұсынылып отырған əдіс арқылы эпоксиакрилат
сополимерлері мен мұнай өнімдерін (битум, гудрон, мазут) ортофосфор
қышқылымен химиялық түрлендіру арқылы физика-химиялық қасиеттері
жақсартылған, гидрометалургия саласында кеңінен қолданылатын жаңа
ионалмастырғыш заттар алудың ғылыми негізі жасалынды.
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Резюме
Е. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, Г. Е. Абдралиева
ФОСФОРНОКИСЛЫЙ КАТИОНИТ НА ОСНОВЕ БИТУМОВ И ЭПОКСИАКРИЛАТОВ
Изучено получение модифицированного фосфорнокислого полифункционального катионионообменника на основе сополимеров глицидилметакрилата (ГМА), метилметакрилата
(ММА) и битумов. Найдены оптимальные условия синтеза и изучены физико-химические
свойства.
Ключевые слова: фосфорнокислый катионит, сополимеризация, битум, остатки нефти,
ионный обмен, сорбция.
Summary
E. E. Ergozhin, N. A. Bektenov, K. A. Sadykov, G. Abdralieva
PHOSPHORUS ACIDIC CATIONIC BITUMEN AND EPOXY ACRYLATES
Examine the resulting modified phosphate multifunctional cation exchanger based on copolymers of glycidyl methacrylate (GMA), methyl methacrylate (MMA) and bitumen. The optimal
synthesis conditions and studied the physico-chemical properties.
Key words: phosphoric cation, copolymerization, ion exchange, sorbent, bitumen, sorption.
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