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Тақырыбы: «(Мет)акрил қышқылының туындыларына негізделген 

сополи-мерлердің физика-химиялық және беттік қасиеттерін зерттеу».  
 
(Мет)акрил қышқылының туындылары негізіндегі сополимерлер күнделікті 

өмірде және өндірісте кеңінен қолданыс табуда. Олар ағын суларды тазалау үшін 

қажетті флокулянттар, дисперстік жүйелердің тұрақтылығын реттеуші заттар, 

гидрофобизаторлар, құрылымтүзгіштер және т.б. ретінде  кеңінен пайдалануда. 

Олардың физика-химиялық қасиеттерін анықтау, бұл полимерлік беттік-активті 

заттарды (поли-БАЗ) тиімді және орынды пайдалануға мүмкіндік береді.  
Дипломдық жұмыста радикалдық сополимеризация әдісі арқылы синтездел-

ген жаңа поли-БАЗ - N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлориді мен N-[(3-
диметиламино)пропил]метакриламиді (ДМДААХ–ДМАПМА) сополимерінің 

мольдік құрамы және флокуляциялық қасиеттері анықталған. Сонда радикалдық 

сополимеризация реакциясы барысында ДМАПМА мономерінің активтігі 

ДМДААХ мономерінікіне қарағанда жоғары екендігі анықталған. Сол себептен 

синтезделген сополимерлердің құрамындағы ДМАПМА мономерінің мольдік 

мөлшері бастапқы қоспалар құрамындағы мөлшерінен әрқашан жоғары болып 

келетіндігі дәлелденген. Сонымен бірге ДМДААХ-ДМАПМА сополимерінің 

флокуляциялық қабілеті едәуір жоғары екендігі анықталған. Бұның өзі аталмыш 

сополимерді өндірістік ағын суларды құрамындағы әртүрлі ластаушы дисперстік 

бөлшектерден тазалау үшін қажетті флокулянт ретінде қолдануға мүмкіндік 

береді.  
А. Сүйіндікованың дипломдық жұмысы қазіргі таңда маңызды болып 

саналатын проблемалардың біреуі - қолжетімді өндірістік мономерлер негізінде 

тиімді поли-БАЗ өндіру мәселесін шешуге бағытталған.   
Дипломдық жұмысты орындау барысында А. Сүйіндікованың бойынан 

еңбекқорлық, ізденімпаздық, тыңғылықтық, алға қойылған мақсатқа жетуге 

ұмтылыс сияқты жақсы қасиеттер көрінді. Менің ойымша аталмыш дипломдық 

жұмыс өзінің көлемі, мазмұны, алға қойған талаптарды шешу әдісі тұрғысынан 

қарағанда осындай жұмыстарға қойылатын талаптарға сай келеді, сондықтан 

оның авторына жоғары баға беруге әбден болады деп санаймын. 
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Заявляю, что ознакомился с Полным отчетом подобия, который был 

сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении 

работы: 
 

Автор: Суюндикова Акжаркын Динисламовна 
Название: (Мет)акрил кышкылының туындыларына негізделген сополи-
мерлердің физика-xимиялық және беттік касиеттерін зерттеу. 
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Коэффициент подобия 1:  0,6 %. 
Коэффициент подобия 2:   0,0 %. 
Тревога: _________________________________________________________ 
 
Протокол анализ Отчета подобия констатирую следующее: 

 Обнаружение в работе заимствования является добросовестными и не 

обладают признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу 

самостоятельной и допускаю ее к защите. 

Обоснование 
Обнаружение в работе заимствования является добросовестными и не 

обладают признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу 

самостоятельной и допускаю ее к защите. 
 

«16» мая 2019 г.                                           __________________________ 
            Дата                                                   Подпись Научного руководителя 



РЕФЕРАТ 
 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: “(Мет)акрил кышкылының 

туындыларына негізделген сополимерлердің физика-xимиялық және беттік 

касиеттерін зерттеу”   
Жұмыстың мақсаты: Бойында биоцидтік әсері бар жаңа полимерлік 

беттік-активті заттың (поли-БАЗ) – мольдік құрамы әртүрлі N,N-диметил-N,N-
диаллиламмоний хлориді мен N-[(3-диметиламино)пропил]метакриламидтің 

(ДМДААХ–ДМАПМА) сополимерінің физика-химиялық және беттік 

қасиеттерін анықтау.      
Дипломдық жұмыста жаңа поли-БАЗ - ДМДААХ-ДМАПМА 

сополимерінің мольдік құрамы және флокуляциялық қасиеттері анықталған. 

Сонда радикалдық сополимеризация реакциясы барысында ДМАПМА 

мономерінің активтігі ДМДААХ мономерінікіне қарағанда жоғары екендігі 

анықталды. Сол себептен синтезделген сополимерлердің құрамындағы 

ДМАПМА мономерінің мольдік мөлшері бастапқы қоспалар құрамындағы 

мөлшерінен әрқашан жоғары болып келетіндігі дәлелденді. Сонымен бірге 

ДМДААХ-ДМАПМА сополимерінің флокуляциялаушы қабілеті едәуір 

жоғары екендігі анықталды. Сондықтан аталмыш сополимерді өндірістік ағын 

суларды құрамындағы әртүрлі ластаушы дисперстік бөлшектерден тазалау 

үшін  қажетті флокулянт ретінде қолдануға болатындығы дәлелденді.  
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыстың практикада қолданбалы 

маңызы бар.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

РЕФЕРАТ 
 
     The name of the thesis: "The study of physico-chemical and surface properties 
of copolymers based on derivatives of (meth) acrylic acid." 

Objective: Determination of the physicochemical and surface properties of a 
new polymeric surfactant (poly-surfactant) - copolymer of N, N-dimethyl-N, N-
diallylammonium chloride and N - [(3-dimethylamino) propyl] methacrylamide ( 
DMDAACh – DMAPMA) with a different molar composition having a biocidal 
effect. 
         In the thesis work the molar composition and flocculation properties of the new 
poly-surfactant - DMDAACh-DMAPMA copolymer was determined. It has been 
established that the monomer DMAPMA is more active in the radical 
copolymerization reaction and for this reason the synthesized copolymers are always 
enriched with the monomer DMAPMA. It is shown that the copolymers 
DMDAACh-DMAPMA have a flocculating effect, therefore they can be used as a 
flocculant for cleaning industrial wastewater from various highly dispersed 
impurities.  
         This thesis is of practical importance. 
 
    
                



РЕФЕРАТ 
 
Название дипломной работы: «Исследование физико-химических и 

поверхностных свойств сополимеров на основе производных (мет)акриловой 

кислоты». 
Цель работы: Определение физико-химических и поверхностных свойств 

нового полимерного поверхностно-активного вещества (поли-ПАВ) - 
сополимера N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида и N-[(3-диметил-
амино)пропил]метакриламида (ДМДААХ–ДМАПМА) с различным мольным 

составом, обладающего биоцидным действием.    
В дипломной работе определены мольный состав и флокулирующие 

свойства нового поли-ПАВ – сополимера ДМДААХ-ДМАПМА. Установлено, 

что в реакции радикальной сополимеризации более активным является мономер 

ДМАПМА и по этой причине синтезированные сополимеры всегда обогащены 

мономером ДМАПМА. Показано, что сополимеры ДМДААХ-ДМАПМА 

обладают флокулирующим действием, поэтому могут быть применены в 
качестве флокулянта для очистки промышленных сточных от различных 

высокодисперсных примесей. 
Данная дипломная работа имеет практическое значение. 
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КІРІСПЕ 
 

Қоршаған ортаның ластануынан қорғау қазіргі заманғы ең маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. Осымен байланысты табиғи және ағын 

суларды тазалау мәселесінің маңыздылығы арта түседі, өйткені бұл су 

ресурстарын қорғаумен тығыз байланысты. Қазіргі кезде әртүрлі себептерге 

байланысты табиғи және ағын суларға ауру тудырушы және коррозиялық қауіпті 

(сульфат-қалпына келтіруші) микро ағзалардың түсуі суларды тазалау 

мәселесінің маңыздылығын арттыра түседі. Коррозиялық қауіпті (сульфат-
қалпына келтіруші) микро ағзалар сульфат және сульфит иондарын күкіртті 

сутегіге айналдырады. Бұл сулы ортадағы метал құрылғылары мен 

конструкцияларының жемірілуіне күшті ықпал етеді. Құбырлардың 80 пайыз 

коррозиялық зақымданулары сульфат-қалпына келтіруші бактериялары 

қызметімен байланысты болады.   
Табиғи және өндірістік ағын суларды тазарту әдістерінің көпшілігі, 

сонымен қатар әртүрлі нысандағы шөгінділерді тығыздау және сусыздандыру 

әдістері химиялық реагенттерді пайдалануға негізделген. Соңғы кезеңдерде ағын 

суларды әртүрлі ластанулардан тазарту үшін реагенттер ретінде көбінесе суда 

ерігіш жоғары молекулалық беткі-белсенді заттар – іріткілер (флокулянттар) 

қолданылады [1-4]. Оларды қолдану тазартылған сулардың сапасын жақсартуға 

және өңдеу құрылғыларының өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл, өз 

кезегінде, зерттеу саласында жаңа, өте тиімді поли-ПАВ – флокулянттар 

синтезін зерттеуге негіз болып табылады. Флокулянттар арасында биоцидтік 

қасиеттерге ие заттар маңызды орын алады.   
Биоцидтер деп зиянды (соның ішінде ауру тудырушы) микро ағзаларға 

қарсы күресетін химиялық заттарды айтады [5-7]. Биоцидтер өнімнің 

тұтынушылық сипаттамаларына жағымсыз әсер ететін биологиялық 

объектілердің өмірлік қызметін тоқтаттырады.   
Табиғи және ағын суларды тазарту мәселесіне қатысты зерттеулердің 

көптігіне қарамастан, мұнда толық шешімін таппаған мәселелер жеткілікті әрі 

ғылыми зерттеулері талап етеді. Бұл суларды тазарту технологиясын жетілдіру 

және жаңа тиімді флокулянттар құру қажеттілігімен анықталады. Флокулянттық 

әрі биоцидтік қасиеттері бар поли-ПАВ құру маңызды мәселе болып табылады. 

Осындай жағдайлармен байланысты заман талабына сай ғылыми зерттеулер 

жүргізу зерттеу тақырыбының маңыздылығын анықтайды.  
Зерттеу жұмысының мақсаты өнеркәсіптік мономерлер негізінде  

флокулянттық әрі биоцидтік қасиеттері бар поли-ПАВ синтезін құруға қажетті 

оңтайлы жағдайларды анықтау болып табылады.   
Жұмыстың мақсатына сәйкес зерттеу жұмысында келесідей міндеттер 

қойылды:   
- алдын ала белгіленген сипаттағы поли-ПАВ синтезі үшін мономерлерді 

іздеу және жинақтау;  
- жаңа поли-ПАВ синтезі үшін оңтайлы жағдайларды анықтау; 
- замануи әдістердің көмегімен синтезделінген жаңа поли-ПАВ құрамы мен 

құрылымын анықтау. 
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Зерттеу жұмысының метролигиялық қамтамасыз етілуі. «Қ.И.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық зерттеу университеті» ҰАҚ «органикалық заттар мен 

полимерлер химиялық технологиялары» кафедрасында осы ғылыми жұмысты 

жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік-лабораториялық аймақтары, заманауи 

ғылыми-зерттеу құрылғылары мен жабдықтары бар. Бұл өз кезегінде, зерттеу 

тақырыбына қатысты қажетті ғылыми ғылыми зерттеулер мен конструкторлық 

жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді.  
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы келесілер болып табылады:  
- синтездеу үдерісінде қол жетімді өнеркәсіптік мономерлер қолдану және 

сулы ортада реакциялар жүргізу арқылы флокулянттық әрі биоцидтік қасиеттері 

бар поли-ПАВ алынды;  
- синтезделінген флокулянттық әрі биоцидтік (бактериялық жасушаларды 

жоюшы әсері бар) қасиеттері бар жаңа поли-ПАВ құрамы мен құрылымын 

анықталды; 
- алынған жаңа поли-ПАВ шетелдік ұқсас үлгілеріне қарағанда бағасы 

бойынша 10-20 пайызға арзандау болуы мүмкін және қолдану тиімділі жоғары; 
- алынған жаңа поли-ПАВ-ты биоцидтік материалдар ретінде қолдану 

кәсіпорынның металл конструкцияларының биокоррозияларға ұшырауын 20-
30% қысқартуы мүмкін.   

Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңыздылығы. Зерттеу нәтижесінде 
өнеркәсіптік мономерлер негізінде  флокулянттық әрі биоцидтік қасиеттері бар 

поли-ПАВ мұнай-газ өндірісінде, тау-кен өндірісінде, басқа да өндірістік 

кәсіпорындарда, мата өнеркәсібі және ауыл шаруашылығында түрлі жоғары 

дисперциялық механикалық қоспалардан ағынды суларды тазарту үшін 

қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар пайдаланылған сазды бұрғылау ерітінділері 

мен қалдықтарын жою үшін және сульфат-қалпына келтіруші бактериялардың 

өсімін жою үшін қолданылуы мүмкін.  



1 ӘДЕБИ ШОЛУ 
 
1.1 Флокуляция және коагулация жөнінде қысқаша түсінік  
Коагулянттарға суда гидролизденетін төменмолекулалық бейорганикалық 

электролиттер жатады (мысалы, аммоний немесе темір тұздары), олар 

бөлшектердің зарядын нейтралдайтын әсері нәтижесінде бөлшектердің 

агрегациясын тудырады. Соңғы жылдары коагулянттарға 100 % ға ыдырайтын 

құрамдас органикалық төменмолекулалық полиэлектролиттер де жатқызылып 

жүр.  
Флокулянттар деп жүйенің электрлік қасиетін өзгертпей бөлшектерді 

полимерлік көпірлер арқылы өзара байланыстыратын, соның нәтижесінде үлпек 

түзілуді қамтамасыз ететін жоғары молекулалық қосылыстарды айтады. 

Флокуляция деп дисперстік жүйеге жоғары молекулалық қосылыстарды 

қосқанда олар өзара полимерлік көпіршелер арқылы байланысып, бірігуі 

нәтижесінде жаңа фаза (флокулалар) пайда болатын үрдісті айтады [11]. Қазіргі 

кезде көптеген иондық жоғарымолекулалық флокулянттар белгілі, олардың 

макромолекулалары теріс немесе оң зарядталған, оларды қолдану кезінде 

бөлшектердің агрегациясы электростатикалық әрекеттесу нәтижесінде болуы 

мүмкін.  
1.2. Meтaкрил қышқылы, туындылaры мeн қacиeттeрі  

     Сoпoлимeр түзугe қaбілeтті қocылыcтaрдың бірі (мeтa) aкрил қышқылдaр бo-
лып тaбылaды. Ocы oрaйдa aтaлғaн қышқылдaрғa тoқтaлa өтeйік. 
    Meтaкрил қышқылы (2-мeтил прoпeн қышқылы) – өткір иіcті түccіз cұйықтық. 

Бaлқу тeмпeрaтурacы – 289К, aл қaйнaу тeмпeрaтурacы 435-436K құрaйды. Me-
тaкрил қышқылы cудa, cпирттe, эфирлeр мeн көмірcулaрдa eриді. Сaқтaу кeзіндe 
aтaлғaн қышқыл пoлимeрлeнeді, пoлимeризaция ингибитoры бoлып гидрoхинoн 

мeтил эфирі бoлып eceптeлeді [25] 
    Meтaкрил мoнoмeрлeрі өнeркәcіптe 70 жылғa жуық бeлгілі, бірaқ бaғacының 

қымбaттығы мeн aлыну жoлдaрының қиындығынa бaйлaныcты бірaз уaқыт бoйы 

тoқтaп тұрды. Дeгeнмeн, aрзaнырaқ cинил қышқылын өндіру бaрыcындa қoc-
ымшa өнімдeр eceбіндe aйтaрлықтaй мөлшeрдe зaттaр бөлініп, coның әceрінeн 

мeтaкрил қышқылын өндіру қызығушылық тудырды.  
    Қaзіргі тaңдa мeтaкрил қышқылы мeн мeтилмeтaкрилaтты өндіріcтe aцeтoциa-
нoгидриннің aрaлық өнімінeн aлaды. Бұл әдіcті aғылшындық «AйСиAй» фирмa-
cы coнaу 1937 жылы ұcынғaн. Сoдaн бeрі бұл әдіc кeңінeн қoлдaнылып, жылдaн 

жылғa жaңaртылып кeлeді [26] 
    Aцeтoнциaнoгидрин әдіcінің кeмшілігі бacқa жaңa шикізaттың түрін, мыcaлы 

изoбутилeнді қoлдaнa oтырып мeтaкрил қышқылы мeн мeтaкрилaттaрды өндіру 

үшін әрқaшaн жaңa өндіріcтік әдіcті іздeугe турa кeлeді. 
    Meтaкрил қышқылын изoбутилeнді гaзoфaзaлық тoтықтыру eкі caтыдaн тұрa-
ды: aлдымeн изoбутилeнді мeтaкрoлeингe дeйін тoтықтырaды, cocын тікeлeй мe-
тaкрил қышқылынa тoтықтырaды. 
    Aл өндіріcтe мeтaкрил қышқылын өндіру кeлecі кeзeңдeрдeн тұрaды:  
          1.Изoбутилeннің гaзoфaзaлық тoтығуы  
          2.Meтaкрoлeиннің тoтығуы  
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          3.Meтaкрoлeиннің гaзoфaзaлық тoтығуы [27] 
    Бұл кeзeңді төмeндeгі тізбeк aрқылы көрceтугe бoлaды («Nippon Kayaku» 
фирмacының тeхнoлoгияcы бoйыншa):  

1.1. 
 
Бірінші кeзeң aкрoлeин мeн тaғы дa бacқa қocымшa зaттaр түзугe нeгіздeлгeн, 

бірaқ aз мөлшeрдe cұрыптaлғaн. Бұл рeaкция жүзeгe acу үшін мoлибдeн нeгіздeгі 

Bi, Co, Ni, Тe, V, Sb, Fe, Р т.б. oкcидтeрі қocылғaн көп кoмпoнeтті          кaтaлизa-
тoрлaр ұcынылaды. Тoтығу үрдіcі 350–450 °С пeн aтмocфeрaлық қыcымдa, изo-
бутилeн қocпacы мeн cу буын aуaдa eрітe oтырып жүргізeді. Сoнымeн қaтaр, изo-
бутилeнні ң 90-98% кoнвeрcиялaну дәрeжecі мeн 70-90% cұрыптaлуы ecкeрілeді 

[28]  
    Тaғы дa изo- жәнe н-бутилeндeрдің қocпacының тoтығуы дa жaқcы нәтижe 
көрceтeді. Бұл кeздe біріншіcі мeтaкрoлeингe тoтығaды, aл eкіншіcі бутaдиeнгe 
дeйін дeгидрлeніп тoтығaды. 390 °С тeмпeрaтурa мeн 4 уaқыттық жaнacу кeзіндe 
oлeфиндeрдің 96–98% кoнвeрcиялaну дәрeжecі, мeтaкрoлeиннің 80–90 % мeн 

бутaдиeннің 90 %-ынa дeйін cұрыптaлуы бaйқaлaды.  
    Екінші кeзeң – мeтaкрoлeиннің мeтaкрил қышқылынa тoтығуы. Бұл кeзeң a-
крoлeиннің тoтығуымeн caлыcтырғaндa көптeгeн қиындықтaр тудырaды. Екі жa-
ғдaйдa дa қaнықпaғaн aльдeгидтeрдің пoлимeризaцияcының әceрінe рaдикaлды-
тізбeктік үрдіcтeр қoлдaну мүмкін eмec. Сұйық фaзaлы үрдіcтe мыc пeн cынaппe-
н кaтaлиз қoлдaну aлдын aлa бoлжaлынды, aл қышқылдaрмeн тoтықтыру мeн бa-
cқa дa әдіcтeр, гeтeрoгeнді кaтaлизaтoрлaрмeн гaзды фaзaдa тoтықтыру көптeгeн 

күш жұмcaуды тaлaп eтті. Сoның бірі Тe мeн Sb қocпaлaры мeн иoны, cілтілік 

жәнe cілтілік жeр мeтaлдaры бaр, фocфoрмoлибдeн oкcидті кaтaлизaтoры. 250–

350 °С-тa aтмocфeрaлық қыcым мeн мeтaкрoлeиннің 80–90 % кoнвeрcиялaну 

дәрeжecіндe cұрыптaлу мeтaкрил қышқылы бoйыншa 70–80 %-ды құрaйды. 

«Standard Oil» (AҚШ) мeн «ROOM» (ГФР) фирмaлaры мeтaкрoлeин cинтeздe-
удің жaңa өндіріcтік тәcілін ұcынды, бұл тәcіл бoйыншa изoбутилeннің aммoнo-
лизмімeн тoтықтырылды [29-30]7 
 
          1.3. Aкрил қышқылы нeгізіндe aлынғaн cудa eритін пoлиэлeктрo-
литтeр.     
       Пoлиэлeктрoлиттeр cудa иoнизaциялaнaтын мoлeкулaлaр группacынa жaтa-
тын пoлимeрлeр бoлып caнaлaды. Инoнгeндік группaлaрынa бaйлaныcты күшті 

жәнe әлcіз қышқылдaр жәнe нeгіздeр пoлимeр бoлып бөлінeді. [-(Р=O)-(OН)2; -
SO3H; -СOOН; - OН фeнoлды] нeмece құрaмы [-NH2; -NHR; -NR3 (OH)] жәнe 
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тұздaр мeн aмфoтeрлі пoлиэлeктрoлиттeр, oлaрдың тізбecіндe қышқыл жәнe нe-
гізгі группaлaр [13-14] aлмacaды.  
        Судa eритін пoлиэлeктрoлиттeр клacындa aкрилді пoлимeр мaңызды oрын 

aлaды. Oлaрдың ішіндe cудa eритін гoмoпoлимeрлeр жәнe coпoлимeрлeр, aкрил 

қышқылдaр мeн пoлиaмфoлиттeр, жacaнды тoпырaқ cтруктурacын құрaушылaр, 

грунттaр бaлшық cуcпeнзиялaрын жәнe жуғыш кoмпoзиялaрының тeңec-
тіргіштeрі, эмульcия жәнe т.б. кoмпoнeттeр құрaмы, мeтaлдaрды тecугe пaйдaлa-
нылaтын cуды кaнaлды тaзaлaғaндa aрaлacтырaтын пeптизaтoрлaр тaғы coл c-
ияқты, cудa eрімeйтін тoрлaнғaн aкрил қышқылдaрынның пoлиэлeктрoлиттeрі 

иoн aуыcтырғыштaр рeтіндe бeлгілі.  
        Судa eритін aкрил қышқылдaрының пoлиэлeктрoлиттeрін жәнe oлaрдың 

өнімдeрін eкі тoпқa бөлугe бoлaды.  
1. Тoрдaғы ирeк cиcтeмaлaры: oндa cызықты пoлиэлeктрoлит мeхaникaлық жәнe 
химиялық жoлдaрмeн бacқa пoлиэлeктрoлит тoрынa түceді. Oлaрды cудa eрімe-
йтін пoлимeр-тacығышты өндіру aрқылы пoлиэтилeн, прoпилeн, вeнилді эфир, 

aлкилaкрилaттaр, aлкилмeтaкрилaттaр, цeллюлoзa, құрaмындa фтoр бaр coпo-
лимeрлeр, тoр құрaмындa пoливинил, cтирoл coпoлимeрлeрі дивинилбeнзoлмeн, 

құрaмындa aминo группaлaрдың жөнe 4-тік aммoния oрнынa жүрeтін, пeрмaнгa-
нті қaғaз, aкрил қышқылымeн пoлимeр мoнoмeр eнуді қaмтaмacыз eткeн жaғдa-
йдa eркін рaдикaлдық oртaдa төзeтін мoнoмeрді пoлимeргe eндіру жәнe иoн a-
лмacтырғыш тoптың coпoлимeрін aлу үшін жүргізілeді. 
2. Сoпoлимeрлeр: мeтaкрилды қышқыл-мeтилмeтaкрилaт, aкрилды қышқыл-
этилeнcульфo-қышқылының нaтриды тұзы, мeтaкрил қышқылы-диизoциoнaт 

(дивинил бeнзoл), aкрил (мeтaкрил) қышқылының aкрилoнитрил дивинилбeнзoл, 

мeтaкрил қышқылының aллил-aмин-эпoкcидиoнды cмoлa, мeтaкрил 

қышқылының-итaкoнды қышқыл дивинил-бeнзoл, aкрилды (мeтaкрилды) 

қышқыл aкрил- (мeтaкрил) aмид тұжырымдaйтын aгeнт aкрилды-aнгидрид, диa-
ллилмaлeaт, дивинилбeнзoл aкрил қышқылы-винилпиридин, мeтaкрил 

қышқылы-cтирoл диeндeр, aкрилды (мeтaкрилды) қышқыл-этилeнгликoлдың 

димeтилaкрилды эфирлeрі (ди,↔ три-), aкрилды (мeтaкрилды) қышқылы-cтирoл 

(винилтoлуoл)-біріктірeтін (ди- тривинилбeнзoл) (cульфирлeнгeннeн кeйін) т.б.  
       Қaзіргі уaқыттa cудa eритін пoлoимрлeрдің cинтeздeу әдіcтeмecінің жaлпы 

принциптeрі жacaлмaғaн. Тeк рaдикaлды cудa eритін пoлимeргe қaтыcты -OН,-
OMe (К+, Na+, Li+, NH+4) -NH2-NHR мұндaғы R-aлкил, 1-4C aтoмдaрынaн нe-
мece мoрфoлин қaлдығы. Бұл мәceлe шeт eлдeрдe жaқcы дaмығaн. Бoc пo-
лиқышқыл eрігішті мoлeкулaрының мaccacындa жәнe coңғы тoп түрлeрінe бa-
йлaныcты.Moлeкулaның мacca тeмпeрaтурaлық рeкцияcын aнықтaйды, иницaтo-
р мeн рeттeгіштің caнымeн, aлдын-aлa тізбeкті үзіп, пoлимeрдің мoлeкулaлық мa-
ccacын aзaйтaды.  
        Пoлимeр бөлшeктeрінің шaмacын рeттeугe бoлaды, пoлимeрлі мoлeкулaның 

мaccacынның төмeндeуі қocылғaн рeттeгіш caнымeн прoпрoциoнaл. Егeр рeттe-
гіш caны төмeн бoлca, oндa eрітінді жoғaры тұтқырлықпeн aнықтaлaды.       
        Рeттeгіштeрдің жәнe инициaтoрлaрдың кұрaм бөліктeрі пoлимeризaттың c-
oңғы тoбы бoлып шығaды жәнe eрігіштігінe әceр eтeді. Судa eритін иницaтoрлaр 
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пoлимeризaциялaнуын, cудa eритін өнім aлуғa, aл cудa eрімeйтін мыcaлы бeнзo-
йл acқын тoтығы cудa eрімeйтін, cілтілі oртaдa, eритін өнім aлу үшін жүргізілeді. 

Суcыз eріткіштeрдeн пoлиaкрил жәнe мeтaкрил қышқылын aлу бaрыcындa мыc-
aлы көмірcутeктeрді, cудa eрімeйтін төмeнгі мoлeкулaның өнімі aлынып, e-
ріткіштің құрaм бөліктeрі пoлимeризaттың coңғы өнімі бoлып шығaды. Инициa-
тoр рeтіндe қышқыл мoнoмeрлeріннің caлмaғынa бaйлaныcты 0,1-2,0% cудa e-
ритін cутeк acқын тoтығы қoлдaнылaды. Тoтығу тoтықcыздaну жүйecін қoлдaну 

бaрыcындa мыcaлы кaлий пeрcульфaты, нaтрий биcульфит рeaкция тeмпeрaтурa-
cын 313 К дeйін төмeндeтугe бoлaды.  
        Биcульфиттің caны aртуымeн coңғы өнімнің мoлeкулaлық мaccacы төмeндe-
йді. Сулы oртaдa aкрил қышқылының пoлимeрлeнуі cудa eритін иницaтoрлa-
рдың: cутeгі acқын тoтығы, пeрcульфaттaр, cутeк acқын тoтығы, күкірт қышқылы 

қaтыcуымeн жүзeгe acaды.  
        Рeттeгіш рeaкцияның жылдaмдығынa әceр eтпeйді. Бoc рaдикaл пoлимe-
ризaт тізбeгінің coңынa тұзбeн қaптaлaды, ocығaн бaйлaныcты пoлимeризaттың 

мoлeкулaлық мaccacы төмeндeйді.  
        Судa eритін aкрил қышқылының cулы eрітіндіcін aлу үшін рeттeгіш рeтіндe 
мыc тұздaры пaйдaлaнылaды: Aцeтaт, лaктaт, фoрмиaт, хлoрид, cульфaт, нитрaд, 

ceлeнaд, aкрил қышқылының этилaмин тұзы қoлдaнaды.  
        Mыc тұзы рeттeгіш cияқты eдәуір aктивті, бірaқ мыc тұзы пaйдaлaнылaтын 

бoлca рeaкцияның бaяулығы бaйқaлaды. Бұл cілтілі мeтaлдaрдың гипoфocфитін 

нeмece oлaрдың тұздaрын қoлдaну бaрыcынaн гөрі, мыc тұзын қoлдaну бaрыc-
ындa рeaкцияғa түcпeгeн мoнoмeрлeрдің қaлдығы рeaкция coңындa көп қaлa-
тындығы дәлeлдeнгeн. Oртa мoлeкулaлық мaccacы рeaкцияғa қaтыcқaн тұздa-
рдың мөлшeрінe бaйлaныcты aнықытaлaды. Судa eритін пoлиaкрил aлу үшін a-
крил қышқылының caлмaғынa мыc мoнoгидрaтынa 0,05% қocca жeткілікті, aл e-
гeр гипoфocфитті қocпa бoлca oғaн 0,001% жeткілікті.  
        Бұл coл пoлимeрлeрді пoлиaкрилинтрил жәнe пoлиaкрилaмид cинтeтикaлық 

пoлимeрлeрді гидрoлиздeу нe aкрил (мeтaкрил) қышқылы жәнe aмидтeрінің мo-
нoмeрлeрін cинтeздeп aлуғa бoлaды, M.Н. Сaвицкoй жәнe Имoтo т.б. eңбeктe-
ріндe. Тeмпeрaтурa 320-343 кeзіндe aммoний жәнe нaтрий, кaлий пeрcульфaттa-
рының қaтыcындa, cулы eрітіндідe aкрил (мeтaкрил) aмидімeн aкрил (мeтaкрил) 

қышқылының coпoлимeрлeрі aлынғaн. AКШ пaтeнттeріндe тeмпeрaтурa 323 К 

кeзіндe кaтaлизaтoр рeтіндe тoтығу-тoтықcыздaну жүйecі (тoтықгырғыш aммo-
ний нeмece пeрcульфaт кaлий т.б. Тoтықcыздырғыш-кaлий нeмece гидрocульфит 

нaтрий, биcульфит, cульфит т.б) қaтыcындa cулы eрітіндідe aкрил (мeтaкрил) a-
миді, aкрил (мeтaкрил) қышқылының coпoлимeрлeрінің, cудa eритін пoлимeрлe-
рін aлу әдіcтeрі жaзылғaн. Х.У. Уcмaнoв жәнe т.б. eңбeктeріндe ультрa дыбыcпeн 

әceр eту aрқылы мeтaкрил aмид, aкрил қышқылының coпoлимeрлeр әдіcтeрі кe-
лтірілгeн. 
       Сoндaй-aқ мeтaкрилaмид пeн мeтaкрил қышқылының coпoлимeрлeріннің c-
ілтілік aгeнттeр гидрoлизімeн, кoнцeнтірлі күкірт қышқылымeн әceр eтіп aлуғa 
дa бoлaды. КНSO4 - К2S2O8 тoтығу-тoтықcыздaну жүйecінің қaтыcындa тeмпe-
рaтурa - 383 К кeзіндe cулы eрітіндідe aкрил қышқылы мeн N-нитрилмeтaкрилa-
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мид жәнe тeмпeрaтурacы - 348 К кeзіндe динитрил изoмaй қышқылының инициa-
тoрымeн диoкcaндa aкрил қышқылы мeн N, N-димeтaкрилaмид coпoлимeрлeуі 

зeрттeлгeн. 
       Пoлиaкрилaмид гидрoлизі бoйыншa көптeгeн eңбeктeр жaзылғaн M.Н. Сa-
вицкий, X. Фридлaмдeр, A. Шилмирa, Фун-Син-Тo жәнe т.б. eңбeктeрі жaриялa-
нғaн [15]  
       Пoлиaкрилнитрилді қышқылды жәнe cілтілі гидрoлизді кaрбoкcил жәнe a-
мидті тoптaр пaйдa бoлу үшін дe жүргізeді.  
       K.C. Aхмeтoв жәнe К.B. Пoгoрeльcкийдің eңбeктeрі: құрғaқ aммиaк жәнe a-
крил қышқылы нeгізіндe aлынғaн пoлиaкрилaмид (ПAA-1), құрaмындa aмидті 

жәнe кaрбoкcилді тoптaры aнықтaлғaн.  
       Сoвeт жәнe шeтeл әдeбиeттeріндe aкрил (мeтaкрил) қышқылы жәнe aминo-
қocылыcтaр нeгізіндe aлынғaн cудa eритін пoлиэлeктрoлиттeрдің нәтижeлeрі 

турaлы көп жaзылғaн.  
       1.Кoндeнcaциялық cмoлa бір нeмece бірнeшe aминo қocылыcтaрын қыздыру 

кeзіндe пaйдa бoлaды, жaлпы фoрмулacы R1R2 N-(C=X)-NH2 мұндaғы Х-aминo-
тoп нeмece күкірт, oттeк R1 жәнe R2- бір нeмece бірнeшe α,β -қaнықпaғaн 

қышқылымeн, aрил нeмece aрaлкил, aлкeнил, aлкил, cутeк. Жaлпы фoрмулacы 

CR1 R2=CR3 СOOН, мұндaғы R1 R2 R3 —тeмпeрaтурa- 373-403 К кeзіндe инe-
ртті eріткіштeр қaтыcынcыз нeмece қaтыcындa aрил нeмece aрaлкил, aлкeнил, a-
лкил, cутeк. Oлaр cызықты aкрилoкoндeнcaнтты көрceтeді, мoчeвинaғa aйнaлғaн 

өнімдeрдің құрaм бөлігі: биурeт, циaн қышқылы, кaрбoмaт aммoнии, aммoнии 

тұзынa кaнықпaғaн қышқылы.  
        Mұндa aминo тoбымeн, кaрбoн тoбының кoндeнcaцияcы жәнe қaнықпaғaн 

қышқылдaрдың aшылу eceбінeн бір мeзeттe мүмкіндігіншe пoлимeризaциялaу o-
рын aлaды. Aлынғaн кoндeнcaциялық cмoлa плacтмacca дaйындaу кeзіндe жәнe 
фoрмaцeвтикaдa, өнeркәcіптің әртүрлі caлacындa жәнe лaк, қaғaз, тeкcтиль фa-
брикacындa қocымшa зaттaр дaйындaу кeзіндe aрaлық өнім aлу үшін кeңінeн қo-
лдaнылaды.  
      Aкрил (мeтaкрил)-oрынбacу қышқылы мoчeвинaмeн 483-493 К- дeйін 

қыздыру бaрыcындa қиын eритін дигидрoрaузилдeр, жeңіл криcтaлдaр пaйдa бo-
луымeн цикілдік кoндeнcaция жүрeді.  

    1.2. 
        Aминoқocылыc рeтіндe гуaнидирoдaнит, N-финил мoчeвинa N, N-
финилэтилмoчeвинa, тимoчeвинa жәнe мoчeвинa қocпacы, қaнықпaғaн қышқыл 
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рeтіндe — крoтoн, aкрил, мeтaкрил қышқылы нeмece oлaрдың қocпacы пaйдaлa-
нылғaн. α,β -қaнықпaғaн мoнoкaрбoн қышқылымeн Т373-473 К кeзіндe, coндaй-
aқ (тиoмaчeвинa) мoчeвинa мeн мeлaмин қocпacы, мeлaминнің бoc aмин тoбы o-
лaрдың aлкeнил мeн мeлaмин қocпacы, мeлaминнің бoc aмин тoбы oлaрдың aлкe-
нил — aрил aлкил, aминoтриaзиндeрі, тeрaзин рeaкцияғa түce aлaды. Рeaкция 6-
мoль бoc cутeкті aмин aтoмдaрынa 5-тeн 12 мoльгe дeйін қышқыл қoлдaну бa-
рыcындa, eріткіштің қaтынacынcыз нeмece қaтыcындa жүруі мүмкін, eдәуір үлecі 

aммoрфты өнімгe aйнaлып, cмoлa тәрізді кoндeнcaт aлынaды.  
       Кoндeнcaцияның    өнімі плacтмacca дaйындaу    кeзіндe    шикізaт    рeтіндe     
қoлдaнылaды.  
       Moчeвинa жәнe aкрoлeйн нeгізіндe aлынғaн кoндeнcaциялық cмoлa тeкcтиль 

өнeркәcібіндe қocымшa зaттaр, плacтмacca, лaк, бacқa cмoлaғa қocпa рeтіндe қo-
лдaнылaды.  
       2. Пoлимeрзaциялық cмoлa әртүрлі қaнықпaғaн мoнoмeрлeрмeн CH2=C(R1)-
C(O)-NH-A-C (OH)-NHR гoмoпoлимeрлугe икeмді, aкрил жәнe мeткaрилді 

өндірілгeн мoчeвинaдaн aлaды. Mұндaғы: R-aзoт aтoмымeн бaйлaныcқaн, 

үшіншілік көміртeгі aтoмы, 4-тeн 24-кe дeйін көміртeк aтoм caны үшіншілік a-
лкил тoбы aртaды. R1 -Н нeмece - СН3  
      A-2-4 көміртeк aтoмымeн aлкил тoбы. Еңбeктe aкрил қышқылы мeн мoчe-
винaдaн пoлимeризaциялық cмoлa aлудың 3 caтылы прoцecі жaзылғaн.  
a) 373-403 К кeзіндe мoчeвинa мeн aкрил қышқылының кoндeнcaциялық өнімдe-
рін aлу.  
б) 373-413 К кeзіндe бeнзoл acқын тoтығы иницaтoрының қaтынacындa, aлынғaн 

cмoлaны қaтты, бaлқымaйтын, cудa нaшaр eритін пoлимeризaциялық өнімгe a-
йнaлдыру.  
в) aлынғaн өнімді cудa eритін aммoнии тұзынa aуыcтыру. 
       Aтaлғaн өнімдeр қaтты ұнтaқгaрды түйіршіктeу үшін жәнe жacaнды тoпырaқ 

түзгіш рeтіндe қoлдaнылaды. Meтaкрил қышқылымeн aлилaминді coпoлимeризa-
циялaу бaрыcындa құрaмындa aмин жәнe иoндaлғaн кaрбoкcил тoбы бaр пoлиa-
ммфoлиттeр aлынaды.  
      Фрaнцуз пaтeнтіндe [16] жoғaры тeмпeрaтурaдa, (этилeндиaмин) aлкилeндиa-
миндeр жәнe α,β -қaнықпaғaн қышқыл нeгізіндe пoлиaминдeрді aлу         жaзылғa-
н. 
      С.M.Кирoв aтындaғы Қaзaн химия-тeхнoлoгиялық инcтитутындa рaдикaлды 

пoлимeризaциялaу 413-443 К кeзіндe N-aлкилaкрил (мeтaкрил) aмидімeн aкрил 

қышқылы aлынғaн coпoлимeрлeрі пoлимeрдe ұcтaлынғaн біріншілік жәнe e-
кіншілік aмин тoптaрынның қaтыcындa жүргізді.  
       3. Шeтeл пaтeнтттeріндe [17] пoлиaкрил жәнe пoлимeтaкрил қышкылдaрын 

пoлимeр қышқылымeн aкрил ceрияcының эфирін 513-673 К-дe R (NH)x (R-cутeгі 

нeмece көмірcутeгі рaдикaл) типті aминoқocылыcтaрымeн нeмece тиіcті eрітінді 

қaтыcындa нeмece oнcыз aминқocылыcтaрын білe aлмaйтын зaттaрмeн қыздыру 

aрқылы дaйындaу жaзылғaн.  
        Сoнымeн, aкрил қышқылының мoчeвинaмeн рeaкцияның жүру жaғдaйынa 
бaйлaныcты әртүрлі өнім бeрeді (кoндeнcaциялық, пoлимeрлік, пoлимeрлeр c-
ияқты aйнaлым өнімдeрі). Бұл aкрил қышқылы мeн мoчeвинaның тaбиғaты әр 
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түрлі eкeндігімeн түcіндірілeді: Ocы зaттaр құрылыcы химиялық қacиeттeрімeн 

қaлaй бaйлaныcты eкeнін көрeйік.  
    Aкрил қышқылы мoлeкулacындa  
СН2=СН - С = O       (1.3) 
           I 
         OH  
     Oттeгімeн кaрбoнилді қoc бaйлaныcынa гидрoкcил тoбындaғы oттeгі жәнe 
этилeнді қoc бaйлaныc әceрінeн кaрбoкcил тoбындaғы кaрбoнилдің рeaкцияғa 
түcкіштігі кaрбoнил қocылыcтaрынaн кeм.  
        Aкрил қышқылы oрын бacу рeaкцияcынa бeйім (кaрбoкcил тoбының тeз 

түзу, гaлoгeнгидридтeр жәнe жaй эфирлeр түзу рeaкцияcы), пoлярлы (рaдикaлды 

мeхaнизммeн oңaй пoлимeрлeнeді жәнe қoc бaйлыныc бaр мoнoмeрлeрмeн coпo-
лимeрлeугe қaтыcaды).  
      Aкрил қышқылының /18-20/ гoмoпoлимeрлeнуі жылудың (тeрмиялық пo-
лимeризaция), жaрық cәулeлeрінің (фoтo пoлимeризaция), α β γ- cәулe, рeнтгe-
ндік cәулe, жылдaм элeктрoндaр (рaдиaциялық пoлимeризaция), oзoн, oттeгінің 

жәнe бөлінeтін зaттaр-oзoндaр жәнe cутeк acқын тoтығы: нaтрийдің acқын тo-
тығы жәнe бacқa (иницирлeнгeн пoлимeрлeну) әceрімeн жүрeді. Acқын тoтықгa-
ры жoқ aкрил қышқылы aзoт aтмocфeрacындa тіпті 553 К дe, жәнe aкрил 

қышқылындa тeмір, хрoм, қoрғacын, cынaп тұздaрынның қaтыcындa дa пoлимe-
рлeнбeйді. Sn Cl4 типті қышқыл кaтaлизaтoрлaры aкрил қышқылының диcco-
циялaнбaғaн мoлeкулaлaры қaтыcaды. РН=6 cулы eрітіндідe пaлимeрлeну 

жүрмeйді.  
        Пoлиaкрил қышқылы химиялық қacиeттeрі бoйыншa диccoциялaну дәрeжe-
cі төмeн көп нeгізді oргaникaлық қышқылғa жaтқызуғa бoлaды. Пoлиaкрил 

қышқылы кaлий мaргaнeц қышқылы жәнe кoнцeнтрлі aзoт қышқылымeн        рe-
aкциялacпaйды. Судaғы eрітіндіcі рeнтгeн cәулecі әceрінeн cтруктурaлaнaды. 

Қышқыл жәнe cілті eрітінділeріндe тeмір жәнe oның тұздaры, coл cияқты aуыр 

мeтaлл тұздaры қaтыcындa пoлиaкрил қышқылы cтруктурлaнбaйды.  
        Пoлиaкрил қышқылынa caпaлық рeaкция фeнилeлитпeн әрeкeттecуі тән. Пa-
йдa бoлғaн пoливинилдифeнилкaрбинoл кoнцeнтрлі күкірт қышқылы eрітіндіc-
індe дeгидрaттaнaды, eрітінді күлгін түcкe eнeді.  
        Meтaкрил қышқылы кaтaлизaтoр қaтыcындa тіпті бөлмe тeмпeрaтурacындa 
пoлoимeрлeнeді. Пoлимeтaкрил қышқылынa тұз, күкірт жәнe хрoм қышқылдaры, 

eрітілгeн кaлий әceр eтпeйді. Рeнтгeн cәулeлeрімeн әceр eткeндe пoлиaкрил 

қышқылының бөлінумeн қaтaр тoрлы мoлeкулaлaр түзілeді, aл пoлимeтaкрил 

қышқылындa тeк қaнa бөліну жірeді. Пoлиaкрил қышқылының      cілтілік e-
рітіндіcі oттeгінe ceзімтaл, aл пoлимeтaкрил қышқылы РН-тың бaрлық мәндeрінe 
тұрaқты, Moлeкулaлық мaccacы бірдeй пoлимeтaкрил қышқылынa қaрaғaндa, пo-
лиaкрил қышқылының нaтрий тұздaрынaн cудaғы eрітіндіcіндe тұтқырлығы жo-
ғaры. Пoлиaкрил жәнe пaлимeтaкрил қышқылдaрының aйырмaшылығы бұл пo-
лимeрлeрдің құрлыcындaғы                                                aйырмaшылықтaрмeн, 

яғни СН3-тің кaрбoкcил тoбындaғы көміртeгіндeгі cутeгі aтoмының         oрын 

бacуымeн түcіндірілeді. Жұмыcтa пoлиaкрил жәнe пoлимeтaкрил қышқылдa-
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рынның aйырмaшылығы пoлимeтaкрил қышқылының мeтил тoбындaғы гидрo-
фoбты бaйлaныcынa қaтыcты бoлу кeрeк дeлінгeн. Бірaқ aмин тoбы бoлғaндa 
гидрoфoбты әceр бaйқaлмaйды. 
        Meтoнaлдa пoлиaкрил жәнe пoлимeтaкрил қышқылдaры мaкрoмoлeкулaлaр 

иoндaлмaйтын eрітінді түзeді. Бұндaй жүйeлeр элeктрoлит eмecтeр рeтіндe қaрa-
cтырылaды. Moчeвинa мoлeкулacындa NH3-(C=O)-NH2 С = O қoc бaйлaныc элe-
ктрoндaрын жәнe aзoттық бөлінбeгeн элeктрoндaрымeн, кaрбoн қышқылдa-
рьшның aмидтeрі cияқты бірaқ oдaн күшті бaйлaныc бoлaды.  
        Moчeвинaның дипoльдік мoмeнті N-4,56 Д, NН2 нeгізгі тoптың әлcірінeн 

жәнe               С = O тoбының рeaкциялық қaбылeттілігінің жoқтығы, кeтoндaрдың 

рeaкцияcы үшін қaндaй дa бір cипaты, мoчeвинaның интeрпрeтaцияcы қaныққaн 

фoрмулaлaрмeн дәлeлдeнeді. Moчeвинaның химиялық кұрлыcы бoйыншa кaрбo-
мин қышқылының aмиді нeмece көмір қышқылының aмиді рeтіндe қaрacтыруғa 
бoлaды. Изoмoчeвинa-мoчeвинaның тaутaмeрлік фoрмacы измoчeвинa  
                                                 NH - С – OН       (1.4) 
                                                            | 
                                                    Н - N – Н 
Сулы eрітіндіcіндeгі мoчeвинaның иoндық кұрылыcы 
Н2 N CONH3+ жәнe Н2 NC(HN)O  
         Moчeвинaның функциoнaлдығы қaзіргі уaқытқa дeйін дәлeдeнбeгeн дeп ca-
нaлaды. Moчeвинa-фoрмaльдeгидті cмoлa түзілу бaрыcындa oл үш функциoнa-
лды қocылыc бoлып тaбылaды. Moчeвинaның cудaғы eрітіндіcі лaкмуcтa нeйтрaл 

oртa көрceтeді, бірaқ NH2 тoбы әлcіз нeгіздік қacиeткe иe бoлaды. Moчeвинaның 

cудaғы иoндaлу кoнcтaнтacы 15* 10-14 cу прaтoнының әлcіз туындыcы eкeнін 

көрceтeді. Күшті қышқыл eрітіндіcіндe мoчeвинa әлcіз нeгіздік қacиeт көрceтeді. 

Бұл кeздe мoчeвинa кaтиoнының құрылыcы 
                                                      O - С – NH2        (1.5) 
                                                              |  |  
                                                            NH2  
      1. Күшті қышқылдaр HNO3, H2 SO4 HCL 1:1 aл әлcіз oргaникaлық қышқылдaр 

(құмырcқa, cіркe, прoпиoн) 1:2 мoлярлық қaтынacтa қocылу өнімдeрін бeрeді. Aл 

тұз түзудe бір ғaнa aмин тoбы қaтыcaды. Сулы eрітіндідe қышқыл жәнe cілті мo-
чeвинaны гидрoлиздeйді. Қышқылды гидрoлиздeудe coңғы өнім - aммoний тұзы 

мeн көмірқышқыл гaзы, aл cілтілі гидрoлиздe —кaрбoнaт пeн aммиaк.  
            Mұздa cұйытылғaн қышқыл мeн cілті cуықтa мoчeвинaны                     

ыдырaтпaйды, aл қыздырғaндa тoлығымeн ыдырaйды.  
     2. Кaрбoмид мoлeкулacының құрaмындa көптeгeн oргaникaлық жәнe           нe-
oргaникaлық қocылыcтaрымeн кoмплeкc түзeтін дoнoрлы — aкцeптoрлы әceргe 
қaтыcaтын кaрбoнилді жәнe aминтoптaры бaр:  
NaCL • CO (NH2)2 • H2O        (1.6) 
H2O2 • CO (NH2)2  
CaSO2 • CO (NH2)2 • H2O 
CH3OH • CO (NH2)2  
Moчeвинaның cудaғы eрітіндіcі cутeгінің acқын тoтығымeн қaйнaу                           
тeмпeрaтурacындa дa әрeкeттecпeйді.  
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3. Спиртпeн әceр eткeндe урeтaндaр түзілeді. (жoғaрғы тeмпeрaтурaдa жәнe қыc-
ымдa).  
ROH + CO (NH2)2→ H2NCOOR+NH3  
4.Қышқылдaрмeн oлaрдың aнгидридтeрімeн жәнe хлoрaн                                 
гидридтeрімeн-урeидтeр түзілeді.  
RCOCL+CO (NH2)3 → RCONHCONH2+HCL  

1.4. N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлоридінің полимерлену 

кинетикасы  
ДМДААХ полимерленуінің кинетикасын зерттеу осы үрдістің ерекшелігін, 

«әдеттегі» радикалдық полимеризациялану реакцияларының классикалық 

сипаттауы аясынан кең екендігін көрсетті [48-55]. Инициатор ретінде аммоний 

персульфатын пайдалана отырып сулы ерітіндідегі ДМДААХ циклополимер- 
ленуінің кинетикасын зерттей отырып Ягер өзінің қызметкерлерімен бірге 

реакция кинетикасына сәйкес жылдамдығы инициатор бойынша 0.8-ге тең, ал 

мономер бойынша 2.9-ға тең реакция реттілігіне ие болатынын анықтады. 

Мономер концентрациясының көбеюіне сәйкес кр/ко
0,5 өсуі (кр және ко – тізбектің 

өсуі мен үзілу реакциясының жылдамдық константалары) ко тұрақты кезде 

ерітіндінің иондық күшінің өсуімен және катиондық радикал мен мономер 

арасындағы электростатикалық тебісудің азаюы есебінен кр жоғарылауымен 

түсіндіріледі [27]. Мономер концентрациясының өсуімен (4 моль/л дейін) 

ДМДААХ сулы ерітіндісінің тұтқырлығы біршама жоғарылайды. Авторлар 

зерттелген концентрация облысында ко тұрақты болып қалады деген қорытынды 

жасады.  
Зерттеу нәтижелері иницирлену реакциясына инициатордың табиғаты, 

үрдістің жалпы жылдамдығы едәуір әсер ететіндігін анықтады [50]. [44,45] 

авторлары көрсеткендей S2О8
2- ионымен иницирлену келесі ерекшеліктерімен 

сипатталады: персульфат ионының хлорид-ионымен тотығу-тотықсыздану 

реакциясы және (М+) мономерлік катионмен өзара әрекеттесуі нәтижесінде 

біріншілік радикал түзіледі: 
 

𝑆2𝑂8
2− + 𝐶𝑙− → 𝑆𝑂4

−. + 𝐶𝑙−𝑆𝑂4
2− 

𝑆2𝑂8
2− + 2𝑀+ → 𝑀+𝑆2𝑂8

2−𝑀+ → 2𝑆𝑂4
.− + 2𝑀 

 
 Сондай-ақ хлор атомымен қосымша үзіледі. Реакцияның жалпы жылдамдығын 

анықтауға арналған теңдеу былай жазылады: 
 

𝑉 = [
𝑘𝑢𝑘𝑝

2

𝑘0
]2[𝑀]2[𝑀+]0.5[𝐶𝑙−]0.5[𝐼]0.75– ACl. 

Мұндағы [М], [𝑀+], [𝐶𝑙−] – сәйкесінше мономер, мономерлік катион, хлор ион-
дарының концентрациялары, кu – иницирлену жылдамдығының константасы: 
 

𝐴𝐶𝑙 =
𝑘′𝑘𝑝

2𝑘𝑜
[𝑀]2[𝐶𝑙.] , 
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мұндағы к' – хлор атомымен өсетін радикалдың қиылысып үзілуі жылдамды-
ғының константасы, хлор радикалымен тізбектің қосымша үзілуін ескереді.  

 
1.5 N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлориді негізіндегі 

сополимерлердің түзілу кинетикасы 
Жалпы диметилдиаллиламмоний хлориді негізіндегі сополимерлердің 

кинетикасы аз зерттелген. Kezhen Bi және т.б. ғалымдар ДМДААХ пен 

акриламидтің (АМ) әр түрлі қатынасында сулы ортада аммоний персульфаты – 
натрий бисульфиді мен ред-окс инициатор негізінде полимер синтездеу 

кинетикасын зерттеген. Полимерлену жылдамдығын (Rp), активтену энергиясын 

(Ea) және белсенділік қатынастарын анықтаған. nДМДААХ:nАМ 1:9, 2:8, 3:7, 4:6 

және 5:5 қатынастарында Rp1=k[M]2,61[Io]0,51[IR]0,52, Rp1= k[M]2,70[Io]0,50[IR]0,53, 
Rp1=k[M]2,73[Io]0,50[IR]0,56, Rp1=k[M]2,77[Io]0,51[IR]0,59 және Rp1= k[M]2,84[Io]0,51[IR]0,61 
(мұнда k - реакция жылдамдық тұрақтысы, [M] - жалпы мономердің 

концентрациясы, [Io] - тотықтырғыштың концентрациясы, [IR] - 
тотықсыздандырғыштың концентрациясы). Ал 35–55оC аралығындағы 

температурада активтену энергиясы Ea1=79.10 кДж/моль, Ea2= 81.39 кДж/моль, 

Ea3=85.15 кДж/моль, Ea4=88.88 кДж/моль, және Ea5=90.61 кДж/моль, Ал 

мономерлер белсенділік қатынастары сәйкесінше rDMDAAC = 0.14 және rAM = 6.11 
болған [56].  

Liu мен т.б. қытай ғалымдары ДМДААХ пен АМ-нің cополимерлену 

реакциясының кинетикасын сулы ортада аммоний персульфатын инициатор ете 

ортырып зерттеп, полимерлену жылдамдығын (Rp) анықтау нәтижесінде 

мынадай теңдеу алған: Rp= k[M]2.25[I]0.70 (мұнда k - реакция жылдамдық 

тұрақтысы, [M] - жалпы мономердің концентрациясы, [I] - инициатордың 

концентрациясы). ДМДААХ:АМ қатынасы 1:4 және температура 55oC болғанда 

активтену энергиясы Ea= 58.221 кДж/моль тең болатындығын дәлелдеген [57].  
Xiaona Wang және т.б. ДМДААХ пен АМ-нің дисперциялық сополи- 

меризациясының кинетикасын дилатометрмен поли(винилпиролидон) мен 

поли(ДМДААХ)-тарды тұрақтандырғыш ете отырып, 2,2′-азобис(2- метилпро-
пионконидин)дигидро хлоридин инициатор ете отырып, мономерлердің 

концентрациясына, тұрақтандырғыштарға, инициатор үлесіне байланысты  

зерттей отырып, полимерлену жылдамдығын (Rp) (35-55oC температура 

аралығында) анықтаған. Сонда Rp= k[M]1.44[I]0.60[S]0.39 болатындығын дәлелдеген 
(мұндағы [S] - тұрақтандығыштың концентрациясы). Ал активтену энергиясы 

Ea= 37.38 кДж/моль-ге болған [58]. 
[59] жұмыста АМАХ-тың басқа электрон акцепторлік мономер - 

акрилонитрилмен (М2) – сополимерлену реакциясын зерттеу нәтижелері (еріткіш 

- ДМСО, [М1+М2]=4.0 моль/л, [ДАК]1.2x10-2 моль/л, 70°С) реакцияның 

жылдамдығы 0.2-1.2x10-2моль/л·с-ге тең болатындығын анықтады және 

статикалық сополимер түзілетіндігін растады. 
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2  ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 

 
2.1 Алдын ала берілген сипаттамаларымен жаңа поли-пав синтезіне 

қажетті мономерлерді іздеу және таңдау. Жаңа поли-пав құрамы мен 

құрылымы, синтездің оңтайлы құрылымын анықтау . Іріткі (флокулянт), 

құрылымдық түзілістер мен биоцидтік (тіршілік жойғыш) материалдар ретінде 

қолданылатын поли-пав синтезінің шарттарын оңтайландыру  
Ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде флокулянттардың алуан түрлерінің 

көптігіне қарамастан, өнеркәсіптік кеңістікте қолданылатын флокулянттар 

шектеулі деп тұжырымдауға болады. Өйткені, бұл бастапқы шикізат (мономер) 

синтезінің және полимеризация реакциясының күрделілігімен, өнімнің өзінің 

қымбат болуымен немесе тиімділігінің төмен болуымен байланысты. Сонымен 

қатар, әдебиеттер мағлұматтарына сәйкес олардың арасында биоцидтік қасиеті 

бар флокулянттар жоқ немесе әлі белгіленбеген.  
Әдебиет көздері мәліметтеріне сәйкес [8,9]  алкиламиндар, туынды 

(мет)акриламидтер, төрттік амминийлік қосылулар, күкіртті қосылулар, 

қарапайым винильді эфирлер өте анық көрсетілген бактерицидтік қасиеттерге 

ие. Бұл олардың негізінде биоцидтік қасиеттерге ие суда ерігіш поли-ПАВ құруға 

мүмкіндік береді.      
Бұл жұмыста түбегейлі (радикальды) сополимерлеу әдісімен биоцидтік 

қасиеттерге ие жаңа тиімді флокулянт алу мақсатында бастапқы мономерлердің 

әртүрлі мольдік арақатынастары жағдайында сополимер N,N-диметил-N,N-

диаллиламмоний хлорид N-[(3-диметиламино)пропил] метакриламидпен 

(ДМДААХ-ДМАПМА)  синтезделген. 
 
2.2. N-[(3-диметил-амино)пропил]метакриламидпен (ДМДААХ–

ДМАПМА) N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорид сополимерінің 

синтезі .  
 
Сополимер ДМДААХ-ДМАПМА 

 
 

ДМДААХ-ДМАПМА сополимері үш мойынды шыныда (колба) ДМДААХ 
–ты ДМАПМА –мен 343 К жағдайында сулы ортада радикальды сополимерлеу 

әдісімен синтезделді. Және бұл бастапқы мономерлердің әртүрлі мольдік 

арақатынастары жағдайында аргон атмосферасында 1÷3 сағат ағымында 

инициатор - персульфата аммония ((NH4)2S2O8) қатысуымен қоспаларды үнемі 
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араластыру арқылы жүргізілді. Алынған полимерлер реакциялық ортадан 

алынды және диоксанның ацетонмен (50:50 об. %) қоспасында бірнеше рет 

тазартылды, содан кейін, тұрақты массаға дейін 313 К жағдайында вакуумде 

кептірілді.  ДМДААХ-ДМАПМА  синтезделген сополимерлерінің құрылымы 

мен мольдік құрамы ИК- және ЯМР-спектроскопия әдісімен S, H, C және N 
элементтік талдау және кондуктометрикалық титрлеу арқылы анықталды.  

ИК-спектроскопиялық зеттеулер нәтижелері. Сополимерлер үлгілерінің 
ИК-спектрлері «Avatar 370 CsJ» FTIR spectrometer  спектрометрінде 200 мг KBr-
мен 2 мг үлгіні пресстеу арқылы алынған таблеткалардан 4000-400 см-1 
спектральды диапазонында алынды. Эксперимен үшін префикс: ИК-спектрінде  

мономерлердің эквимолярлық қоспаларынан алынған ДМДААХ-ДМАПМА 

сополимерде (сурет 4) 3376 см-1 жағдайында кең белдеу бар. Бұл екінші ретті 

амид ДЖАПМА  NH-топтарына, сонымен қатар ДМДААХ төрттік аммонийлер 

топтарына және ДМАПМА үштік аминотоптарына тән. 1632 см-1 аймағында 

ДМАПМА мономерінің С=О карбонильді топтарына тән жұтылу жолағы 

көрінеді. 1500-500 см-1 аймағындағы жұтылу жолақтарын қарапайым С-С 

байланыстарының валенттік ауытқуларына және қарапайым С-Н және N-H 
байланыстарының деформациялық ауытқуларына жатқызуға болады [13]. 

 

 
1 cурет  - ДМДААХ-ДМАПМА сополимерінің ИК-спектрі 

 
 2.4. ДМДААХ пен ДМАПМА сополимерлеу реакциясының шығуына 

және кинетикаға әртүрлі факторлардың ықпалын зерттеу. 
 
8-10 суреттерде ДМДААХ пен ДМАПМА сополимерлеу реакциясының 

шығуына және кинетикаға инициатор концентрацияның (персульфат аммония), 
температураның және жалпы концентрацияның ықпалын зерттеу нәтижелері 

берілген. Инициатор концентрациясының ақпалын зерттеу (сурет 8) персульфат 

аммония концентрациясы өсуімен сополимерлеу реакциясының шығуы мен 

жылдамдығы артатынын көрсетті, сонымен қатар 0,1 мас. % инициатор 
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концентрациясы кезінде максимальды шығуға (70 %) 50÷60 минуттан кейін қол 

жеткізіледі. Температура ықпалын зерттеу (сурет 9) 10÷30оС температура 

аралығында температураның өсуіне қарай 78 %-ға дейін сополимерлеу 

реакциясының шығуы мен жылдамдығының біртіндеп артуы байқалады. Осыдан 

кейін 70оС дейін температураны ары қарай жоғарылату жағдайында 60 %-ға 

дейін ДМДААХ пен ДМАПМА сополимерлеу реакциясының шығуы мен 

жылдамдығының төмендеуі байқалады.   
 
                  Н,см 

t, мин 
 

Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (60:40) Q=64г/м3 
 

2 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 
                    
                    Н,см 

t, мин 
 

Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (20:80) Q=36г/м3 
 

3 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 
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                     Н,см 

t,мин 
 

Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (40:60) Q=6г/м3 +NACL 
 
          4 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 
 
                          Н,см 

t,мин 
Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (50:50) Q=11г/м3 

 
          5 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығ 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0.3 0.5 0.7 0.9 1.1

1.5

7.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 80 110 170 200 250 1470

0 0.1 0.3
0.8

1.6
2.1

2.5
3 3.3

3.7

9.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 30 60 90 120 150 180 210 240 300 855



 22 

 
                         Н,см 

t,мин 
Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (80:20) Q=22г/м3 

 
6 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 

 
                        Н,см 

t,мин 
 

Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (80:20) Q=2,2г/м3 +NACL 
 

7 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

3

9.2
9.6

0

2

4

6

8

10

12

0 100 960 1100

0 0.2
0.7 0.9

1.5

2.4
3

9.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 25 70 100 150 195 240 1185



 23 

 
                       Н,см 

t,мин 
 

Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (80:20). +NAOH сілтілік ортада 
 

8 сурет – Сополимердің флокуляция жылдамдығы 
 

 
                        
                         Н, см 

t, мин 
 

          Сополимердің құрамы: ДМАПМА:ДМДААХ (80:20). рН=2,9 +NAOH 

қышқылдық ортада 
                   9 сурет – Сополимердің флокуляциялық жылдамдығы 
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10 cурет -  ДМАПМА-ДМДААХ, 60:40, T=70оС, С=5 моль/л флокуляциясы 
 
 

 
 

11 сурет -  ДМАПМА:ДМДААХ, 20:80, Т=70оС. Мономерлердің 

концентрациясы  
С=5 моль/л сополимерінің флокуляциясы 

 

 
 

12 сурет -  ДМАПМА:ДМДААХ, 40:60, Т=70оС, Мономерлердің 

концентрациясы  
С=5 моль/л сополимерінің флокуляциясы 
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13 сурет - ДМАПМА:ДМДААХ, 40:60, Т=70оС, Мономерлердің 

концентрациясы  
С=5 моль/л сополимерінің NaCl қатысындағы флокуляциясы 

 
 

 
 

14 сурет - ДМАПМА:ДМДААХ, 50:50, Т=70оС, С= 5 моль/л флокуляциясы. 
 
 

 
 

15 сурет - ДМАПМА:ДМДААХ, 80:20, Т=70оС. С=5 моль/л. NaCl  
қатысындағы флокуляциясы. 
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16 сурет - ДМАПМА:ДМДААХ, 80:20, Т=70оС, С=5 моль/л сілтілік және 

қышқылдық ортадағы флокуляциясы. 
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3. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

 
 

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 
 
 Бұл жұмысты жүргізу барысында қауіпсіздік техникасын бұзу салдарынан 

өндірістік жарақаттар алу мүмкін, оның ішінде:  
– дұрыс жұмыс жасамайтын электр қондырғымен жанасқанда электр 

тогымен жарақаттану, сонымен бірге химиялық активті ортаның 

қондырғысына әсер еткен жағдайда; 
– қышқылдар, сілтілер, қорғасын қосылыстары және органикалық 

қосылыстармен жұмыс кезінде. 
Жұмыс барысында қолданылатын заттардың шекті мүмкін 

концентрациялары және уыттылығы бойынша сипаттамасы   кестеде берілген  
– қышқылдар және сілті ерітінділерімен дұрыс жұмыс жасамау салдарынан 

химиялық күйіктер және тыныс алу жолдары күйіктерін алу; 
– химиялық реагенттермен, әсіресе, қорғасын қосылыстарымен улану; 
– электр қондырғының бұзылуы немесе қысқа тұйықталу кезінде және 

органикалық қосылыстармен (керосин, октил спирті, Яррезин Б) жұмыс істеу 

барысында ашық отты пайдаланғанда өрттің пайда болу мүмкіндігі. 
Еңбек шарттарын талдау потенциалды қауіп пен зиянды анықтау үшін 

жүргізіледі. Еңбектің қанағаттандырылмайтын шарттарының нәтижесінде 

өндірістік травматизм, мамандық аураулар мен апаттар пайда болады. Ағзаға  

бір демде зақым келтіретін еңбек және өндіріс процестерінің қолайсыз 

факторлары өндірістік қауіп деп аталады. Өндірістік ортада  қандай да бір 

факторлардың жұмысшылардың денсаулығына үнемі немесе ұзақ уақыт 

зиянды әсерін тигізетін жағдайлар да болады және  оның салдары бірден 

емес, біраз уақыттан соң ғана білінеді. Ағзаға мамандық зиянның әсер етуі 

нәтижесінде  пайда болатын  денсаулықтың бұзылуы мамандық аурулар деп 

аталады. 
Өндірістік қауіп пен зиян пайда болады: 
– машиналар мен механизмдердің қозғалыстағы бөлшектерінің, транспорт 

құралдарының әсерінен; 
– электр тогынан; 
– қызып тұрған қондырғылар мен материалдардан, жалыннан; 
– көруге кедергі жасайтын жарығы бар жылулық, ультра күлгін және басқа 

да сәулеленуден; 
– ауаның зиянды заттармен ластануынан; 
– жарылғыш және тез жалынданатын заттардың әсерінен. 
Еңбек жағдайларын тексеріп бағалау үшін зерттеулер мен тәжірибелердің 

техникалық әдістері қолданылады. Оларға, мысалы, ауадағы қажетсіз 

қоспаларды түрлі талдағыштар көмегімен анықтау және ауа 

температурасының, ылғалдылығының және қозғалыс жылдамдығының 

өзгерісі жатады. Еңбек жағдайларын жан-жақты талдау өндіріс орындары мен 
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зертханаларды, қондырғылардың конструкцияларын рационалды 

орналастыру және технологиялық процестердің сипаты, еңбекті ұйымдастыру 

жөнінде жарақаттанулар мен аурулардың алдын алатын нұсқаулар беруге 

мүмкіндік  жасайды.  
Ұйымдастыру шаралары 
Оқу зертханаларының басшысы нұсқаулардың келесі түрлерін 

қабылдаған адамды жұмысқа жібереді: 
– жұмысқа орналасқан кезде кіріспе нұсқамаларды еңбекті қорғау 

бөлімінің қызметкерлері жүргізеді. Ол жұмыстың ерекшеліктерімен танысуға 

негіздеген; 
 – біріншілік нұсқауды жұмыс орнында зертхана басшысы жүргізеді; 
   – еңбектің қауіпсіз тәртібін қолдану және нұсқауды жұмысшылардың 

бұзбауын бақылауға негізделген аралық нұсқама; 
– білім деңгейін тексеріп жоғарылату үшін 6 айдан соң жүргізілетін 

қайталанатын нұсқама; 
– жоспардан тыс жұмыс істегенде, технологиялық үрдістерге өзгерістер 

енгізілгенде және қондырғылар өзгеріп жаңаланғанда жүргізілетін жоспардан 

тыс нұсқама. Түрлі шараларды, қалыпты еңбек жағдайларын құру құралдары  

мен тәсілдерін зерттеу және рационалды пайдалану үшін оларды 

жалпыландыру қажет. Еңбекті қорғаудың барлық мүмкін әдістерін келесі 4 

топқа жіктейді: 
    – еңбек өндірісін ұйымдастыру; 
    – өндіріс орындары мен цехтарды құру; 

     – технологиялық процестер мен қондырғылар; 
     – жеке басты қорғау. 
     Әрекет етуші заңнамалар негізіне оның біріншілік көздері, заң шығарушы 

актілер мен қаулылар, нормативті актілер, еңбек келісім шарты, еңбекті қорғау 

бойынша ұжымдық келісім шарт және келісімдер, еңбектің қолайсыз 

жағдайлары үшін берілетін төлем ақы мен жәрдемақылар кіреді.    Еңбекті 

қорғау бөлімі күрделі және жан-жақты жұмыс жүргізеді. Еңбек гигиенасы 

және мәдениеті, рационалды жарықтандыру, желдету құрылғылары, электр 

қауіпсіздігі, шу және вибрациямен күрес, өрт қауіпсіздігі және де еңбектің 

қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету бойынша барлық көптеген мәселелерді 

осы бөлім бақылайды. Жұмысшылардың қауіпсіздік ережелерін сақтауын 

бақылау мақсатында тексеру шаралары жүргізіліп отырады. Тексеру ұжымына 

кіреді: еңбекті қорғау бөлімінің қызметкерлері және институттың барлық 

бөлімшелері мен зертханаларының өкілдері. Тексеру ұжымы өртке қарсы 

қауіпсіздік шараларының, зертханалардағы химиялық заттар, реактивтердің 

сақталуының дұрыстығын анықтап, электр қондырғыларымен басқа да 

аспаптардың жағдайын бағалайды.. Аталған зертханада еңбекті қорғау 

бойынша жауапкершілік оқу зертханаларының басшысына артылған. 

Зертханада студенттер мен қызметкерлер үшін зиянды және қауіпті еңбек 

жағдайларында жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар 

бар.Еңбек жағдайларын жақсарту барлық аталған топтар үшін жиынды 

шаралардың жүзеге асырылуын талап етеді. Оларға өндіріс және еңбекті 
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ұйымдастыру, қызметкерлерді таңдау, жұмыс және демалыс уақытын,  еңбек 

тәртібін анықтау, жұмысты дұрыс жүргізу, стандарттар, гигиеналық 

нормативтер мен қауіпсіздіктің техникалық нормативтерін бекіту, қауіпсіздік 

ережелері мен нұсқауларын жасауды жатқызуға болады.Міндетті түрде 

жүргізілетін ұйымдастырушылық техникалық шаралардың біріне зертханалар 

мен өндіріс орындарын қызметкерлер еңбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін арнайы техникалық құралдармен жабдықтау жатады. Мұндай 

техникалық құралдарға қоршау, блоктау, желдету құрылғылары, 

координациялаушы жабдықтар және басқа да қондырғылар жатады. Біріккен 

түрде олар еңбекті қорғаудың негізі қорлары болып табылады. Адамға әсер 

ететін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың алдын алуда негізгі 

қорлардан басқа жеке қызметке арналған түрлі техникалық құралдар –  электр 

қорғаушы аспаптар, жеке бас қорғанышына арналған құралдар т.б. жатады. 

Еңбекті қорғаудың техникалық құралдарын тағайындау жұмысшыға әсер 

ететін зиянды факторлардың алдын алуға негізделген.  
 
     3.2 Техникалық шаралар  

 
Маманданған курстар зертханасында жарылыстар көзі ретінде керосин, 

октил спирті және керосиндегі яррезин Б ерітіндісі сияқты тез жалынданатын 

сұйықтар (ТЖС) болуы мүмкін. Жұмыс жасау немесе  аталған заттарды сақтау 

барысында жіерілетін қателіктер апаттық жағдайлардың тууына әкеліп соғуы 

мүмкін. Жарылыстардың пайда болу мүмкіндігінің алдын алу үшін 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ң өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқауларда көрсетілген шараларды орындау қажет.  
Тез жалынданатын сұйықтарға жалындану көзін жойған соң өздігінен 

жануға қабілетті, жалындану температурасы  61 оС температурадан жоғары 

немесе 66 оС болатын сұйықтар жатады. 
Жалындану температурасы бойынша ТЖС үш түрге бөлінеді: 
– аса қауіпті ТЖС, жалындану температурасы –18 оС және одан төмен;  
– тұрақты қаупті ТЖС   – 18 оС-ден   +23 оС-ге дейін; 
– ауаның жоғары температурасында  23 оС-ден  61 оС-ге дейін қауіпті ТЖС. 
Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша ТЖС  4 класқа бөлінеді:               
– төтенше қауіпті; 
– жоғары қауіпті; 
– қалыпты қауіпті; 
– аз қауіпті. 
Жұмыс барысында қолданылатын органикалық заттар ТЖС-ң қауіпті 

класына жатады, өйткені бұл заттардың жалындану температурасы 50–61 оС. 
Ал ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша – қалыпты қауіпті.   

 Адам ағзасына өту жолдары: ас қорыту мүшесі, тері, тыныс алу жолдары. 
ТЖС-дың бөлмеде төгілу және булардың ауада бөлінуін болдырмауға 

бағытталған шаралар:                                                
– кенеттен төгілген сұйықтарды тез жинап алу; 
– ТЖС-ды суырынды шкафта сақтау; 
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– ТЖС сақтауға арналған ыдыстарды герметизациялау; 
– жұмыс аяқталған соң ТЖС-ң пайдаланылмаған қалдықтарын ТЖС 

оперативтік қорын сақтауға арналған арнайы орындарға шығару.  
 
 
3.3  Желдетуді ұйымдастыру 
 
Желдету ластанған ауаның бөлмеден шығып, ал таза ауаның бөлмеге 

енуінің нәтижесінде ауаның гигиеналық қасиеттерін қамтамасыз етудің ең 

оңтайлы құралы болып табылады. Қолданылатын тәсілі бойынша ауаның 

орын ауысуын табиғи және механикалық (жасанды) желдетуге бөледі. 

Қолданылуы бойынша желдету ағынды, суырынды және ағынды- суырынды, 

ал қызмет ету орны бойынша – жалпы және жергілікті болып бөлінеді. 

Ағынды желдету ауаның берілуі үшін, ал суырынды – оны жою үшін 

қолданылады.  
Жұмыс жүргізілген зертхана жергілікті ағынды-суырынды желдетумен 

жабдықталған. Ол ауа перделері түрінде жүзеге асырылады. Оларды ауаны 

ауа таратқыштармен еденнен төменнен жоғары қарай немесе жанындағы 

қабырғалардан беру арқылы тудырады. Ауа перделерін көрші зертханалар, 

жылытылатын және жылытылмайтын бөлмелерден келетін ластанған ауаның 

өтуін және басқа да жағдайлардың алдын алу үшін пайдаланады. Бөлмеге 

сырттан суық ауаның келуін болдырмау үшін ауалы-жылулық перделер 

жасайды. 
Жергілікті суырынды желдету ластанған ауаны тікелей улы бөлінділердің 

түзілу көзінен жоюға арналған.Тәжірибені жүргізу барысында қышқылдар, 

сілтілер мен иісі бар органикалық заттар қолданылатындықтан, желдетудің 

ұйымдастырылуы қалыпты еңбек жағдайларын ұйымдастырудың міндетті 

жағдайы болып табылады. Төменде суырынды шкафтың есептелуі 

келтірілген. 
 
3.5 Суырынды шкафтың есептелуі 

 
Суырынды шкафтың өлшемдері: ұзындығы l = 1,8 м; ені b = 0,9 м; биіктігі 

h = 2 м. Жұмыстық ойықтың ауданын келесі формуламен анықтаймыз: 
 

                   F ойық = b1 · h1,                                               
мұндағы b1 – жұмыстық ойықтың ені; 
h1 – ашық ойықтың ең жоғарғы мүмкін биіктігі. 
   F ойық = 0,6 · 0,3 = 0,18 м2.          (3.5)                                 
Шкафтан сорылып шығарылатын ауаның көлемі: 
 
V сор. = 3 600 · F ойық · ω,     (3.6)                                            
 
 мұндағы ω – шкафтың жұмыстық ойықтарындағы ауаның орташа 

жылдамдығы, м/с. 
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               V сор.. = 3 600 · 0,18 · 1 = 648 м3/ч.                                                
ПӘК 0,7-0,8 болатын ЦУ-70 типті төмен қысымды ( 100 мм. сын. бағ. 

дейін) ортадан тепкіш желдеткіштерді таңдау ұсынылады.  Желдеткіштің 

қабылданған ПӘК бойынша жойылатын ауаның көлемі үшін номері, 

қозғауыштың айналым саны және қуаты бойынша сәйкес келетін 

желдеткіштер таңдап алынады. 
Тартқышты тудыруға арналған қозғауыштың қуаты: 
 

                  N = 
тж

сор HV
 



1026003
,        (3.7)                             

 
 мұндағы H – ауаның толық қысымы, мм.сын.бағ; 
        η ж – сипаттамаары бойынша қабылданатын желдеткіштің ПӘК; 
        η т – тасымалдау ПӘК. 

                   N = 
17,01026003

760648


  = 1,9 кВт.         (3.8)             

Электр қозғауыштың белгіленген қуаты: 
                   N б = N · K қ,                                                        
 
мұндағы N – қозғауыш білігіндегі қуат, кВт; 
       K қ – желдеткіштердің қуат қорының коэффициенті. 

     Онда электр қозғауыштардың қуаты тең болады:  
                     

N б = 1,9 · 1,2 = 2,38 кВт.          (3.9)                                                  
 
Суырынды шкафтың көлемі: 
 
                     V с.ш. = l · b · h       (3.10)                                           
 
                      V с.ш. = 1,8 · 0,9 · 2 = 3,24 м3.      (3.11)                     
Бір сағаттағы ауа алмасуының еселенуі: 
                       

                          К = 
..

.

шс

сор

V
V

,          (3.12)                                            

 

                        К = 
24,3

648  = 200.        (3.13)                                        

Дипломдық жұмысты жүргізу барысында ағынды-суырынды желдетуден 

басқа жалпы алмасушы желдету жүзеге асты. 
 
3.6  Химиялық заттармен уланған кезде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
 
Зертханаларды жобалаудың санитарлық нормалары жұмыс аймағындағы 
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ауа құрамындағы булар, шаңдар, аэрозольдардың шекті мүмкін 

концентрациялары түріндегі гигиеналық нормативтерді бекітеді . 
Химиялық заттармен уланудың алдын алудың тиімді шарасы қондырғыны 

аспирациялау болып табылады. Аспирация кезінде суырынды ауа жүргішпен 

жалғанған жабық жерде бәсеңдік пайда болады, соның нәтижесінде ластанған 

ауа мен газдардың сыртқа шығуын болдырмайды. Улы бөлінділерді олардың 

түзілу жерінен тікелей сорып алу үшін жергілікті суырынды желдету 

қолданылады. 
Жұмыс суырынды шкафта жүргізілді. Жұмыс барысында мырыш тотығы 

және  оның тұздары, органикалық заттар, қышқылдар және сілтілермен жұмыс 

кезінде респираторлар немесе мәрлі дәкелер, мақта матадан жасалған арнайы 

киімдер, резинадан жасалған немесе хлорвинилді қолғаптар, жеңдер, 

жапқыштар түрінегі жеке қорғаныш құралдары қолданылды 
 
 
    3.7. «Еңбекті қорғау» бөлімі бойынша қорытынды 

 
Жұмыста зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың талдануы және 

ұйымдастыру шаралары, техникалық шаралар, жарылыстың алдын алу 

шаралары, электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету, желдетуді ұйымдастыру, 

химиялық заттармен уланғанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жұмыс орнын 

жарықтандыруды ұйымдастыру, санитарлық-гигиеналық шаралар, өртке 

қарсы шаралар қарастырылды. 
     Жасанды жарықтандырудың есептелуі берілді. Зертханадағы 

жарықтандыру жұмысшы ұзақ уақыт барлық үрдістерді көзіне күш түсірмей 

бақылай алатындай болуы қажет.Ұйымдастыру шаралары және техникалық 

шаралардың ішіндегі ең маңыздысы зертханалар мен өндірістік орындарды 

жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы техникалық 

құралдармен жабдықтау болып табылады.Жұмыс суырынды шкафта 

жүргізілді және жұмыс барысында қорғасын тотығы және  оның тұздары, 

органикалық заттар, қышқылдар және сілтілермен жұмыс кезінде 

респираторлар немесе мәрлі дәкелер, мақта матадан жасалған арнайы киімдер, 

резинадан жасалған немесе хлорвинилді қолғаптар, жеңдер, жапқыштар 

түрінегі жеке қорғаныш құралдары қолданылды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

1. Белгілі өнеркәсіптік мономерлер қасиеттеріне терең талдау жүргізілді 

және құрылымдық қалыптастырушы және биоцидтік қасиеттері бар жаңа 

поли-ПАВ (флокулянт) синтезі үшін келесідей мономерлер таңдалынып 

алынды:  N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорид (ДМДААХ) және N-[(3-
диметиламин) пропил] метакриламид (ДМАПМА).   

2. Инициатордың қатысуымен радикальды сополимерлеу әдісі арқылы 

жаңа поли-ПАВ синтезделді. Түрлі мольдік құрамы бар  

ДМДААХДМАПМА сополимерлері коррозиялық-қауіпті микроағзаларға, 

соның ішінде сульфатты азайтатын бактерияларға қарсы флокуляциялық, 

құрылымдық қалыптастырушы және биоцидтік қасиеттері бар. 
3. ИК- және кондуктрометриялық титрлеу әдістері арқылы синтезделген 

ДМДААХДМАПМА сополимерлерінің мольдік құрамдары мен 

құрылымдары анықталды.    
3. Синтезделген сополимерлерінің мольдік құрамдарына және 

таңдалынған мономерлер жұбының реакциясының шығуына және 

жылдамдығына әсер ететін түрлі факторлардың (сополимерлеу реакциясының 

температурасы мен ұзықтығы, инициаторлар мен мольдердің 

концентрациясы, бастапқы мономерлер қоспасының мольдік құрамы)  ықпалы 

зерттелінді;   
4. Флокуляциялық қасиеттерін алдын ала зерттеу ДМДААХДМАПМА 

сополимерлерінің флокуляциялық әсерінің бар екенін көрсетті. Сондықтан кен 

байыту зауыттарында полиметалл кендерінің флотациялық шоғырлану 

үдерісінің қалдықтарынан ағынды суларды тазарту үшін флокулянттар 

ретінде пайдаланылуы мүмкін.    
Қойылған міндеттердің орындалуын бағалау. Зерттеу жұмысы бойынша 

алға қойылған міндеттер толығымен орындалған. Радикальды сополимерлеу 

әдісі арқылы жаңа поли-ПАВ – түрлі  мольдік құрамы бар 

ДМДААХДМАПМА сополимерлері синтезделді.  
Синтезделген сополимерлер флокуляциялық әсерінің бар екендігі 

белгіленді және олар табиғаттың түрлі бөліктерінде ағын суларды зиянды 

заттардан тазарту үшін қолданылу мүмкіндігі анықталды.  
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