






АҢДАТПА 

  

 Дипломдық жұмыстың көлемі 31 беттен тұрады, 7 сурет, 1 кесте, 40 әдеби 

дереккөз келтірілген. 

 Түйін сөздер: акрил қышқылы, гидрогель, полимерлі композит. 

 Жұмыстың мақсаты: Ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылатын 

Таган кен орнының бентонит сазы, агар-агар және 2-гидроксиэтилакрилат 

негізінде алынған торлы полимерлі ылғал сіңіргіштерді синтездеу және 

олардың қасиеттерін зерттеу.  

 Жұмыстың міндеттері: 

 1. Таған бентонит саздарының модификациясын жүргізу және олардың 

сипаттамасын анықтау; 

 2. Акрил қышқылының туындылары негізінде жаңа полимерлі ылғал 

сіңіргіштерді анықтау; 

 3. Синтезделген ылғал сіңіргіштердің сипаттамаларын анықтау; 

 Зерттеу әдістері: Рентгендік құрылымдық талдау, Сало әдістемесі, 

гравиметриялық әдіс. 

 Алынған нәтижелер: 

 1. Рентгендік құрылымдық талдау арқылы Таған кен орнының сазының 

сипаттамалары анықталды.  

 2. 3-Метакрилоксипропилтриметоксисиланмен (МПТМС) әрекеттесуімен 

Таған бентонит сазының модификациясы жүргізілді.  

 3. 2-Гидроксиэтилакрилат пен агар-агар сополимері негізінде торлы 

гидрогельдер  синтезделінді. 

 4. 2-Гидроксиэтилакрилат, агар-агар  және бентонит сазы интеркаляциялық 

полимеризация негізінде жаңа полимерлі композит алынды. 

 

 Практикалық қолданылуы: биотехнологияда, ауыл шаруашылығында. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Объем дипломной работы составляет 310 страниц, представлено 7 

рисунков, 1 таблица, 40 литературных источников. 

 Ключевые слова: акриловая кислота, , гидрогель , полимерный композит. 

 Цель работы: Синтез и исследование свойств сетчатых полимерных 

влагосорбентов, полученных на основе бентонитовой глины, агар-агара и 2-

гидроксиэтилакрилата Таганского месторождения, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. 

Задачи: 

1. Модификация таганских бентонитовых глин и определение их 

характеристик; 

2. Идентификация новых полимерных влагосорбентов на основе 

производных акриловой кислоты; 

3. Определение характеристик синтезированных влагосорбентов; 

Методы исследования: Рентгеноструктурный анализ, метод Сало, 

гравиметрический метод. 

Полученные результаты: 

1. Характеристики глины Таганского месторождения определены 

рентгеноструктурным анализом. 

2. Проведена модификация Таганской бентонитовой глины взаимодействием с 

3-Метакрилоксипропилтриметоксисиланом (МПТМС). 

3. Сетчатые гидрогели были синтезированы на основе 2-гидроксиэтилакрилата 

и сополимера агар-агара. 

4. На основе интеркаляционной полимеризации 2-Гидроксиэтилакрилата, агар-

агара и бентонитовой глины получен новый полимерный композит. 

Практическое применение: в биотехнологии, в сельском хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANNOTATION 

 

The volume of the thesis is 30 pages, 7 figures, 1 table, 40 literary sources are 

presented. 

Keywords: acrylic acid, biomass, sorbent 

The purpose of  work: Synthesis and study of the properties of network 

polymeric moisture sorbents obtained on the basis of bentonite clay, agar-agar and 2-

hydroxyethyl acrylate of the Tagansky deposit, used in agricultural production. 

Tasks of works:  

1. Modification of Taganka bentonite clays and determination of their 

characteristics; 

2. Identification of new polymeric moisture sorbents based on acrylic acid 

derivatives; 

3. Determination of the characteristics of the synthesized moisture sorbents; 

Research methods: X-ray diffraction analysis, Salo method, gravimetric 

method. 

The obtained data: 

1. The characteristics of clay from the Taganskoye deposit were determined by 

X-ray diffraction analysis. 

2. Modification of Taganskaya bentonite clay by interaction with 3-

methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPTMS) was carried out. 

3. Reticulated hydrogels were synthesized based on 2-hydroxyethyl acrylate and 

agar-agar copolymer. 

4. Based on the intercalation polymerization of 2-hydroxyethyl acrylate, agar-

agar and bentonite clay, a new polymer composite was obtained. 

Practical application: in biotechnology, in agriculture. 
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КІРІСПЕ 

 

Тақырыптың өзектілігі. Ауыл шаруашылығындағы құрғақшылық және 

де еліміздегі құрғақшылыққа бейім аймақтарды ылғалмен қамтамасыз ету әлі 

күнге дейін өзекті мәселердің бірі болып саналады. Қазіргі уақытта 

химиктердің алдында тұрған барлық мәселелердің ішінде ең маңыздысы арзан 

бастапқы өнімдерден, негізінен табиғи материалдардан және қарапайым 

органикалық заттардан қосылыстар алу болып табылады. Осылайша, өзара 

байланысқан құрылымды ылғал ұстайтын қабілеті бар жаңа перспективті 

полимерлі ылғал сіңіргіштерді жасау, аймақтарда ылғалмен қамтамасыз етуді 

арттыруға және сәйкесінше топырақ құнарлылығын арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Соның ішінде табиғи материалдар ретінде акрил қышқылының 

туындылары жоғары өнімділік қасиеттері мен қолданылуының кең спектрі бар 

жаңа полимерлі ылғал сіңіргіштерді алуға мүмкіндік береді. Яғни, соның 

нәтижесінде топырақтың су және физикалық қасиеттерін жақсарту тұқымның 

өнгіштігін арттырады, өсімдіктердің даму қарқындылығын, олардың ылғал 

тапшылығына және құрғақшылыққа төзімділігін арттырады, шығымдылықтың 

жоғарылауына әкеледі және топырақтың құнарлы бөлігінің шайылып кетуіне 

жол бермейді.  

Болашақта алынатын нәтижелерінде өсімдіктерді күтуге кететін 

шығындарды азайтатын, өсіп келе жатқан дақылдардың тіршілігін 

арттыратынын және өсімдіктерді әр түрлі қоспалармен қамтамасыз ететін көре 

аламыз.  

Практикалық маңызыдылығы. 

Жаңа полимерлі ылғал сіңіргіштерді пайдалану жерді құрылымдауда және 

ылғалмен қамтамасыз етуде түбегейлі серпіліс жасауға мүмкіндік берді. 

Осылайша, полимерлі ылғал сіңіргіштер өсімдіктерді күтуге байланысты 

шығындарды азайтуға, олардың өмір сүруін арттыруға, сонымен қатар 

өсімдіктерді жақсы өсу мен дамуды қамтамасыз ететін әртүрлі қоспалармен 

қорғауға мүмкіндік береді. Суару немесе жаңбыр кезінде олар топырақтағы 

суды байланыстырады, бұл оның топырақтың терең қабаттарына түсуіне жол 

бермейді [1-4]. 

Жұмыстың мақсаты:  

Жаңа гидрогельдерді қолдану негізінде олардың топырақ құрылымы мен 

өсімдік биомассасына әсерін зерттеу болып табылады. Ауыл шаруашылығы 

өндірісінде қолданылатын Таган кен орнының бентонит сазы, агар-агар және 2-

гидроксиэтилакрилат негізінде алынған торлы полимерлі ылғал сіңіргіштерді 

синтездеу және олардың қасиеттерін зерттеу.  

 

 

 

 

 



  

 

 

ӘДЕБИ ШОЛУ 

 

 

1.2. Акрил қышқылының туындыларының негізгі қасиеттері мен 

полимерлері 

 

Акрил қышқылының туындылары негізінен алынатын полимерлер құнды 

қасиеттеріне байланысты қазіргі заманғы техникада кеңінен қолданылады.  

Соның ішінде, акрил қышқылы көптеген өнеркәсіптік және тұтынушылық 

өнімдер үшін шикізат ретінде маңызды полимер болып табылады. 

Акрил қышқылының әлемдік нарығының көлемі өсіп келеді. Қазіргі таңда, 

өте сіңіргіш полимерлер үшін акрил қышқылына сұраныс артады деп күтілуде 

[5]. Акрил қышқылының төмен уыттылығы оның коррозиялық сипатына 

байланысты. 

Суда еритін полимерлер мен полиэлектролиттер дисперсті жүйелерді 

құрылымдаушы және тұрақтандырғыш ретінде кеңінен қолданылады. Көбінесе 

осы мақсаттар үшін полимерлі қышқылдар және олардың туындылары түрінде 

акрил қосылыстары қолданылады. Кәдімгі полимерлерден айырмашылығы, 

полимерлі электролиттерді қолдану бейтараптандыру дәрежесін және 

ерітіндінің иондық күшін өзгерту арқылы олардың ерітінділерінің тұтқырлық 

қасиеттерін кең көлемде өзгертуге мүмкіндік береді. Акрил қышқылын тазарту 

кезінде ол полимерленеді және бұл сұйық фазаға қарағанда газ фазасында 

тезірек жүреді, өйткені синтезде қолданылатын полимерлеу ингибиторлары – 

гидрокинон, метилгидрокинон, фенотиазин, метилен көк және басқалары – газ 

фазасында қышқылды тұрақтандыру үшін қажет болғаннан аз мөлшерде 

болады [6]. 

Акрил қышқылы пероксидтер мен азоқосылыстардың қатысуымен 

радикалды механизм бойынша оңай полимерленеді. Процесс сұйылтылған сулы 

ерітінділерде жүзеге асырылады. Жаппай полимерлеуді жүргізу реакцияның 

жоғары экзотермиялық әсеріне және жарылыс мүмкіндігіне байланысты қауіпті 

болып келеді. Қағаздың арнайы сорттарын сіңдіру үшін, сондай-ақ 

флокулянттар ретінде акрил қышқылының полимерлері мен сополимерлері 

қолданылады  

Осындай бағалы полимерлерді алудың қарапайым тәсілдерінің бірі – 

радикалды сополимерлеу әдісі. Бұл әдіс салыстырмалы түрде қарапайым; 

мономердің табиғатын, реакция ортасын және сополимердің құрамын өзгерту 

арқылы алынған полимер өнімдерінің құрылымы мен қасиеттерін басқаруға 

болады. Ең жиі қолданылатын көптеген мономерлердің радикалды 

сополимерлену процестері көптеген ғылыми еңбектерде көрсетілген. Жаңа 

жүйелердің сополимерленуін қарастырған кезде, әдетте, таңдалған шарттарда 

олардың салыстырмалы реактивтілігін бағалайды. Олардың салыстырмалы 

әрекеттерінің мәндері анықтамалық деректер ретінде пайдаланылады және олар 

басқа параметрлерін әрі қарай сипаттауға мүмкіндік береді [7]. 



  

 

 

Негізінен,  өзара байланысқан құрылымды ылғал ұстайтын қабілеті бар 

жаңа перспективті полимерлі ылғал сіңіргіштер ретінде біз жалпылай оны 

сорбент ретінде қарастырамыз. Оның құрамында, сорбент құрамында 

акриламид, N,N'-диметилакриламид және акрил қышқылы негізіндегі 

полимерлі матрица және толтырғыш – бентонит бар [8]. 

 

 

1.2 Акрил қышқылының туындылары негізінде жаңа суперсорбентті 

полимерлері 

 

Өзара байланысқан құрылымды ылғал ұстайтын қабілеті бар жаңа 

перспективті полимерлі ылғал сіңіргіштерді біз суперсорбенттер деп 

қарастырсақ болады. Суперсорбентті полимерлер бұл судың немесе сулы 

ерітінділердің көп мөлшерін сіңіруге және сақтауға қабілетті үш өлшемді 

полимерлі желілер болып саналады. Бұл полимерлердің маңызды ерекшелігі-

олардың суды салыстырмалы түрде қысқа мерзімде сіңіруге қабілетілігін 

айтамыз [9].  

Құрғақ топырақтарға арналған сорбент құрамында акриламид, N,N'-

диметилакриламид және акрил қышқылы негізіндегі полимерлі матрица және 

толтырғыш - бентонит бар. 

 
 

 

Полимер матрицасының қатынасы:бентонит 1:0,05-тен 1:1 массалық 

үлесіне дейін құрайды. Айқас байланыстырушы агент ретінде 0,7-0,9 

бейтараптандыру дәрежесі бар калий мен аммоний сілтілерінің қоспасымен 

бейтараптандырылған полисахаридтердің винил туындысы және акрил 

қышқылы пайдаланылады. Өнертабыс топырақтың жоғары температурасында 

жоғары ылғал ұстайтын сорбент алуға мүмкіндік береді [10]. 

Табиғи полимерлердің көмегімен жасалған суперсорбенттер қоршаған 

ортаға оң әсеріне байланысты кеңінен зерттелуде. Олар негізінен полисахаридті 

гидрогельдерге негізделген және олардың маңызды артықшылығы-

биологиялық ыдырау болып табылады. Жаңа полимерлі ылғал сіңіргішті өнім 

400 г/г артық судың тепе-тең сіңуін қамтамасыз ете отырып, сумен 

байланысқан кезде көлемді гельдер түзуге қабілетті. Бұл ерекше полимерлі 



  

 

 

материалдар гидрофильді фрагменттері бар әлсіз тігілген тізбектерден тұрады, 

бұл суды өз салмағынан мың есе көп мөлшерде сақтауға мүмкіндік береді [11]. 

Әдебиеттерге сүйенсек, биологиялық ыдырайтын суперсорбентті 

полимерлер саласындағы ең соңғы зерттеулер целлюлоза негізіндегі 

полимерлердің синтезі мен модификациясына бағытталған. Көптеген 

ерітінділерде целлюлоза немесе модификацияланған целлюлоза тізбектері 

акрил мономерлерімен айқастырып, егіледі [12]. 

Бұл тәсілге деген үлкен қызығушылық біздің назарымызды басқа табиғи 

полисахаридке, яғни, крахмалға аударды. Целлюлоза негізіндегі 

суперабсорбенттерден айырмашылығы, крахмал негізіндегі суперабсорбенттер 

өте аз зерттелген [12]. 

Өнеркәсіпте қол жетімді көптеген суперабсорбенттер синтетикалық 

полимерлерден, негізінен винил мономерлерін, атап айтқанда акрил немесе 

метакрил қышқылының туындыларын сополимерлеу арқылы алынады. 

Сондықтан суперабсорбенттер нарығында ұзақ уақыт ыдырайтын мұнай 

негізіндегі синтетикалық полимерлер басым болып келеді, ал бұл сәйкесінше 

қоршаған ортаға теріс әсер етеді [13]. 

Табиғи материалдар ретінде өсімдік майлары мен целлюлозаның акрил 

туындыларын пайдалану жоғары өнімділік қасиеттері мен қолдану аясының кең 

ауқымы бар төзімді биополимерлерді алуға мүмкіндік береді. Өсімдік майлары 

мен целлюлоза негізіндегі биожаңартылатын көміртегі жоғары акрилат 

шайырларының сипаттамалары өнеркәсіптік қолдану үшін жарамды болып 

саналады, ал олардың рөлі әлі күнге дейін бағаланбай келеді [13]. 

Акрил қышқылы, акрил қышқылының туындылары немесе олардың 

қоспалары әдетте полимерлер ретінде тұтынылатын көптеген өнеркәсіптік 

мақсаттарға ие.  Акрил қышқылы және оның туындылары бояулар мен лактарға 

арналған акрил эмульсияларын өндіруде, маталар мен былғарыны сіңдіруде, 

полиакрилонитрилді талшықтар мен акрил каучуктарының шикізаты ретінде, 

құрылыс қоспалары мен желімдер үшін қолданылады. Акрил қышқылының 

едәуір бөлігі суперабсорбенттер өндірісінде де қолданылады. Полимерлерді 

өндіруде акрил және метакрил қышқылдарының күрделі эфирлері, негізінен 

метил эфирлері − метилакрилат және метилметакрилат кеңінен пайдаланылады 

[14]. 

  

 

1.3. Акрил негізінде алынатын ылғал сіңіргіш гидрогельдерді алу  

 

 Қазіргі уақытта жаһандық климаттың өзгеруіне байланысты топырақта 

ылғалды ұзақ уақыт бойы жинақтау және сақтау қабілеті бар табиғи және 

синтетикалық гельдер негізінде полимерлі композиттерді алу маңызды міндет 

болып табылады [15]. Химиялық айқаспалы гидрогельдерді екі функционалды 

кросс-байланыстырушылардың қатысуымен төмен молекулалы мономерлерді 

радикалды полимерлеу арқылы алуға болады. Ылғал сорбенттер үлгісін алу 

үшін хитозанның, акрил қышқылының және оның туындыларының табиғи 



  

 

 

полимеріне негізделген полимерлі гельдер мен өзара ену торлары таңдалды. 

Айта кететін болсақ, хитозан − бұл табиғи аминосахарид, яғни ол суда еритін 

органикалық қосылыстармен байланыса алатын сутегі байланысын құруға 

қабілетті негізгі сипаттағы катионды полимерлерге жатады. Айтарлықтай, 

хитозан қоршаған ортаны ластамайды, себебі, ол тұрақты жаңартылатын 

шикізат көздерінен алынған биоыдырайтын полимер болып келеді [16]. 

Дегенмен, хитозан негізіндегі гидрогельдерді дайындауда оның суда 

ерігіштігінің төмендігіне байланысты қиындықтар жиі туындайды,алайда 

оларды бейорганикалық немесе органикалық қышқылдардың сулы 

ерітінділерінде хитозанды еріту арқылы оңай жеңуге болады, соның 

нәтижесінде амин топтары протонданып, полимер тұзы түзіледі [17]. 

 [18] жұмыста акрил қышқылының туындылары негізіндегі 

гидрогельдерді және хитозан мен синтетикалық мономерлер негізіндегі өзара 

ену торларын синтездеудің оңтайлы шарттары табылды. Еріткіш табиғатының 

ісіну қабілетіне әсерін анықтау үшін судағы және этанолдағы үлгілердің ісіну 

коэффициентінің критикалық мәндері анықталды. Ісіну коэффициенті 

гравиметриялық әдіспен анықталады. Этил спиртіндегі ісіну коэффициенті 

сумен салыстырғанда аз екендігі көрсетілген, бұл еріткіштің төмен 

полярлығымен байланысты болғаны дәлелделді. 

 Ылғал сіңіретін полимерлі гидрогельдер – акрилатты табиғаттың сирек 

байланысқан гидрофильді полимерлі материалы болып келеді. Ісіну кезінде 

олардың көлемі бірнеше рет ұлғаяды, суды сіңіру қабілеті жоғары,сонымен 

бірге олар кептіру мен ісінудің бірнеше циклі кезінде тұрақты болады [19]. 

 Топырақтың тамыр жайылатын қабатына гель бөлшектерін енгізгенде 

агрегатаралық кеңістікте орналасады және ылғал түскен кезде ісінеді,бұл 

өңделмеген топырақтағы көрсеткіштермен салыстырғанда ылғалдылықтың 

өсуін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде су балансы оңтайландырылып, 

өсімдіктердің өсуіне және дамуына қолайлы ылғалмен қамтамасыз ету 

жағдайлары жасалады. Гидрогельдегі судың негізгі бөлігінің потенциалы 4,2 > 

pF > 2,0 (биологиялық қол жетімді ылғалды сипаттайтын мәндер) және оны 

өсімдіктер тиімді пайдаланады. Кептіру кезінде абсорбент бастапқы 

кристалдық түріне оралады және келесі ылғалдану кезінде жаңа циклге дайын 

болады. Бірнеше жылдар бойы ылғалдың сіңуі мен қайтарылуының циклдік 

сипаты полиакриламидті типті гидрогельдерге тән, сондықтан оларды 

ауылшаруашылық қызметінде пайдалану ең қолайлы болып саналады [20]. 

 Гидрогельдерді пайдаланған кезде су және тыңайтқыштар (топырақ 

ерітіндісі түрінде) өсімдіктердің тамыр жүйесінің аймағында сақталады және 

оларды қоректендіреді. Көптеген адамдар гидрогельдер тамыр аймақтарындағы 

ылғалдың мөлшерін көбейтетінін айтады, ол суару кезіндегі ұзақ аралықтарды 

білдіреді [21]. Ылғалсыйымдылық топырақтың құрылымына, гидрогель түріне 

және бөлшектердің мөлшеріне (ұнтақ немесе түйіршіктер), топырақ 

ерітіндісінің рН-ына байланысты болып келеді. 

 Ғалымдардың зерттеулерінің нәтижелері [22] гидрогельдер топырақтың 

гидрофизикалық қасиеттері мен су режимін бақылаудың ең қуатты 



  

 

 

синтетикалық құралдарының бірі екенін көрсетті. Топырақ массасынан 0,10-

0,25% полимерлі гельдердің дозалары оның тығыздығын 1,2−1,5 есе 

төмендетеді,бұл қосымша кеуектілікті тудырады және жалпы ылғал 

сыйымдылығын 23−25% қарсы 30−40% дейін арттырады. 

Шетелдік басылымдарда [33−25] топырақтың субстраттарын 

синтетикалық гидрофильді гельдермен топырақ массасының 0,1-0,3-тен 0,5%-

ке дейінгі препараттарының дозаларында өңдеу тұқымның жақсы өнуіне ықпал 

етіп, дақылдардың өсуін ынталандырып, сонымен қатар олардың өнімділігін 

30-40% артқаны туралы жарияланған. Aquasorb (SNF s.a.s., Франция) суды 20 

минутта 50%, 120 минутта 100% сіңіретіні анықталды [26]. 

 Адсорбция көлемі 1 кг құрғақ полимерге 30-дан 500 литрге дейін 

өзгереді. Мұндай су сіңіру қабілеті 4−5 жыл бойы тиімді сақталуы мүмкін, ал 

топырақ пен полимер арасындағы су алмасудың қайтымды сипаты болады. 

Гидрогельдер су ресурстары шектеуші фактор болып табылатын 

аймақтарда, өсімдіктерді өсіруге арналған қосымша қоспалар ретінде 

пайдаланылады.Супер сіңіргіш полимерді қолдану құрғақшылықтың әсерін 

жояды және өсімдіктерде құрғақшылыққа төзімділіктің дамуына ықпал 

етеді[27]. Гидрогельдерді қолдану суару санын едәуір азайтады, әсіресе бұл 

күрделі құрылымы бар топырақтар үшін тиімдірек [28,29]. 

Ритин-7 ‒ бұл полиакриламидтің өзара байланысқан сополимері, 

иондаушы сәулеленудің сыртқы әсерінен синтезделеді және негізінен мұнай 

өндіру өнеркәсібінде қабаттардан мұнайдың беруін арттыру үшін 

қолданылады.Гидрогельдің химиялық құрамы: С - 10%; N - 4,6%; O2 - 16,5%; 

Cl - 1,03%; К - 27,1%; Na - 37%.Ол өсімдік шаруашылығында да қолданылады: 

1 г гидрогель шамамен 300 мл суды сақтайды, өсімдіктер үшін ылғалдың қол 

жетімділігі − 95 % құраса, топырақтағы өнімділік − 5 жылға дейін жалғасады 

[30]. 

Жалпы бұл жұмыстың негізгі мақсаты бидай өсімдіктерінің сумен 

қамтамасыз етілуіне, азотпен қоректенуіне байланысты гидрогельдің тиімділігі 

мен әртүрлі типтегі топыраққа қолданған суперсіңіргіштерді салыстыру болды.  

Тәжірибе учаскесінің агрохимиялық сараптамасы далалық тәжірибе әдісі 

бойынша жүргізілген [31].Топырақ сынамалары топырақ бұрғысы арқылы 

егістік қабатының тереңдігінен алынып, қышқылдық (тұз сығындысының рН) 

ГОСТ 26483-85 бойынша потенциометриялық әдіспен, аммоний азотының 

мөлшері N-NH4 - ГОСТ 26489-85, нитрат азоты - ГОСТ 26951-86,фосфор мен 

калийдің жылжымалы нысандары — Кирсанов бойынша (ГОСТ 26207-91), 

ылғалдылық - ГОСТ 28268-89 бойынша анықталған болатын.  

Деректер бойынша, егер су қажетті мөлшерде болса, белсенді дамып келе 

жатқан өсімдіктердің бетінде бөлінетін энергияның едәуір бөлігі 

транспирацияға жұмсалады [32]. Булану қарқындылығына көптеген факторлар 

әсер етеді (булану бетінің температурасы, топырақтың ылғалдылығы, ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы, диффузия коэффициенттері және ауаның 

турбулентті араласуы).Өсімдіктер арқылы өтетін сіңірілген судың көп бөлігі 

минералды заттарды тасымалдайды жәнежапырақтардың саңылаулары  арқылы 



  

 

 

атмосферада буланып кетеді. Ылғалдың жетіспеушілігінен, саңылаулар 

жабылып, транспирацияның төмендеуі орын алады, бұл өсімдіктердің қурап 

қалуына әкеледі [31,32]. 

Сулы және басқа орталарды қоюландыру үшін ең кең және тиімді 

қолданылатын жоғары молекулалы суда еритін акрилді полиэлектролиттерді 

дайындау негізінен екі әдіспен жүзеге асырылатыны көрсетілген:  

1) мономерлердің винил туындыларын полимерлеу және сополимерлеу 

және  

2) сызықтық полимерлердің функционалды топтарының полимер-аналогты 

химиялық түрленулері.  

Сополимеризация - бұл екі немесе одан да көп түрлі мономерлердің 

бірлескен полимерленуінің тізбекті процесі, бұл тізбек макромолекулаларында 

бастапқы мономерлердің буындары бар жоғары молекулалық қосылыстардың 

(сополимерлер) түзілуіне әкеледі. Қажетті қасиеттері бар полимерлерді 

мақсатты түрде синтездеудің кең мүмкіндіктеріне және негізгі өнеркәсіптік (ірі 

тоннажды) мономерлердің шектеулі саны негізінде полимерлік материалдар 

ассортиментін кеңейтуге байланысты сополимерлеудің ерекше практикалық 

маңызы бар. Табиғаты әртүрлі мономерлердің комбинациясын өзгерту арқылы, 

сополимерлердің макромолекулаларындағы мономер бірліктерінің 

арақатынасы мен таралуын өзгерту арқылы полимерлі материалдардың жылу 

және ыстыққа төзімділік, серпімділік, беріктік, адгезия, мөлдірлік, 

Вулканизация қабілеті, еріткіштерге төзімділік, ион алмасу қасиеттері және т.б. 

сипаттамаларын бақылауға болады [33]. 

Сонымен қатар, жүргізілген зерттеулер барысында Таган кен орнының 

бентонит саздарының құрамының, құрылымының және қасиеттерінің 

трансформациясы анықталды. Бентонит сазының негізгі құрамдас бөлігі (70-

95%) монтмориллонит, 2:1 смектиттік топтың  минералы болып келеді. Оның 

құрылымы екі тетраэдрлік парақтан және олардың арасында қоршалған 

орталық октаэдрлік парақтан тұрады (3 сурет). Монтмориллониттер ісінген 

құрылыммы, октаэдрлік пластиналардағы изоморфты алмастырулардың 

көптігімен және 2 кестеде көрсетілгендей, әдетте қалыпты жағдайда 

гидратталған антииондармен (Na+, Ca2+, Mg2+ және т.б.) қабатаралық кеңістікті 

толтырумен сипатталады [34,35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 

  

 

2.1 Зерттеу объектілері мен әдістері 

Топырақ − сыртқы жағдайлардың: жылу, су, ауа, өсімдіктер мен жануарлар 

организмдерінің, әсіресе микроаңзалардың жиынтық әсерінен пайда болған жер 

қыртысының құнарлы беткі қабаты. Микроағзалар топырақтың ең негізгі 

қасиетін − құнарлылықты дамытуға ықпал етеді.  

Негізгі зерттеу нысаны ретінде Сәтбаев университеті корпустарының 

бірінің үй жанындағы аумағының жер учаскесінен 30-40 см тереңдіктен 

іріктелген топырақ (горизонт 1) пайдаланылды.  

Топырақтың құндылығын жақсартатын Таган кен орнының бентонит 

саздары мен агар-агар (А-А) және гидроксиэтилакрилат негізінде алынған  

полимерлі композит атқарады. 

 

 

2.1.1 Бастапқы заттардың сипаттамалары мен зертеуде қолданған 

әдістер 

 

2-Гидроксиэтилакрилат  (ГЭА), «Aldrich Chemical Co.» (АҚШ) (96%) 

Калий персульфаты (K2S2O8)  – полимеризацияның инициаторы, «х.ч.» 

(99,9%).  

Натрий персульфаты (Na2S2O8) − полимеризацияның инициаторы, «х.ч.» 

(99,9%).  

N,N´-метилен-бис-акриламид – тігу агенті «Aldrich Chemical Co.» (США) 

(АҚШ) (99%). 

Агар-агар − (А-А) табиғи полимер, «Algas Мarinas S.A. Algamar» (Чили).    

Бентонит сазы − Шығыс Қазақстан облысы Таған кен орнының 

модифицирленбеген (Na-формасы), «Алтай минералдары» ЖШС, ГОСТ 25795-

83. 

3-Метакрилоксипропилтриметоксисилан (C10H20O5Si) − (Dynasylan, 

MEMO, Evonik (Германия).  

Этил спирты, 90%, (Фармация 2010).  

Деионизацияланған су, тазалығы 99,99999991% (Завод специальных 

жидкостей и масел),  

Сірке қышқылы (ч.д.а) (ГОСТ 61-75). 

 

 

 2.2. Акрил қышқылы туындылары негізінде алынатын жаңа 

полимерлі ылғал сіңіргіштерді алуы  

 



  

 

 

2.2.1 ГЭА−агар-агар сополимері негізінде торлы гидрогельді 

полимерлердің синтезі 

 

Табиғи агар-агар және синтетикалық полимер 2-гидроксиэтилакрилат 

негізіндегі торлы гидрогельді полимерлер 2-гидроксиэтилакрилатты (ГЭА) 

агар-агардың сулы ерітіндісінде 50°C температурасында вакуумда инициатор – 

калий персульфаты (K2S2O8) және натрий персульфаты (Na2S2O8) жүйесі және 

айқас байланыстырушы агент – N,N´-метилен-бис-акриламид қатысуымен 

радикалды полимеризация арқылы синтезделді. Алдын ала агар-агардың 5% 

сулы ерітіндісі дайындалды. Ол үшін 250 мг агар-агарды 5 мл дистилденген 

суда ерітіп, 60°С температурада магнитті араластырғышта 300 айн/мин 

араластыру жылдамдығымен 20 минут қыздырылды. Содан кейін алынған 

ерітіндіге 2,5 мл 2-ГЭА, 0,04 г N,N´-метилен-бис-акриламид айқас 

байланыстырушы агент ретінде қосылды. Түзілген қосындыға 0,13 мл жаңадан 

дайындалған калий персульфатының (K2S2O8) және натрий персульфатының 

(Na2S2O8) ерітінділерін қосып, реакциялық қоспаның көлемі 25 мл-ге жеткізілді. 

Полимерлену процесі 50°C температурада 2 сағ. бойы жалғасты. Алынған 

үлгілер этил спиртімен шайылды. Содан кейін олар 2 күн бойы бірнеше рет 

сумен жуылды. 

 

  2.2.1 Бентонит  сазын тазартуы 

 

     Таған кен орнының бентонит сазы Сало әдісімен тазартылды. Судағы 

саздың 10% суспензиясы дайындалды, кесектер жойылғанша ағаш шпательмен 

мұқият араластырылды. Араластырған суспензия тұндыру процесі журу үшін 

2,5−3,0 минутқа қалдырылды, содан кейін тұндырылған суспензияның бір 

бөлігі сифон арқылы алынды. Ол үшін түтік 0,5−1 см тереңдікке суспензияға 

батырып ұсақ фракцияларды жинайды. Тұнбаға тағы бір неше рет су қуйып 

суспензияны мұқият араластырылғаннан кейін қайтадан 2,0−2,5 минутқа 

тұндыру үшін қалдырды. Тұнбаның үстіндегі су мөлдір болғанша бөлінген 

жұқа суспензияны алып тастап отырып декантацияны бір неше рет қайталады. 

Тазартылған бөлікті дәл осындай әдіспен өңдеді, тек алдында суспензияны 2 

мин шамасында декантация журу үшін тундырып отырды. Осы процессті 3 рет 

қайталады.  

Центрифуга көмегімен декантацияланған ерітінділерден сазды бөліп алды. 

Содан кейін тұнба тұрақты салмаққа жеткізгенше 50°C температурада 

вакуумды пеште кептіріледі.  

 

 

 

2.2.2 ГЭА−агар-агар−Таған кен орнының бентонит сазының 

сополимері негізіндегі торлы полимерлерлі гидрогельдердің синтезі 

 



  

 

 

1.2.1 тарауда сипатталғандай дайындалған агар-агардың 5%-ды сулы 

ерітіндісіне 250 мг мөлшеріндегі тазартылған бентонит сазы қосылды. 

Құрамында бентонит сазы мен агар-агар бар ерітінді 50°C температурада 400 

айн/мин жылдамдықта 20 мин бойы араластырылды. 2.2 тарауда сипатталған 

процедураға ұқсас агар-агар−бентонит сазымен 2-гидроксиэтилакрилаттін 

радикалды полимерленуі инициатор калий персульфаты (K2S2O8) және натрий 

персульфаты (Na2S2O8) жүйесінің және N,N´-метилен-бис-акриламид 

байланыстыратын агент қатысында сулы ерітіндіде вакуумда 50°С 

температурада жүргізілді. және. Басқа үлгілер ұқсас әдіспен алындыды. 

 

 

 2.2.3 Бентонит сазының модификациясы 

 

Таған кен орнының бентонит сазы 

метакрилоксипропилтриметоксисиланмен (МПТМС) модификацияланды. 

Бентонит сазының силанизациясы МПТМС-пен келесідей жүргізілді. 2,5 г 

МПТМС этанол мен ионсыздандырылған су қоспасында ерітілді, этанол мен 

ионсыздандырылған су сәйкесінше 70:30 (салм./салм.) қатынасында алынды. 

Ерітіндінің рН-і сірке қышқылымен реттелінді. 150 г ерітіндіге 2,5 г МПТМС 

салынды. Алынған қоспаларды алдын ала гидролиз журу үшін 1 сағатқа 

қалдырды. Дайындалған гидролизденген силан ерітіндісіне 10 г бентонит сазы 

қосылды. Алынған қоспаны 250 айн/мин жылдамдықпен SK-0330-PRO 

орбиталық шайқағышта 6 сағат бойы араластырды. Содан кейін центрифуга 

көмегімен силанизацияланған бентонит сазы ерітіндіден бөлінді. Реакцияға 

түспеген силанды жою үшін үлгілерді бірнеше рет этанолмен жуып, содан соң 

сазды центрифуга көмегімен бөліп алды. Алынған саз үлгілері тұрақты 

салмаққа дейін 50ºC температурада вакуумда кептіріліп, ұсақталды. 

 

 

2.2.4 Силанмен модификацияланған бентонит сазының негізінде 

полимеркомпозитті алу 

 

     2.2.3 болімінде көрсетілген әдістеме бойынша агар-агардың алдын ала 

дайындалған 5% су ерітіндісіне силанизацияланған бентонит сазы енгізілді. Ол 

үшін 250 мг агар-агарды 5 мл дистилденген суда ерітіп, магнитті 

араластырғышта (жылдамдығы 300 айн/мин) 60°C температурада 20 минут 

бойы қыздырылды. Содан кейін осы ерітіндіге 2,5 мл 2-ГЭА мен 0,055 г N,N´-

метилен-бис-акриламид және 0,13 мл-ден K2S2O8 мен Na2S2O8 жаңадан 

дайындалған ерітінділері қосылды. қосылды. Түзілген ерітіндінің көлемі 25 мл 

дейін жеткізілді. Полимерлеу процесі 50°C температурада 140 минут бойы 

жалғастырылды. Алынған үлгілер этил спиртімен жуылып, содан кейін бірнеше 

рет сумен шайылды. 

  

 



  

 

 

3  ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 

 

Шолуда гидрогельдерді құру және оларды ауылшаруашылық 

тәжірибесінде қолдану мүмкіндігі туралы мәліметтер қарастырылған. 

Экономистердің айтуынша, органикалық, экологиялық таза ауыл 

шаруашылығы саласындағы қаражат айналымы жылына 85-90 миллиард 

долларды құрайды. Биологиялық препараттарды жасаушылар күрделі био 

тыңайтқыштардың құрылуына үлкен мән береді, олар кірістілікті 20-25%-ға 

арттырады, сонымен қатар өсімдіктердің тамыр шірікімен зақымдану деңгейін 

едәуір төмендетеді.  

PGRP бактерияларының (өсімдіктердің өсуін ынталандыратын 

ризобактериялар) өсімдіктерге әсер етуінің бірқатар оң әсерлерлерін, соның 

ішінде бактериялардың атмосферадан молекулалық азотты бекіту, өсімдік 

саңырауқұлақтарына улы гормоналды заттар мен қосылыстарды синтездеу, 

сондай-ақ қиын еритін топырақ фосфаттарын жұмылдыру мүмкіндігі бар. 

Өсімдіктердің өнімділігін арттыру және өсімдік дамуын бақылау, 

топыраққа химиялық жүктемені азайту және топырақ құнарлылығын арттыру 

мақсатында экологиялық таза ауыл шаруашылығы технологияларын дамытуда 

гидрогельдердің пайдалану перспективаларын көрсететін деректер ұсынылған. 

 

 

3.1 Таған кен орны сазының модификациясы 

 

Монтмориллониттің құрылымдық ерекшеліктері бентонит саздарының 

спецификалық қасиеттерін, әсіресе оның жоғары сорбциялық қабілетін, атап 

айтқанда, ауыр металдар, цезий, плутоний изотоптары және радиоактивті 

қалдықтардың басқа компоненттері үшін анықтайды. Бұл минерал құрылымына 

байланысты қатты ісіну қабілетіне және сорбциялық қасиеттерге ие. 

Үш қабатты пакет (2:1): шыңдармен бір-біріне қарама-қарсы орналасқан 

екі қабатты кремний тетраэдрлері екі жағынан алюминий гидроксил 

октаэдрлердің қабатын жабады (1-Суретке сәйкес). Бұл қабаттарда изоморфты 

алмастырулар бар, олар пакеттердің арасындағы галереяларға енетін 

катиондармен (кальций, натрий, калий немесе басқа металдар) өтеледі. Құрғақ 

жағдайда галереяның қалыңдығы 3 Å, ал бір пакеттің қалыңдығы шамамен 7Å). 

Пакеттер арасындағы байланыс әлсіз және оған су молекулалары оңай енеді, 

соның салдарынан минерал ылғалданған кезде қатты ісінеді. Изоморфты 

алмастырулардың болуы, үлкен нақты беті (600-800 м2/г дейін) және иондардың 

пакетаралық кеңістікке енуінің жеңілдігі катион алмасуының едәуір 

сыйымдылығын тудырады (80−150 ммоль экв/100 г). 

 



  

 

 

 
 

Сурет 1 −  Монтмориллониттің құрылымы 

 

Таған кен орны сазының құрамын анықтау үшін рентгено-фазалық талдау 

жасалынды. Табиғи Таған кен орны сазының элементтік құрамы туралы 

мәліметтер 1 кестеде келтірілген. Осылайша, Таған кен орнының саз үлгісі 

зерттеу негізінде оның монтмориллониттен тұратыны көрсетілген. 

 

 

1 Кесте − Табиғи Таған кен орнының саздарының элементтік құрамы  

 

Элементтік құрамы, масс.% 

O Na Mg Al Si P S Ca Ti Mn Fe Sr 

Қал-

ғанда

ры 

57,81 0,961 1,665 8,305 27,12 0,01 0,016 0,511 0,473 0,035 3,062 0,013 0,021 

 

 

 

3.2 Бентонит саздары негізінде алынған заттардың физикалық және 

химиялық қасиеттерін зерттеу 

 

 Рентгендік құрылымдық талдау. Модификацияланбаған және 

силанизацияланған бентонит саздардың рентгенограммаларын түсіруі D8 

Advance (Bruker), α-Cu, түтіктегі кернеу 40 кв, ток 40 ма аспабында жүргізілді. 

Алынған дифрактограммалардың деректерін өңдеу және жазықтықаралық 

қашықтықты есептеу EVA бағдарламалық құралын қолдану арқылы жүзеге 

асырылды. Үлгілердің интерпретациясы және фазалардың қарастыруы PDF-2 

ұнтақ дифракциялық деректер базасын пайдаланып, Search/match 

бағдарламасында жүзеге асырылды. 

 



  

 

 

3.2.1 Рентгендік фазалық талдау 

 

 Рентгендік фазалық талдауда әрбір фазаның өзіндік кристалдық торы 

болады және тек өзіне тән жазықтықаралық қашықтықтары d hkl жиынтығымен 

сипатталады, олар мына формуламен анықталады: 

 

                                                                                                                                         () 

мұндағы, d – іргелес кристаллографиялық жазықтықтар арасындағы        

қашықтық, м; 

θ − дифракция байқалатын бұрыш, градус; 

n – дифракция тәртібі; 

ʎ – кристалға түсетін монохроматикалық рентген сәулелерінің толқын 

ұзындығы, м. 

 Осылайша, рентгендік фазалық талдау органосаздың базальды d-

қашықтығын анықтау үшін кеңінен қолданылатын әдіс болып табылады. 1-2 

суреттерде модификацияланбаған Таган бентонит сазының (1-үлгі) (1-4-

Суреттерге сәйкес) және модификацияланған (силанизацияланған) бентонит 

сазының рентгенограммалары көрсетілген. Монтмориллонит 2θ аймағында 6–8º 

тең төмен бұрышты шыңмен сипатталады. Барлық рентгенограммаларда осы 

диапазонда қарқынды шың болады. Модификацияланбаған саз үшін 2θ = 6,59º, 

бұл жазықаралық аралығы d=13,39 нм саз қабаттары арасындағы қашықтыққа 

сәйкес келеді. Рентгенограммаларды салыстыру көрсеткендей, 

модификацияланбаған сазға тән шыңның позициясы 2θ= 6,59º, 2θ=6,17° бұрыш 

шамасына ауысады. 

 

 
 

Сурет 2 - Модификацияланбаған Таган бентонит сазының рентгендік суреті 

 



  

 

 

 
 

 Сурет 3 - МПТМС көмегімен модификацияланған Таган бентонит 

сазының рентгендік үлгісі 

 

Модификацияланған саздар үшін бұрыш 2θ=6,17°, сәйкесінше қабат 

аралық қашықтық d=14,3 нм тең болды. Модификацияланған үлгілердегі d 

қашықтығының ұлғаюы МПТМС сазды материалдар галереясына қосылғанын 

көрсетеді. d қашықтығы ұлғайғандықтан, модификация сәтті өтті және МПТМС 

монтмориллонит қабаттары арасында интеркалацияланды деп болжауға 

болады. 

 

 
                           а                                    б                                    в 

 

 

Сурет 4 − Рентгенограмманың фрагменті, онда шағын бұрышты аймақ 

монтмориллонитке тән пикпен ұлғайған: а - модификацияланбаған саз; б - 

MPTMS модификацияланған саз 1; в – MPTMS-пен модификацияланған саз 2 

 



  

 

 

3.2 Топырақтың механикалық құрамын анықтау 

 

Топырақтың механикалық құрамы 28268-89 МЕМСТ [36] арқылы 

анықталды. Зерттеу нысаны ретінде Сәтбаев университеті теплокорпусқа 

іргелес аумағының жер телімінен 30–40 см тереңдіктен алынған топырақ  

алынды. 

28268-89 МЕМСТ бойынша топырақтың механикалық құрамын анықтауы 

жүргізілді. Ол үшін 4 г топырақ қалың пастаға дейін ылғалдандырылды. Су 

топырақтан сығымдалмаған. Жақсылап иленген және қолға араластырылған 

топырақты алақанға салып, қалыңдығы 3 мм-ге жуық шнурға айналдырды, 

содан кейін оны диаметрі 3 см-дей сақинаға айналдырды. 

Топырақ аунағанда үзіліссіз бау пайда болды, ал сақина түрінде 

оралғанда бау ыдырап кетті. Сондықтан зерттелетін топырақ МЕМСТ 28268-

89-ға сәйкес механикалық құрамы бойынша орташа саздақтарға жататыны 

анықталды. 

 
 

3.3 Полимерлі композициялардың ылғал сіңіргіш қасиеттерін зерттеу 

 

Полимерлі гельдердің ісінуге үлкен қабілетке ие, сол себепті алынған 

композиттердің ылғал сіңіргіш сипаттамалары зерттелген. 5-суреттен 

полимеркомпозиттердің сипаттамаларының сіңіргіш коэффициенттің уақыттан  

тәуелділігі айқын көрінеді. Зерттеу таза (дистилденген) суда жүргізілді. 

Осылайша, біз 1−4 полимеркомпозиттердің ылғал сіңіргіш қасиеттерің 

салыстыра аламыз. 
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Сурет 5 − Таза судағы 1−4 гидрогельдердің ісіну дәрежесінің α уақытқа 

тәуелділігі: 1 − агар-агар; 2 − ГЭА+агар-агар+модификацияланған саз; 3 − 

ГЭА+агар;  4 − ГЭА+агар + модификацияланбаған саз 



  

 

 

Гидрогельдердің құрылымы олардың ең маңызды сипаттамаларының бірі 

болып табылады. 8-Суретке сәйкес 1, 3, 4-гидрогельдердің ісіну дәрежелері 

жақын аймақта орналасқан (4,28-5,36), бірақ айта кету керек, агар-агарға ГЭА 

және модификацияланбаған саз қосқан кезде гидрогельдердің ісіну қабілеттері 

таза агар-агардан салыстырғанда сәл төменірек болып тұр. Алайда, 2-гидрогель 

агар-агарға ГЭА және МПТМС-пен модификацияланған саз нәтижелері 1, 3, 4-

гидрогельдерден жоғары екендігі айқын байқалады. 

Соңымен, Таған бентонит сазын МПТМС-пен модификациялау 

гидрогельдердің ісіну қабілетің арттырады. 

 

 

3.4 Синтезделген полимеркомпозиттердің топырақ құрылымын 

жаксарту әсері 

 

Жер планетасында өмір сүретін барлық микроағзалардың көпшілігі 

топырақта өмір сүреді. Микроорганизмдер барлық жерде дерлік өмір сүреді, 

бірақ барлық жерде олардың саны әртүрлі. Тазалығына байланысты ауада  бір 

текше метрде жүздеген немесе мыңдаған бактерия жасушаларын табуға 

болады. Сулы ортада-өзендерде, көлдерде, теңіздерде олардың саны әлдеқайда 

жоғары болады, бірақ Топырақта микроорганизмдердің саны әлдеқайда көп. 

Топырақтың бір текше сантиметрінде біз миллиондаған емес, миллиардтаған 

бактерия жасушаларын табамыз. Сонымен қатар топырақта басқа тіршілік ету 

ортасына қарағанда микроағзалардың да түрлері көп.  

Топырақ микробтар қауымдастығы биосферада қоректік заттардың 

айналымымен, атмосфераның газдық құрамын реттеумен және топырақ 

құрылымының қалыптасуымен байланысты маңызды экологиялық 

функцияларды орындайды [37−40]. Топырақ микробтық биомассасының 

көптігінің кеңістіктік өзгермелілігін және оның табиғи және антропогендік 

өзгерген экожүйелердің, соның ішінде қалалық экожүйелердің өзгеру 

градиентіндегі тыныс алу белсенділігін ескере отырып, топырақ микробтық 

қауымдастығының қызмет етуінің «нашарлауы» диагнозы қойылды. 

Құрылымы арқасында гидрогель түйіршіктері әр түрлі топырақтың 

сипаттамаларын жақсартады: сазды топырақтар жұмсарып, сусымалы 

топырақтар пайда болады. Гидрогельді пайдалану әсіресе су жетіспейтін 

аймақтарда өте маңызды: суару жиілігін өте төмендетеді. 

6-Суретте 1 мм електен өткен топырақ және осы тәжірибе үшін алынған 

ішінара ісінген гельмен ұнтақталған топырақтың суреті көрсетілген. Көріп 

отырғанымыздай, топырақтың шаң тәрізді құрылымы өзгеріп, топырақ 

борпылдақ, ауасырап, қосымша көлем мен кеуектіліктің пайда болуынан оның 

тығыздығы азайып, соның нәтижесінде ауамен қантамасуы күшейген.  

 

 

 



  

 

 

      
 

                         а                                                               б 

 

Сурет 6– Топырақтың фотосуреті:  а – 1 мм електен өткізілген,                                       

б – ісінген гель қосылған  

 

 

3.5 Гидрогельдердің өсімдіктің өсу қабілетіне әсері 

 

Гидрогельдердің көгал шөптерінің биомассасына әсері зерттелген (7, -

суреттерге сәйкес). Гидрогельді қосқанда топырақтың физикалық қасиеттері, су 

және ауа өткізгіштігі және сәйкесінше ылғалдың жиналуы жақсарады, бұл өз 

кезегінде өсімдік биомассасының артуына оң әсерін тигізеді деп болжау 

жасалған. 
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Сурет 7− Ісінген гельдер: 1 −  Аг-Аг+ГЭА+модификацияланған бентонит 

сазы; 2 − Аг-Аг+ГЭА композиті; 3 − Аг-Аг+ГЭА+модификацияланбаған  

бентонит сазы 

 

 

Өсімдіктердің оптималды суарған кезде және құрғақ жағдайларда өcу 

қабілетін зерттеу топырақтың әртүрлі вариантттары жасалды. Бірінші вариант – 

топыраққа ісінген Аг-Аг+ГЭА+МТПМС-пен модификацияланған бентонит 

сазымен композиті (I) (құрғақ гидрогельге 0,0001 мас.%); екінші вариант − 

стандарт (гель жоқ таза топырақ) және үшінші вариант − ісінген 



  

 

 

модификацияланған бентонит сазымен Аг-Аг–ГЭА композиті (III) қосылған 

(құрғақ гидрогельге 0,0001 мас.%) топырақ (5 суретке сәйкес). 

Өсімдік биомассасын зерттеу үшін бойынша эксперимент кезінде әр 

контейнерге көгал шөптерінің қоспасы (әрқайсысы 5 г) егілді (7-сурет). 

Үш контейнерде бірдей жағдай жасалынды: дақылдарды егу, топырақты 

суару. Өсімдіктердің өсуі белгілі бір аралықтарда қарастырылды. 5-ші күні 

көгалды шөптің алғашқы өскіндері пайда болды. Өсімдіктер күшейгені 14 күні 

байқалды. 

 

 

                 

              7 күн                                                          8 күн                                               
 

 
 

                                                              20 күн 

 

Сурет 7− Ісінген гидрогельдің (0,0001% құрғақ түрінде)                             

көгалдардың өсуіне әсері 

 

 

Гелі бар ыдыстағы бастапқы ылғалдылық 90%, гельсіз 60%; рН 6,5-6,7 

болды. Келесі күндері топырақтың ылғалдылығы төмендей бастады. 

Тәжірибенің 10−12-ші күнінде өсімдіктер күшейе бастады. 7 Суретке 

сәйкес Аг-Аг+ГЭА+модификацияланған және Аг-

Аг+ГЭА+модификацияланбаған контейнерлерде  өсімдіктер жақсы дамыды 

және олардың тығыздығы таза топырақпен салыстырғанда айтарлықтай жоғары 

болғаны көрініп тұр (7-суретке сәйкес). 

Осылайша, топыраққа бентонит сазының қосылуы көгал шөптерінің 

өсуіне оң әсер ететіні көрсетілген. Бұл жағдайда модификацияланған саздың 

интеркаляциясы модификацияланбаған сазбен салыстырғанда жоғары әсерге ие 

болды. 



  

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Гидрогельдер негізінде жаңа полимерлі материалдар зерттелді, олар ауыл 

шаруашылығында ылғал сіңіргіштер мен топырақ түзушілер ретінде кеңінен 

қолданыла алатындығы көрсетілді.  

2. Таған бентонит сазының модификациясы 3-

метакрилоксипропилтриметоксисиланмен (МПТМС) жүргізілді. Рентгендік 

сараптама МПТМС саздың кеуектеріне  кіргенін көрсетті. 

3. 2-Гидроксиэтилакрилат пен агар-агар, 2-гидроксиэтилакрилат+агар-агар+ 

бентонит сазы негізінде полимеркомпозиттер синтезделді.  

4. Алынған гидрогельдер мен полимеркомпозиттердің дистилденген судағы 

ісіну дәрежесі анықталды. Ең жоғары ісіну дәрежені (=8,8) МПТМС-пен 

модификацияланған саз көрсетті. 

5. Топыраққа бентонит сазының қосылуы көгал шөптерінің өсуіне оң әсер 

ететіні көрсетілген. Ең жоғары әсерге МПТМС модификацияланған Таған кен 

орнының сазы ие болды. 
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АҢДАТПА 

 Дипломдық жұмыстың көлемі 31 беттен тұрады, 7 сурет, « кесте, 40 әдеби дереккөз келтірілген. 
 Түйін сөздер: акрил қышқылы, гидрогель, полимерлі композит. 
 Жұмыстың мақсаты: Ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылатын Таган кен орнының бентонит сазы, агар-агар және 2-
гидроксиэтилакрилат негізінде алынған торлы полимерлі ылғал сіңіргіштерді синтездеу және олардың қасиеттерін зерттеу.  
 Жұмыстың міндеттері: 
 1. Таған бентонит саздарының модификациясын жүргізу және олардың сипаттамасын анықтау; 
 2. Акрил қышқылының туындылары негізінде жаңа полимерлі ылғал сіңіргіштерді анықтау; 
 3. Синтезделген ылғал сіңіргіштердің сипаттамаларын анықтау; 
 Зерттеу әдістері: Рентгендік құрылымдық талдау, Сало әдістемесі, гравиметриялық әдіс. 
 Алынған нәтижелер: 
 1. Рентгендік құрылымдық талдау арқылы Таған кен орнының сазының сипаттамалары анықталды.  
 2. 3-Метакрилоксипропилтриметоксисиланмен (МПТМС) әрекеттесуімен Таған бентонит сазының модификациясы жүргізілді.  
 3. 2-Гидроксиэтилакрилат пен агар-агар сополимері негізінде торлы гидрогельдер  синтезделінді. 
 4. 2-Гидроксиэтилакрилат, агар-агар  және бентонит сазы интеркаляциялық полимеризация негізінде жаңа полимерлі композит 
алынды. 

 Практикалық қолданылуы: биотехнологияда, ауыл шаруашылығында. 

АННОТАЦИЯ 

Объем дипломной работы составляет 310 страниц, представлено 7 рисунков, 1 таблица, 40 литературных источников. 
 Ключевые слова: акриловая кислота, , гидрогель , полимерный композит. 
 Цель работы: Синтез и исследование свойств сетчатых полимерных влагосорбентов, полученных на основе бентонитовой глины, 
агар-агара и 2-гидроксиэтилакрилата Таганского месторождения, используемых в сельскохозяйственном производстве. 
Задачи:
1. Модификация таганских бентонитовых глин и определение их характеристик; 
2. Идентификация новых полимерных влагосорбентов на основе производных акриловой кислоты; 
3. Определение характеристик синтезированных влагосорбентов; 
Методы исследования: Рентгеноструктурный анализ, метод Сало, гравиметрический метод. 
Полученные результаты: 
1. Характеристики глины Таганского месторождения определены рентгеноструктурным анализом. 
2. Проведена модификация Таганской бентонитовой глины взаимодействием с 3-Метакрилоксипропилтриметоксисиланом (МПТМС). 
3. Сетчатые гидрогели были синтезированы на основе 2-гидроксиэтилакрилата и сополимера агар-агара. 
4. На основе интеркаляционной полимеризации 2-Гидроксиэтилакрилата, агар-агара и бентонитовой глины получен новый 
полимерный композит. 
Практическое применение: в биотехнологии, в сельском хозяйстве. 

ANNOTATION 

The volume of the thesis is 30 pages, 7 figures, 1 table, 40 literary sources are presented. 
Keywords: acrylic acid, biomass, sorbent 
The purpose of  work: Synthesis and study of the properties of network polymeric moisture sorbents obtained on the basis of bentonite clay, 
agar-agar and 2-hydroxyethyl acrylate of the Tagansky deposit, used in agricultural production. 
Tasks of works:  
1. Modification of Taganka bentonite clays and determination of their characteristics; 
2. Identification of new polymeric moisture sorbents based on acrylic acid derivatives; 
3. Determination of the characteristics of the synthesized moisture sorbents; 
Research methods: X-ray diffraction analysis, Salo method, gravimetric method. 
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