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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыс тапсырмадан, кіріспеден, негізгі бөлімнен, 

қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстың 

жалпы көлемі компьютермен терілген 38 бет, оның ішінде 7 сурет және 9 кесте 

бар. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14 аталымнан тұрады.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты – Мыс купоросын  КУ-2-8 катионитімен 

сорбция арқылы мысты бөліп алу процесін әртүрлі ортада қалай жүретінін 

бақылау 

Зерттеулер нәтижесінде мыс купоросын сорбциялау арқылы мысты 

селективті түрде бөліп алу процестерін қарастырылды. Аталған процесте 

барынша мысты бөліп алу дәрежесіне әсер ететін әртүрлі факторлар (процесс 

ұзақтығы, pH ортасы, реагенттер шығыны) зерттелді.  

Нәтижелер ерітінді құрамындағы мысты бөліп алу процестерінің 

көрсеткіштері процесс ұзақтығының артуымен жақсы нәтиже беретінін көрсетті. 

Сонымен қатар жұмыста қоршаған ортаны қорғауды және экономикалық 

көрсеткіштер қарастырылған. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа состоит из задания, введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 38 страниц, набранных компьютером, в том числе 7 рисунка и 9 

таблиц. Список использованной литературы состоит из 14 наименований.  

Цель дипломной работы – наблюдение за тем, как происходит процесс 

разделения меди путем сорбции медного купороса катионитом КУ-2-8 в 

различных средах 

В результате исследований рассмотрены процессы селективного 

выделения меди путем сорбции медного купороса. Исследованы различные 

факторы (продолжительность процесса, среда pH, расход реагентов), влияющие 

на степень максимального извлечения меди в данном процессе.  

Результаты показали, что показатели процессов выделения меди в растворе 

дают хорошие результаты с увеличением продолжительности процесса. Кроме 

того, в работе рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и 

экономические показатели. 
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ANNOTATION 

 

The thesis consists of a task, an introduction, the main part, a conclusion and a 

list of references. The total volume of work is 38 pages typed by a computer, including 

7 figures and 9 tables. The list of references consists of 14 titles.  

The purpose of the thesis is to observe how the process of separating copper by 

sorption with CU-2-8 cationite occurs in different environments 

As a result of the research, the processes of selective separation of copper by 

sorption of copper cuporos were considered. In this process, various factors (process 

duration, pH environment, reagent consumption) affecting the degree of maximum 

copper extraction were studied.  

The results showed that the indicators of copper separation processes contained 

in the solution give good results with an increase in the duration of the process. The 

work also considers environmental protection and economic indicators. 
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КІРІСПЕ 

 

Металдардың қара және түсті болып бөлінуі шартты болып табылады. 

Әдетте темір, марганец және хром қара металдар, ал қалған металдар түсті болып 

саналады. Түсті металдар терминін сөзбе - сөз түсінуге болмайды. Шынында екі 

түсті металл бар: қызғылт мыс және сары алтын 

Күн сайын түсті металдарды қолдану жиі кездеседі. Түсті құрамына 

құрамында темір жоқ барлық металдар мен қорытпалар кіреді. Металдар бұл 

атауды осы топтың кейбір өкілдерінің түсіне байланысты алды. Мысалы, мыс 

қызыл реңкке ие.  

Мыс - икемді және созылғыш металл, ол жылу мен электр энергиясының 

тамаша өткізгіші болып табылады, сонымен қатар коррозияға төзімді және 

микробқа қарсы қасиеттерге ие. Мырыш (жез), алюминий немесе қалайы (қола) 

немесе никель сияқты басқа металдармен легирленген мыс жоғары 

мамандандырылған салаларда қолдануға қажетті жаңа сипаттамаларға ие бола 

алады. 

АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) деректері бойынша қазіргі уақытта 

мыстың әлемдік қорлары шамамен 830 млн.тоннаны құрайды, ал мыстың 

барланған және болжамды ресурстары тиісінше шамамен 2,1 және 3,5 млрд. 

тоннаға бағаланады. Бұл соңғы сандар теңіздегі мұхиттық конкрецияларда, 

сондай-ақ құрлықтағы және су астындағы жаппай сульфидтерде кездесетін 

мыстың көп мөлшерін ескермейді. Геологиялық барлаудың ағымдағы және 

болашақ мүмкіндіктері әлемдік мыс ресурстары туралы деректерді арттыру 

жағына қарай үздіксіз түзетуге мүмкіндік береді. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты – мысты бөлудің сорбциялық әдісін 

зерделеу.  

Жұмыстың өзектілігі − Гидрометаллургияда мысты сорбция процесі 

арқылы бөліп алуды әртүрлі ортада зерттеу арқылы айырмашылығын зерттеу 

Жұмыстың жалпы міндеттері : 

−  мысты сорбция арқылы бөлу процесінің тиімді параметрлерін анықтау; 

− Мысты сорбция арқылы бөлу процесіне ортаның әсерін зерттеу; 

− орындалған зерттеулерді экономикалық бағалау; 

− еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік шараларын көрсету. 

Зерттеу жұмысының практикалық базасы − «Металлургиялық 

процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы» 

кафедрасы, Satbayev University 
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1 Әдеби шолу 

 

1.1 Мыстың жалпы химиялық сипаттамасы 

 

          Табиғи мыс екі тұрақты нуклидтерден тұрады 63 Cu (массасы бойынша 

69,09 %) және 65 Cu (30,91 %). 3𝑠2𝑝6𝑑104𝑠1  бейтарап мыс атомының екі сыртқы 

электронды қабаттарының конфигурациясы. +2 (валенттілік II) және                         

+1 (валенттілік I) тотығу күйлерінде қосылыстар түзеді, +3 және +4 тотығу 

күйлерін сирек көрсетеді. 

Менделеевтің периодтық жүйесінде мыс төртінші кезеңде орналасқан 

және күміс (Ag) және алтын (Аu) сияқты асыл металдар кіретін IV тобына кіреді. 

Бейтарап мыс атомының радиусы 0,128 нм, Cu+ ионының радиусы          

0,060 нм-ден (координациялық сан 2) 0,091 нм-ге дейін (координациялық Сан 6), 

Cu2+ - ионы 0,071 нм-ден (координациялық сан 2) 0,087 нм-ге дейін 

(координациялық сан 6). Мыс атомының дәйекті иондану энергиясы                  

7,726; 20,291; 36,8; 58,9 және 82,7 эВ құрайды. 1,8 эВ электронды жақындығы. 

4,36 эВ электронның шығу жұмысы. Полинг шкаласы бойынша мыстың 

электрөткізгіштігі 1,9; мыс өтпелі металдардың санына жатады. Cu/Cu2+ 0,339 В 

стандартты электродтық потенциалы. Стандартты потенциалдар қатарында мыс 

сутектің (H) оң жағында орналасқан және судан да, сутегі қышқылдарынан да 

ығыспайды. 

Мыс оттегіге аз әсер етеді, бірақ ылғалды ауада ол біртіндеп тотығады 

және Мыстың негізгі карбонаттарынан тұратын жасыл түсті пленкамен 

жабылады:   

 

                                   2Cu + O2 + H2O + CO2 → Cu2(OH)2CO3                                    (1.1) 

 

Құрғақ ауада тотығу өте баяу жүреді, мыс бетінде мыс оксидінің жұқа 

қабаты пайда болады:   

 

                                                             4Cu + O2 → 2Cu2O                                                (1.2) 

 

Сыртқы жағынан, мыс өзгермейді, өйткені мыс (I) оксиді мыс сияқты 

қызғылт түсті. Сонымен қатар, оксид қабаты соншалықты жұқа, ол жарық береді, 

яғни.жарқырайды. Басқаша айтқанда, мыс қызған кезде тотығады, мысалы       

600-800 0C. алғашқы секундтарда тотығу мыс (I) оксидіне дейін жүреді, ол 

бетінен қара мыс (II) оксидіне өтеді. Екі қабатты тотықты жабын түзіледі.  

Білім беру (Cu2O) = 84935 кДж. 
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1 Сурет − Мыс оксидінің құрылымы 

 

 

1.2  Мыстың физикалық сипаттамасы 

 

Физикалық және химиялық қасиеттері: 

Металл Мыстың кристалды торы текше бетке бағытталған, тор параметрі 

а = 0,36150 нм. Тығыздығы 8,92 г / см3, балқу температурасы 1083,4 °C, қайнау 

температурасы 2567 °C. мыс барлық басқа металдардың ішінде ең жоғары жылу 

өткізгіштіктің біріне және ең төменгі электр кедергісіне ие (20 °C кезінде  

1,68·10-3 Ом·М). 

Құрғақ атмосферада мыс іс жүзінде өзгермейді. Ылғалды ауада 

көмірқышқыл газының қатысуымен мыс бетінде Cu(OH)2·CuCO3 құрамының 

жасыл түсті пленкасы пайда болады. Ауада әрдайым күкірт газы мен 

күкіртсутегінің іздері болғандықтан, металл мысдағы беттік пленканың 

құрамында әдетте мыстың күкірт қосылыстары болады. Мыс пен оның 

қорытпаларынан жасалған өнімдерде уақыт өте келе пайда болатын мұндай 

пленка патина деп аталады. Патина металды одан әрі жойылудан қорғайды. 

Көркем заттарға "ежелгі тақта" жасау үшін оларға мыс қабаты қолданылады, 

содан кейін ол арнайы патенттеледі. 

Ауада қызған кезде, мыс бетінде оксид қабатының пайда болуына 

байланысты күңгірт болады және ақыр соңында қара болады. Алдымен Cu2O 

оксиді, содан кейін CuO оксиді түзіледі. 

Қызғылт қоңыр мыс оксиді (I) Cu2O бромо және иодсутек қышқылдарында 

еріген кезде сәйкесінше мыс бромиді (I) CuBr және мыс иодиді (I) CuI түзеді. 

Cu2O сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде мыс пен мыс 

сульфаты пайда болады: 

 

  Cu2O + H2SO4 = Cu + CuSO4 + H2O (1.3) 

 

Ауада немесе оттекте қызған кезде Cu2O CuO - ға дейін тотығады, сутегі 

тогында қызған кезде ол бос металға дейін азаяды. 

Қара мыс (II) CuO оксиді, Cu2O сияқты, c сумен әрекеттеспейді. CuO 

қышқылдармен әрекеттескен кезде мыс (II) тұздары пайда болады: 

 

  CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O (1.4) 
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CuO сілтілерімен балқыған кезде купраттар пайда болады, мысалы: 

 

  CuO + 2NaOH = Na2CuO2 + H2O (1.5) 

 

Cu2O-ны инертті атмосферада қыздыру диспропорция реакциясына 

әкеледі: 

 

  Cu2O = CuO + Cu. (1.6) 

 

Сутегі, метан, аммиак, көміртегі оксиді (II) және басқалары сияқты 

тотықсыздандырғыштар CuO-ны бос мысқа дейін төмендетеді, мысалы: 

 

  CuO + Co = Cu + CO2 (1.7) 

 

Cu2O және CuO мыс оксидтерінен басқа, күшті тотығу қасиеттері бар қара 

қызыл мыс (III) Cu2O3 оксиді алынды. 

Мыс галогендермен әрекеттеседі, мысалы, қыздырылған кезде хлор 

мыспен әрекеттесіп, қара қоңыр CuCl2 дихлоридін түзеді. Сондай-ақ, CuF2 мыс 

дифториді және CuBr2 мыс дибромиді бар, бірақ мыс диодиді жоқ. CuCl2 және 

CuBr2 екеуі де суда жақсы ериді, ал мыс иондары ылғалданып, көк ерітінділер 

түзеді. 

CuCl2 металл мыс ұнтағымен реакция кезінде түссіз суда ерімейтін мыс 

хлориді (I) CuCl түзіледі. Бұл тұз концентрацияланған тұз қышқылында оңай 

ериді, күрделі аниондар [CuCl2] -, [CuCl3]2 - және [SuCl4]3 - түзіледі, мысалы, 

процесс арқылы: 

 

  CuCl + NCL = H [CuCl2] (1.8) 

 

Мыс күкіртпен балқыған кезде суда ерімейтін Cu2S сульфиді түзіледі. мыс 

(II) сульфиді CUS тұнбаға түседі, мысалы, күкіртсутегі мыс (II) тұзының 

ерітіндісі арқылы өткенде: 

 

  H2S + CuSO4 = CuS + H2SO4 (1.9) 

 

Мыс сутегі, азот, графит, кремниймен әрекеттеспейді. Сутекпен 

байланысқан кезде мыс осы металда сутектің еруіне байланысты сынғыш болады 

(мыс "сутегі ауруы" деп аталады). 

Тотықтырғыштардың, ең алдымен оттегінің қатысуымен мыс тұз 

қышқылымен және сұйылтылған күкірт қышқылымен реакция жасай алады, 

бірақ сутегі осының бәрімен бөлінбейді: 

 

  2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O. (1.10) 
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Мыс әр түрлі концентрациядағы азот қышқылымен белсенді әрекеттеседі, 

осының бәрімен мыс (II) нитраты түзіледі және әртүрлі азот оксидтері 

шығарылады. Мысалы, 30 % азот қышқылымен мыс реакциясы келесідей 

жүреді: 

 

  3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1.11) 

 

Мыс концентрацияланған күкірт қышқылымен қатты қызған кезде 

әрекеттеседі: 

 

  Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O (1.12) 

 

Мыстың темір (III) тұздарының ерітінділерімен әрекеттесу қабілеті 

практикалық мәнге ие, мыс ерітіндіге ауысады, ал темір (III) темірге (II)дейін 

азаяды: 

 

  2FeCl3 + Cu = CuCl2 + 2FeCl2 (1.13) 

 

Мысты темір (III) хлоридімен улаудың бұл процесі, атап айтқанда, қажет 

болған жағдайда, белгілі бір жерлерде пластикке Шашыратылған мыс қабатын 

алып тастау үшін қолданылады. 

Cu2
+ мыс иондары аммиакпен комплекстерді оңай түзеді, мысалы 

[Cu(NH3)]2
+ құрамы. С2Н2 ацетиленінің мыс тұздарын аммиак ерітінділері 

арқылы өткізген кезде мыс CuC2 карбиді (дәлірек айтқанда ацетиленид) тұнбаға 

түседі. 

Мыс гидроксиді Cu(OH)2 негізгі қасиеттердің басым болуымен 

сипатталады. Ол қышқылдармен әрекеттесіп, тұз бен су түзеді, мысалы: 

 

  Si(OH)2 + 2HNO3 = Cu (NO3)2 + 2H2O. (1.14) 

 

Бірақ Си (OH)2 сілтілердің концентрацияланған ерітінділерімен 

әрекеттеседі, осының бәрімен сәйкес купраттар пайда болады, мысалы: 

 

  Си(OH)2 + 2NaOH = Na2[Cu (OH)4] (1.15) 

 

Егер Си(OH)2 немесе аммиактағы негізгі мыс сульфатын еріту арқылы 

алынған мыс-аммиакты ерітіндіге целлюлоза салынса, онда целлюлозаның еруі 

байқалады және мыс-аммиакты целлюлоза кешенінің ерітіндісі пайда болады. 

Бұл шешімнен зығыр трикотаж және түрлі маталар өндірісінде қолданылатын 

мыс-аммиакты талшықтар жасауға болады. 
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1.3 Мыстың Казақстандағы ең ірі кен орындары 

 

Сенімді қорлар 40 млн т 

Бағалау құны $353 млрд 

30 жылға жетеді. 

Қазақстан барланған мыс қоры бойынша әлемде төртінші орында. 

Республиканың үлесіне әлемдік дәлелденген қорлардың 6 % - ы және оны 

өндірудің барлық көлемінің 4 % - ы тиесілі. Мемлекеттік теңгерімде 100 кен 

орнының қоры ескерілген,олардың жартысынан көбі пайдалануда. Мыс қорымен 

қамтамасыз ету шамамен 30 жылға жетеді. 

Қазақстанда өндірілетін мыс кені көлемінің 70 % - ы Жезқазған ауданына 

тиесілі. 

 

 

1.3.1 Жезқазған кен орыны 

 

Жезқазған кен орны (Үлкен Жезқазған, 1992 жылдан қаз. Жезқазған) - 

Қазақстанның Қарағанды облысындағы, Сарысу өзенінің алабындағы, 

Жезқазған қаласының жанындағы мыс кенінің ірі кен орны (1992 жылдан 

Қазақстанда Жезқазған деп аталған). 

Кеніш Жезқазған-Ұлытау тау жотасының жанындағы неолит дәуірінен 

бастап игеріле бастады. 

1846 жылы Екатеринбург көпесі және тау-кен өндірушісі Н.А. Ушаков 

Батыс Сібір мен Қырғыз аудандарындағы алтын мен түрлі кендер мен 

металдарды іздеу және игеру құқығына Алтай зауыттарының бас бастығының 

"рұқсат куәлігін" алды. 1847 жылы Жезқазған шатқалында мыс кенішін ашты. 

1909 жылдан бастап кен орны Англия мен Францияның акционерлік 

компанияларында кен орнын игеру және мыс балқыту зауытын салу үшін 

концессияда (30 жылға) болды (1914 жылдан бастап). 

Мемлекет иелігіне 1928 жылдан бастап ашық және жер асты тәсілдерімен 

енгізілді. 

1930 жылдардан бастап КСРО ҒА-ның қазақстандық базасында                   

Қ.И. Сәтбаевтың басшылығымен қарқынды геологиялық-барлау жұмыстары 

жүргізілді. Кен өндіру ауданы "Үлкен Жезқазған" (Жезқазған мыс кені ауданы) 

деп аталды. 

Мыс кендерінің негізгі қорлары 300 − 350 метр тереңдіктегі бастапқы 

сульфидті кендердің кен орындарында шоғырланған. 

Қайталама (тотыққан және аралас) кендер екінші реттік мәнге ие, бірақ 

олардың қорлары айтарлықтай. Кен денелерінің қуаты 1,5 - тен 30 м - ге дейін. 

Негізгі кен минералдары: халькозин, борнит, галенит, сфалерит. 

Мыстан басқа кендерде қорғасын, мырыш, молибден, күміс бар 

Жезқазған қабаттарының шөгінділері кен орнының орталық бөлігінде 

ашылады, батыстан шығысқа қарай созылып, шөгінділерді жабады. 
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Таскудукской свиты. Батыс бөлігіндегі Жезқазған свитасының жиынтық 

қуаты және орталық бөліктері 280 м, бұл кен орны бойынша орташа 

көрсеткіштен 117 м аз. Әрі қарай шығысқа қарай 9 рудалы толығымен сыналады 

ал шөгінділердің қуаты 50 м-ге дейін азаяды. 

Жезқазған кен орнының кен алаңы аумақтық бөлінген учаскелер             

(сурет 1.1): Ақши-Спасский, Покро-Оңтүстік-Батыс, Покро-Солтүстік, Златоуст, 

Анненский, Кресто. 

 

 

 
 

1.1 Сурет − Жезқазған кен орнын учаскелерге бөлу схемасы және 

жерасты кеніштерінің шахталық алқаптары 

 

Жезқазған свитасының өнімді шөгінділерінде Жиделісай свитасының 

қызыл түсті шөгінділері жатыр. 

Жезқазған қабатының шөгінділеріндегі мыс кен орындары 

Жезқазған синклиналының ернеуі. Кен орнындағы сұр түсті жыныстардың 

кендір қабаттарының жалпы саны 26 құрайды, бірақ олардың тек 19-ы ғана 

өнеркәсіптік кенденуде. Рудалы қабаттар 9 рудалы горизонтқа біріктірілген, 

олардың әрқайсысында бірнеше (5-ке дейін) рудалы қабаттар бар қызыл 

гүлдердің кеуексіз қабаттарымен бөлінген тұқымдар.  Жоспарда кен денелері 

әдетте кен шоғырларына топталады синклиналь ернеулеріне сәйкес бағытталған 

орамалы ленталардың пішіні, қимада Кенгір антиклиналінің құлыптық бөлігін 



16 
 

0,4-тен 1,0 км-ге дейінгі ені бойынша бірнеше км-ге үздіксіз немесе шашыраңқы 

тізбектермен созылатын қабат, линза тәрізді, таспа тәрізді және таспа тәрізді 

денелер бар. 

 

 

1.3.2 Ақтоғай кен орыны 

 

Ақтоғай-Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы, Қазақстан-Қытай 

шекарасынан шамамен 250 км жердегі ашық типтегі ірі кеніш. Шығыс Қазақстан 

облысы Аягөз ауданында, Ақтоғай теміржол станциясынан шығысқа қарай 22 км 

жерде орналасқан. Кен орнын Kaz Minerals PLC компаниясы әзірлейді және 

топтың екінші ірі тау-кен жобасы болып табылады. Жоба кеніш пен байыту 

фабрикасын қамтиды. Ақтоғай кені сульфидті кен орындарының үстінде жатқан 

тотыққан кен орнынан тұрады. Соңғы кен орындарында ілеспе компонент 

ретінде молибден бар. Ақтоғай кен орнындағы кеніш пен байыту фабрикасының 

пайдалану мерзімі 50 жылдан асады 

Кендер диорит және гранодиорит массивтерінің штокверктік кен 

орындарында және оларға іргелес жоғарғы көмір және төменгі Пермь 

кезеңдеріндегі вулканогендік шөгінділерден тұрады. Кен құрамында мыс пен 

молибден бар. Ілеспе компоненттер: күкірт, қорғасын, мырыш. Штокверк 

аймақтарының тереңдігі 800 м, ұзындығы 2500 м, ені 50-830 М.негізгі 

минералдар: халькопирит, борнит, халькозин. Кендердегі мыс құрамы 0,2-1,6 %, 

ср.сода. 0,39 %. Кен оңай байытылады. 

Кен орнының минералдық ресурстары       орташа мыс құрамы тиісінше 

0,33 % және 0,37 % болған кезде 121 млн тотыққан және 1 597 млн тонна 

сульфидті кен мөлшерінде бағаланады. Ілеспе өнім ретінде кен орнында 

Молибден өндірілетін болады, оның қоры 115 мың тоннаны құрайды. Кен орнын 

игеру сульфидті кен денесінен жоғары тотыққан кенді өндіру мен өңдеуден 

басталады. Тотыққан кен сұйық экстракция және электролиз зауытында (SX/EW) 

қайта өңделетін болады, ал байыту фабрикасындағы сульфидті кен бірден, екі 

қайта өңдеуші кәсіпорын да құрылыс процесінде. 

Жобада құрылыс кезеңінде 3 мыңға жуық адам және пайдалану кезінде 

1500-ге жуық адам жұмыс істейтін болады. Тотыққан кенді алғашқы қайта өңдеу 

2015 жылға жоспарланып отыр, ал сульфидті кеннен алғашқы өнім 2017 жылы 

шығарылады деп күтілуде 

 

 

1.3.3 Бозшакөл кен орыны  

 

Бозшакөл-Қазақстанның солтүстігінде Павлодар облысында, Екібастұз 

қаласына бағынысты аумақта орналасқан мыс кен орны. Кен орнын KAZ 

Minerals PLC компаниясы әзірлейді және өндіру көлемі бойынша да, ауқымы 

бойынша да посткеңестік кеңістіктегі ең ірі тау-кен жобасы болып табылады. 

Кен орнының минералдық ресурстары орташа мыс құрамы 0,36 % болған кезде 
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1,17 млрд тонна кен мөлшерінде бағаланады. Кен орнында алтын және молибден 

түріндегі құнды ілеспе өнімдер бар 

Бұл екі карьерден тұратын ашық типтегі кеніш, кен орнын игеру нөлден 

басталады. Жоба энергетикалық, көліктік және жобаға қажетті басқа 

инфрақұрылымға жақын орналасқан. Кенішті байыту фабрикасы және кенді 

балшықтан тазарту зауыты (каолин зауыты) қолдайды. 

Бозшакөл кен орнындағы кеніш пен байыту фабрикасының пайдалану 

мерзімі 40 жылдан асады. Кен орнында күтілетін өндіріс көлемі жоба іске 

қосылғаннан кейінгі алғашқы 10 жыл ішінде катод эквивалентіндегі 100 мың 

тонна мысты құрайды. Өңдеуші кәсіпорындардың өнімділігі: байыту фабрикасы 

(құрылыс жалғасуда) − жылына 25 млн тонна кен, кенді балшықтан жуу зауыты 

(құрылыс жалғасуда) − жылына 5 млн тонна кен. 

 

 

1.4 Мыс өндіру 

 

Мыс алу тарихы қызықты б.з.д. 5-6 мың жыл бұрын мыс кенін мысырлық 

құлдар Нубияда, Синай түбегінде өндірген. Кеніштер, Сицилиялық грек 

тарихшысы Диодор (б.з. д. I ғасыр) жазғандай, перғауындардың меншігі болды. 

Кеніштердегі ауыр еңбекке құлдар мен сотталғандар көбінесе отбасыларымен 

бірге жіберілді. Балалар кенді қаптауға және оны шығаруға арналған ең тар 

стольняларға жіберілді. Кен бетіне тоқылған себеттерде немесе былғары 

сөмкелерде жеткізілді. Ежелгі медеплавильная пеш жіберуге Синайском 

түбегінде. Ол қалыңдығы 1 метр болатын дөңгелек қабырғамен қоршалған 

шұңқырды ұсынды. Пештің астында екі соққы болды. Қождың құрамы бойынша 

бұл пеште мыс балқытылғандығы анықталды. Мыс құю қасиеттерін жақсарту 

үшін гректер кенге қалайы тасты (қалайы диоксиді) қосып, қалайы қола алды. 

Мыс пен оның қорытпаларын алу өнері Римдіктерге өтті. Римдіктер 

қалайы кенін Англиядан алып келді, ол сол кезде Касситеридтер аралдары деп 

аталды. Бір қызығы, минерал қалайы диоксиді болып табылады және қазіргі 

уақытта касситерит деп аталады. 

М.В. Ломоносовтың металлургиялық өндірістің дамуында ерекше рөл 

атқарған "металлургияның негізі" (1763 жыл) атты шағын, бірақ тыңғылықты 

еңбегі Ресейде мыс алу әдістері туралы түсінік береді. Сол кітапта "сульфатты 

жағу" сипаттамасы берілген. Бұл мыс сульфидті кенді мыс сульфатына ауа 

оттегімен баяу тотығудан тұрды: 

   

                                                         𝐶𝑢𝑆 + 2𝑂2 → 𝐶𝑢𝑆𝑂4                                             (1.16) 
 

кейіннен сілтілеу арқылы тұзды сумен алу мақсатында мыс купоросы. 

Кітапта қалдық газдардың жылуын қалай пайдалану керектігі, балқыту 

процесін қалай бақылау керектігі және шахталарды шаң мен газдардан "адам 

денсаулығына зиянды"қалай желдету керектігі туралы нұсқаулар берілген. 
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1.4.1 Электролиз әдісімен мыс алу 

 

Электролиз мысты тазарту (тазарту) үшін кеңінен қолданылады.  Мысты 

өрескел мыстан тазарту үшін анодтар құйылады-қалың плиталар. Олар мыс 

сульфатының ерітіндісі бар ваннаға ілінеді. Катодтар ретінде таза Мыстың жұқа 

парақтары қолданылады, олардың үстіне электролиз кезінде таза мыс жиналады. 

Анодта мыс ериді. Мыс иондары катодқа ауысады, катодтан электрондар алады 

және атомдарға өтеді. Таза мыс катодта орналасады. 

Мыстың құрамына кіретін қоспалар басқаша әрекет етеді. 

Электронегативті элементтер – мырыш, темір, кадмий және басқалары анодта 

ериді. Бірақ катодта бұл металдар бөлінбейді, өйткені кернеулердің 

электрохимиялық қатарында олар Мыстың сол жағында орналасқан және теріс 

потенциалдарға ие. 

 

 

1.4.2 Мыс алудың пирометаллургиялық әдісі 

 

Мыстың мөлшері 1,5-2 % - дан аспайтындықтан, олар байытылады, 

яғни.флотация әдісін қолдана отырып, Мыс қосылыстары бос жыныстардан 

бөлінеді. Мұны істеу үшін кен ең жақсы ұнтаққа ұсақталады және оны сумен 

араластырады, оған алдын – ала флоторагенттер-күрделі органикалық заттар 

қосылады. Олар мыс қосылыстарының ең кішкентай дәндерін жабады және 

олардың суланбайтындығын айтады. Суға көбік жасайтын басқа заттар 

қосылады. Содан кейін суспензия арқылы күшті ауа ағыны өтеді. Бөлшектер 

(мыс қосылыстарының дәндері) сумен суланбағандықтан, олар ауа 

көпіршіктеріне жабысып, жоғарыға қарай жүзеді. Мұның бәрі флотациялық 

аппараттарда болады. Мыс қосылыстарының дәндері бар көбік жиналады, 

сүзіледі, Судан сығылады және кептіріледі. Осылайша мыс бөлінетін концентрат 

алынады. Кеннің құрамына байланысты оны өңдеудің бірнеше әдістері бар. 

Сульфид кені алдымен күкірттің бір бөлігін алу үшін еркін ауа ағынымен 

жағылады: 

 

                                                                             2𝐶𝑢𝑆 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑢𝑂 + 2𝑆𝑂2                          (1.17) 

 

Бұл атыс күкірт колчеданын күйдіруге арналған құрылғыларға ұқсас 

механикалық пештерде жүзеге асырылады. Жақында олар отты қайнаған қабатта 

қолдана бастады. Содан кейін күйдіру өнімдері шағылыстырғыш пештегі 

ағындармен бірге ериді. Бұл жағдайда көптеген химиялық процестер жүреді, 

мысалы 

Бос тау жынысы, темір сульфидтері мен оксидтерінің бір бөлігі қожға 

айналады, ал пештің түбінде Cu2S мыс сульфиді мен FeS темір сульфидінің 

балқуы жиналады. Штайн пештен ағызылады және конвекторда өңделеді, ол 
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құрылғы бойынша болатты өңдеуге арналған конвекторға ұқсас. Күкіртті 

ішінара жою балқытылған штейн арқылы ауаны үрлеу есебінен жүргізіледі: 

          

                                        2𝐶𝑢2𝑆 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑢2𝑂 + 2𝑆𝑂2                                    (1.18) 

 

 

1.4.3 Мысты бөлудің және шоғырландырудың сорбциялық әдісі  

 

Ион алмасу немесе ион алмасу сорбциясы-су ерітінділерінен иондарды 

қатты затпен (ионитпен) бөлу процесі, бір таңбалы иондардың эквивалентті 

мөлшерін су ерітіндісіне ауыстырумен бірге жүреді. 

Ион алмасу технологиясы мыналарды қамтиды: 

1) сорбция деп аталатын Иондық алмасу арқылы ерітіндіден бөлінген 

иондарды сіңіру кезеңі; 

2) ионитте сіңірілген иондық ерітіндіні шаю немесе элюция сатысы. 

Ион алмасуының мақсаты-ерітіндіні шоғырландыру немесе металды 

қоспадан тазарту немесе қасиеттеріне жақын элементтерді бөлу. Иондық алмасу 

Ағынды суларды бейтараптандыру және өте таза жұмсақ су алу үшін кеңінен 

қолданылады. 

Ион алмасу - бұл ерітіндідегі иондар мен иондар алмасуы арасындағы 

химиялық реакция. Бұл су ерітінділерінен иондарды қатты затпен (ион 

алмастырғыш шайырмен) су ерітіндісіне ионы бар иондардың эквивалентті 

мөлшерін беру арқылы шығару процесі. Иондық алмасу кезінде реакциялар екі 

фазаның шекарасында жүреді – қатты және сұйық. 

Қос алмасудың гетерогенді реакциясын келесі теңдеулер түрінде білдіруге 

болады: 

 

 RH  +  NaCl  ↔  RNa  +  HCl (1.19) 

 

 R1OH  +  NaCl  ↔   R1Cl  +  NaOH (1.20) 

 

мұндағы; R және R1– сәйкесінше катионит және анионит матрицалары; 

                 H + және OH- – қарсы. 

                 Қатты фаза сызықпен белгіленеді. 

Кейбір жағдайларда Иондық алмасу адсорбциямен бірге жүреді. Қосылыстың 

ерітіндіден қатты заттың сіңу сипатын анықтау қиын болған кезде (Иондық 

алмасу немесе адсорбция), процесс жай "сорбция"деп аталады. 

Ион алмасу процесі 1 % немесе одан аз металл иондарының 

концентрациясы бар жоғары сұйылтылған ерітінділермен жұмыс істеудің ең 

тиімді әдісі болып табылады. Бұл жағдайда сорбцияны қолдану оларды 

толығымен бөлуге мүмкіндік береді. 

Ион алмасу материалдары-табиғи және жасанды, органикалық және 

бейорганикалық, суда еритін полиэлектролиттер, тұздардың, қышқылдар мен 
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сілтілердің Сулы ерітінділеріне төзімді, ерітіндіде иондар алмасуға қабілетті, 

ионогенді топ, жоғары молекулалық заттардың дамыған беті. 

Катион алмасу немесе анион алмасу қасиеттерінің ауырлығына сәйкес 

оларды тиісті катиониттер мен аниониттер деп атайды. Сондай-ақ, катиониттер 

мен анион алмастырғыштардың қасиеттеріне ие амфолиттер (амфотериялық 

полиэлектролиттер) бар. 

Гидрометаллургияда синтетикалық иониттер - ион алмастырғыш 

шайырлар кеңінен қолданылады. 

Ион алмастырушы шайырлар – жасанды жоғары молекулярлы 

органикалық полиэлектролиттер, олар ион алмасу қасиетіне ие. Олар ионогендік 

(функционалдық) топтар (мысалы, – SO3H) енгізілген әртүрлі құрамдағы 

көмірсутектік тізбектің жоғары полимерлі торын (мысалы, стирол сополимері 

және дивинилбензол) көрсететін матрицадан (қаңқадан) тұрады. Активті топтар: 

–  SO3Н, – SO3Na, – COOH,  – PO3H2,  – AsO3Na2, – NH3Cl, ≡ NOH  және басқ. 

Матрица оң немесе теріс зарядты болады, ол онда тіркелген 

функционалдық топтардың бөлшектеріне полииондарға байланысты – (біздің 

мысалымызда – SO3
-). Тіркелген иондар: катиониттерде  – SO3

-, – COO-, – PO3
2-, 

– AsO3
2- және басқ., аниониттерде – NH3

+, = NH2
+,  ≡ NH+,≡ N+. Функционалдық 

топтың қарсыиондары (ОН-, Men+, Аm-  және т.б., біздің мысалымызда – Н+ 

иондары), олар матрица полиионына қарама қарсы зарядты болады, полиион 

зарядының орынын басады және қозғалысты. Олардың ерітіндіде болатын сол 

белгідегі зарядты басқа иондармен алмасу қабілеттіктері бар – коиондармен.   

Иондық алмасу статикалық жағдайларда (ион алмастырғыш араластыру 

кезінде ерітіндімен байланысқан кезде) немесе динамикалық (ерітінді белгілі 

шайыр қабаты бар баған арқылы ағып жатқанда) жүзеге асырылады. 

Ион алмасу процесінде ион алмастырғыштар селективті болады, яғни 

иондардың шайырға әр түрлі "жақындығына" негізделген, олар ерітіндіде бірге 

болған кезде бір ионды екіншісінен басым сіңіреді. Катиондар мен аниондарды 

әртүрлі иониттермен дәйекті сіңіру эксперименталды түрде орнатылды. 

Ион алмастырғыштардың маңызды сипаттамасы-резервуардың мөлшері. 

Ион алмастырғыштардың алмасу сыйымдылығы белсенді топтардың санымен, 

миллиграмм-эквиваленттермен (мг-экв), грамммен (мл) немесе миллиграмм 

шайырмен анықталады. Теориялық зерттеулер үшін мүмкіндіктердің 

теңдестірілген көрінісін қолданады. 1 г құрғақ шайырға мг-экв есептеледі. 

Толық алмасу сыйымдылығын (ТАС), статикалық (тепе-теңдік) алмасу 

сыйымдылығын (САС) және динамикалық алмасу сыйымдылығын (ДАС) 

ажыратыңыз. Нақты жұмыс жағдайларына сәйкес келетін практикалық 

мақсаттар үшін, жұмысшылармен алмасу сыйымдылығы ұғымын қолданады. 

CAC нақты жағдайлардағы тепе-теңдік жағдайына әсер ететін факторлардың 

қосындысына байланысты. 

Толық алмасу сыйымдылығы (ТАС),  статикалық (тепе-теңдікті) алмасу 

сыйымдылығы (САС),  және динамикалық алмасу сыйымдылығы (ДАС) болып 

бөлінеді. Тәжірибелік мақсаттарда, нақты жұмыс жағдайына сәйкес келетін, 
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 жұмысшы алмасу сыйымдылығы туралы ұғымды қолданады. САС нақты 

жағдайларда тепе-теңдік күйіне әсер ететін факторлар қосындысына тәуелді 

болады. 

Толық алмасу сыйымдылығы (ТАС) иониттің барлық активті орталықтары 

толтырылған жағдайдағы сорбцияланған иондар мөлшерін көрсетеді. 

Статикалық алмасу сыйымдылығы (САС) – белгілі көлем мен құрамдағы 

ерітіндімен статикалық жағдайларда тепе-теңдікке жеткен кездегі шайырдың 

сыйымдылығы. Сонымен, статикалық сыйымдылық – тұрақсыз шама. 

Динамикалық (жұмысшы) алмасу сыйымдылығы (ДАС) – шайырдың 

қабаты арқылы сүзу кезіндесорбцияланған ионның «секіруге» жеткенге дейінгі 

онымен сіңірілген иондар мөлшері, яғни сүзіндіде ионның біршама аз 

концентрациясының пайда болуы (мысалы, бастапқы концентрациядан 1,0 %). 

ДАС тұрақты шама емес – ол ерітіндінің шайыр арқылы өту жылдамдығына, 

шайыр түйірлерінің мөлшеріне, ерітінді құрамына және температураға тәуелді 

болады. 

САС және ДАС шамасы ТАС-тың мәнінен аз және ионитті таңдаудың негізі 

болып табылады. 

Жұмыс қабілеттілігі сорбциялық қисықтың "шығу" арқылы анықталады    

(3 сурет). Сүзгідегі алмасу иондарының концентрациясының өткізілген 

ерітіндінің көлеміне тәуелділігі көрсетілген. 

 

 
1.2 Сурет – Сорбцияның шығыс қисығы 

 

Жұмысшы сыйымдылыққа S1 (секіргенге дейін) ауданы сәйкес. Шығыс 

қисығынан көлденең сызықпен шектелген, ерітіндінің бастапқы 

концентрациясына с және координаталар осіне сәйке аудан (S1 + S2), толық 

динамикалық алмасу сыйымдылығына жауап береді (ТДАС). ТДАС шамасы осы 

ерітінді үшін САС-нан үлкен, дегенмен ТАС-нан кем, өйткені сүзіндідегі ионның 

концентрациясы оның бастапқы ерітіндідегі концентрациясына тең болған 
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кезеңде, әлдеде шайыр түйірінде ионның ығысуының толық орынын басуы 

жүрмейді. Колонка арқылы ерітіндіні өткізуді жалғастырған кезде, шектерде, 

ТДАС ТАС-қа теңеседі. 

Шайырда сіңірілген ионның десорбциялану процесін элюирлеу деп атайды. 

Нәтижесінде бастапқы ерітінділердегіге қарағанда 100 және одан көп ретке 

жоғары металдың концентарциясы болатын элюаттар алады.  

Катиониттер мен аниониттерді алдымен белгілі бір белгідегі 

қарсыиондармен «зарядтайды» (қанықтырады). Сондықтан катиониттер туралы 

H+, NH+
4, Na+ және т.б. нысанда; аниониттер туралы – SO4 

2-, Cl-, OH-  нысанда 

айтады.   
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2 Тәжірибелік бөлім  

 

2.1 Зерттеуде қолданылатын ерітінді, реагенттер мен жабдықтар 

 

Осы дипломдық жұмысты орындау барысында алынған зерттеу объектісі 

мыс купоросы (CuSO4). Біз осы мыс купоросын суға еріттік. Бөлме 

температурасында  0,5 г. мыс купоросын 100 г. Суда ерітіліп ары қарай сорбция 

процесіне қолданылды. 

Жұмыс КУ-2-8 шайырымен толтырылған колонкадан (D = 20 мм, h = I30 

мм) тұратын қондырғыда орындалады  

 

  
 

1 – бастапқы ерітінділі арынды ыдыс; 2 – ионалмастырушы колонка;  

3 – ионит КУ-2-8; 4 – штатив; 5 – крандар 

 

2.1 Сурет – Зертханалық қондырғының сұлбасы 

 

 

2.2 Жұмысты орындау барысы 

 

Кедей тотыққан кендерді жерасты немесе үймелі шаймалаудан соң 

ерітінділерден мысты селективті бөліп алудың сорбциялық процесі әзірленді. 

Бұл процестің негізінде келесі реакция жатыр: 

 

                    2R-S03H + CuSO4  → (R-SO3) 2Cu  + H 2SO4                        (2.1) 

 

мұндағы R – полимерлік радикал (КУ-2-8 жағдайында – бұл стиролдың ди-

винилбензолмен сополимері).  

Металдар иондарын сорбциялауды жүргізу алдында ионит КУ-2-8 сутектік 

нысанға өткізеді, ол 2 сағат ішінде ионит: ерітіндінің көлемдік қатынасы 1:10 

кезінде 5 %-дық тұз қышқылы ерітіндісімен өңдеу арқылы жүзеге асырылады. 

Содан соң ионитті жуынды суларда хлор иондары жоғалғанға дейін 

дистилденген сумен шаяды (С1--ион сапалық талдауды азотқышқылды күміспен 

жүргізеді). 
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Мыс құрамды ерітінді күкіртқышқылды мыс өлшендісін дистилденген 

суда ерітіп дайындайды (0,5 г/л CuSO4).  

Колонкаға сутегі нысанындағы 20 мл КУ-2-8 иониті тиеледі. Ионит қабаты 

арқылы мыс құрамды ерітінді ~ 100 мл/сағ жылдамдықпен өткізіледі. Ерітіндіні 

беру жылдамдығын крандар арқылы реттейді. 

 

 

2.3 Есептеу бөлімі 

 

Бастапқы мәліметтер: 

 CuSO4 баст.еріт= 3,86 

Титр мәні: 

Nа2S2O3  (0.1 N) 

 

2.1 Кесте – КУ-2-8 мыстың сорбциялануы бойынша жүргізілген 

тәжірибелердің нәтижелері 

 

№ Vбаст.з Сбаст.з Хбаст.з mбаст.з ∑Cu 

1-10 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

0,0680736 

11 0,05 0,0635 0,00127 1,2×10-4 

12 0,04 0,0508 0,001016 9,9×10-5 

13 0,05 0,0635 0,00127 1,2×10-4 

14 0,2 0,254 0,00508 4,9×10-4 

15 0,56 0,7112 0,014224 1,3×10-3 

16 0,97 1,2319 0,024638 2,4×10-3 

17 1,03 1,3081 0,026162 2,5×10-3 

18 1,52 1,9304 0,038608 3,7×10-3 

19 2,11 2,6797 0,053594 5,2×10-3 

20 2,77 3,5179 0,070,58 6,8×10-3 

21 3,14 3,9878 0,079756 7,8×10-3 

22 3,55 4,5085 0,09017 8,8×10-3 

23 3,72 4,7244 0,094488 9,2×10-3 

24 3,81 4,8387 0,096774 9,4×10-3 

25 3,83 4,8641 0,097282 9,5×10-3 
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2.2 Сурет – Сорбцияның шығыс қисығы 

 

 

2.3.1 Мыс концентрациясын анықтау 

 

 Ерітінді сынамасын (2-5 мл) титрлеуге арналған колбаға алады, 50 мл 

дистилденген су қосады және I г кристалданған йодты калиді (шпательмен). 

Бөлінген иодты 0,1N Nа2S2O3 ерітіндісімен титрлейді; титрлеу соңында, ерітінді 

ашық-сары түске боялғанда, I мл 0,5 % - дық крахмал ерітіндісін қосады. 

Ерітіндінің көк түсі ары қарай титрлеу кезінде қосылған  Nа2S2O3 ерітіндісінің 

бір тамшысынан жоғалуы қажет..  

Ерітіндідегі мыс концентрациясын келесі теңдеумен есептейді:  

 

                                    ССи = 
ν⋅Т⋅1000

а
, г/л,                                                (2.2) 

 

 

 
 

Сбаст.з = 
3,86⋅0,00635⋅1000

5
 = 4,9  

С1-10 = 0 

 

С11 = 
0,05⋅0,00635⋅1000

5
 = 0,0635 г/л  ;        С12 = 

0,04⋅0,00635⋅1000

5
 = 0.0508 г/л  ; 

 

мұндағы  а  – талдауға алынған ерітінді көлемі (аликвоттық бөлігі), мл; 
                υ – титрлеуге кеткен Nа2S2O3 ерітіндісінің көлемі; 

                Т – мыс бойынша Nа2S2O3 ерітіндісінің титрі (Т 0,1N Nа2S2O3 үшін 
0,00635 г/л тең). 
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С13 = 
0,05⋅0,00635⋅1000

5
 = 0.0635 г/л;       С14 = 

0,2⋅0,00635⋅1000

5
 = 0.254 г/л; 

 

С15 = 
0,56⋅0,00635⋅1000

5
 = 0.7112 г/л;         С16 = 

0,97⋅0,00635⋅1000

5
 = 1.2319 г/л; 

 

С17 = 
1,03⋅0,00635⋅1000

5
 = 1.3081 г/л;         С18 = 

1,52⋅0,00635⋅1000

5
 = 1.9304 г/л; 

 

С19 = 
2,11⋅0,00635⋅1000

5
 = 2.6797 г/л;         С20 = 

2,77⋅0,00635⋅1000

5
 = 3.5179 г/л; 

  

С21 = 
3,14⋅0,00635⋅1000

5
 3.987 г/л;               С22 = 

3,55⋅0,00635⋅1000

5
 = 4.5089 г/л; 

 

С23 = 
3.72⋅0,00635⋅1000

5
 = 4.7244 г/л;          С24 = 

3,81⋅0,00635⋅1000

5
 = 4.8387 г/л; 

 

С25 = 
3.83⋅0,00635⋅1000

5
 = 4.8641 г/л; 

 

 

Жұмыстың бірінші бөлігі берілген жағдайларда сіңірілудің шығыс қисығын 

түсіруден тұрады 0,5 г/л концентрациялы мыс қоспасы болатын бастапқы 

ерітінді 1 менш. көл/сағ – 10 менш. көл/сағ жылдамдықпен шайыр қабаты арқылы 

өткізіледі. Берілген жылдамдық, дистилденген суды колонна арқылы өткізу 

кезінде, секундомер мен өлшеуіш цилиндр көмегімен (10 мл) орнықтырады, 

содан соң бюреткаға ерітіндіні белгіленген жылдамдықпен беруді бастайды. 

Ерітіндінің 20 мл-ден ағып шығатын үлестеріндегі мыстың концентрациясын 

бірізді анықтайды. Бастапқы ерітіндіде, сүзіндінің бірінші және соңғы сы-

намаларында ренийдің болуын талдаудың сапалық әдісімен анықтайды. 

Ерітіндіні бір жылдамдықта өткізу үздіксіз жүреді және мыс бойынша 

сорбенттің қанығуымен аяқталады, бұл кездегі сүзіндінің соңғы сынамасындағы 

мыстың концентрациясы ерітіндідегі металдың бастапқы концентрациясына 

теңеседі.   

 

                                                X = 
c·20

1000
                                                    (2.3) 

 

Xбаст.з = 
4.9·20

1000
 = 0,098  

 

X1-10 = 0 

 

X11 = 
0.0635·20

1000
 = 0,00127 ;                 X12 = 

0.0508·20

1000
 = 0,001016 ; 

 

X13 = 
0.0635·20

1000
 = 0,00127 ;                 X14 = 

0.254·20

1000
 = 0,00508 ; 
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X15 = 
0.7112·20

1000
 = 0,014224 ;               X16 = 

1.3081·20

1000
 = 0,024638 ; 

 

X17 = 
1.3081·20

1000
 = 0,026162 ;               X18 = 

1.9304·20

1000
 = 0,038608 ; 

 

X19 = 
2.6797·20

1000
 = 0,053594 ;               X20 = 

3.5179·20

1000
 = 0,070358 ; 

 

X21 = 
3.9878·20

1000
 = 0,079756 ;               X22 = 

4.5085·20

1000
 = 0,09017 ; 

 

X23 = 
4.7244·20

1000
 = 0,094488 ;               X24 = 

4.8387·20

1000
 = 0,096774 ; 

 

X25 = 
4.8641·20

1000
 = 0,097282 ; 

 

Шайырмен сіңірілген мыс массасын келесі кезекте осы формуламен 

анықтаймыз: 

 

 m = Xбаст.з · X1-25 (2.3) 

 

m1-10 = 0 

 

m11 = 0,098 · 0,00127 = 1,2446 · 10-4; 

m12 = 0,098 · 0,001016 = 9.9568 · 10-5; 

m13 = 0,098 · 0,00127 = 1,2446 · 10-4; 

m14 = 0,098 · 0,00508 = 4,9784 · 10-4; 

m15 = 0,098 · 0,014224 = 1,393952 · 10-3; 

m16 = 0,098 · 0,024638 = 2,414524 · 10-3; 

m17 = 0,098 · 0,026162 = 2,563876 · 10-3; 

m18 = 0,098 · 0,038608 = 3,783584 · 10-3; 

m19 = 0,098 · 0,053594 = 5,252212· 10-3; 

m20 = 0,098 · 0,070358 = 6,895084 · 10-3; 

m21 = 0,098 · 0,079756 = 7,816088 · 10-3; 

m22 = 0,098 · 0,09017 = 8,83666 · 10-3; 

m23 = 0,098 · 0,094488= 9,259824 · 10-3; 

m24 = 0,098 · 0,096774 = 9,483852 · 10-3; 

m25 = 0,098 · 0,097282 = 9,533636 · 10-3; 

 

Шайырмен сіңірілген мыс массасының толық мәнін анықтау үшін 

жоғардыағы мәндерімізді толықтай қосып шығамыз 

 

 ∑Cu = m1 + m2 + m3 + … + m25 (2.4) 
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∑Cu = 1,2446 · 10-4 + 9.9568 · 10-5 + 1,2446 · 10-4 + 4,9784 · 10-4 + 1,393952 · 

10-3 + 2,414524 · 10-3 + 2,563876 · 10-3 + 3,783584 · 10-3 + 5,252212· 10-3 + 6,895084 

· 10-3 + 7,816088 · 10-3 + 8,83666 · 10-3 + 9,259824 · 10-3 + 9,483852 · 10-3 + 9,533636 

· 10-3 = 0.0680796 г. 

 

Талдау нәтижелерін 1 кесте нұсқасында көрсетеді, сол арқылы мыс 

сорбциясының шығыс қисығын тұрғызады, эксперимент жағдайларындағы 

иониттің динамикалық алмасу сыйымдылығын (ДАС) анықтайды 

 

                                              ДАС =
∑ С𝐶𝑢1

𝑔
                                                   (2.5) 

 

мұндағы; СCu1 – сорбцияланатын ионның ионит қабаты арқылы секіруіне дейінгі 

шайырдағы мыстың қосынды мөлшері, мг-экв; 

                 g  – ауалы-құрғақ шайыр өлшендісі.  

 

ДАС = 
0.0680796

20
= 0.0034098 

 

Бастапқы ерітіндідегі және рафинаттағы мыстың сапалық талдауы 

негізінде мыстың сорбция процесіндегі беталысын бағалайды 

 

 

2.3.2 Сорбция мәндерін талдау 

 

Сорбция процесіне ортаның әсерін қарастыру үшін біз 3 pH мәні 3 түрлі 

ортаны алып, процесті жасадық. Процесс ұзақтығы 4 сағат, әр бір сағат өткен 

кездегі бөлініп алу дәрежесіән есептей отырып кестелерді толтырдық. Сорбентке 

өткен мыс массасын есептей отырып, мыс концентрациясын есептедік.  

 

2.2 Кесте – pH = 2,5 кезіндегі сорбция көрсеткіші 

 

t, сағ. Ɛ, % mсорб, г. CCu, г/г 

1 27 0,135 0,02 

2 42 0,21 0,042 

3 53 0,26 0,052 

4 65 0,32 0,065 
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2.3 Сурет – pH = 2,5 кезіндегі сорбция көрсеткішінің графигі 

 

2.3 – суретте мысты pH = 2.5 мәні кезінде сорбция процесі арқылы мысты 

селективті түрде бөліп алу бойынша деректер келтірілген. Сұлбаға қарай 

отырып, уақыт өткен сайын сорбентке өткен мыстың пайыздық көрсеткіші 

артатынын байқауға болады. Ph = 2.5 болған кездегі мыс ең максималды                

65 % – ға бөлініп алу дәрежесін көрсетті.  

 

2.3 Кесте – pH = 3,5 кезіндегі сорбция көрсеткіші 

 

t, сағ. Ɛ, % mсорб, г. CCu, г/г 

1 35 0,175 0,035 

2 45 0,225 0,045 

3 59 0,29 0,059 

4 69 0,345 0,069 
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2.4 Сурет – pH = 3,5 кезіндегі сорбция көрсеткішінің графигі 

 

2.4 – суретте мысты pH = 3.5 мәні кезінде сорбция процесі арқылы мысты 

селективті түрде бөліп алу бойынша деректер келтірілген. Бұл сұлбадан 

байқайтынымыз сорбция процесі басқа орталарға қарағанда қарқынды әрі жақсы 

жүретінін байқауға болады. Мысалы pH = 2.5  кезінде бөліп алу дәрежесі 

максималды 65 % – ды құраса, pH = 3.5 кезінде ол көрсеткіш ең жоғарғы                  

69 % – ды көрсетті. Процес жүру барысы да бірден көзге көрінді. Бастапқы уақыт 

ішінде бөліп алу дәрежесі 35 % – ды көрсетті. Бұл басқа 2 ортаға қарағанда осы 

ортада процесс қарқынды жүргенін анық көрсетеді. 

 

          2.4 Кесте – pH = 4,5 кезіндегі сорбция көрсеткіші 

 

t, сағ. Ɛ, % mсорб, г. CCu, г/г 

1 22 0,11 0,022 

2 40 0,2 0,04 

3 55 0,27 0,052 

4 62 0,31 0,062 
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2.5 Сурет – pH = 4,5 кезіндегі сорбция көрсеткішінің графигі 

 

2.5 – суретте мысты pH = 4.5  мәні кезінде сорбция процесі арқылы мысты 

селективті түрде бөліп алу бойынша деректер келтірілген. Бұл орта  pH = 2.5 

ортасына бөліп алу дәреже мәндеріне ұқсас екенін байқадым. Бірақ сбөліп алу 

дәрежесін қарастыратын болсақ, осы үш ортаның ішіндегі ең баяу жүретін орта 

болып табылатынын аңғаруға болады. Яғни 4 сағат ішінде сорбентке өткен 

мыстың пайыздық көрсеткіші 62 % – ды құрайды.  

Осы үш ортада жүргізілген мысты сорбция процесі арқылы бөліп алу 

процесін қарастыра отырып келесідей қортыныды шығаруға болады. Процес ең 

баяу жүретін орта pH = 4.5 болып табылады. Сорбция процесін жүргізуге ең 

тиімді орта ол pH = 3.5 ортасы болып табылады. 
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  3 Экономикалық бөлім 

 

  Дипломдық жұмыстың экономикалық бөлімінде зерттеу жүргізудің 

экономикалық шығындары есептелген болатын, нақты айтсақ: 

— шикізат пен реактивтерге кеткен шығындар. 

— электр энергиясының шығыны. 

— ыдыс шығындары. 

— су шығындары. 

— жалпы институт шығындарыныңс көлемі. 

 

 

3.1 Реагенттер шығынын есептеу 

 

Дипломдық зерттеу жұмысы кезінде қолданылатын құрал жабдықтардың 

және реагенттердің құнын мен қаражат шығыны есептеледі.  

 

3.1 Кесте – Реагенттердің шығыны мен бағасы 

 

Реагенттер Шығыны Бағасы, тг Жалпы бағасы, тг 

Катионит КУ-2-8  20 мл 1193 25 

Тұз қышқылы 200 мл 2400  480 

Дистильденген су, 

мл 

125 мл 50 6250 

Мыс купоросы, кг 0,01 кг 2030 2030 

Сорбциялық колонна 1 23340 23340 

Барлығы 129,022 166813 32325 

 

 

3.2 Электр энергиясының шығынын есептеу  

 

        Осы зерттеу жұмысы кезінде қолданылған су және электр шығындары 

келесідей. Есептеу мәндері 3 – кестеде көрсетілген 

 

        3.2 Кесте  – Электр энергиясы шығыны  

 

Қондырғылар  Қуаты, кВт/сағ Жұмыс сағат 

саны 

Шығыны тг 

Электрондық 

таразы 

1,2 Вт 4 93,3 

Жарық 15 4 1166 

Барлығы :                                                                  1259,3 

 

         1кВт сағатқа тариф -19,44 тг. 
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3.3   Ыдыс шығындарының амортизациялық төлемдері   

 

Тәжірбиелік жұмысқа әртүрлі ыдыстар: колбалар, пипеткалар, химиялық 

стакандар қолданылды. Ыдыс шығындарының амортизациялық есебі 3.3 – кесте  

көрсетілген.  

 

         3.3 Кесте – Ыдыс  шығындарының амортизациялық төлемдері 

 

Аты  Саны, тал 1 тал бағасы, тг Сумма  

Өлшегіш 

колбалар  

5 190 950 

Пипетка 1 100 100 

Химиялық 

стакан  

5 100 500 

Барлығы :                                                                                     1550 

 

 

         3.4 Су шығындарының есебі  

          

        Тәжірбиелік жұмыста жұмсалатын су мөлшері 3.4 – кестеде келтірілген.  

 

         3.4 Кесте – Су шығындарының есебі 

 

Судың сағаттық 

шығыны, м3/сағ 

1 м3 

бағасы,тг 

Жұмыс 

сағат саны 

Шығыны, 

тг  

0,12 100 4 48 

Барлығы:                                                                                           48 
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4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі  

 

4.1 Еңбекті қорғау жөніндегі ұйымдастыру іс-шаралары 

 

Дипломдық жұмыстың бұл бөлігі Қазақстан Республикасының заңдарын 

ескере отырып жазылған, атап айтқанда жұмысты орындау кезінде Қазақстан 

Республикасының Еңбек Кодексі және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

туралы заңдар сақталған. Осы дипломдық жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ 

ұлттық техникалық зерттеу университеті "Металлургиялық процестер, жылу 

техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының арнайы 

курстар зертханасында орындалды. Жұмыстың аналитикалық бөлігін орындау 

үшін тиісті аналитикалық жабдықтар қолданылды. Ерітіндіден мыс иондарын 

сорбция  арқылы бөліп алу  процесін зерттедік 

Сорбция гидрометаллургиялық процестерге жататындықтан, тиісті 

талаптар орындалды: 

1) атмосфералық қысым кезінде ерітінділерді өңдеуге арналған аппаратура 

стационарлық деңгей өлшегіштермен жабдықталуы, резервтік ыдыстармен 

байланысты құю құбырларымен жабдықталуы немесе аппараттардың толып 

кетуі туралы ескертетін сигнал беретін құрылғылармен жабдықталуы тиіс; 

2) гидрометаллургиялық аппараттар герметикалық қақпақтармен және 

реакциялық аймақтан бу мен газды сору жүйесімен жабдықталуы тиіс; 

3) гидрометаллургиялық қайта бөлудің өндірістік үй - жайында автоматты 

газ талдағыштардың көмегімен жұмыс аймағындағы ауа ортасының жай - күйін 

бақылау жүзеге асырылуы тиіс" 

Металдарды сорбциялық шоғырландыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу 

орны қоршалуы және сыртқы жағынан ескерту жазуларымен белгіленуі тиіс. 

Металдарды сорбциялық шоғырландыру жүргізілетін алаңда тамақ ішуге 

тыйым салынады. 

Адамдарды сорбциялық колоннаның бетіне көтеру үшін екі жақты 

тұтқалары бар баспалдақ болуы қажет. 

Цианисті ерітінділері мен қышқылдары бар барлық құбыржолдарда, 

сыйымдылықтар мен жабдықтарда "у" деген жазу, ал цианисті ерітінділері мен 

қышқылдары бар ашық тұндырғыш тоғандарда-қорғаныш қоршаулары болуы 

тиіс. 

Өндірістік алаңдағы ықтимал қауіпті орындар жұмыс аймағының 

ауасындағы цианидтер мен қышқылдардың ШРК асып кеткен кезде дыбыстық 

және жарық сигналдарын беретін автоматты сигнализаторлармен жабдықталуы 

тиіс. 

Сорбция цехындағы барлық жұмыс түрлерін кемінде екі жұмысшы қажетті 

жеке қорғаныш құралдарын пайдалана отырып жүргізуі тиіс. 

Цианисті ерітінділерді дайындау, Алтынды тұндыру немесе сорбциялау, 

тұнбаларды өңдеу, балқыту бөлімшелеріндегі қауіпсіздік шаралары цианисті 

технологиясы бар алтын шығару фабрикаларының бөлімшелері үшін осы 

Қағидалардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
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Тұз қышқылы ұшпа және булану кезінде сутегі хлоридін шығарады. Бұл 

оның ШРК-ны бағалау қажет дегенді білдіреді. Жұмыс аймағындағы                  

ШРК - 5 мг/м3, елді мекендер ауасында: орташа тәуліктік 0,2 мг/м3, ең жоғарғы 

бір реттік 0,2 мг/м3. 

 

4.1 Кесте – Жұмыс аймағындағы зонада шекті рұқсат етілген концентарт 

(ШРК) 

 

№ Элемент 

атауы 

N 

САS 

 

Формула ШРК, 

мг/м3 

 

Өндіріс 

жағдайында 

ауадағы 

басым 

агрегаттық 

жай-күй 

Қәуіптілік 

классы 

Ағзаға 

әсері 

1 Тұз 

қышқылы 

7664-

93-9 

HCl 5 a 2 Ф 

2 HCl газы 7665- 

93-5 

HCL↑ 0.2 п 2  

3 Күкірт 

қышқылы 

7664-

93-9 

H2SO4 1 а 2  

4 Күкірт 

диоксиді+ 

7446-

09-5 

SO2 10 п 3  

5 Күкірт 

триоксиді+ 

7446-

11-9 

SO3 1 п 2  

 

Келесі белгілер қолданылды: 

Ф – негізінен фиброгенді әсер ететін аэрозольдер 

П – булар және / немесе газдар, 

а – аэрозоль, п+а-бу мен аэрозоль қоспасы, 

+ – жұмыс кезінде теріні және көзді арнайы қорғауды қажет ететін 

қосылыстар; таңба зат атауынан кейін қойылады 

Құрамында көміртегі оксиді бар атмосферадағы жұмыс ұзақтығы                     

1 сағаттан аспаған кезде көміртегі тотығының шекті рұқсат етілген 

концентрациясы 50 мг/м3 дейін, жұмыс ұзақтығы 30 минуттан аспаған                         

кезде - 100 мг/м3 дейін, жұмыс ұзақтығы 15 минуттан аспаған кезде - 200 мг/м3 

дейін артуы мүмкін. Жұмыс аймағының ауасындағы көміртегі оксидінің жоғары 

мөлшері жағдайында қайталама жұмыстар кемінде 2 сағат үзіліспен жүргізілуі 

мүмкін. 

Реакторлар оларды ерітінділермен толтыру деңгейін бақылаудың 

техникалық құралдарымен, белгіленген деңгейден асып кетуді болдырмайтын 

сигнализациямен және бұғаттаумен жабдықталуға тиіс. 
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Ерітінді компоненттерін мөлшерлеу және оларды араластыру газдардың 

бөлінуі мен қоспалардың шығарындыларымен қарқынды реакцияны 

болдырмайтын автоматтандырылған тәсілдермен жүзеге асырылуы қажет. 

Реактордың түсіру штуцерлерін тек араластырғыш толық тоқтағанда, 

реакторда ерітінді болмағанда және қоректендіруші құбырлар жабылғаннан 

кейін ғана тазалаған жөн. 

Реактор конструкциясындағы ерітінділерді авариялық төгу үшін тиісті 

коммуникациялары немесе ыдыстары бар арнайы шығару көзделуі тиіс. 

Реакторлардың жұмысы кезінде олардың қақпақтары тығыз жабылып, 

бекітілуі тиіс. 

Реакторды іске қосу алдында сору және жалпы алмасу желдеткішін қосу 

қажет. Желдету жүйесін қосқанға дейін реакторды іске қосу мүмкіндігін 

болдырмау үшін тиісті бұғаттау және сигнал беру орнатылуы тиіс. 

Агрессивті орталармен жұмыс істеу кезінде қызмет көрсетуші персоналды 

жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету және тиісті реактивтермен жұмыс 

бойынша нұсқау беру қажет.Металдарды сорбциялық шоғырландыру жөніндегі 

жұмыстарды жүргізу орны қоршалуы және сыртқы жағынан ескерту 

жазуларымен белгіленуі Т. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Осы дипломдық жұмысымның тақырыбы неге мысқа байланысты, неге дәл 

осы металды алдым деген сұраққа жауап беретін бослақ, себебі қәзір мысқа деген 

сұраныс артып келеді. Мыс қазіргі экономикалық дамуда қажетті негізгі 

металдардың бірі, мыс кез-келген пәтерде немесе кеңседе, әр көлік құралында 

немесе электр құралында бар. Мыс – жылу мен электр қуатын ең үздік 

өткізушілердің бірі, ол коррозияға төзімді және көптеген қорытпалар құрамына 

кіреді. Орташа мерзімді кезеңде мысты жеткізу шектеулі болып қалады, 

сондықтан мысқа деген сұраныстың болашағы оң бағалануда.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты – конецентрациясы төмен ерітіндіден 

мысты селективті түрде бөліп алуын қарастырдым. Сорбция процесінің мәні мен 

маңызы.  Әр – түрлу ортада процес қалай өтетінін қарастырдым. Сорбция 

процесіне ең қолайлы орта ол pH = 3,5 ортасы екенін анықтап, графигін 

тұрғыздым. Сорбция процесі ең баяу жүретін және боөлініп алу дәрежесі ең 

төмен орта ол pH = 4,5 ортасы болып табылды. Оны біз графиктен анық аңғара 

аламыз. 

Дипломдық тақырып бойыша  зерттеудің экономикалық есептемелері 

жүргізіліп,  сорбция процесін жүргізу кезіндегі қауіпсіздік  және еңбек қорғау 

шаралары қарастырылды. 
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