
МОТОВИЛОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧТІҢ 

6D070900 - «Металлургия» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған 

«ТЕМІР ХЛОРИДІ ЕРІТІНДІЛЕРІН ӨҢДЕУ» 

тақырыбындағы диссертациялық жұмысының 

АҢДАТПАСЫ 

 

Шешілетін ғылыми немесе ғылыми-технологиялық мәселенің қазіргі 

жағдайын бағалау. Ультрадисперсті ұнтақтардың әлемдік нарығын талдау 

адамның өмір сүруінің ғылымды қажет ететін және жоғары технологиялық 

салаларында ұнтақтардың кең қолданылатынын куәландырады. Темір 

оксидтерінің ультрадисперсті ұнтақтары олардың қол жетімділігі, алу 

процесінің жоғары технологиялылығы және адам ағзасы үшін уыттылығы 

төмен өнеркәсіп пен медицина үшін перспективалы материалдар болып 

табылады.  

Ультрадисперсті ұнтақтарды алу үшін негізінен физикалық және 

химиялық әдістер қолданылады. Физикалық әдістер, әдетте, жоғары 

энергетикалық шығындарды талап етеді, бұл түпкілікті өнімнің құнын 

арттырады. Химиялық және химия-металлургиялық әдістерді пайдалану дайын 

өнімнің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді, сондай-ақ бірқатар 

жағдайларда белгілі бір технологиялық артықшылықтарға ие, мысалы, 

химиялық әдістермен бөлшектердің мөлшері мен нысанын бақылау, тұрақты 

магнитті сұйықтықтар мен сапалы композиттік жабындарды алу үшін 

өлшемдер бойынша қажеті бөлшектер алу мүмкіндігі бар. 

Әлемде осы тақырыпқа арналған жұмыстардың көптеген саны 

орындалған, алайда, берілген қасиеттері бар темір оксидтерінің 

ультрадисперсті ұнтақтарын алудың көптеген аспектілері одан әрі зерттеуді 

талап етеді. Оксидтердің ультрадисперсті ұнтақтарын алудың жаңа әдістерін 

әзірлеу немесе қолданыстағы әдістерін жетілдіру міндеті қазіргі уақытта 

Қазақстан үшін де өзекті болып табылады, темір оксидтерінің ультрадисперсті 

ұнтақтарына ықтимал қажеттілік жылына 5-10 мың тоннаны құрайды. 

Белгілі процестердің негізгі кемшілігі қымбат шикізатты пайдалану 

болып табылады. Жұмыста бастапқы шикізат ретінде өндіріс қалдықтары мен 

қайталама шикізат пайдаланылды. 

Түсті және қара металлургияда негізгі өніммен қатар ілеспе өнімдер 

(құрамында темір бар материалдар, өңдеу ерітінділері, пиритті шикізат, 

қайталама шикізат) қолданылады, оларды қолданыстағы технологиялар 

бойынша түпкілікті өнімге дейін қайта өңдеу экономикалық тиімді емес. 

Берілген өнімдер үнемді тұз қышқылы технологиясы бойынша 

сілтісіздендіру үрдісін қолдану арқылы, ерітінділерді қоспалардан тазарту, 

кристалдау, темір оксидтерінің ұнтақтарын алу және тұз қышқылын 

регенерациялау үшін жоғары температуралы гидролиз процестерін пайдалана 

отырып өңделуі мүмкін. 



Диссертацияда қоспалардан тазартылған хлорлы темір ерітінділерінен 

жоғары температуралы гидролиз процесін пайдалана отырып, тотыққан темір 

ұнтақтарын алудың технологиялық схемасы әзірленді. 

Тақырыпты әзірлеудің негізі және бастапқы деректері. Тақырыпты 

әзірлеуге Қазақстанда қара және түсті металлургияның ілеспе және үйінді 

өнімдерін өндіріске қатыстыра отырып, темір оксидтерінің ультрадисперсті 

ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру қажеттілігі мен мүмкіндігі негіз болып 

табылады. 

Диссертацияда бастапқы мәліметтер ретінде темір хлоридінің 

ерітінділерін қайта өңдеу бойынша әдебиетті сыни талдау негізінде Қазақстан 

шикізатын гидрометаллургиялық қайта өңдеу кезінде ілеспе өнім ретінде 

алынатын хлорлы темір ерітінділерінің жоғары температуралы гидролизінің 

технологиясын әзірлеу болып қабылданды.  

Диссертациялық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Тақырыптың 

өзектілігі ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында, соның ішінде 

энергетикада қолдануға арналған қасиеттер кешені бар ультрадисперсті 

ұнтақтар мен олардың негізіндегі бұйымдарды алудың жалпы проблемасымен 

байланысты. Меншікті беті жоғары ультрадисперсті ұнтақтардың синтезі 

олардың каталитикалық белсенділігі жағынан, ал ультрадисперсті (10 нм аз) – 

олардың магниттік сипаттамалары тұрғысынан қызығушылық тудырады. Әдеби 

деректерді талдау ұнтақтардың осындай түрлерін өндіру міндетін шешу 

қажеттілігін, сондай-ақ металлургиялық өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату 

мәселелерін көрсетті.  

Жоғарыда айтылғанның негізінде, осы диссертациялық жұмыстың 

зерттеу бағытын таңдау өзекті болып табылады, ал жұмыс барысында алынған 

нәтижелердің ғылыми және практикалық маңызы бар. 

Тақырыптың жаңалығы хлорлы темір ерітінділерін жоғары 

температуралы гидролизбен өңдеудің жабық технологиясын әзірлеп, берілген 

құрамды темір оксидтерінің ультрадисперсті ұнтақтарын алу және тұз 

қышқылын регенерациялау болып табылады. 

Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы:  
– термодинамикалық тұрғыдан, темір хлориді ыдыраған кезде магнетит 

және гематит түзіледі, гематит түзілуі басымырақ. Ыдырау кезінде бірінші 

кезекте магнетит түзіледі, ал темір хлоридінің ыдырау дәрежесінің ұлғаюымен 

FeCl2*4H2O кристалдарының жоғары температуралы гидролиз өнімдеріндегі 

гематит мөлшері жоғарылайды, ол хлоридтің ыдырау дәрежесі ұлғайған кезде 

газ тәрізді өнімнің газ фазасына бөліну жылдамдығының өзгеруімен 

(азаюымен) байланысты. Бұл реакция аймағына газ фазасының оттегінің 

диффузия жылдамдығының артуына әкеледі, бұл магнетитпен бірге гематиттің 

түзілуіне әкеліп соғады.  

FeCl2*4H2O кристалдарының жоғары температуралы гидролизінің соңғы 

өнімдері толық емес ыдыраған кезде (60 % артық емес) магнетит, ал толық 

ыдыраған кезде магнетит және гематит ұнтақтарының қоспасы болып 

табылады; 



– FeСl2*4H2O және FeCl3*6H2O жоғары температуралы гидролиз 

процесі тұрақты қабатта оттегінің қатысуымен топокинетикалық сипатқа ие, 

бұл жаңа фазаның өскіні және оның өсуі темір хлоридінің кристалдарының 

бетінде жүретінін көрсетеді. 603-903 К температуралар аралығында FeСl2*4H2O 

жоғары температуралы гидролиз процесінің белсенді активтендіру энергиясы – 

9,732 кДж/моль, ал  FeСl3*6H2O гидролиз реакциялары үшін  белсенді 

активтендіру энергиясы 503-603 К – 2,16 кДж/моль, 453-503 К – 5,574 

кДж/моль кұрайды; 

– магнетит және гематит қоспасынан тұратын темір оксидтерінің 

ұнтағын алу қажет болған жағдайда, жоғары температуралы гидролизді 

FeCl2*4H2O кристалдарында 703-903 К температура аралығында және 40 минут 

ұзақтықта орындау қажет; 

– гематиттен тұратын темір оксидтерінің ұнтағын алу қажет болған 

жағдайда, жоғары температуралы гидролизді FeCl3*6H2O кристалдарында 453-

603 К температура аралығында және 50 минут ұзақтықта орындау қажет. 

Жұмыстың басқа ғылыми-зерттеу жұмыстарымен байланысы: 

зерттеулер 217 "Ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 102 "Ғылыми 

зерттеулерді гранттық қаржыландыру" кіші бағдарламасы шеңберінде "Табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу" басымдығы 

№1390/ГФ4 "Нанодисперсті өлшемдегі металл және тотыққан темір ұнтақтарын 

алу технологиясын әзірлеу" тақырыптары бойынша 2015-2017 ж.ж. жүргізілді. 

Жұмыстың мақсаты – химия-металлургиялық тәсілмен, атап айтқанда 

жоғары температуралы гидролизбен ультрадисперсті темір оксидтерінің 

ұнтақты композициясын ала отырып, хлорлы темір ерітінділерін өңдеудің 

физика-химиялық негіздері мен технологиясын негіздеу және өңдеу. 

Зерттеу объектілері – құрамында темір бар шикізатты тұз қышқылымен 

өңдеу және сілтілеу кезінде алынатын хлорлы темір ерітінділері. 

Зерттеу пәні – хлорлы темір ерітінділерінен алынған FeCl2*4H2O және 

FeCl3*6H2O темір хлоридтері кристалдарының жоғары температуралы 

гидролизінің термодинамикасы, кинетикасы және технологиясы, темір оксидін 

алу әдістерінің золь-гель технологиясы, сондай-ақ алынатын оксидтік 

ұнтақтардың құрамы мен қасиеттерін кешенді зерттеу болып табылады. 

Зерттеудің негізгі міндеттері: 

– зерттеулердің таңдалған бағытын негіздеу; 

– FeCl2*4H2O және FeCl3*6H2O кристалдарының жоғары температуралы 

гидролиз процесінің термодинамикалық негіздемесі; 

– алынған өнімдерді талдау және зерттеу әдістерін таңдау; 

– темір хлоридтерінің жоғары температуралы гидролиз процестерінің 

механизмін және кинетикасын зерттеу; 

– жоғары температуралы гидролиз процесіне технологиялық 

факторлардың әсерін зерттеу; 

– жоғары температуралы гидролиз және золь-гель әдісімен алынған 

темір оксидтері ұнтақтарының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу; 

– әр түрлі әдістермен алынған темір оксиді ұнтақтарын салыстырмалы 

талдау; 



– хлорлы темір ерітінділерін өңдеудің технологиялық сызбасын әзірлеу 

және материалдық балансты есептеуді орындау. 

Зерттеу және талдау әдістері: 

– сыни талдау және зерттеу бағытын таңдау; 

– жоғары температуралы гидролиз реакцияларының термодинамикалық 

сипаттамаларын есептеу Outokumpu Ou компаниясының HSC-5.0 

термодинамикалық есептеулер бағдарламасын пайдалана отырып орындалған; 

– жоғары температуралы ыдыраудың кинетикалық зерттеулері, тұз 

қышқылының гидролизі нәтижесінде пайда болатын күйдіргіш натрий 

ерітіндісімен автоматты титрлеуді пайдаланатын қондырғыда жасалған; 

– жоғары температуралы гидролиздің технологиялық зерттеулері 

температурасын автоматты реттеу OMRON E5CC жүйесімен жабдықталған 

диаметрі 40 мм кварцты реакторы бар құбырлы пешті қамтитын қондырғыда 

орындалған; 

– оксидті ұнтақтарды рентгендифрактометриялық талдау ДРОН-3 

автоматтандырылған дифрактометрінде жүргізілді; 

– оксидті ұнтақтардың микрозондты талдауы JCXA 733 электронды-

зондты микроспектроанализаторында орындалған; 

– гидролиз нәтижесінде алынған темір оксидтерінің термиялық талдауы 

TENSOR™-27 Bruker Optics ИК-Фурье спектрометрімен бірге STA-449 

талдағышында және NETZSCH компаниясының STA 409 PC PG 

дифференциалды сканерлеуші талдағышында орындалған; 

– оксидті ұнтақтардың Мессбауэр спектроскопиясы Ms-1104Em 

спектрометрінде орындалған; 

– оксидті ұнтақтарды сканерлеу электронды сканерлеу микроскопиясы 

JEOL (JSM-6610LV, Жапония, 2013 ж.) көмегімен орындалды; 

– тотыққан темір ұнтақтарының мөлшері мен морфологиялық 

ерекшеліктерін анықтау үшін JEOL JEM-2100F электрондық микроскоп 

қолданылды; 

– темір оксиді ұнтақтарының магниттік қабылдағыштығын анықтау 

SatisGeo KM-7 каппаметрін қолдану арқылы жасалған. 

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы - ұнтақты металлургияда 

қолдануға жарамды, реттелетін құрамды темір оксидтерінің ультрадисперсті 

ұнтақтарын ала отырып, хлорлы темір ерітінділерін жоғары температуралы 

гидролизбен өңдеу технологиясы жасалды. Технология жартылай өнеркәсіптік 

тексеруге ұсынылады. 

Қорғауға шығарылатын негізігі мәселелер: 

– тотықтарды ала отырып, хлорлы темір ерітінділерін қайта өңдеу әдісін 

негіздеу; 

– FeCl2*4H2O және FeCl3*6H2O кристалдарының жоғары температуралы 

гидролизінің термодинамикалық талдауының нәтижелері; 

– FeСl2*4H2O және FeCl3*6H2O ыдырау үрдістерінің кинетикасы мен 

механизмін зерттеу нәтижелері; 



– FeCl2*4H2O және FeCl3*6H2O кристалдарының жоғары температуралы 

гидролиз процесіне, сондай-ақ алынатын оксидтік ұнтақтардың құрамы мен 

қасиеттеріне технологиялық факторлардың әсерін зерттеу нәтижелері; 

– жоғары температуралы гидролиз және золь-гель әдісімен өнімдердің 

физика-химиялық қасиеттерін зерттеу нәтижелері; 

– хлорлы темір ерітінділерін өңдеудің технологиялық сұлбасы және 

материалдық баланстың есебі. 

Жұмыстың апробациясы: диссертациялық жұмыстың негізгі ережелері 

5 халықаралық конференцияларда және бір ғылыми семинарда баяндалып, 

талқыланды, олардың ішінде:  

– "Физика-химия және бейорганикалық материалдар технологиясы" жас 

ғылыми қызметкерлер мен аспиранттардың XII ресейлік жыл сайынғы 

конференциясы (Мәскеу, 2015); 

– XXVIII International Mineral Processing Congress Proceeding (Canada, 

2016); 

– Халықаралық Сәтбаев оқулары "Шахмардан Есеновтың ғылыми 

мұрасы" (Алматы, 2016); 

– А.А. Байков атындағы металлургия институтының РҒА ХIV 

халықаралық "Физикохимия және бейорганикалық материалдар технологиясы" 

конференциясы (Мәскеу, 2017); 

– International conference wastes: solutions, treatments and opportunities 

(Porto Portugal, 2017); 

– "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының ғылыми семинары, 

ФГАОУ ВО Ресей Тұңғыш Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Орал федералдық 

университеті (Екатеринбург 2017 ж.). 

Басылымдар және жұмысты сынау: диссертациялық жұмыстың 

тақырыбы бойынша 14 баспа жұмысы жарияланды, соның ішінде ҚР БҒМ 

БҒСБК ұсынған ғылыми журналдар тізімінен 4 мақала, Scopus базасына кіретін 

шетелдік журналда 1 мақала, 7 баяндама тезисі, 1 монография шығарылды, 

патент алуға өтінім берілді. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыстың 

құрамына келесі элементтер кіреді: "Нормативтік сілтемелер", "Белгілеулер мен 

қысқартулар", "Кіріспе", хлорлы темір ерітінділерін өңдеу мәселелеріне 

арналған әдеби шолу, 5 тараудан тұратын эксперименттік бөлім, "Қорытынды", 

"Пайдаланылған әдебиеттер тізімі" және "Қосымшалар". 

Диссертацияның бірінші бөлімінде таңдалған зерттеу бағыты негізделген. 

Тарауда темір оксиді ұнтақтарының қасиеттері мен қолдану аймақтары, оларды 

алу әдістері сипатталған. Штейндерді гидрометаллургиялық өңдеу және темір 

бетін өңдеу кезінде тұз қышқылын қолдану тиімділігі негізделген, сондай-ақ 

темір оксидтері ұнтағының пигментті композициясын ала отырып, штейнді 

өңдеу бойынша орындаған іздеу зерттеулерінің нәтижелері келтірілген. 

Екінші тарау жоғары температуралы гидролиз реакцияларын 

термодинамикалық талдауға арналған. Хлорлы темір кристалдарының жоғары 

температуралы гидролиз реакцияларының термодинамикалық есептері 

негізінде тотықтырусыз және тотықтырғыш атмосфераларда магнетит пен 



гематиттің пайда болуының термодинамикалық мүмкіндігі анықталды, нәтиже 

берген реакцияның негіздемесі орындалды және оның жүруінің екі механизмі 

ұсынылды. 

Үшінші тарауда орындау әдістемелері сипатталған және темір 

хлоридтерінің жоғары температуралы гидролиз процесінің механизмі мен 

кинетикасын зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеу нәтижелерімен 

технологиялық эксперименттерді орындау кезінде пайдаланылған температура 

мен ұзақтықтың технологиялық параметрлері белгіленген. 

Тотығу атмосферасында хлорлы темірдің жоғары температуралы 

гидролизінің механизмі ашылды. FeСl2*4H2O ыдыраған кезде хлоридтің 

ыдырау деңгейінің ұлғаюымен қатты фаза құрамының өзгеруі байқалады – 

магнетит қатынасы өзгереді: гематит – гидролиз өнімдеріндегі гематит үлесі 

артады. Бұл газ фазасына HCl қосылысының бөліну жылдамдығының өзгеруіне 

(азаюына) байланысты, бұл реакция аймағына газ фазасының оттегінің 

диффузия жылдамдығының артуына әкеледі және гематиттің магнетитпен бірге 

түзілуіне әкеліп соғады. 

Төртінші тарауда темір оксидті ұнтақтарын жоғары температуралы 

гидролизбен және золь-гель әдісімен алудың технологиялық зерттеулерінің 

нәтижелері баяндалған. Алынған ұнтақтар рентгенофазды, микрозондты 

талдауларға, дифференциалды сканерлейтін калориметрияға, Мессбауэр 

спектроскопиясына, сканерлейтін және жарықтандыратын электрондық 

микроскопияға ұшырайды, ұнтақтардың магниттік қабылдағыштығы 

анықталды. Ең ұсақ ұнтақ (ірілігі 20-40 нм) 903 К температурада FeCl2*4H2O 

жоғары температурада алынады, оны алу технологиясы жартылай өнеркәсіптік 

тексеруге ұсынылды. Процесті жүргізу үшін реактор ретінде "қайнайтын қабат" 

пеші ұсынылды. 

Бесінші тарауда орындалған зерттеулер негізінде хлорлы темірдің жоғары 

температуралы гидролиз процесін пайдалана отырып, өңдеудің принципті 

технологиялық схемасы әзірленді, материалдық баланс есептері орындалды. 

Алтыншы тарауда болжамды экономикалық есеп ұсынылған, ол 

әзірленген технологияның рентабельділігі 35 % - ды құрайтынын көрсетті.             

1 кг нанодисперсті темір оксиді ұнтағының өзіндік құны 4 АҚШ $ тең, 

нарықтық бағасы 5-6 $ /кг құрайды.  


