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АЛЮМИНИЙ СИЛИКАТЫН (ЦЕОЛИТ) ҚЫШҚЫЛДЫҚ ТҰЗБЕН
(NaН2РО4•2Н2О) МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ ТҮРЛЕНДIРУ
Натрий
дигидрофосфатымен
механохимиялық
активтелген
алюминий
(М2/n ⋅ Al2O3 ⋅ xSiO2 ⋅ yH2O) сорбциялық қасиетi мен түрлену процестерi қарастырылды.

Табиғи силикаттардың ионалмастырғыштық
қасиеттерiн механохимиялық активтеу арқылы жоғарылатуға болады.
Механохимиялық өңдеудiң нəтижесiнде шикi
заттардың беттiк қабатының құрылымы өзгерiп, кристалдарының меншiктi беттерi өседi, сөйтiп химиялық активтiлiгi жоғарылайтыны əдебиеттен белгiлi
[1].
Алюминий силикатын (цеолиттi) натрий дигидрофосфатымен механохимиялық активтеу
процесi планетарлы диiрмен арқылы жүргiзiлiп
активтi өнiмдер алынды. Механохимиялық активтеу
кезiнде орын алатын құрылымдық өзгерiс-тердiң кең
тараған түрi аморфты күйге көшу болатыны əдебиеттен белгiлi [2].
Түрлендiрiлмеген, натрий дигидрофосфатымен
(NaH2PO4) механохимиялық активтелген цеолиттiң
марганец (II) иондарын статикалық жағдайда сiңiру
дəрежелерi бөлме температурасында, қатты жəне
сұйық фазалардың 1:100, 1:200, 1:300 көлемдiк

қатынастарында, концентрациясы 60, 500, 1000 мкг/
дм3 марганец (II) сульфаты ерiтiндiлерiмен зерттелген [3].
Цеолиттiң Mn2+ иондарын статикалық жағдайда
сiңiру дəрежесi қатты:сұйық фазаларында сұйықтың көлемi өскен сайын жоғарылап отырады. Фазалардың 1:300 қатынасында түрлен-дiрiлмеген
цеолиттiң сiңiру дəрежесi 33%, түрлен-дiрiлген
цеолиттiкi 45%, ал механохимиялық активтелген
цеолиттiкi 65%-ға тең болатыны анықталды.
Сөйтiп, статикалық жағдайда анықталған сорбциялық қасиеттерi бойынша активтелмеген цеолитке қарағанда қышқылдық тұзбен (NaH2PO4) механохимиялық активтелген цеолиттiң сорбция-лығы
жоғары болатыны табылды.
Активтелмеген жəне натрий дигидрофосфатымен активтелген цеолиттiң ионалмастырғыштық
қабiлеттiгi динамикалық жағдайда да анықталды.
Цеолиттiң ионит ретiнде бiркелкi бөлшектерiн
дайындау үшiн елеуiштiк (елеуiш көзiнiң мөлшерi
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1 – активтелмеген цеолит; 2 – активтелген цеолит.
1-сурет. Активтелмеген жəне активтелген цеолиттiң iрi фракциясының (1,0мм)
динамикалық жағдайда сiңiрiлу дəрежесiнiң уақытқа тəуелдiлiгi

59

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Аморфталу дəрежесi,%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2

10

20

30

40

50

60
τ , мин

1 – цеолит; 2 – кварц
2-сурет. Механохимиялық активтелген цеолит – NaH2PO 4 жүйесi мен кварц фазасының
аморфталу дəрежелерiнiң уақытқа тəуелдiлiгi

1,00 жəне 0,25 мм) анализ жүргiзiлдi. Содан соң
марганец (II) сульфаты (MnSO 4) ерiтiндiсiнде
цеолиттiң сорбциясы зерттелдi.
Активтелмеген жəне активтелген цеолиттiң
2+
Mn иондарын сiңiру дəрежесiн жəне динамикалық ауысу сыйымдылығын (ТДАС) анықтау-дың
н ə ти желерi 1-суретте жə не кестеде берiлдi.
Активтелмеген цеолиттiң ұсақ фракциясының
динамикалық жағдайда сiңiру дəрежесi Mn2+ ионының 60, 500 жəне 1000мкг/дм3 концентрацияларында
анықталды. Цеолиттiң сiңiру дəре-жесiнiң максимал
мəнi С=60 мкг/дм3 концентрацияда 68%, 500 мкг/
дм3 концентрацияда 72%, ал 1000 мкг/ дм3 концентрацияда 80% болады. Активтелмеген жəне активтелген цеолиттi бiр-бiрiмен салыстыру мақсатында
1-суретте олардың сiңiру дəрежесiнiң уақытқа
тəуелдiлiгi көр-сетiлдi. Бұл мəлiметтен 20 тəулiк
өткенде, марганец (II) иондарының, 60 мкг/дм3 концентрациясында активтелмеген цеолиттiң максимал
сiңi-рiмдiлiгi 72%, ал NaH2PO4-пен активтелген цеолиттiң максимал сiңiрiмдiлiгi 90% болатыны анықталды.
Сонымен қатар, цеолиттiң толық динамикалық
ауысу сыйымдылықтары (ТДАС) есепте-лiнiп, алынған мəлiметтер кестеде берiлдi. Бұдан активтелме-

ген цеолитке қарағанда қышқылдық тұзбен активтелген цеолит фракцияларының ТДАС мəндерi жоғары болатынын көремiз.
Механохимиялық активтеу кезiнде фазалық
өзгерiстер аморфталу дəрежесi (Аm) бойынша сипатталатыны белгiлi, ол Т.С. Юсупов ұсынған формуламен есептелдi [5]: Аm= 100-K, K =

I MXA
I Б .З

⋅ 100;

мұндағы К – үлгiнiң кристалдығы; IMXA – механохимиялық активтелген үлгiнiң интенсивтiлiгi (қарқындылығы); IБ.З – бастапқы заттың қар-қындылығы.
Үлгi мен бастапқы заттың қарқындылықтары
дифрактограммалардың негiзгi шыңдары бойынша
бiрдей жағдайда алынды.
Механохимиялық активтелген цеолит-NaH2PO4
жүйесiнiң жəне кварц фазасының аморф-талу
дəрежелерiнiң уақытқа тəуелдiлiгi 2-суретте берiлдi.
Бұдан кварц фазасының өзi баяу аморфталғанымен,
ол агрегацияға аз түсетiндiктен цеолиттiң аморфталуын жоғарылататынын көремiз; 40 мин iшiнде кварцтың максималды аморфталу дəрежесi Am=23%, ал
активтелген цеолиттiкi Am=38%, болатыны анықталды.
Цеолит натрий дигидрофосфатпен əрекеттескен
кезде мынадай химиялық түрлену жүредi:

Кесте. Цеолиттiң толық динамикалық ауысу сыйымдылықтары (ТДАС, ммоль ⋅ экв/л ⋅ г)
NaH2PO 4-пен активтелген цеолит

Активтелмеген цеолит

ұсақ (0,25 мм)

iрi(1,00 мм)

ұсақ (0,25 мм)

iрi(1,00 мм)

3,69
3,90
4,0

5,64
5,71
5,91

3,49
3,62
4,09

3,80
3,93
4,14
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а) активтелмеген цеолит

б) NaH 2PO 4-пен активтелген цеолит

в) сорбциядан кейiнгi цеолит

г) регенерациядан кейiнгi цеолит

3-сурет. Натрий дигидрофосфатымен механохимиялық активтелген цеолиттiң
электронды-микроскопиялық фототүсiрiлiмдерi

бөлiктер байқалады.
Цеолит механохимиялық өңдеу кезiнде Al-О-Si
құрылымын сақтай отырып ұсақталады, бұл кезде
силикаттың беттiк қабаты өзгеруiмен байланысты
бiртектi изотропты аймақтар түзiледi. Ал, сорбция
жəне регенерация процестерiнен кейiн алынған
үлгiлердiң суреттерiнен (в жəне г-суреттер) кристалдардың процесс кезiнде өзгерiске түсетiнiн
көремiз. Суреттегi ұзын таяқша сызықтар электронды
микроскоптың ақауларының əсерiнен байқалатын
сызықтар.
С.Р. Қонысбаев жəне əрiптестерiнiң зерттеулерi
бойынша [5] цеолиттi түрлендiру кезiнде
клиноптилолиттiң кристалдық торының бұзылуы
катионсыздандыруға (декатиониривание) немесе
алюминийсiздендiруге (деалюминирование) алып
келетiнi айтылған жəне магнийдiң, алюминийдiң силикаттарын қышқылдық активтеу нəтижесiнде AlSi құрылысының ешқандай өзгерiссiз сақталатындығы анықталынған [6].
Осы əдеби деректерге сүйене отырып, механохимиялық активтеу кезiнде цеолит пен NaH2PO4-тiң
əрекеттесу механизмiн болжауға болады. Атап айтқанда, тұз молекуласындағы фосфор қышқылының

−

Al3+ + 3H2PO 4 =
0

С→
⎯ ⎯⎯
= Al(H2PO4)3 ⎯350
AlHP2O7 + H3PO4 +H2O,
төмендегi сұлба бойынша алюмосиликатты фосфатты
фрагменттiң түзiлетiнiн болжауға болады:

Сонымен бiрге, екiншiлiк электронды
Superprobe 733 электронды-зондты микроанализатордың көмегiмен активтелмеген жəне натрий дигидрофосфатымен активтелген цеолиттiң
фототүсiрiлiмдерi түсiрiлдi, РФА, ИҚС нəти-желерiне
сəйкес механохимиялық өңделмеген цеолит
клиноптилолиттiң iрi кристалды дəнде-рiмен
көрсетiлген (3а сурет), онда цеолит түйiр-шiктерi
анизотропты бөлшектер түрiнде анық көрiнедi. Активтелген цеолит 3(б) – сурет активтелмегенге мүлде
ұқсамайды, себебi онда ұсақ бөлшектермен қоса,
бiртектi изотропты сұйық фазаға ұқсайтын үлкен
ОH2
Н2О

ОH2

Кn+
Н2О

+

nН2РО4-

ОH2
ОH2

(цеолит)

(сулы фосфатты шыны)
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қалдығы (H2PO4-) цеолиттегi су молекулаларымен
сутектi байланыс түзе отырып полимерлi сулы фосфатты шыны түзiлуi мүмкiн.
Сөйтiп, табиғи фосфориттердiң құрамында
кездесетiн силикаттарды фосфор қышқылының
қышқылдық тұздарымен (мысалы, NaH2PO4) механохимиялық активтеп қайта өңдеу арқылы ионалмастырғыштық қасиетi жоғары сорбенттер алуға
болатыны анықталды. Сорбция процесiнде қышқылдардың протондары сияқты, қышқылдық тұздардың протондары да ион алмасу реакциясын тудырып, тасымалдағыштық қасиет көрсетедi.
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Резюме
Были изучены процессы фазовых превращений и
сорбционные свойства механохимически- активированного силиката алюминия (М 2/n⋅ Al2O3⋅ xSiO 2⋅ yH 2O с дигидрофосфатом натрия.
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