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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Epoksid
oliqomerləri yüksək adgeziya, möhkəmlik, kimyəvi dözümlülük və s.
xassələrinə görə sintetik polimerlərin digər nümayəndələrindən
üstündür. Onlar əlaqələndirici kimi yüksək möhkəmliyə malik
polimer kompozisiyaların, lak-boya materiallarının, yapışqanların,
tökmə və hermetikləşdirici kompaundların alınmasında geniş tətbiq
olunur. Amma bəzi hallarda epoksid oliqomerlərlərinin tətbiq
olunma imkanı məhdudlaşır. Belə ki, epoksid oliqomerlərlərinin
yüksək özlülüyü, istiliyə və yanmaya qarşı davamsızlığı
bərkidildikdən sonra alınan polimerlərin kövrəkliyi və s. bəzi
hallarda onların tərtib imkanını məhdudlaşdırır. Epoksid
oliqomerlərlərinin xassələrini tənzimləməyə və məqsədyönlü dəyişməyə imkan verən effektiv üsullardan biri onların kimyəvi
modifikasiyasıdır. Bununla əlaqədar, çox məqsədli təyinata malik
modifikatorların axtarılması və onların çoxtonajlı propantriol
əsasında sintezi aktual problemlərdən biridir.
Zəhərli olmayan kimyəvi maddələrdən və kimya sənayesinin
müxtəlif istehsal sahələrində yan məhsul kimi alınan birləşmələrdən
digər kimyəvi sintezlərdə xammal kimi istifadə edilməsi də diqqəti
cəlb edən istiqamətdir. Bu baxımdan bir çox mühüm kimyəvi
birləşmələrin alınmasında ilkin xammal kimi istifadə olunan
propantrioldan geniş spektrdə yeni qiymətli məhsulların alınması
sahəsində elmi axtarışların sayının artması bitki yağlarından alınan
biopropantriolun istehsalı ilə bağlıdır. Belə ki, bioyanacaq istehsalı
genişləndikcə yan məhsul kimi alınan propantriolun miqdarı da artır.
Qeyd edilənləri nəzərə alsaq, propantriolun triqlisidil və polioksixlorpropilentriqlisid efirləri və (met)akril turşuları əsasında
müxtəlif funksional qruplu epoksi(met)akrilat oliqoefirlərin sintezi
və onların əsasında yeni hibrid epoksid kompozisiyalarının
yaradılması və tətbiq sahələrinin araşdırılması makromolekullar
kimyasının elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən aktual
problemlərindən biridir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti
propantriol və α-monoxlorpropandiol əsasında şaxələnmiş quruluşlu,
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funksional tərkibli epoksi(met)akrilat oliqoefirlərinin sintezindən
tədqiqatın predmeti isə sintez olunan epoksi(met)akrilat oliqoefirləri
əsasında hibridləşmiş epoksid kompozisiyalarının alınması, onların
bərkimə prosesinin tədqiqi və antimikrob xassələrinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın
məqsəd
və
vəzifələri.
Propantriolun-,
polioksixlorpropilentriqlisidil- və monoxlorpropandiolun diqlisid
efirlərinin (met)akril turşuları ilə reaksiyalarının tədqiqi, tərkibində
şaxələnmiş quruluşlu epoksi(met)akrilat oliqoefirləri olan aşağı
özlülüklü yeni modifikatorların sintezi, onların optimal alınma
şəraitinin müəyyən edilməsi və yüksək istismar göstəricilərinə malik
müxtəlif təyinatlı yeni hibrid epoksid kompozisiyalarının alınması və
xassələrinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı tədqiqatlar
həyata keçirilmişdir:
− Propantriolun və monoxlorpropandiolun 3-xlor-1.2- epoksipropanla qarşılıqlı reaksiyasından zəncirin sonluğunda tri- və
diepoksid tsikli olan propantriolun-, polioksixlorpropilenin
triqlisidil- və monoxlorpropandiolun diqlisid oliqoefirlərinin
sintezi və effektli alınma üsullarının işlənməsi;
− Polioksixlorpropilentriqlisid oliqoefiri və ED-20 epoksid
qatranı əsasında PEPA ilə bərkidilmiş hibrid kompozisiyalarının alınması, onların bir sıra fiziki-mexaniki xassələrinin
tərkibindən asılılığının öyrənilməsi;
− Polioksixlorpropilentriqlisid efiri və (met)akril turşuları
əsasında
tərkibində
müxtəlif
funksional
qruplu
epoksi(met)akrilat oliqoefirləri olan aşağı özlülüklü yeni
modifikatorların sintezi, quruluşlarının və tərkiblərinin
müəyyən edilməsi;
− Sintez olunan epoksi(met)akrilat oliqoefirləri və ED-20 qatranı
əsasında yüksək istismar göstəricilərinə malik yeni hibrid
epoksid kompozisiyaların alınması, polietilenpoliamin (PEPA),
diaminodifenilsulfon (DADFS) və 1.4.5.6.7.7-heksabrombitsiklo-[2.2.1]-hept-5-en-2.3-dikarbon turşusunun anhidridinin
(BED-anhidridi) iştirakı ilə insirləşmiş sistemdə bərkimə
prosesinin Differensial Termiki analiz üsulu ilə tədqiqi.
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Tədqiqat metodları. Bütün sintezlər Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Polimer Materialları İnstitutunda laboratoriya
şəraitində mövcud üsullarla həyata keçirilmişdir. Alınan maddələrin
İQ-spektri „Spekord 75-İR” cihazında vazelin yağında hazırlanmış
suspenziyada yazılmışdır. 1H NMR spektri Bruker Avance 300 MHz
spektrometrində CDCl3 və DMSO-da qeydə alınmışdır. Nazik
təbəqəli xromotoqrafiya (NTX) silufol lövhəsində UB-254 aparılmış,
əmələ gəlmiş ləkələrin aydın görünməsi üçün UB-şüalarından
istifadə edilmişdir. Kolonka xromotoqrafiyası Merk firmasının
silikogelində aparılmışdır. Element analizi Carlo Erba analizatorunda
həyata keçirilmişdir.
Sintez olunmuş epoksi(met)akrilat oliqoefirləri baza qatranı
ED-20 və bərkidici qarışıqlarından alınan kompozisiyaların bərkimə
prosesi Derivatoqraf aparatında, Bərkimə dərəcəsi Sokslet
aparatında, sıxlığı Vestfal-Mor tərəzisində hidrostatik çəkməklə,
teplofiziki və teplomexaniki ölçmələri Qeplerin konsistometrində,
fiziki–mexaniki sınaqlar laboratoriya sınaq maşınlarında həyata
keçirilmişdir. Dielektrik ölçmələr E-6-13 teraommetrdə və 1kHs
tezlikdə rəqəmsal tutum ölçü cihazında aparılmışdır.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar.
− Propantriolun və polioksixlorpropilenin triqlisid efirlərinin
(met)akril turşuları ilə reaksiyasından mono- və di- epoksi(met)akrilat oliqoefirlərinin sintezi;
− Propantriolun və polioksixlorpropilenin epoksi(met)akrilat
oliqoefirləri və ED-20 epoksid qatranı əsasında hibridləşmiş
epoksid kompozisiyalarının alınması və bərkimə prosesinin
tədqiqindən əldə edilən nəticələr və onların müzakirəsi;
− α-monoxlorpropandiolun diqlisid efirinin (met)akril turşusu ilə
qarşılıqlı reaksiyasından monoepoksi, diepoksi mono(met)akrilat efirinin alınması və tədqiqindən əldə edilən nəticələr;
− Propantriol və polioksixlorpropilen əsasında alınan epoksi(met)akrilat oliqoefirlərinin ED-20 epoksid qatranında
modifikator-antipiren
kimi
tədqiqi
və
odadavamlı
kompozisiyanın alınması, kompozisiyaların bərkimə prosesinin
öyrənilməsi və xassələrinin müəyyən edilməsindən əldə olunan
nəticələr və onların müzakirəsi.
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Propantriol əsasında molekulun
sonunda tri- və diqlisid tsikli olan epoksid oliqoefirlərin, o cümlədən,
epoksi(met)akrilat efirləri sintez edilmiş, onların ED-20 epoksid
qatranı ilə qarışıqlarından kompozisiyalar alınmış, bərkimə prosesi
tədqiq edilmişdir.
− Propantriolla 3-xlor-1.2-epoksipropanın qarşılıqlı reaksiyasından polioksixlorpropilenin triqlisid efiri alınmış və onunla
(met)akril turşularının efirləşməsi nəticəsində mono- və diepoksi(met)akrilat oliqoefirləri sintez edilmişdir. Sintez
edilmiş epoksi(met)akrilat oliqoefirlərin tərkib və quruluşları
İQ-, 1H NMR- spektral və element analizi ilə təsdiqlənmişdir.
− Polioksixlorpropilenin triqlisid oliqoefiri və ED-20 epoksid
qatranı qarışıqlarından nüfuzetmə polimer tor quruluşuna
malik hibridləşmiş kompozisiyalar alınmış, onların fizikimexaniki və dielektrik xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən
edilmişdir ki, hibrid kompozisiyaların sıxlığı, tor sıxlığı, fizikimexaniki xassələri ayrı-ayrılıqda triqlisid oliqoefirlərinin və
ED-20 qatranının eyni şəraitdə bərkidilməsindən alınan
materialların analoji xassələrindən yüksəkdir.
− Sintez olunmuş epoksi(met)akrilat oliqoefirləri ED-20
qatranında modifikator-antipiren kimi tədqiq olunmuşdur.
Bərkidici kimi polietilenpoliamindən, diaminodifenilsulfondan
və 1.4.5.6.7.7-heksabrombitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2.3-dikarbon turşusunun anhidridindən və insirləşdirici sistemdən
istifadə olunmuşdur. Alınan kompozisiyaların fiziki-mexaniki
göstəricilərinin analizi göstərir ki, epoksi(met)akrilatın iştirakı
ilə alınan PEPA, DADFS, BED-anhidridi və insirləşmiş
sistemdə bərkidilmiş kompozisiyaların fiziki-mexaniki
xassələri bütün hallarda üstünlük təşkil edir. BED-anhidridi ilə
bərkidilmiş bütün kompozisiyalar həm yüksək istiliyə
davamlılıq və həm də öz-özünə sönən xassəyə malikdir.
− Sintez edilmiş epoksi(met)akrilat oliqoefirlərin antifunqal
aktivliyi durulaşdırma üsulu ilə öyrənilmiş və onların yüksək
bakterisid xassəyə malik olduqları müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Propantriolun
polioksixlorpropilentriqlisidil və α-monoxlorpropandiol efirləri
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(met)akril turşuları əsasında tərkibində müxtəlif funksional qruplu
epoksiakrilat oliqomerləri olan aşağı özlülüklü, yeni epoksid
qatranların alınma şəraiti işlənib hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir
ki, bu qatranlar yüksək göstəricilərə malik müxtəlif təyinatlı
odadavamlı yeni hibridləşmiş epoksid kompozisiyalarının
alınmasında istifadə oluna bilər.
Müəllifin şəxsı iştirakı. Ədəbiyyat icmalının tərtibi işin
məqsədinin müəyyənləşdirilməsi, təcrübi tədqiqatların böyük
hissəsinin yerinə yetirilməsi, onların ümumiləşdirilməsi, məqalə və
tezislərin tərtib olunması müəllifə məxsusdur.
Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin
materialları üzrə 31 elmi əsər, o cümlədən 6 məqalə, 25 tezis çap
olunmuşdur.
Dissertasiyanın
nəticələri
aşağıdakı
konfrans
və
simpoziumlarda məruzə edilmişdir: «Sənaye
tullantılarının
zərərsizləşdirilməsi və onlardan istifadə» Beynəlxalq kimya ilinə
həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, 29-30 iyun, (Sumqayıt–
2011); Akademik T.N.Şahtaxtinskinin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, 27-28 oktyabr, (Bakı–2011); XIV
Mеждународная научно-техническая конференция «Наукаемкие
химические технологии-2012» 21-25мая, Ясная ПолянаКуликово Поле, (г.Тула-2012); “Monomerlər və polimerlər
kimyasının müasir problemləri” II Respublika Elmi Konfransı
31oktyabr-01
noyabr,
(Sumqayıt-2012);
Makromolekullar
kimyasının fundamental və tətbiqi problemləri konfransı. Akademik
A.A.Əfəndiyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi
Konfransı, 27-28 iyun, (Sumqayıt-2013); Akademik M.F.Nağıyevin
105 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransı (Bakı–2013); Tретья
всероссийская
научная конференция (с международным
участием): “Успехи синтеза и комплексообразования” Конференция посвящена 55–РУДН, 21-25 aпреля, (Москва- 2014); XV
International Scientifik Conference ”High-Tech in Chemikal
Engineering-2014” Zvenigorod September 22-26, (Moskow–2014);
Akademik S.C.Mehdiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş
Respublika elmi-praktiki konfransı, 2-3 dekabr, (Bakı-2014);
Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası institunun
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yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş „Sürtkü materialları,
yanacaqlar, xüsusi mayelər, Aşqar və Reagentlər” Respublika elmi
konfransı, 13-14 oktyabr, (Bakı-2015); Monomerlər və Polimerlər
kimyasının müasir problemləri III Respublika konfransı, 05-06
noyabr, (Sumqayıt-2015); Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş „Müasir kimya və
biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfransı”, 12-13
may, (Gəncə-2016); AMEA Polimer Materialları İnstitututunun
yaradılmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş „Makromalekullar
kimyası üzvi sintaz və kompozit materiallar” mövzusunda
Respublika elmi konfransı, 20-21 oktyabr, (Sumqayıt-2016);
Сборник Материалов ХIII Нумановские чтения. Достижения
Химической Науки за 25 лет Государственной Независимости
Республики Таджикистан, 23 ноября, (Душанбе-2016);
Международной научно-технической конференции «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденцированных
системах», посвященной 100-летнему юбилею академика
Б.К.Зейналова, 29-30 июня, (Baku-2017); „Funksional monomerlər
və xüsusi xassəli Polimer Materiallar: Problemlər, Perspektivlər və
praktiki baxışlar” Beynəlxalq elmi konfransı, 15-16 noyabr,
(Sumqayıt-2017); Akademik Nağıyevin 110 illiyinə həsr olunmuş
„Nağıyev qiraətləri” elmi konfransı, (Bakı-2018);. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr
olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı, 27-28
aprel, BEU, (Bakı-2018); The International Scientific Conference
„Actual problems of modern chemistry” Dedicatel to the 90th
anniversary of the Academician Y.H.Mammadaliyev institute of
petrochemical processes. October 2-4, (Baku-2019); Sumqayıt
şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş „Kimya texnologiyası və
mühəndisliyinin innovativ inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq elmi
konfransı, 28-29 noyabr, (Sumqayıt -2019); Azərbaycan
Respublikasi təhsil nazirliyi Sumqayit Dövlət Universiteti (SDU),
konfransının materialları, 15-16 аprel, №1, (Sumqayıt, 2021).
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun
„Poliefir- və polikarbonat materiallar” laboratoriyasının elmi8

tədqiqat işlərinin planına uyğun yerinə yetirilmişdir (Dövlət
qeydiyyat № 0111 Az 2151).
Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi 169
səhifəlik kompüter mətnində öz əksini tapmişdır: giriş 8 səh. (14.641
işarə), üç fəsil, ədəbiyyat icmalı; (birinci fəsil) 37 səh. (63.541
işarə), təcrübələrin aparılma üsulları (ikinci fəsil) 23 səh. (28.704
işarə), aparılmış tədqiqatların müzakirəsi (üçüncü fəsil) 64 səh.
(91.062 işarə), nəticələr 2 səh. (2.249 işarə), 247 adda mənbədən
ibarət ədəbiyyat siyahısından 28 səh., 21 şəkil və 14 cədvəldən,
həcmi isə 253.838 işarədən (şəkillər, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və
əlavələr istisna edilməklə) ibarətdir.
Giriş hissədə mövzunun aktuallığı, dissertasiya işinin məqsədi
və vəzifələri, elmi yeniliyi, praktiki əhəmiyyəti əsaslandırılmış,
aprobasiyası, quruluşu, həcmi və nəşrlər barədə məlumat verilmiş,
həmçinin, fəsillərin mahiyyəti qısa şəkildə təqdim edilmişdir.
Birinci fəsildə epoksiakrilat oliqomerlərinin sintezi xassələri,
bərkidilmə reaksiyaları və bərkidilmə məhsullarının tədqiqinə həsr
olunmuş elmi və elmi-texniki məlumatlar təhlil olunmuş,
sistemləşdirilmiş və ümumiləşdirilmişdir.
İkinci fəsildə ilkin maddələr və onların xüsusiyyətlərini,
aparılmış eksperimental tədqiqatların metodikalarını və istifadə
edilən tədqiqat üsullarını əhatə edir.
Üçüncü fəsil propantriolun epoksiakrilat oliqoefirlərinin
sintezi və bu birləşmələrlə ED-20 epoksid qatranının hibridləşmiş
epoksid kompozisiyalarının alınması, tədqiqi və əldə edilən
nəticələrin müzakirəsi təqdim olunmuşdur. Bitsiklik quruluşlu
doymamış poliefirin sintezi və reaksiyanın bəzi kinetik xüsusiyyətləri
verilmişdir.
Nəticəlrdə yeirnə yetirilmiş tədqiqatlardan əldə edilən əsas
nəticələr əks olunmuşdur.
İŞİN ƏSAS MƏZMUNU
1. Propantriolun epoksiakrilat oliqoefirlərinin sintezi və
ED-20 epoksid qatranı əsasında hibridləşmiş epoksid
kompozisiyalarının alınması və tədqiqi
Yeni epoksi(met)akrilat oliqoefirlərinin səmərəli alınma
üsullarını
işləyib
hazırlamaq məqsədi
ilə propantriolla
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epixlorhidrinin reaksiyası həyata keçirilmiş, əvvəlcə propantriolun
triqlisid (II) efiri alınmış və onun (met)akril turşuları ilə
kondensləşməsi yolu ilə epoksi(met)akrilat oliqoefirləri sintez
edilmişdir:
O

O

O
R

O

O

O

(VI, IX)

O

O

O

O

OH

O

O

O

+

R
CH2=CH-CO2H

O

O

O

Pr

O

R

OH

OH

O

O

(VII, X)

R

O
O

(II)
O

OH
O
O

O
R = H (VI-VIII), CH3

(IX-XI)
R

O

OH

O

O

OH
R

O

(VIII, XI)

O

Sintez olunmuş birləşmənin (X) quruluş formulu İQ- və 1H
NMR spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. İQ-spektrdə 1635
sm-1-də ikiqat rabitəyə uyğun gələn udulma zolağı vardır. 1246 və
688-761 sm-1 tezlikdəki udulma zolağı C-O-C rabitəsinin, 1715-1720
sm-1 – də xarakterik udulma zolağı isə mürəkkəb efir fraqmentinin
karboksil qrupunun varlığını göstərir. 956 sm-1 tezlikdəki zəif zolaq
isə epoksid həlqəsinin olduğunu təsdiq edir. İQ-spektrində 3460sm-1tezlikdə geniş udulma zolağı birləşmədə hidroksil qrupunun
olduğunu bildirir (şək.1).
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Şəkil 1. Propantriolun monoepoksidihidroksidi(met)akrilat
oliqoefirinin İQ-spektri (X).
X birləşmənin 1H NMR spektrində 1.75 m.h.-də metil
qrupunun protonlarına, ikiqat rabitənin protonlarına uyğun gələn 5.2
m.h.-də multiplet şəklində siqnallar mürəkkəb efir fraqmentinin
protonlarına, 2.64-2.73 m.h.-də zəif intensivliyə malik qrup şəklində
bu birləşmənin epoksid qruplarına uyğun gələn siqnallar qeydə
alınmışdır (şək.2).

Şəkil 2. Propantriolun monoepoksidihidroksidi(met)akrilat
oliqoefirinin 1H NMR spektri (X).
2. Epoksiakrilat oliqoefirləri və ED-20 epoksid qatranı
əsasında alınmış kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki
xüsusiyyətləri
Sintez olunmuş epoksi(met)akrilat oliqoefirləri VI və VII ED20 epoksidian qatranı üçün modifikator kimi istifadə edilmişdir.
Şəkil 3 və 4-də kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki
xassələrinin tədqiqinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Verilmiş
əyrilərdən görünür ki, sintez olunmuş birləşmələrin qatranın
tərkibinə daxil edilməsi kompozisiyaların xassələrini əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşdırır. Möhkəmlik xassələrinin maksimal qiymətləri
əsasən epoksiakrilatların ED-20-nin tərkibinə 20 k.h. miqdarında
daxil edilməsi zamanı müşahidə olunur:
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Şəkil 3. Propantriolun diepoksimonohidroksimonoakrilat
oliqoefirinin (VI) miqdarının ED-20 əsasında alınan kompozisiya
materiallarının xassələrinə təsiri:○–dartılmada möhkəmlik həddi (σd,
MPa); x–əyilmədə möhkəmlik həddi (σə, MPa); ●–sıxılmada
möhkəmlik həddi (σs, MPa); ∆–nisbi uzanma (ε, %); ▲–
istiliyədavamlılıq (T, °C); ■–adgeziya (A, Mpa).

Şəkil 4. VII oliqomerinin miqdarının ED-20 əsasında
kompozisiya materiallarının xassələrinə təsiri: ○–dartılmada
möhkəmlik həddi (σd, MPa); x–əyilmədə möhkəmlik həddi (σə,
MPa); ●–sıxılmada möhkəmlik həddi (σs,MPa); ∆–nisbi uzanma
(ε,%); ▲–istiliyədavamlılıq (T, °C); ■–adgeziya (A, MPa).
Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan nümunələrin bərkimə
dərəcəsi 98-99%-dən az olmur. Beləliklə, epoksi(met)akrilatların
12

iştirakı ilə alınan kompozisiyaların fiziki-mexaniki xassələri, ED-20
qatranı və PEРА əsasında alınan kompozisiyalarla müqayisədə
üstündür, buna səbəb epoksi(met)akrilat oliqomerlərinin tərkibindəki
funksional qruplarının bərkimə prosesində iştirak etməsidir.
3. Polioksixlorpropilenin triqlisidil oliqoefiri XIII və ED-20
qatranı əsasında hibridləşmiş epoksid kompozisiyalarının
alınması və tədqiqi
Tərkibində xlor atomları olan alifatik quruluşlu aşağı özlülüklü
epoksiakrilat qatranlarını almaq üçün polioksixlorpropilenin
triqlisidil efirinə akril və metakril turşuları ilə təsir edilmiş və 8394% çıxımla müvafiq epoksiakrilat oliqoefirləri XVII, XXI
alınmışdır:
O

O

Cl
O

O

O

Cl

O

O

O

R

OH

+

Pr

Cl

O
O
(XIII)

R O

O
O
Cl

O

Cl

O

HO

O

O

O

Cl

O
O

O

Cl

O

O
HO

O

O
Cl

O

(XVII, XX)

R = H (XVII-XIX), CH3

OH

R O

OH
O

Cl

O
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O
O

O

R

R

R

O

Cl

HO

O
O

O

O
O

Cl

O

R O

(XVIII, XXI)

( XIX, XXII)

(XX -XXII)

Polioksixlorpropilenin triqlisidil oliqoefiri (TQO) və ED-20
qatranı qarışıqlarından nüfuzetmə polimer tor növünə malik
hibridləşmiş kompozisiyalar alınmış, onların fiziki-mexaniki və
dielektrik xassələri tədqiq olunmuşdur.
Müəyyən edilmişdir ki, ED-20 qatranı ilə müqayisədə TQO
qatranı aşağı sürətlə bərkiyir və onun əsasında hazırlanmış
kompozisiyaların yaşama müddəti yüksək olur. 323 K-də bərkidilmiş
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TQO qatranı yüksək elastiklik halına keçir və həm də, bu sahədə
elastiklik modulunun kəmiyyəti 523 K-nə kimi praktiki olaraq
dəyişmir. Qarşılıqlı nüfuzetmə torunda (QNT) ED-20/TQO nisbəti
50/50 olduqda bu kəmiyyət maksimuma çatır.
TQO/ED-20=50/50 olduqda alınan kompozisiyaların fizikimexaniki göstəriciləri də (möhkəmlik, deformasiya və zərbə
özlülüyü) maksimum qiymətlər alır (şək.5). Qeyd etmək lazımdır ki,
bu kəmiyyətlərin qiymətləri həm TQO, həm də ED-20 əsasında
alınan materiallar üçün də nəzərə çarpacaq qədər yüksəkdir.
Müşahidə olunan bu fakt tikilmələrin yüksək sıxlığı və müxtəlif tipli
zəncirlərin qarşılıqlı nüfuzetməsi ilə əlaqələndirilə bilər.

Şəkil 5. TQO-nun miqdarının epoksid qatranı əsasında
kompozitlərin fiziki-mexaniki xassələrinə təsiri: ○–dartılmada
möhkəmlik həddi (σd, MPa); x–nisbi uzanma (ε,%); ●–zərbəyə
davamlılıq (α, kC/m2); ∆–bərklik (B, MPa); ▲–elektrik davamlılığı
(E, kV/mm).
Alınan QNT-lərdə yüksək dielektrik xassələri saxlanılır,
optimal tərkibdə isə kompozisiyaların dielektrik möhkəmliyi ayrıayrılıqda hər bir komponentin dielektrik möhkəmliyindən yüksəkdir.
Beləliklə, ED-20 və TQO homopolimerlərindən QNT tipində
hibrid binar qarışıqlar keçid epoksid kompozisiyalarının yüksək
dielektrik xassələrini saxlamaqla onların əsas istismar göstəricilərini
yüksəltməyə imkan verir.
14

Şəkil 6 və 7-də polioksixlorpropilenepoksiakrilat oliqoefirlərinin XVII, XVIII miqdarının ED-20 qatranının xassələrinə
təsirinin nəticələri verilmişdir. Aydın olur ki, bərkliyin və
istiliyədavamlılığın maksimal qiymətləri
XVII və XVIII
oliqoefirlərinin 20 k.h. miqdarında olduğu kompozisiyalarda qeydə
alınır. Nisbi uzanma modifikatorun miqdarı artdıqca fasiləsiz artır,
oliqoefirin 20 k.h. miqdarında istiliyədavamlılığın maksimal qiyməti
150 və 160°C təşkil edir.
4. Polioksixlorpropilen epoksiakrilatların XVII-XVIII və
ED-20 qatranının PEPA ilə bərkimə prosesi
Sintez olunmuş XVII, XVIII epoksiakrilat oliqomerlərı ED-20
qatranında antipiren-modifikator kimi yoxlanılmışdır. Bərkidici kimi
polietilenpoliamindən (PЕРА) istifadə olunmuşdur:

Şəkil 6. XVII miqdarının ED-20 epoksid qatranı əsasında
kompozisiya materiallarının xassələrinə təsiri: ●–istiliyədavamlılıq
(T, °C); x–nisbi uzanma (ε, %); ○–bərklik (B, MPa).
XVII nəzərdən keçirilən nümunələrdə bərkliyin maksimal
qiyməti nisbətən yüksəkdir və 120 MPa təşkil edir, istiliyədavamlılıq
160°C, nisbi uzanma isə 15.0 %-ə bərabərdir. Həmçinin,
göstərilmişdir ki, sintez olunmuş XVII, XVIII oliqoefirlərin epoksid
qatranının tərkibinə daxil edilməsi ilə alınmış və bərkidilmiş
epoksimateriallar odadavamlılıq xassəsi də göstərirlər ki, bu da
modifikatorların tərkibində xlor atomlarının olması ilə əlaqədardır.
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Şəkil 7. XVIII oliqomerinin miqdarının ED-20 epoksid qatranı
əsasında kompozisiya materiallarının xassələrinə təsiri: ●–
istiliyədavamlılıq (T,°C); x–nisbi uzanma (ε,%); ○–bərklik (B, MPa).
Şəkil 8 və 9-də XX və XXI epoksiakrilatlar və ED-20 epoksid
qatranı əsasında kompozisiya materiallarının tərkibindən asılı olaraq
fiziki-mexaniki göstəriciləri verilmişdir.

Şəkil 8. XX oliqomerinin miqdarının ED-20 epoksid qatranı
əsasında kompozisiya materiallarının xassələrinə təsiri: ○–dartılmada
möhkəmlik həddi (σd, MPa); x–əyilmədə möhkəmlik həddi (σə,
MPa); ●–sıxılmada möhkəmlik həddi (σs, MPa); ∆–nisbi uzanma (ε,
%); ▲–istiliyə davamlılıq (T, °C); ■ – adgeziya (A, MPa).
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Uyğun asılılıqların müqayisəsi göstərir ki, onlar təqribən eyni
qanunauyğunluq üzrə dəyişirlər, lakin bu zaman XXI oliqoefiri
əsasında alınmış nümunələr dartılmada möhkəmlik həddinin nisbətən
yüksək qiymətləri ilə xarakterizə olunur. Bu nümunələrdə
möhkəmlik göstəricilərinin maksimal qiymətləri oliqoefirin 20 k.h.
miqdarında əldə edilir, epoksiakrilatın 10 k.h. miqdarında isə
istiliyədavamlılıq 175°C təşkil edir.

Şəkil 9. XXI oliqomerin miqdarının ED-20 epoksid qatranı
əsasında kompozisiya materiallarının xassələrinə təsiri: ○–dartılmada
möhkəmlik həddi (σd, MPa); x–əyilmədə möhkəmlik həddi (σə,
MPa); ●–sıxılmada möhkəmlik həddi (σs, MPa); ∆–nisbi uzanma (ε,
%); ▲–istiliyədavamlılıq (T, °C); ■– adgeziya (A, MPa).
Beləliklə, sintez olunmuş müxtəlif növ oliqoefirlərin ED-20
qatranının tərkibinə daxil edilməsi ilə xüsusi təyinatlı konstruksiya
materialları kimi praktiki tətbiq imkanlarına malik yüksək fizikimexaniki
göstəricilərlə
xarakterizə
olunan
kompozisiya
materiallarının bir çox çeşidlərini almaq mümkündür.
5. 1.4.5.6.7.7 – heksabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2.3 –
dikarbon turşusunun anhidridinin bərkidici kimi tətbiqi
Sintez edilmiş XXI oliqoefir və ED-20 əsasında odadavamlı
polimer materiallar almaq üçün hazırlanmış müvafiq kompozisiyalar
17

1.4.5.6.7.7–heksabrombitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2.3–dikarbon
turşusunun anhidridi (BED) ilə bərkidilmişdir (cəd. 1).
Cədvəl 1. ED-20 epoksid qatranı və epoksi(met)akrilatların
XX və XXI müxtəlif tərkiblərdə qarışıqlarının 1.4.5.6.7.7–
heksabrombitsiklo
[2.2.1]-hept-5-en-2.3–dikarbon
turşusunun
anhidridi ilə bərkidildikdən (sürətləndirici UP-606/2) sonra alınan
kompozisiya materiallarının bəzi fiziki-mexaniki göstəriciləri.
ED-20:
Maddə:
bərkidici:
sürətləndirici

Bərklik həddi,
Mpa
dartılmada

əyilmədə

90:10:70:1
80:20:70:1

79
91

144
154

90:10:70:1
80:20:70:1
70:30:70:1

81
92
81

152
159
137

100:70:1

54±4

135±5

Polada
adgeziya,
MPa

sıxılmada

Maddə XX
155
21
163
23
Maddə XXI
158
19
172
25
155
18
ED-20
180±5
15

Nisbi
uzanma,
%

Vikə
görə
istiliyə
davamlılıq, 0C

Oda
davamlılıq,
San

3.7
5.1

165
147

19
Sönür

3.7
6.8
12.7

175
147
117

21
Sönür
Sönür

2.3

123

Yanır

Müəyyən edilmişdir ki, bütün nümunələrdə modifikatorun
miqdarnı 30 k.h-nə qədər artırdıqda kompozisiyanın deformasiya
möhkəmlik və adgeziya xassələri nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlir.
Onların mexaniki xassələrinin maksimum həddi modifikatorun 20
k.h. miqdarında qeydə alınır BED-anhidridi ilə bərkidilmiş
kompozisiyalar isə öz-özünə sönmə xassəsinə malik olur.
6. Polioksixlorpropilenepoksi(met)akrilat oliqoefirinin
insirləşdirilmiş sistemdə bərkimə prosesinin tədqiqi
Epoksidian qatranının polioksixlorpropilenepoksi(met)akrilat
(PEM) qatranları ilə modifikasiyası aparılmış, bərkimə prosesinin
qanunauyğunluqları və məhsulları öyrənilmişdir. Bərkimə prosesi
otaq temperaturunda 24 saat, sonra 600C-də 20 saat və sonda 1500C18

də 5 saat qızdırmaqla aparılmışdır, nümunələrin bərkimə dərəcəsi
Sokslet aparatında aseton və ya benzolda ekstraksiya etməklə təyin
edilmişdir. Asetonda ekstraksiya etdikdə reaksiyaya girməyən
epoksid qatranının və anhidridin, benzolla ekstraksiyada isə stirolun
miqdarı müəyyən edilmişdir (cəd. 2).
Tərkibindən asılı olmayaraq soyuq bərkimə zamanı ancaq 6570% qatran torvari materiala çevrilir. Ayrı-ayrı reagentlərin
birləşməsi bərabər ölçüdə getmir: reaksiyaya stirolun bütün miqdarı,
malein anhidridinin və PEM qatranının isə çox hissəsi (75-80%)
daxil olduğu halda, ED-20 qatranı bərkimə prosesində iştirak etmir.
Aydınlaşdırılmışdır ki, qarışığı 600C-yə kimi qızdırdıqda PEM-in
miqdarının 40%-i reaksiyaya girir, lakin 1500C-də qızdırdıqda isə
tikilmiş polimerin müqdarı ümumi kütlənin 96%-dən çox olur.
Cədvəl 2. ED-20 epoksid oliqoefirinin polioksixlorpropilen
epoksi(met)akrilat qatranı ilə „soyuq mühitdə” və insirləşmiş
sistemdə bərkiməsinin göstəriciləri
Reagentlərin birləşərək torvari
polimer
əmələ
gətirməsi, %

Həll olmayan
qatılığın
miqdarı, %

Bərkimə

Reagentlərin birləşmə dərəcəsi, %

PEM

I

81/68

0/0

99/91

96/90

67/61

Asetonda
72/65

II
III

86/82
89/90

38/32
94/92

99/97
99/99

99,5/96
99/99

78/75
93/92

77/76
94/95

ED-20
qatranı

stirol

malein
anhidri

Benzolla
73/66
76/78
94/95

Qeyd: Sürətdə PEM kompozisiyanın tərkibi, %: PEM- 45.9;
epoksid qatranı ED-20-22.8; stirol-22.8; (MA) -7.7.
Bölən : kompozisiyanın tərkibi, %-lə: PEM- 48.4; Epoksid
qatranı ED-20 -21.1; stirol -22.5; malein anhidri (MA) -7.9.
Alınan nəticələr göstərir ki, qatranın malein anhidridinin
iştirakı ilə üçölçülü torvari quruluşa keçməsi aralıq maddə kimi
sopolimerin alınması mərhələsindən keçir, yəni epoksi(met)akrilat
qatranından yaranan quruluş körpü kimi sopolimerin stirol və malein
anhidridinin manqaları vasitəsilə birləşir:
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Təcrübi yolla təsdiq edilmişdir ki, bərkimənin ilkin
mərhələsində paralel olaraq stirolla malein anhidridinin
sopolimerləşməsi (98%-ə qədər) baş verir. PEM-in isə 53-55%-i
reaksiyaya daxil olur. Daha sərt şəraitdə (1500C-də) PEM-in
çevrilməsi
artır
(75%-ə
qədər).
Bu
mərhələdə
polioksixlorpropilenepoksi(met)akrilat zəncirlərinin bir-biri ilə ikiqat
rabitə vasitəsilə birləşməsi ehtimalı da yüksəkdir.
Belə reaksiyaların getmə imkanları iki model sistemdə
yoxlanıldı. Bunlardan birində proses malein anhidri, o birində PEM
çıxarılmaqla aparıldı. Qarışıq soyuq halda PEM çıxarılmaqla
aparıldıqda stirol və malein anhidridinin xətti sopolimeri alınır ki, o
da asetonda həll olsa da benzolda həll olmur. Bu zaman stirolun
93%-i malein anhidridinin isə 86%-i reaksiyaya girir, ED-20
reaksiyaya girmir və torvari quruluş formalaşmır.
Müəyyən edilmişdir ki, temperaturanı yüksəltdikdə malein
anhidri və sopolimerin tərkibində olan malein anhidridi fraqmenti
epoksid qatranını bərkidir və üçölçülü məhsulun çıxımı 79%-ə qədər
yüksəlir. Malein anhidri çıxarılan qarışıqda ED-20 qatranı „soyuq
halda” reaksiyaya girmir. Onun bərkiməsi 600C-dən başlayır. Bu
şəraitdə qlisid və karboksil qrupları ekvivalent miqdarda reaksiyaya
daxil olurlar. Temperaturu 1500C-yə qədər qaldırdıqda reaksiyaya
girən qlisid qruplarının miqdarı artır, bu da yəqin ki, ikili hidroksil
qrupu ilə onların qarşılıqlı əlaqəyə girməsi ilə əlaqədardır.
7. Polioksipropilenəvəzli karbamidin və 1.3-oksazolidin-2onun sintezi
Propantriolun triqlisid efiri ilə karbamidin qarşılıqlı təsir
reaksiyası
həlledici
iştirak
etmədən
karbamidin
ərimə
temperaturunda (130-135oC) və dimetilformamid iştirakında 100110oC-də aparılmışdır. Reaksiyanın gedişinə nazik təbəqəli
xromatoqrafiya metodu ilə nəzarət edilmişdir. Müəyyən edilmişdir
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ki, propantriolun qlisid efirinin və karbamidin molyar nisbətindən
asılı olaraq mono- XXVI, di- XXVII və tri- XXVIII əvəz olunmuş
törəmələri alınır:
O

O

O

OH

O

O

HN

O

O
O

O

O

O

O

C
O

O

H2N

OH

O

O

NH2

H2N

+

O

C

NH

(XXVI)

NH2

C

HN

C

NH2

(XXVII)

O

OH

O
(II)

O
H2N

C

OH

NH

O

OH

O

O
H2N

C

NH

HN

C

NH2 (XXVIII)

O

OH

O

Sintez olunan birləşmələr XXVI-XXVIII 160-180oC-də
qızdırdıqda polioksipropilenəvəzli oksazolidin-2-onlar alınır:
O

O
O

O

O

O

O

- NH 3

O
O

XXVI

XXVII
XXVIII

HN

-NH

3

3
- NH

HN

C
O
O
C
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O

C
O

NH

(XXX)

O

O

C
O

(XXIX)

O

O

O

HN

NH

C
O

O

O
O

C
O

NH

(XXXI)

Polioksipropilenəvəzli-oksazolidin-2-onlar
XXIX-XXXI,
DMFA iştirakında qızdırıldıqda XXVI-XXVIII-dən ayrılır.
1.3-Oksazolidon-2 ilə ED-20 epoksidian qatranının qarışığının
qızdırıldıqdan sonra fiziki-mexaniki xassələrinin təyini göstərir ki,
1.3-oksazolidon-2 ilə epoksid qatranı arasında kimyəvi reaksiya baş
vermir. Buna görə də 1.3-oksazolidon-2 və ED-20 qatranından alınan
qarışığa bərkidici kimi 15% polietilenpoliamin əlavə olunmuşdur.
Kompozisiyaların bərkidildikdən sonra fiziki-mexaniki xassələri
göstərir ki, 1.3-oksazolidin-2-on fraqmentli oliqoefirlər ED-20
epoksid qatranı üçün plastifikator-modifikator kimi istifadə oluna
bilər (Cəd. 3).
Cədvəl 3. Polioksipropilenəvəzli-oksazolidin-2-on oliqoefirləri
XXIX, XXX və ED-20 epoksid qatranı əsasında alınmış və PEPA-lə
bərkidilmiş kompozisiyaların fiziki-mexaniki göstəriciləri
ED-20: Maddə:
XXIX, XXX
bərkidici: k.h.

Dartılmada
möhkəmlik
həddi, Mpa

90:10:20
80:20:20
70:30:20

77
84
80

90:10:20
80:20:20
70:30:20

78
90
85

100:20

51.4

Polada
adgeziya
MPa
Maddə XXIX
20
24.7
24
Maddə XXX
21
19
14
ED-20:
14

Nisbi
uzanma, %

Vikə görə
istiliyə
davamlılıq, 0C

3.5
6.3
8.4

165
178
171

4,4
6.5
11.7

175
183
176

2.3
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7. α-monoxlor propandiol əsasında metakrilat
oliqoefirlərinin sintezi və tədqiqi
Epoksiakrilatların sənayedə geniş tətbiq olunması yeni
epoksiakrilat oliqomerlərinin səmərəli alınma üsullarının işlənib
hazırlanmasını ön plana çəkir. Bununla əlaqədar olaraq, αmonoxlorpropandiolun diepoksid efiri ilə metakril turşusunun
efirləşməsindən mono- və diepoksi(met)akrilat oliqoefirinin
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alınmasının optimal şəraiti və bəzi kinetik qanunauyğunluqları
müəyyən edilmişdir. Monoxlorpropandiol əsasında sintez olunan
qlisid efiri XXXIV ilə metakril turşusunun kondensləşməsi yolu ilə
aşağıda göstərilən oliqoefirlər sintez olunmuşdur:
O
O

O

Cl

CH2

COOH

O

O

OH
O

O
O

(XXXIV)

(XXXV)

OH

CH3
C

Cl

O
O

O

O

O

Cl

(XXXVI)

O
O

OH

XXXIV birləşmənin İQ-spektrində 1197 və 703-753 sm-1
tezliyindəki udulma zolaqları C-O-C və C-Cl əlaqələrinin varlığını
sübut edir. 3472 sm-1 tezliyində xarakterik udulma zolağı isə
hidroksil qrupunun varlığını sübut edir (şək. 10).

Şəkil 10.
XXXIV α-monoxlorpropandiolun diepoksid
oliqoefirinin İQ-spektri.
Əldə edilən bu birləşmənin quruluşu 1H NMR spektrial analiz
üsulu ilə də təsdiq edilmişdir (şək. 11). Belə ki, bu birləşmənin 1H
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NMR spektrində ilkin götürülmüş xlorhidrinlərin protonlarının
siqnalları ilə bərabər 1.75 m.h.-də metil qrupuna, 5.2 m.h.-də
(multiplet) vinil qrupunun protonlarına və 4.16 m.h.-də mürəkkəb
efir fraqmentinin protonlarına uyğun gələn siqnallar qeydə
alınmışdır.

Şəkil 11. XXXIV α-monoxlorpropandiolun
oliqoefirinin 1H NMR spektri.

diepoksid

XXXV birləşmənin İQ-spektrində 1636 sm-1 ikiqat rabitəyə
uyğun gələn udulma zolağı qeydə alınmışdır (şək. 12).

Şəkil 12. XXXV α-monoxlorpropandiolun epoksi(met)akrilat
oliqomerinin İQ-spektri.
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1167 və 747 sm-1 udulma zolaqları C-O-C və C-Cl rabitələrinin,
1707 sm-1 - dəki xarakterik udulma zolaqları mürəkkəb efir qrupunun
karboksil fraqmentinin varlığını göstərir. 912 sm-1 zəif zolaq isə
XXXV birləşmədəki epoksid halqasının olduğunu müəyyən edir. İQspektrdə 3465 sm-1-dəki geniş udulma zolağı XXXV birləşmədə ikili
hidroksil qrupunun olduğunu bildirir.
Sintez olunmuş α-monoxlorpropandiolun epoksimetakrilat
oliqoefirinin XXXV PEPA ilə bərkidilməsi prosesi də tədqiq
olunmuşdur. α-Monoxlorpropandiolun epoksimetakrilat efirinin
PEPA ilə bərkidilmə prosesinə uyğun DTA əyrisini ED-20
qatranı+PEPA sisteminin bərkidilmə prosesinin DTA əyrisi ilə
müqayisə etdikdə (şək.12.) aydın olur ki, əlavə olunan modifikator
bərkimə temperaturunu cüzi dəyişdirir (əyri 1 və 2), pik 1000C-də
qeydə alınır, eyni zamanda etalon nümunədə bərkimə piki 1100C-də
müşahidə edilir və müvafiq olaraq 130, 145, 1600C-də bərkimə
prosesləri tamamilə başa çatır. Modifikator əlavə etdikdə reaksiya
daha intensiv gedir, yəni modifikator və PEPA arasında kimyəvi
reaksiya baş verir.

Şəkil 13. Epoksid kompozisiyalarının bərkiməsi zamanı DTA
əyrilərinin fraqmentləri.
1- ED-20+ PEPA + Maddə XXXV; 2- ED-20+PEPA;
3-PEPA + Maddə XXXV.
Bərkidilmiş
kompozisiyaların
termooksidləşdirici
destruksiyasının öyrənilməsindən əldə olunan bəzi göstəricilər cədvəl
4-də təqdim olunmuşdur.
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Cədvəl 4. Kompozisiyaların termiki xüsusiyyətləri
Kompozisiyanın
tərkibi
ED-20
PEPA
ED-20
PEPA
Maddə XXXV

T10,0C

T20,0C

3000

3200

2800

3000

T50,0C
3400

Eaktiv ,
kC/mol
210.5

τ1/2,
dəq
42.8

3200

195.5

40.0

0

C; τ1/2- yarımparçalanma vaxtı, dəq.
T10, 20, 50 - maddənin müvafiq olaraq 10, 20 və 50% kütləsinin
itirilməsi temperaturudur.
8. Bitsiklik quruluşlu doymamış poliefirin sintezi və
reaksiyanın bəzi kinetik xüsusiyyətləri
Tərkibində brom və xlor atomları saxlayan yeni doymamış
poliefirlərin sintezi üsulunun işlənib hazırlanması məqsədi ilə 5.6dibromnorbornen-dikarbon turşusunun anhidridi, 1-xlor-2.3propandiol və metakril turşusunun qarşılıqlı təsir reaksiyası tədqiq
edilmişdir:
CO
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OH +

O + Cl
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CH3

OH

Br

O

O

O

O
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O
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n

Polikondensləşmə dibromnorbornen-dikarbon turşusunun
anhidridi, 1-xlor-2.3-propandiolun və metakril turşusunun 0.5:
0.5:1.1 mol nisbətlərində 140, 160 və 1800C temperaturlarda azot
mühitində aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, polikondensləşmə
prosesi 1200C-də başlayır və kifayət qədər yüksək sürətlə reallaşır.
Belə ki, müxtəlif temperaturlarda prosesin getmə dərinliyinin
öyrənilməsi göstərir ki, 1 q poliefirə uyğun gələn və 30-40 mq KOH26

a bərabər olan turşu ədədinə 1400C-də 10 saat, 1600C-də 8 saat,
1800C-də 3 saat müddətində nail olunur. Reaksiyanın praktiki olaraq
1800C-də tamamlanması üçün 2,5 saat kifayətdir.
Dibromnorbornen-dikarbon turşusu anhidridinin, 1-xlor-2.3propandiol və metakril turşusu ilə 140, 160 və 1800C
temperaturlardakı reaksiyası zamanı turşu ədədinin zamandan asılı
olaraq dəyişməsi əyrilərindən göründüyü kimi proses yüksək sürətlə
reallaşır və temperaturun yüksəlməsi ilə monomerlərin sərfi sürəti
artır (şək. 14). İlkin mərhələdə kinetik əyrilər xətti xarakterlidir.
Başlanğıc mərhələnin sürətinə görə reaksiyanın müxtəlif
temperaturlarda sürət sabitinin qiymətləri hesablanmışdır.
Şəkil 15-də turşu ədədinin azalmasına görə tapılmış çevrilmə
dərəcəsinin zamandan asılılıqları verilmişdir. Bu asılılıqlar xətti
xarakter daşıyır və dəlalət edir ki, həyata keçirilən reaksiya ikinci
tərtib kinetik tənliklə reallaşır.
Beləliklə, müəyyən olunmuşdur ki, dibromnorbornen-dikarbon
turşusunun anhidridi, metakril turşusu və 1-xlor-2.3-propandiolun
qarşılııqlı təsiri ilə reallaşan polikondensləşmə reaksiyası ikinci
tərtib tənliklə xarakterizə olunur və reaksiyanın sürət sabitlərinin
kinetik əyrilərə görə müəyyən olunmuş qiymətləri 1400C-də 1,18·102
l·mol-1·dəq-1, 1600C-də, 2,14·10-2 l·mol-1·dəq-1 və 1800C-də
6,20·10-2 l·mol-1·dəq-1 təşkil edir. Arrenius tənliyinin loqarifmik
formasından istifadə edərək sürət sabitlərinin müxtəlif
temperaturlarda qiymətlərinin loqarifmlərinin temperaturun tərs
qiymətlərindən asılılığından təyin olunan aktivləşmə enerjisi isə 63,1
kC·mol-1 -dur (Şək. 16).
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Şəkil 14. Dibromnorbornen-dikarbon turşusunun anhidridi 1xlor -2.3-propandiol və metakril turşusunun reaksiyasının kinetik
əyriləri: ●-1400C-də; ○-1600C-də; ▲-1800C-də.

Şəkil 15. 1-xlor-2.3-propandiol, metakril turşusu və
dibromnorbornen-dikarbon turşusu anhidridinin polikondensləşmə
dərəcəsinin reaksiya vaxtından asılılığı: ■-1400C-də; ○-1600C-də;
●-1800C-də.

Şəkil 16. 1-xlor-2.3-propandiol, metakril turşusu və
dibromnorbornen-dikarbon turşusu anhidridinin polikondensləşmə
reaksiyasının sürət sabitinin (k) loqarifminin temperaturdan asılılığı.
Dibromnorbornen-dikarbon turşusu anhidridi, 1-xlor-2.3propandiol və metakril turşusu əsasında 90-95% çıxımla alınan
doymamış poliefir bərk halda tünd-qəhvəyi rəngdədir, yumşalma
temperaturu 65-700C-dir. Sintez olunmuş doymamış poliefirin
XXXVIII bəzi göstəriciləri 5 saylı cədvəldə verilmişdir.
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Cədvəl 5. Dibromnorbornen-dikarbon turşusu
modifikasiya olunan bərkidilmiş qatranın xassələri
Sayı
1
2
3
4
5

anhidridi

ilə

Xassələr

Qiymətləri
1559

Sıxlığı, kq / m3
Özlülüyü , sP
Turşu ədədi, mq KOH / q
Jelatinləşmə vaxtı, dəq.
(Tərkibində metilketonun hidroperoksidi 3% və
sürətləndirici 8% olduqda stirolun miqdarı 40% təşkil edir.)

1473
237
35±5
180

Orta molekul kütləsi

Doymamış
poliefirin XXXVIII bərkidilməsi prosesi
aktivləşdirici sistemin, sürətləndiricinin iştirakı ilə 20-300C-də 24
saat ərzində, sonra isə 80C0-də 10 saat müddətində aparılmışdır.
Bərkidilmə prosesində reaksiyaya girməyən reagentlərin (stirol və
doymamış poliefir) miqdarı isti asetonla 10 saat ərzində Sokslet
aparatının vasitəsilə ekstraksiya yolu ilə təyin olunmuşdur.
Bərkidilmiş doymamış poliefirin xassələri cədvəl 6-da təqdim
olunmuşdur. Nümunələrin „Fire-Tube” („Alov-borusu”) metodu ilə
odadavamlılıq xassələrinin tədqiqi göstərdi ki, bərkidilmiş qatran özözünə sönmə qabiliyyətinə malikdir.
Sayı
1
2
3
4
5
6
7

Cədvəl 6. Bərkidilmiş doymamış poliefirlərin bəzi göstəriciləri
Xassələr
Stirolun miqdarı ,%
Sıxılmada bərklik, MPa
Əyilmədə möhkəmlik, MPa
Brinellə görə bərklik, kqs/ mm2
odadavamlılıq, 0C
Sərbəst yanma vaxtı, saniyə
Çəki itkisi, %

Qiymətləri
40
112
37
24
120
Sönür
1.7

Beləliklə, yüksək fiziki-mexaniki və öz-özünə sönmə
qabiliyyəti ilə xarakterizə olunan sintez edilmiş doymamış poliefir
tökmə kompaundu, laminat və preslənmiş plastiklər üçün
əlaqələndirici kimi istifadə edilə bilər.
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9. Sintez olunan bəzi propantriol tərkibli
epoksi(met)akrilat oliqoefirlərinin antimikrob xassələrinin
tədqiqi
Sintez olunmuş maddələrin antifunqal aktivliyinin tədqiqi
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Mikrobioloji biotexnologiya
laboratoriyasında tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat üçün aşağıda
göstərilən maddələr seçilmişdir: Polioksixlorpropilendiepoksimonohidroksimonoakrilat XVII, polioksixlorpropilenmonoepoksidihidroksidiakrilat XVIII, polioksixlorpropilendiepoksimonohidroksimonometakrilat XX,
polioksixlorpropilenmonoepoksidihidroksidimetakrilat XXI, 3-xlorpropil-1,2-diepoksipropil efiri XXXIV.
Cədvəl 7. Birləşmələrin antibakterial təsiri
Test- kultura

Ekspozisiya
müddəti,(dəq)

Tədqiq olunan maddə

Aspergillus
flavus

20
40
60
80
20
40
60
80

-

-

±
±
±
±
-

+
±
+
+
+
+

-

-

±
±
±
-

+
+
+
±
±
±

-

±
-

+
±
±
-

+
+
±
+
-

-

-

±
±
-

+
+
±
-

-

-

-

±
±
+
±
±

Candida
albicans

20
40
60
80

-

-

±
±
+
-

+
+
+
-

-

-

-

±
-

-

-

+
-

+
+
-

-

-

-

±
+
+
-

-

-

-

-

Penicil
-lum
Cyclopiym

20
40
60
80

-

-

±
-

+
±
±
±

-

-

-

+
±
±
±

-

-

-

+
-

-

-

±
-

+
+
-

-

-

-

+

A.
niger

XVII

XVIII

XX

XXI

XXXIV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Qeyd: «+» tam, «±» - qismən bitmələri, «-» bitmənin
olmamasını göstərir.
Təqdim olunmuş maddələrin antifunqal aktivliyinin tədqiqi
durulaşdırma üsulu ilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, qeyd olunan
maddələr antifunqal aktivliyə malikdir, lakin həmin təsirin effekti
həm ekspozisiya müddətindən, həm də yoxlanılan maddənin
qatılığından asılıdır. Belə ki, bütün ekspozisiya müddətində
yoxlanılan maddənin 1%-li spirtdəki məhlulunun 1:10 və 1:100
nisbətində durulaşdırılması nəticəsində antifunqal aktivlik kəskin
şəkildə müşahidə olunur və heç bir variantda böyümə qeydə alınmır.
Sonrakı durulaşdırmalarda isə bəzi hallarda qismən böyümə də qeydə
alınır.
Beləliklə, yekun olaraq XVIII, XXI və XXXIV maddələrin
antifunqal aktivliyinin nisbətən yüksək olması və onların bu
məqsədlərdə istifadəsinin məqsədə uyğun olmasını qeyd etmək olar.
NƏTİCƏLƏR
1. Propantriol və polioksixlorpropilentriqlisid oliqoefiri və (met)akril turşuları əsasında molekulanın sonunda triqlisid tsikli olan
epoksi(met)akrilat qatranları sintez edilmiş, tərkib və quruluşları
müəyyən edilmişdir. Sintez olunan epoksi(met)akrilat qatranları
əsasında hibridləşmiş epoksid kompozisiyaları alınmışdır.
2. Tərkibində xlor atomu olan epoksi(met)akrilat oliqoefirləri sintez
edilmişdir. Göstərilmişdir ki, götürülən ilkin maddələrin molyar
nisbətlərini və reaksiyanın aparılma şəraitini dəyişməklə prosesi
əsasən mono-, di- və tri(met)akrilat oliqoefirlərinin alınması
istiqamətinə yönəltmək olar. Sintez olunan xlor tərkibli
epoksi(met)akrilat oliqoefirləri ED-20 epoksid qatranında
modifikator kimi sınaqdan keçirilmiş, yüksək fiziki-mexaniki və
öz-özünə sönən xassəyə malik kompozisiyalar alınmışdır.
3. Polioksixlorpropilenin triqlisid oliqoefiri və ED-20 epoksid
qatranı qarışığından hibridləşmiş kompozisiyalar alınmış, onların
fiziki-mexaniki və dielektrik xassələri müəyyən edilmişdir.
4. Polioksixlorpropilenin epoksi(met)akrilat oliqoefirləri və ED-20də epoksid qatranı əsasında kompozisiya alınmış və onların
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polietilen poliaminlə (PEPA), N,N-diaminodifenilsulfonla,
bromendikov anhidridi ilə bərkimə prosesi və aid edilən
materialların xassələri tədqiq olunmuşdur.
5. Sintez olunmuş polioksixlorpropilenepoksi(met)akrilat oliqoefirinin UB- şüalarla bərkimə prosesi öyrənilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, epoksi(met)akrilat oliqoefirlərin tərkibində olan
ikiqat rabitələr polimerləşərək nazik təbəqəli şəffaf örtük əmələ
gətirir.
6. Propantriolun triqlisid efiri ilə karbamidin kondensləşmə
reaksiyası aparılmış, reaksiya ardıcıl olaraq propantriolun mono-,
di- və tri karbamid oliqoefirləri sintez edilmişdir. Sintez olunan
karbamatları DMFA-da qızdırmaqla
yüksək çıxımla
polioksipropilenəvəzli oksazolidin-2-onlar alınmış və ED-20
epoksid qatranında modifikator kimi tətbiq olunmuşlar. Sintez
olunan polioksipropilenəvəzli oksazolidin-2-onla ED-20 epoksid
qatranı əsasında kompozisiyalar hazırlanmış və onun PEPA ilə
bərkimə prosesi diferensial – termiki analiz üsulu öyrənilmişdir.
7. Monoxlorpropandiolla
3-xlor-1.2-epoksipropanın
qarşılıqlı
reaksiyasından monoxlorpropandiolun diepoksid efiri alınmış və
onun (met)akril turşuları ilə reaksiyasından propandiolun epoksi(met)akrilat oliqoefiri sintez edilmişdir. Epoksi(met)akrilat
oliqoefiri əsasında yüksək fiziki-mexaniki göstəricilərə malik özözünə sönən kompozisiyalar işlənib hazırlanmışdır.
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