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Kimya texnologiya fakültəsi- zirvəyə gedən yol... 
 

Yaşar Əhmədov  

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 

XX əsrdə Azərbaycanın ən böyük nailiyyəti Azərbaycan xalqının kütləvi sürətdə 

təhsillənməsi, ali təhsil sisteminin qurulması, bütün sahələrdə milli kadrların, milli 

mütəxəssislərin hazırlanması olmuşdur. Fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən Azərbaycan 

Dövlət Neft və Sənaye Universiteti sənayenin, iqtisadiyyatın, elmin, elmi-texniki tərəqqinin 

inkişafında xüsusi rol oynamış, respublikamızda və onun hüdudlarından kənarda neft, qaz və 

neft-kimya sənayesi üçün yüksək ixtisaslı mühəndis kadrlar hazırlayan ali təhsil ocağına, 

elmi-tədqiqat mərkəzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərinin istifadə 

olunması üçün lazım olan kadrlar-mühəndislər, texniklər, yüksək səviyyəli fəhlələr hazırlayan 

universitetin fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz qısa müddət ərzində yüksək sənaye potensialı 

yarada bilmişdir. Dünyada karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsində, texnika və 

texnologiyaların, çoxsaylı pioner xarakterli işlərin görülməsi, bilik və təcrübələrin əldə 

edilməsi və yayılması, azərbaycanlıların dünyanın digər regionlarında neft-qaz işinin 

inkişafında fəal iştirakı ölkəmizin haqlı olaraq “Dünyanın Neft Akademiyası” fəxri statusu 

qazanmasına əsas yaratmışdır.  
XIX əsrin 70-ci illərində Rus texniki cəmiyyətinin Bakı filialı təsis edildi, 1888-ci ildə 

isə Bakıda şəhər sənət məktəbi açıldı-məktəb Aşağı səviyyəli mexaniki və kimya-texniki 

(1896-1904), Aşağı səviyyəli mexaniki və tikinti texniki məktəb (1904-1917) və Bakı 

Politexnik məktəbi (1917-1920) adları altında neft və digər sənaye sahələri üçün texniki 

kadrlar hazırlamışdır. 1920-ci ildə Bakı Politexnik İnstitutu yaradılmış və bu təhsil mərkəzi 

sonralar nef-qaz və digər sənaye sahələri üçün yüksək ixtisaslı mühəndis və elmi pedaqoji 

kadrlar hazırlamışdır. 1920-ci ildən 2019-cu ilə kimi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetində 80 mindən çox mühəndis, 300-dən çox elmlər doktoru, 2000-dən çox elmlər 

namizədi, dünyanın 71 ölkəsi üçün mühəndislər, elmlər doktoru və namizədlər hazırlanmışdır.  
XIX əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda neft sənayesinin sürətli inkişafı müxtəlif 

peşələrə yiyələnmiş texniki işçilərə tələbatı artırırdı-bütün bunlar tədris müəssisələri 

yaratmağı zəruri edirdi. Sənaye sahələrində texnika və texnologiyanın inkişafı praktiki 

biliklərlə yanaşı nəzəri biliklərin də olmasını tələb edirdi-1880-ci il fevralın 19-da Bakı şəhər 

duması sənət məktəbinin yaradılması haqqında qərar verdi-lakin qərar yalnız səkkiz ildən 

sonra reallaşdı. 1888-ci il aprelin 26-da nizamnaməsi təsdiq olunan sənət məktəbində digər 

fənlərlə yanaşı “Texnologiya” fənni də tədris olunmağa başladı. Məktəbin qəyyumluğunu 

H.Z.Tağıyev öz üzərinə götürmüşdür. 1896-cı ildə imperator sentyabrın 1-dən Bakıda 

tərkibində sənət məktəbi olmaqla Aşağı səviyyəli mexaniki və kimya-texniki məktəbinin 

açılmasına qərar vermişdir. 1900-cu ildə məktəbin 16 nəfər məzunu olmuş, həmin ilin 

sonunda yeni emalatxana və kimya korpusu tikilmişdir. 1904-cü ilin aprelində H.Z.Tağıyevin 

maliyyə dəstəyi ilə Aşağı səviyyəli texniki məktəb Orta səviyyəli məktəbə çevrilmişdir. 1917-

ci il mayın 30-da məktəb Bakı Politexnik Məktəbi adlandırılmışdır.  
1920-ci il noyabrn 14-də Bakıda “Politexnik İnstitutunun yaradılması haqqında” 

dekret qəbul edilmiş, Bakı Politexnik məktəbinin və Rus texniki cəmiyyətinin kimya 
laboratoriyası institutun sərəncamına verilmişdir. İnstitutun fəaliyyətə başlanmasını bildirən 

ilk zəng 1921-ci il yanvarın 2-də saat 9:30-da çalınmışdır. 1920-1921-ci tədris ilində  
İnstitutda 1135 tələbə oxumuşdur- həmin vaxt Azərbaycan əhalisi arasında ali təhsilli 62 
azərbaycanlı, o cümlədən 12 mühəndis olmuşdur. 1922-ci ildə İnstitutun ”Kənd təssərüfatı”, 
“İqtisadiyyat”, “Texnologiya” və “Mühəndis inşaat” fakültələri olmuşdur. 1923-cü ildə 3  
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nəfərdən ibarət birinci buraxılış oldu və həmin ildən ali məktəb M.Əzizbəyov adına 

Azərbaycan Politexnik İnstitutu adlandırıldı. 1930-cu il mayın 29-dan ali məktəb Azərbaycan 
Neft İnstitutu adlanmağa başladı-mühəndis kadrların hazırlanması “Mexanika”, “Neft-

mədən”, “Geoloji kəşfiyyat”, “Neft-kimya”, “İnşaat”, “Sənaye iqtisadiyyatı” və 
“Hidroenergetika” fakültələrində aparılırdı.  

İnstitutun fəaliyyətinin ilk illərində kimya texnologiyası ixtisası üzrə mütəxəssis 

hazırlığı “Neft-mədən” fakültəsində həyata keçirilmişdir. 1922-1923-cü tədris ilində yaradılan 

xüsusi komissiya neft sənayesinə tələb olunan mütəxəssislərin profilini təyin edərkən kimya 

bölməsinin ayrıca “Texnologiya” fakültəsinə çevrilmsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 1929-

cu ildə “Texnologiya” fakültəsi üç yerə ayrılmış və yeni yaranan “Kimya” fakültəsində neft 

kimyası, üzvi maddələrin texnologiyası və mineral maddələrin texnologiyası ixtisasları üzrə 

mütəxəssis hazırlığına başlanmışdır.  
1934-cü il oktyabrın 10-da institut müxtəlif sahələr üzrə mühəndis kadrları hazırlayan 

Azərbaycan İndustrial İnstitutuna (Az.İ.İ.) çevrildi. 1935-ci il məlumatına görə, institutda 15 

illik fəaliyyəti ərzində 167 kimyaçı-texnoloq hazırlanmışdır. 1920-1930-cu illərdə institutun 

məzunlarının 10 nəfəri, 1931-1932-ci illərdə 121 nəfəri, 1932-1936-cı illərdə 160 nəfəri 

azərbaycanlı olmuşdur. 1930-1940-cı illərdə 1140 nəfər azərbaycanlı mühəndis diplomu 

almışdır. İnstitutu ilk qadın 1931-ci ildə, ilk azərbqycanlı qadın isə 1933-cü ildə bitirmişdir. 

1933-1934-cü illərdə institutda 46 kafedra fəaliyyət göstərmişdir.  
1938-ci ildə “Dağ-neft” fakültəsi “Kimya-texnologiya” fakültəsi ilə birləşdirilmiş və 

neft-mədən geoloji-kəşfiyyat və neft-texnologiya şöbələrindən ibarət “Neft” fakültəsi 
yaradılmışdır. Fakültədə 17 kafedra olmuş və 1100 tələbə təhsil almışdır. Bu cür süni 

birləşdirmə sonradan məqsədəuyğun olmamış və 1939-cu ilin iyul ayında neft-texnologiya 
şöbəsi ayrıca fakültəyə çevrilmişdir.  

Ali məktəb 1930-cu ildə Azərbaycan Neft İnstitutu adlandırıldıqdan sonra “Kimya” 

fakültəsi “Neft-kimya” fakültəsi adlandırılmış və burada mütəxəssis hazırlığı neft-zavod, 

laboratoriya tədqiqat və mineral maddələrin texnologiyası ixtisasları üzrə aparılmışdır. 20-ci 

illərin sonunda fakültənin laboratoriyalarının təchizatı yüksək səviyyədə olmadığına görə 

laboratoriya dərsləri ADU-nun və neftayırma zavodlarının laboratoriyalarında keçirilirdi-

sonralar keyfiyət analizi, kəmiyyət analizi, üzvi kimya, neft-kimyası, nəzarət-zavod analizi 

(sonralar üzvi maddəlrin analizi) laboratoriyaları təşkil olunmudur. Yeni tikilən kimya 

korpusunun üç mərtəbəsi “Neft-kimya” fakültəsi üçün ayrılmışdır-burada “Qeyri-üzvi 

kimya”, “Suyun və yanacağın texnologiyası”, “Neftin texnologiyası” və “Mineral maddələrin 

texnologiyası” labaratoriyaları yaradılmış, mövcud laboratoriyalar isə genişləndiriılmişdir.  
1932-ci ilin payızından fakültədə neft-texnologiya və laboratoriya tədqiqat təmayüllü 
ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı davam etdirilmişdir.  

1934-cü ildə ali mktəb Azərbaycan İndustrial İnstitutu adlandırıldıqdan sonra fakültə 

“Neft-texnologiya” fakültəsi adlandırılmış, bütün şöbələr və təmayüllər ləğv edilmiş və 1937-

ci ildə fakültə “Neft” fakültəsinin tərkibinə neft-texnologiya şöbəsi kimi daxil edilmişdir. 

1939-cu ildə bu şöbə müstəqil “Texnologiya” fakültəsinə çevrilmiş və orada yalnız neft 

texnologiyası üzrə mütəxəssi hazırlığı həyata keçirilmişdir. Fakültədə tərkibində “Üzvi 

kimya”, “Neft kimyası”, “Neftin və pirolizin texnologiyası” laboratoriyalar olan “Üzvi kimya, 

neftin kimyası və texnologiyası”, “Neft-zavod”, “Fiziki kimya”, tərkibində “Qeyri-üzvi 

kimya”, “Keyfiyyət analizi”, “Kəmiyyət analizi” laboratoriyaları olan “Ümumi qeyri-üzvi və 

analitik kimya” kafedraları fəaliyyət göstərirdi. İnstitutun ilk on illik fəaliyyəti ərzində 

“Texnologiya” fakültəsində bütün ixtisaslar üzrə 62 məzun olmuş, 1929-1936-cı illərdə 357, 

sonrakı beş il ərzində isə 386 mühəndis hazırlanmışdır.  
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1959-cu il martın 14-də institutun adı dəyişdirilərək yeidən M.Əzizbəyov adına 

Azərbaycan Neft və Kimya institutu adlandırılmışdır. 1959-1960-cı tədris ilindən başlayaraq 

“Texnologiya” fakültəsinə tələbə qəbulu artırılaraq yeni-neft və qazın texnologiyası, üzvi 

sintez və sintetik kauçuk texnologiyası, plastik kütlə, rezin, plastik kütlələrin işlənməsi, 

elektrokimyəvi istehsal ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanmış və fakültənin adı 

dəyişdirilrək “Kimya-texnologiya” adlandırılmışdır. Fakültə üzrə tələbə qəbulu 1961-1962-ci 

tədris ilində 488 nəfər olduğu halda 1964-1965-ci tədris ilində 876 nəfərə çatdırılmışdır. 

1960-1970-ci illərdə institutda 31 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilmişdir-onların 

arasında kimyəvi istehsalların maşınları və aparatları, kimya texnologiyası prosseslərinin 

avtomatlaşdırılması və kompleks mexanizasiyası, neft və qazın emalının kimyəvi 

texnologiyası, qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası, elektrokimyəvi istehsalların 

texnologiyası, əsas üzvü və neft-kimya sintezinin texnologiyası, plastik kütlələrin kimyəvi 

texnologiyası, sintetik kauçukun kimyəvi texnologiyası ixtisasları da olmuşdur.  
1991-ci il fevralın 18-də ali məktəbə Azərbaycan Sənaye Universiteti adı verildi. 

1991-1993-cü illərdə 48 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilmişdir. 1992-ci il martın 21-

dən universitet Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası adlandırılmışdır. 1993-1994-cü tədris 
ilindən başlayaraq ADNA-da ilk dəfə olaraq bakalavriat və magistratura səviyyələrində 24 

istiqamət üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılmışdır.  
1995-ci ildə kimya-texnologiya fakültəsində olan kafedraların tərkibində dəyişiklik 

edilmişdir: “Neft emalının kimyası və texnologiyası” kafedrası “Neft və qazın kimyası və 

emalı texnologiyası”, “Kimya istehsalı müəssisələrinin maşın və aparatları” kafedrası “Kimya 

istehsalının və tikinti materialları müəssisələrinin maşınları və aparatları” adlandırılmışdır. 

Sonradan “Kimya istehsalının və tikinti materialları müəssisələrinin maşınları və aparatları” 

kafedrası ləğv edilmiş və “Ümumi kimya” kafedrası “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” 

adlandırılmış, fakültənin nəzdində olan “Fəlsəfə”, “Politologiya” və “Tarix” kafedraları 

birləşərək “İctimai fənlər” kafedrası yaradılmışdır.  
1997-ci ilin iyun ayında KTF-nın dekanı prof. S.F.Qarayev akademiyanın rektoru 

təyin edilmişdir. Ali məktəb yarandığı vaxtdan 2010-ci ilədək KTF-də 15 minə yaxın 

mühəndis-kimyaçı-texnoloq, o cümlədən 213 bakalavr, 38 magistr hazırlanmışdır. Bakalavr 

hazırlığı kimya texnologiyası, ekologiya və təbiətdən istifadə, həyat fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyi, magistr hazırlığı isə kimya texnologiyası, ekologiya və təbiətdən istifadə 

istiqamətləri üzrə aparılmışdır. 2000-ci ildə fakültədə bakalavriat və magistratura 

səviyyələrində uyğun olaraq 755 və 37 tələbə təhsil almışdır. Bu ildə fakültənin strukturunda 

“Neftin kimyası və texnologiyası”, “Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası və sənaye 

ekologiyası”, “Yüksəkmollekullu birləşmələrin texnologiyası”, “Kimya texnologiyasının 

mühəndis əsasları”, “Üzvi kimya”, “Ümumi kimya”, “Analitik kimya”, “Fiziki kimya”, 

“Fəlsəfə” kafedraları, 8 tədris və 8 elmi tədqiqat laboratoriyaları fəaliyyət göstərmişdir.  
2000-ci ilin dekabrında ADNA-nın 80 illik yubleyi ilə əlaqədar respublika 

prezidentinin fərmanı ilə kimya-texnologiya fakültəsinin əməkdaşları Ə.A.Talıbov “Şöhrət” 
ordeni ilə, M.M.Ağahüseynova, Ə.Ə.Xəlilov, S.Ə.Mustafayev “Tərəqqi medalı” tərtib  
olunmuş, S.F.Qarayevə “Əməkdar elm xadimi”, İ.B.Cəfərzadəyə, K.Y.Əcəmov, 
H.Ə.Həmidzadə, İ.M.Məmmədov, L.R.Məmmədovaya “Əməkdar müəllim” fəxri adları 

verilmişdir. ADNA-nın 80-illik yubleyində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 
Əliyev iştirak etmişdir.  

İnstitutun fəaliyyəti dövründə yalnız 1933-1934-cü ildən başlayaraq kafedralarda və 
fakültələrdə elmi fəaliyyətin təşkili üçün “Elmi-tədqiqat sektoru” yaradılmışdır. Ilk illər 

fakültədə bu işlərə SSRİ EA-nın müxbir üzvi, prof. K.A.Krasusski (“Üzvi kimya”), prof. 
P.İ.Kuznetsov (“Qeyri-üzvi kimya”), prof. V.İ.Tixomirov (“Fiziki kimya”) rəhbərlik etmişdir.  
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XX əsrin ilk onilliyində “Kimya-texnologiya” fakültəsində kimyaçi mühəndislərin 

hazırlığı 1921-ci ildən kimya şöbəsi kimi “Neft sənayesi” fakültəsində, 1934-cü ildən “Neft 
texnologiyasi”, 1940-cı ildən isə “Kimya-texnologiya” fakültəsində həyata keçirilmişdir. 

Fakültənin yaranmasında və inkişafında yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərən alim və 
pedaqoqlardan A.K.Krasusskini, S.M. Voloxu, P.İ.Kuznetsovu, L.Q.Qurviçi, D.L.Qadaskini,  
M.F.Nağıyevi, R.Q.İsmayılovu, L.A.Quxmanı, V.I.Tixomrovu, H.B. Şahtaxtinskini, 
M.Q.Məmmədlini, M.M.Mövsümzadəni, M.S.Belenkini, B.Q.Zeynalovu, M.M.Hüseynovu, 

M.M.Ağahüseynovanı, İ.A.Şıxıyevi, N.Səlimovanı, Y.M.Bilalovu, T.N.Alxazovu, 

S.F.Qarayevi və başqalarını göstərmək olar.  
Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə prof. P.İ. Kuznetsov, dos. 

A.Q.Teymurov, prof. M.M.Mövsümzadə, prof.M.Q.Məmmədli, dos.R.T.Əmircanov, prof. 

P.C.Şıxəlizadə, R.Ə.Ləmbəranski, Y.M.Bilalov, K.Y.Əcəmov, S.F.Qarayev, dos. 

S.Ə.Mustafayev, dos. E.Ə.Axundov, dos.F.A.Həşimov icra etmişlər. 2018-ci ildən prof. 

S.Ə.Məmmədxanova dekan vəzifəsində çalışır. Ali məktəbin yarandığı gündən 2010-cu ilədək 

keçmiş İttifaqın və müstəqil Azərbaycanın neft emalı və neft-kimya sənayesi üçün 18 minə 

yaxın kimyaçı mühəndis-texnoloq hazırlanmışdır. 1981-ci ildən ”Kimya-texnologiya” 

fakültəsində dünyanın 54 dövlətləri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığı həyata 

keçirilmişdir. 1991-2010-cu illərdə xarici ölkələr üçün 332 bakalavr, 326 magistr və 33 elmlər 

namizədi hazırlanmışdır.  
2010-cu ildən fakültədə 3 istiqamət üzrə-“Kimya texnologiyasi”, “Ekologiya və 

təbiətdən istifadə”, “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” bakalavr hazırlığı, 

3 istiqamət üzrə-“Kimya texnologiyasi” istiqaməti üzrə 10 istisaslaşma, “Ekologiya və 

təbiətdən istifadə”, “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” istiqaməti üzrə 1 ixtisaslaşma üzrə 

magistr hazırlığı həyata keçirilir. 2010-ci ildə fakültənin tərkibində Ümumi və qeyri-üzvi 

kimya”, “Fiziki və analtik kimya”, “Üzvi kimya” “Neftin, qazın kimyası və emalının 

texnologiyası”, “Yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası”, “Üzvi maddələrin  
texnologiyası və sənaye ekologiyası”, “Kimya texnologiyasının mühəndis əsasları”, “İctimai 

fənlər” kafedraları, 7 tədris, 6 elmi-tədqiqat və Rusiyanın “LUKOLY” şirkətinin təsisçiliyi ilə 

“Fiziki-kimyəvi analiz metodları” mərkəzləşdirilmiş laboratoriyası fəaliyyət göstərmişdir. 

“Metakompleks kataliz” (M.Ağahüseynova), “Ekoloji kataliz” (C.Mirzai), “Doymamış 

karbohidrogenlərin heterotomlu birləşmələri” (S.Qarayev), “Neft emalında kataliz” (K. 

Əcəmov), “Polifunksional xassələrə malik perspektiv materiallar” (Y.Bilalov), “Kimya 

texnologiyasının mühəndis əsasları” (Ç.İbrahimov) laboratoriyalarında kafedraların profilinə 

uyğun olaraq 8 mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Fakültənin məzunlarının 

12 nəfəri AMEA-nın həqiqi üzvü, 5 nəfəri müxbir üzvü, 40 nəfəri elmlər doktoru, professor, 3 

nəfəri Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 2 nəfəri nazir və 2 nəfəri MM-nin deputatı kimi 

yetişmişdir, onlardan M.Nağıyev, R.İsmayılov, V.Əlivey, M.Dalin, M.Rüstəmov, 

T.Şahtaxtinski, Ə.Quliyev, İ.Orucova, S.Əliyev, A.Əfəndiyev, A.Əliyev və başqalarını 

göstərmək olar.  
“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrası 1922-ci ildə yaradılmış və bu kafedraya 

professor P. İ. Kuznetsov rəhbərlik etmişdir. Sonrakı illərdə prof. M.S.Belenkiy, akad. 
H.B.Şahtaxtinski, dos. S.Q.Əliyev, M.A.Səmədov, İ.M.Novruzlu, prof. H.Ə.Həmidzadə, 

E.M.Mövsümzadə, M.M.Ağahüseynova kafedraya rəhbərlik etmişlər. Kafedrada 
“Metalkompleks kataliz” elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərmişdir.  

“Analitik kimya” kafedrası 1924-cü ildə yaradılmış və onun ilk mudiri I.P.Provdyuk 

olmuşdur. Sonradan kafedraya P.İ.Kuznetsov, M.E.Əfəndi, H.B.Şahtaxtinski, I.Məmmədov, 
A.L. Şabanov və L.M. Məhərrəmova rəhbərlik etmişlər.  
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“Fiziki kimya” kafedrası 1928-ci ildə yaradılmısdır. Kafedraya prof.V.Tixomirov  
(1928-1958), dos. Ə.H. İsmailov (1958-1960), prof. M.S.Belenkiy (1960-1970), T.H.Alxazov 
(1970-1998), C.İ.Mirzai (1999-2004) rəhbərlik etmişlər. 2004-cü ildə “Fiziki kimya” və 

“Analitik kimya” kafedralarının birləşdirilməsi ilə “Fiziki və analitik kimya” kafedrası 
yaradılmışdır. 2004-2015-ci illərdə kafedranın müdiri prof. C.İ.Mirzai olmuşdur. Kafedranın 

nəzdində “Ekoloji kataliz” elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.  
“Üzvi kimya” kafedrası 1922-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri prof. 

D.D.Qadaskin, sonra isə prof. L.Q. Qurviç olmuşdur. 1929-cu ildən kafedraya prof. 

K.K.Krasusski,1939-1981-ci illərdə prof. M.M.Mösümzadə, 1982-ci ildən 2014-cü ilə qədər 
akad.S.F.Qarayev rəhbərlik etmişlər.  

“Neftin, qazın kimyası və emalının texnologiyası” kafedrası 1921-ci ildən fəaliyyətə 

başlamışdır. Kafedranın müdirləri 1946-1969-cu illərdə prof. L.A.Quxman, 1969-1971-ci 

illərdə akad. R.H.Ismayılov, 1971-1989-cu illərdə prof. P.C.Şıxəlizadə və 1989-2010-ci 
illərdə prof. K.Y.Əcəmov olmuşdur. 2000-2010-ci illərdə kafedranı 500-dən çox bakalavr və 

100-dən çox magistr bitirmişdir, onlardan 85 nəfəri xarici vətandaşlardır.  
“Üzvi maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrası ilk əvvəl “Neft kimya 

sintezi”, 1960-cı ildən isə “Üzvi maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrası 

adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. Bu kafedranın yaradıcısı və ilk kafedra müdiri prof. M.Q. 

Məmmədli olmuşdur. Daha sonra kafedraya prof. İ.A.Şıxıyev, 1978-2000-ci illərdə isə 

kafedra müdiri prof.F.F. Muğanlinski olmuşdur. 2001-2015-ci illərdə kafedraya prof.N.Ə. 

Səlimova rəhbərlik etmişdir.  
“Yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrası 1964-cü ildə yaranmışdır. 

1964-1967-ci illərdə kafedraya prof. S.İ.Sadıxzadə, 1968-1970-ci illərdə prof.C.Ə.Hüseynov, 

1972-2013-cü illərdə isə prof. Y.M.Bilalov rəhbərlik etmişdir. Kafedrada 1967-ci ildən 

başlayaraq “Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası”, “Plastik kütlələrin kimyəvi 

texnologivasi”, “Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası”, “Plastik kütlələrin 

va elastomerlərin emalı texnologiyası” ixisasları üzrə yüksəkixtisaslı mühəndis kadrların 

hazırlanmasına başlanmışdır. 2000-2010-ci illərdə kafedrada 475 ixtisaslı kadr, o cümlədən 

xarici dövlətlər üçün 50-dən çox mütəxəssis, 12 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru 

hazırlanmışdır.  
“Kimya texnologiyasının mühəndis əsasları” kafedrasının yaranma tarixi 1933-cü 

ildən başlanır. Müxtəlif illərdə kafedraya görkəmli alimlər – prof. A.M. Trequbov, 

S.M.Volox, R.Ə.Ləmbəranski, R.I.Zeynalov rəhbərlik etmişlər, 2005-2015ci illərdə bu 

vəzifəni prof. Ç.Ş.İbrahimov yerinə yetirmişdir. Kafedranın nəzdində “Kimya 

texnologiyasının mühəndis əsasları” tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Kafedranın 

tədris planına uyğun tələbələr üçün 20-dən çox dərs vəsaiti və metodik göstəriş 

hazırlanmışdır.  
"İctimai fənlər” kafedrası-1920-ci ildə Bakıda Politexnik İnstitutu yaradılarkən 

tələbələrin konkret sahələr üzrə mükəmməl bilik qazanması ilə yanaşı, onların ideya 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və siyasi cəhətdən tərbiyə edilməsi məsələsi qarşıya qoyulmuşdur. 

Bu məqsədlə Institutda marksizm-leninizim, siyasi iqtisad və fəlsəfə yönümlü kafedralar 

yaradılmışdır. Bu fənlər üzrə tədrisin təşkil edilməsinin əsas istiqaməti gənclərin siyasi və 

fəlsəfi dünyagörüşünün genişləndirilməsindən, tarixin, ədəbiyyatın öyrənilməsindən və yetkin 

şəxsiyyətin yetişdirilməsindən ibarət idi. O vaxtkı tələblərə görə gənclərin dünyagörüşünün 

formalaşdırılması, müasir ideyaların və nəzəri müddəaların mənimsənilməsi dövrün başlıca 

vəzifəsi idi. 1938-ci ildə partiya tarixinin qısa kursu nəşr edildikdən sonra İnstitutda əvvəllər 

tədris edilən leninizm, dialektik və tarixi materializm fənləri əvəzinə vahid “Marksizm-

leninizmin əsasları” fənni tədris edilməyə başlandı və bu yeniliklə əlaqədar “Marksizm-  
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leninizm” kafedrası yaradıldı. Humanitar fənlərin tədrisinin təşkili sahəsində həyata keçirilən 

bu yenilik gənclərin dünyagörüşünün genişləndirilməsinə müsbət təsir göstərdi və onların 

müxtəlif rəhbər vəzifələrdə istifadə edilməsi imkanlarını artırdı. Müharibədən sonra 

“Marksizm-leninizm” kafedrasında görkəmli filosof H.Hüseynov, dos. H.İsmayılov, dos. 

Ş.Əliyev fəaliyyət göstərirdi. Müharibədən sonrakı illərdə elmi dərəcəli ən istedadlı alimlərin 

böyük hissəsi Azərbaycan Industrial İnstitutuna keçirildi və 50-ci illərdən sonra bu tədris 

müəssisəsində yaradılan müstəqil “Tarix”, “Fəlsəfə" və “Siyasi iqtisad” kafedralarına 

görkəmli elm xadimləri professor Ə. Bağırzadə, professor Ə.Əhmədov, professor 

Y.Məmmədov başçılıq etimişlər. 1967-ci ildə “Fəlsəfə” kafedrasının əsasında “Elmi 

kommunizm” və daha sonra isə “Politologiya” kafedrası yaradıldı. Bu kafedraya 1967-1989-

cu illərdə prof. İ.İsmayılov başçılıq etimişdir. Tədris planının dəyişilməsi ilə əlaqədar 2005-ci 

ildə “Fəlsəfə”, “Siyasi iqtisad” və “Tarix” kafedraları birləşdirildi və “İctimai fənlər” 

kafedrası yaradıldı. 2005-2015-ci illərdə prof. I.B.Cəfərov, 2015-ci ildən professor 

C.M.Mustafayev kafedra müdiridir. 2000-ci ildən başlılayaraq bu kafedrada ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin işləyib hazırladigi neft strategiyasının sosial-iqtisadi və siyasi nəticələri 

tədqiq edilir və onun uğurları təbliğ edir.  
“Fiziki-kimyəvi analiz metodları” mərkəzləşdirilmiş laboratoriya “LUKOYL” Neft 

Şirkəti”nin yardımı ilə 2008-ci ildə yaradılmışdır- laboratoriyada 10 əməkdaş fəaliyyət 
göstərmişdir.  

2015-ci il sentyabrın 3-də Azərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 
sərancamı ilə ADNA-nı adı dəyişdirilərək Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
adlandırıldı və professor M.B.Babanlı rektor təyin olundu.  

2016-cı ildə Kimya texnologiya fakültəsinin strukturunda dəyişiklik edildi: ADNSU-

nun rektoru M.B.Babanlının “Kimya texnologiya” fakültəsi üzrə 04-1/151 saylı 03.02.2016-cı 

il tarixli əmri ilə “Polimerlərin və qeyri-üzvi maddələrin emalı texnologiyası” və “Üzvi 

maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedralarının fəaliyyəti 04.02.2016-cı ildən 

dayandırılmış, həmin kafedraların bazasında “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu 

birləşmələrin texnologiyası” kafedrası yaradılmışdır. Hal-hazırda kafedrada 2 professor, 7 

dosent, 3 assistent, həmçinin kafedranın tədris köməkçi heyətində 9 nəfər əməkdaş fəaliyyət 

göstərir. Kafedraya professor F.Ə.Əmirov rəhbərlik edir. Kafedrada bakalavr təhsili pilləsində 

Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə, magistratura təhsil pilləsində isə “Neft-kimya sintezinin 

texnologiyası”, Polimerlərin kimyəvi texnologiyası”, Polimer və kompozisiya materiallarının 

emalı texnologiyası” ixtisaslaşması üzrə mütəxəssis hazırlayır. 2016/2020-ci illərdə “ÜM və 

YMB-in texnologiyası” kafedrasında “Modifikasiya olunmuş yüksəkmolekullu birləşmələr və 

sənaye-məişət tullantıları əsasında məqsədli kompozisiyaların və digər üzvi maddələrin 

alınması, tədqiqi və tətbiqi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparılması təsdiq olunmuşdur-

tədqiqat işinin aparılmasında 12 nəfər professor-müəllim heyəti iştirak edir.  
“Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologoyası” kafedrası 04.02.2016-ci il tarixində 

“Ümumi və qeyri-üzvi kimya”, “Üzvi və bioloji kimya”, “Fiziki və analitik kimya” və qismən 

“Polimerlərin və qeyri-üzvi maddələrin emalı texnologiyası” kafedraların birləşməsi 

nəticəsində yaradılmışdır. Hal-hazırda kafedrada 4 professor; 23 dosent və 2 assistent, 1-

laboratoriya müdiri, 12 böyük laborant və 1 laborant fəaliyyət göstərir. Kafedranın 29 

müəllimi bakalavr pilləsində, o cümlədən 13 müəllim magistr pilləsində dərsləri tədris edirlər. 

Kafedraya dosent Y.N.Qəhramanlı rəhbərlik edir. Kafedranın 2016-2020-ci illər üçün “Qeyri-  
üzvi, üzvi və bərpa olunan xammal əsasında sənaye üçün əhəmiyyətli maddə, material və 
yanacaqların alınması və xassələrinin tədqiqi” mövzusunda Dövlət büdcəli fundamental elmi-

tədqiqat işləri üzərində işləyir. Kafedrada “Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr 
hazırlığı,eEyni zamanda “Kimya mühəndisliyi” ixtisasının “Qeyri-üzvi maddələrin istehsal  
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texnologiyası” ixtisaslaşması və “Ekologiya mühəndisliyi” ixtisasının “Bərk tullantıların 
emalı texnologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.  

“Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrası ADNSU-da aparılmış 
struktur islahatları nəticəsində 2016-cı ilin fevral ayında “Neftin, qazın kimyası və emalının 

texnologiyası” ,“Kimya texnologiyasının mühəndislik əsasları”, “Üzvi maddələrin 

texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedralarının bazasında yaradılmışdır. Kafedrada 
kimya mühəndisliyi, ekologiya mühəndisliyi ixtisasları üzrə bakalavr və kimya mühəndisliyi 

və ekologiya mühəndisliyi ixtisasları üzrə magistr pillələrində kadrlar hazırlanır. Kafedranın 
cari ildəki tədris yükü 20778,85 saat təşkil edir, ştatda olan müəllimlərin sayı 35 nəfərdir. 

Kafedranın 43 əməkdaşı var: professor-7, dosent-25, assistent-3, böyük laborant-9, laborant-
2.Kənar təşkilatlardan tədrisə AMEA- nın NKP və RP institutlarının əməkdaşları, SOCAR-ın 

müşaviri, Azərbaycan Qida təhlükəsizliyi agentliyinin Bakı regional 3 saylı laboratoriya 
müdiri cəlb olunmuşlar. Kafedranın bakalavr pilləsində 27, magistr pilləsində isə 36 fənn 

tədris olunur. Kafedra H.Əliyev adına NEZ-in emal qazlarının səmərəli istifadə prosesinin 

işlənməsi və optimal layihələndirilməsi (2016-2020-ci illər üzrə) mövzusunda elmi tədqiqat 
işi yerinə yetirir. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən ötən ildə 6-kitab, 2-metodik vəsait, 108  
məqalə çap olunmuşdur, 4 patent alınmışdır.     

“Ictimai elmlər” kafedrasında 2 professor, 9 dosent, 4 baş müəllim, 2 böyük 

laborant, 1 kabinet müdiri çalışır. Kafedrada bakaklavr pilləsi üzrə “Azərbaycan tarixi”, 

“Fəlsəfə”,   “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və   hüququn   əsasları”, 

“Multikulturalizmə  giriş”, fənləri  tədris  edilir.  Magistratura pilləsində “Azərbaycan  
multikulturalizmi”, “Psixologiya”, “Elm və texnikanın fəlsəfəsi”, ”Cəmiyyətin və 

ekologiyanın fəlsəfi aspektləri” fənləri tədris olunur. Doktoranturada “Fəlsəfə” üzrə mühazirə 

oxunur və referat qəbul olunur. Kafedranın 2015-2020-ci tədris ilində ilində elmi –tədqiqat işi 

“Müstəqil Azərbaycan Respublikası siyasi sosyal-iqtisadi, hüquqi demokratik və mənəvi 

inkişaf yolunda” adlanır. Kafedranın 4 dissertantı var,1 dissertant dissertasiyanı qurtarmaq 

ərəfəsindədir.Son illər kafedrada 1 dərslik, 9 dərs vəsaiti, 29 metodik iş, 2 proqram çap 

olunmuşdur. Kafedra əməkdaşları Respublika konfranslarında 35, Beynəlxalq konfranslarda 

25 məqalə ilə çıxış etmişlər.  
2019-cu ildə Kimya texnologiya fakültəsində dekan və dekan müavini ilə yanaşı beş tyutor 

və iki kompyuter operatoru çalışır. Fakültədə 989-tələbə təhsil alır, fəlsəfə doktoru üzrə: 11-
doktorant, 24-dissertanr və bir əcnəb dissertant, elmlər doktoru üzrə: 2 doktorant, 10 

dissertant vardır. Bununla yanaşı fakültənin I kurs üzrə 73, II kurs üzrə 48 magistr tələbəsi 

vardır.  
Yarandığı vaxtdan müxtəlif illərdə ayrı-ayrı adlar daşımış, heç vaxt öz məzmununu, əsas 

təhsil istiqamətini itirməmiş və dəyişməmiş ADNSU ölkəmizdə milli mühəndis kadrların, 

milli sənayenin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin hazırlanmasında 

müstəsna xidmətləri olmuşdur. Universitet digər ali məktəblər üçün ana rolunu oynamışdır: 

Onun kənd təsərüfatı fakultəsi bazasında Gəncə Kənd Təsərüfatı İnstitutu (1929), İnşaat 

Memarlıq Fakultəsi bazasında Azərbaycan İnşaat İnistutu (1930), Nəqiliyyat və Mexanika 

Fakultəsi bazasında Azərbaycan Paltexnik İnistutu (1952), Sumqayıt Dövlət Universiteti 

(1960), Mingəcevir Paltexnik İnistutu (1991) yaranmışdır.  
ADNSU həmişə elmin, texniki təfəkkürun qabacıl mərkəzi olmuşdur. Neftin hasil 

olması, onun emalı, ölkənin müxtəlif yerlərinə çatdırılması, ayrı ayrı regionlarda neft 

yataqlarının aşkar olunması üçün kadrlar hazırlayan ADNSU-da ümumi lider Heydər Əliyevin 
sözləri ilə desək “ Nizam intizam, qayda-qanun, tələbkarlıq, müəllim tələbə münasibəti 

yüksək səviyyədə olmuş, o bütün ali məktəbərə nümunə olmuşdur”. Yüzillik  
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yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan universitetin əldə etdiyi uğurlarda Kimya texnologiya 
fakultəsinində xususi payı vardır. 
 

 

PROPIONIC ACID: A SHORT OVERVIEW 
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Bio-production of propionic acid by Propionibacterium has been received considerable attention. 
However, there are some drawbacks and limitations for application, thereby strategies are proposed in 

order to increase production yield. This review contributes to a comprehensive overview of important 
biotechnological aspects of propionic acid (PA) production as a common ingredient in food and 

biotechnology industries. 
 

Keywords: Fermentation; Glycerol; Propionibacterium; Propionic acid; Propionic acid 
production; Propionic acid productivity. 
 

INTRODUCTION 
 

Among all industrially-available organic acids, propionic acid (PA) and its derivatives can be 
mentioned as important chemical intermediates, which are mostly used as anti-microbial (1,  
2) and anti-inflammatory (3, 4) agent, herbicide (5), preservative in foods (6, 7) artificial 

flavor (8) etc. in variety of industrial applications. The “propionic” was derived from the 
Greek words “protos" (first) and "pion" (fat) and first discovered by Johann Gottlieb in 1844 

as result of the conversion of pyruvate into PA via succinate decarboxylation or acrylate 

pathways (9).  
Propionic acid is one of the top 30 potential candidates from biomass by US Department of 

Energy (10). The annual global market for propionic acid has amounted to 350 000 tons (11), 
which was approximately equal to 770 million pounds in 2006 (12). Propionic acid is sold for 

about 1-2 €/kg for use in different industries including herbicides, pharmaceuticals, polymers  
(e.g., cellulose fibers and modification of carbide slag) and perfumes (13, 14).  

Glycerol as a by-product of biodiesel production is a carbon source of interest for 

production of propionic acid (15). However, there are other cheap carbon sources such as 

glucose, lactose, lactic acid, hemicelluloses, whey permeate (16), hydrolyzed corn meal (17), 

sugarcane molasses (18) and enzymatically hydrolyzed whole wheat flour (19). Lactic acid 

and carbohydrates from biomass can be chemically transformed into propionic acid by using 

Zn as reluctant and Co as a catalyst with strong activity (20).  
Although expensive, anaerobic fluidized (21), plant (22) and multi-point fibrous (23) bed 

reactors (e.g., cotton fibers) (24), calcium alginate (25) and calcium polygalacturonate beads 

(26) and expanded bed adsorption (27) and granular sludge bed (16) reactors have been 

proposed of propionic microbial production by Propionibacterium freudenreichii. However, 

gels mentioned above, embed poorly for self-renewable embedding of Propionibacterium 

bacteria (22). In present review paper, the most important aspects of PA including its 

chemical properties, microbial production by free and immobilized bacteria in wild and 

recombinant form, consuming different carbon and nitrogen sources, the effect of controlled 

culture systems and its industrial applications are reviewed.  
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MICROBIAL PRODUCTION Of PA 
 

Propionic acid can be produced by Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii (25), 

Selenomonas ruminantium (28), Propionibacterium acidipropionici (29), Propionibacterium 

jensenii (30), Propionibacterium thoenii (31), Veillonella gazogenes (32), Veillonella criceti 

(33), Veillonella alcalescens (34), Veillonella parvula (35), Megasphaera elsdenii (36), 

Clostridium homopropionicum (35), Bacteroides spp. moreover, Fusobacterium necrophorum 

(37). Propionic acid can also be produced through biological fermentation as a by-product of 

vitamin B12 (dimethyl benzimidazole as a precursor) (38), trehalose (from levulinic acid) 

(39) and porphyrin (by δ-aminolevulinic acid and porphobilinogen) (40).  
Larger amounts of volatile fatty acids are produced by gut microbiota through anaerobic 

fermentation of dietary fibers, non-volatile fatty acids, and proteins (41). Dietary fibers as the 

primary substrate of colon microbiota are metabolized to pyruvate that is converted to 

propionic acid as the end product (42). Undigested carbohydrates in the small intestine are 

fermented to acetic, butyric and propionic acids, gases including CO2, CH4 and H2, and heat 

as energy (43). Formation of intestinal volatile fatty acids depends on different extrinsic and 

intrinsic factors regarding environmental conditions, intestinal substrate availability (e.g., 

Carbon limitation) and bacterial species (44).  
Amongst Clostridium propionicum and Propionibacterium strains, P. acidipropionici has 

shown to be more efficient by considering how long batch fermentation take for biosynthesis 
of propionic acid from glycerol (21, 45). Mutation of this species as the most frequent one for 

biosynthesis of propionic acid has shown higher H+-ATPase expression and resistance to pH 
changes due to acid concentration (12).  

Chemical production of PA justifies why biological production would be more viable. 

Given that biosynthesis of propionic acid leads to 60% greenhouse gas reductant compared to 

industrial production of propionic acid from fossil-based resources, much higher primary 

energy (PE) is used for biomass-based propionic acid which negatively affects its 

environmental performance (17). Besides environmental pollution from fossil resources, 

irreversible fuels should be substituted as their prices get more expensive due to depletion of 

petroleum (46) and necessity of specific catalysts (47).  
However, industrial production of propionic acid by fermentation cannot be achieved 

unless process cost is comparable to the petrochemical production of a propionic acid such as 

ethylene carbonylation, hydrocarbons and propanol oxidation (48, 49). Microbial production 
of propionic acid from industrial wastes such as glycerol or molasses makes biomass-based 

propionic acid economically competitive to fossil-based propionic acid (14, 21). 

 

PROCESS VARIABLES INFLUENCING THE MICROBIAL PRODUCTION OF PA 

 

In the meat industry, the rate of propionic acid release from antimicrobial films combined 

with other antimicrobials alters by the gradient of ion concentration at inner and outside of 

polymer matrix (50-53). Incorporation of propionic acid into chitosan matrix as compared to 

lauric and acetic acids causes faster release rates (54). Fermentation of propionic acid 

encounters some limitations as inhibition of cell growth during the process (24) and formation 

of organic acids. Among 17 strains of Propionibacterium, Propionibacterium acidipropionici 

AT CC 4875 has been reported for highest productivity and propionic acid yield (55).  
The osmotic sensitive strain of Propionibacterium freudenreichii has shown to produce a 

greater amount of trehalose from glycerol in KCl enriched medium (56). Although corn mash 
medium increases product yield, this medium reduces productivity when it is used without  
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cyanocobalamin (55). Megasphaera elsdenii prefers lactic acid (lactate) to glucose despite 
pre-growing on glucose medium. M. elsdenii converts lactic acid into monocarboxylic 
volatile fatty acids as valeric (C5), butyric (C4) and propionic (C3) and acetic (C2) acids (57).  

Organic acids such as succinic, acetic and formic acids and n-propanol are produced as 

the by-products of propionic acid from glycerol (45). Gases as CO2 from glucose (12) or 
lactose (58) are also of limiting factors that are produced by P. acidipropionici. By-products 

production of P. acidipropionici can be significantly reduced by extractive fermentation with 
hollow fiber membrane as extractor and amine as the extracting chemical (59, 60).  

CONCLUSION 
 

This article has reviewed some of the aspects of PA microbial production in the 
submerged system by Propionibacterium as a common producer 
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The principal opportunity of obtaining of geopolymeric concrete on basis of natural limestone 
from the second geological production site of Garadagh is shown in this paper. Specimens of 

geopolymeric concrete containing 50, 70, 80 and 90%mass. of limestone as a filler are obtained. The 
optimal water consumption for preparation of geoconcrete mortar depending on filler concentration is 

determined. The kinetic mechanisms of changing of water absorption degree of specimens of 
geopolymeric concrete depending on filler quantity are researched. Herewith it is established that the 

increasing of filler content leads to increasing of geoconcretes water absorption. In the same time the 

possibility of considerable decreasing of geoconcretes water absorption at using of unhydrated lime in 
its composition is studied. It is established that an introduction of 5-10%mass. of unhydrated lime into 

the composition of geoconcretes leads to decreasing of their water absorption in average in 4-4.5 time 
depending on filler content. A curing degree of geopolymeric concretes is researched. It is established 

that a curing degree is not practically changed regardless of filler content and makes up 98-99%. 

 

Keywords: geopolymeric concrete, water absorption degree, limestone, unhydrated lime, filler, curing 

degree. 

 

INTRODUCTION  
Since ancient times research and studying of properties of building materials was one of 

the most priority directions of materials science. Development of lighter, more durable, 

cheaper and manufacturable building materials was always in the focus of humanity attention. 

Therefore a using of more accessible crude for development of such materials was and is one 

of the most main tasks in modern material science. In ancient times a humanity mainly used 

natural materials for building however scientists became to develop materials on basis of 

synthetic substances with development of science and technology. In comparison with natural 

materials these synthetic materials had got a set of advantages however they were relatively 

expensive ones. Besides that the more complex and expensive equipment was necessary for 

obtaining of synthetic materials. If to pay attention to modern state of development of science  
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and technology, then it is possible to notice that return to universal using of natural materials 

is observed. First of all, it is explained by their greater cheapness, accessibility and higher 

ecological compatibility [1,2]. A striving for development of more ecologically compatible 

materials for building led to appearing of geopolymeric concrete. This material is named 

innovative one. It became popular relatively recently in the modern construction. The first 

material on basis of geopolymeric concrete was obtained by French scientist Joseph 

Davidovich in 1978. An idea of creation of such material was taken from nature itself [3,9]. 

He paid an attention to is that some constituents of geological origin are polymerized at 

interacting with alkali medium. As a result of experiments in this direction the new material 

named a geopolymer was born. Technological process of obtaining of the given building 

material is based on using of natural polymerization. In comparison with conventional 

concretes the geopolymeric one has such advantages as low specific weight, low content of 

toxic substances, high resistance to corrosion, high and low temperatures, incombustibility, 

high compression strength, high rate of curing, high ecological compatibility, longevity, 

cheapness etc. [4]. A using of such local natural materials as limestone is of great importance. 

It is known that there are a number of rock quarries on Apsheron in which a building stone is 

produced. Herewith great quantity of limestone waste is formed in form of coarse-dispersion 

powder at cutting of building stone. A using of such rather accessible and cheap natural 

material for production of geopolymeric concrete is very topical problem for the region.  
In this connection the aim of the research is a obtaining of specimens of geopolymeric 

concrete on basis of limestone from the deposit of the second geological production site of 
Garadagh and studying of their properties. 

 

EXPERIMENTAL PART 

 

The following substances and materials were used for obtaining of geopolymeric 
concrete:  
- natural powdery limestone taken from deposit of the second geological production site of 
Garadagh. It is a sedimentary rock mainly consisting of calcium carbonate (CaCO3). Coarse-
dispersion powder of limestone is obtained at cutting of building stone;  
- alkali silicate is water-alkaline solution of sodium silicate (Na2O(SiO2)n). It is a thick 
semitransparent liquid which corresponds to GOST 13078-81.  
- sodium fluorosilicate (Na2[SiF6]). It is colorless crystals poorly soluble in water which 
correspond to TU 2621-010-69886968-2013;  
- unhydrated lime is a material obtained by burning of carbonate rock (limestone, chalk) 
mainly consisting of calcium oxide (CaO) and magnesium oxide (MgO). It corresponds to 
GOST 9179-77;  
- tap water.  

Specimens of geopolymeric concrete were prepared in the following way. Beforehand 
the coarse-dispersion powder was sifted through sieve with holes diameter equal to 1 mm. A 
sifting was carried out for extraction of bigger pieces, rocks etc. Then sifted powder was 
checked by magnet for the purpose of extraction of metal pieces. The obtained powder was 

dried out from moisture in drying cabinet at 105
0
C during several hours. Samples of alkali 

silicate, dried powder of limestone and sodium fluorosilicate were prepared. Then obtained 
samples were mixed in certain ratio. After that, water was added to obtained mass until 
obtaining of mortar with required viscosity. Obtained blend was mixed by mixer with 
changing rotary speed in plastic vessel. After obtaining of homogenous mass it was emptied 
into preliminarily prepared mould. The mould was made from plastic in order to avoid  
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adhesion of geoconcrete mass to its walls. Then a molding process was carried out. 
Geoconcrete specimen was put into oven (“RedLine by Binder”) and subjected to heat 

treatment at 45
0
C for the purpose of acceleration of molding process. Heat treatment process 

was conducted during 8 hours. The specimen was pulled from the mould after completing of 
heat treatment. Specimens containing 50, 60, 70 and 80%mass. of limestone were obtained in 
such way.  

Researches on studying of water absorption of geopolymeric concrete were conducted. 

Researches were conducted according to GOST 12730.3-78. Researches of water absorption 
were conducted by gravimetric method for which an analytical balance was used. A weighing 

was carried out with accuracy of 0.0001 g.  
A studying of curing degree of geoconcrete specimens was carried out by way of their 

washing by hot water in Soxhlet’s apparatus during 8 hours. 

 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

 

A curing process of geopolymeric concrete is a complex physico-chemical process 

accompanied by formation of gel. The obtained gel is converted into solid mass as a result of 

polymerization. Alkali silicate can harden only in the open air. Herewith two physico-

chemical processes occur simultaneously. On the one hand, the process of liquid phase 

evaporation occurs. As a result of the process a concentration of free colloidal silica is 

increased and its further coagulation and compaction occur. On the other hand carbon dioxide 

contained in air takes part in a hardening of alkali silicate. There is always some quantity of 

sodium hydroxide in a water solution of alkali silicate [5]. It prevents a precipitation of silicic 

acid. In this case silicic acid neutralizes sodium hydroxide by promoting isolation of the acid 

into a colloidal solution according the following reaction: 
 

NaO·nSiO2 + CO2 = Na2CO3 + nSiO2 

(1)  
In this case curing process of alkali silicate is accelerated. As influence of silicic acid occurs 

on little depth, then the process goes on only on specimen surface. The curing process can be 

accelerated by way of introduction of sodium fluorosilicate into the composition of alkali  
silicate. In this case alkali silicate is decomposed in water solution according to the following  
scheme: 

(2)  
Herewith isolation of gel of silicic acid 
occurs. This circumstance leads to increasing of curing rate of colloidal system, that is alkali 

silicate, and also to increasing of water resistance of specimen.  
In the same time it should be noticed that obtained unstable orthosilicic acid enters into 

polycondensation reaction with formation of complex linear I, branched II and mixed 

structures:  
H4SiO4 = (OH)3SiOSi(OH)3 + H2O 

(3)  
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Three dimensional net structure is formed at the expense of siloxane bond Si - O. This 
bond promotes rapid hardening of geoconcrete. It should be noticed that the polycondensation 

reaction is accompanied by water isolation. Therefore heat treatment at 45
0
C promotes rapid 

elimination of water from reaction zone by way of evaporation. In this case the reaction 
equilibrium is displaced in direction of reaction products formation. Acceleration of curing 
process in case of heat treatment is explained by this circumstance [6].  

At present time the mechanism of curing of geopolymeric concrete is still studied 
insufficiently.  

Knowledge about water consumption for preparation of geoconcrete mortar is of very 

great significance. Water is used for a conducting of abovementioned physico-chemical 

processes. Therefore excess or lack of water can negatively influence quality of geoconcrete 

mass. In the same time water is necessary for maintenance of certain viscosity and fluidity of 

geoconcrete mortar [7]. Insufficient fluidity will lead to incomplete filling of mould and a 

poor blending of mortar. However water excess can lead to decreasing of mortar viscosity and 

leak of the concrete through clearances of a mould. Besides that a water excess will lead to 

increasing of hardening time of geoconcrete and increasing of energy consumption for 

evaporation of water. On the other hand a lack of water will lead to untimely hardening of the 

specimen and to its cracking.  
It was interesting to study water consumption for preparation of mortar of concrete 

depending on content of filler (limestone). The results of carried out researches are given on 

fig.1. It should be noticed that the most acceptable data on water consumption for each type 
of specimen are shown on the curve. 
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Fig.1. Dependence of water consumption for preparation of geoconcrete mortar from filler 
content.  
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It is clear from the given curve that increasing of filler (limestone) content leads to 

increasing of water consumption for preparation of 1 kg of geoconcrete mortar. It is explained 

by the fact that increasing of content of solid filler requires greater quantity of water for its 

wetting. On the other hand high content of filler leads to rapid increasing of viscosity of 

geoconcrete mortar and degradation of its miscibility and fluidity. It is necessary a greater 

quantity of water for solving of the problem. If to pay an attention to curve, then it is possible 

to notice that water consumption is rapidly increased after 70% content of filler. It is also 

explained by the abovementioned problems related to increasing of viscosity. In the same 

time phases inversion occurs in “filler - binder” geoconcrete system in case of such 

concentrations of filler, that is, the filler stops being a disperse phase and becomes a disperse 

medium. This circumstance rather perceptibly influences all properties of geoconcrete blend 

including water consumption.  
Degree of water absorption is one of the important properties of any concrete. 

Longevity of concrete particularly of reinforced concrete depends on this parameter. Water 

absorption rather perceptibly influences physical-mechanical properties of concretes [7,8]. It 

is clear, the lower water absorption of concrete, the higher its physical-mechanical properties. 

On basis of aforesaid a studying of this parameter for geopolymeric concretes was of great 

significance. Kinetic curves of water absorption of geopolymeric concrete depending on filler 

content are shown on fig.2.  
How is shown on fig.2 the rapid increasing of water absorption during the first 4-5 

hours of  
12   
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Fig.2. Kinetic curves of water absorption of geopolymeric concrete depending on 

filler content, %mass.: 
 

□ – filler content is 90%; ■ – filler content is 80%; 

● – filler content is 70%; ○ – filler content is 50%. 
 

exposition is observed in all specimens of geoconcrete regardless of filler content. Then the 

gradual rising of water absorption occurs. Water absorption is slowed down after 70 hours of 

exposition. It is not observed of any increasing of water absorption in 120 hours of exposition. 

Geoconcrete specimens containing up to 90% of filler behave somewhat otherwise. In this 

case the rapid increasing of water absorption during 20 hours of exposition is also observed. 

However the further exposure of specimens in the water medium even leads to some 

decreasing of water absorption. In our view such apparent decreasing of water absorption is 

explained by partial erosion of specimen under influence of water medium and by loss of its 

weight. As the researches are conducted by gravimetric method, then this circumstance leads  
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to some decreasing of water absorption. How is shown on the curves an increasing of filler 

content leads to rising of water absorption. Water absorption process of geoconcretes can be 

represented in the following way. During the first hours of exposition water absorption occurs 

only at the expense of filling of microcracks and emptinesses having in a material. How one 

can see from the curves about 60-70% of water is absorbed due to such filling. Moreover 

quantity of water absorbed by this way is increased with rising of filler content. Thus water 

absorption of specimens with 50% filler content is lesser than water absorption of specimens 

with 70% and 90% of filler content in 1.6 and 2.6 times correspondingly. It is explained by 

the fact that with rising of filler content a viscosity of geoconcrete mortar is increased. In turn 

this circumstance increases a probability of formation of air microbubbles which are not able 

to go out of the volume of material because of poor degasifying related to high viscosity. In 

the same time a macrostructure faultiness of geoconcrete is increased with rising of filler 

content. This circumstance leads to formation of microcracks and emptinesses. All this 

increases a volume of adsorbed water.  
About 30-40% of water is absorbed as a result of diffusion of water into volume of a 

material itself. This process begins after 20 hours of exposition. Process of water diffusion 
into a material leads to irreversible erosion of material in case of 90% filler content.  

Thus one can make an important conclusion from the obtained results. It consists in the 

fact that rate of filling of microcracks and pores is considerably higher than diffusion rate of 

water into volume of material. Therefore with the purpose of decreasing of geoconcrete water 

absorption it is necessary to pay particular attention to viscosity of geoconcrete mortar and 

carry out a good ramming at molding. Besides that a degree of dispersion of filler can also 

considerably influence upon degree of water absorption. Although such type of research was 

not carried out by us yet.  
They were undertaken the efforts in order to decrease a degree of water absorption of 

abovementioned specimens. The most known method of increasing of water resistance is a using 

of lime. A using of lime promotes increasing of mechanical strength and water resistance of 

geoconcretes at their preparing [6]. Combination of lime with silicic acid of alkali silicate leads to 

formation of calcium hydrosilicate according to the scheme: 

 

(4)  
Calcium hydrosilicate is a compound of hydraulic type which is very strong and insoluble in 
water.  

Conducting of such researches was of great scientific interest. Results of such 
researches are shown on fig.3.  

How one can see from the presented figure the specimen not containing lime is 

distinguished high absorption of water. Introduction of 5% of lime from weight of alkali 
silicate promotes considerably decreasing of water absorption. The reason of this 

circumstance is formation of strong, solid and water resistant compound named calcium 

hydrosilicate. The compound covers filler particles, outer surface of specimen, inner surface 
of pores and emptinesses by thin water resistant layer in formation moment.  

This circumstance makes certain impediments for intrusion of water into deeper layers 

of the material, that is, water penetrates into the near-surface sites of material. Herewith a 

diffusion of water into volume of material becomes considerably hampered. A studying of 

influence of the highest concentration of lime upon degree of water absorption was of great 

interest. It was introduced 10% of lime and was established that such high concentration of 

lime promotes only insignificant decreasing of water absorption. Thus an introduction of 5-  
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10% of lime leads to decreasing of water absorption in average in 4.8 times in comparison 
with initial one. 
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Fig.3. Kinetic curves of water absorption of specimens with 70% 
filler content depending on concentration of unhydrated lime:  

□ – specimen does not contain lime: ○ – lime content is 5%; 
● – lime content is 10%.  

If to pay an attention to a form of curves after introduction of lime, then one can notice 
that rate of filling of pores is also greater than rate of diffusion of water into volume of 
material.  

The similar researches were conducted on geoconcrete specimens containing up to 80% 
of filler. Results of conducted researches are shown on fig.4. 
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Fig.4. Kinetic curves of dependence of water absorption of geoconcrete specimens 

with 80% filler content from concentration of unhydrated lime: 

□ – specimen does not contain lime; ○ – lime content is 5%; 
● – lime content is 10%. 

 

The similar situation related to decreasing of water absorption in comparison with the 
initial one in average in 4.5 times at introducing of 5-10% of lime is also observed here. 

Herewith introduction up to 10% of lime also leads only to insignificant decreasing of water 
absorption.  

Researches related to studying of influence of filler content upon a curing degree of 
alkali silicate were conducted. It is known that just a process of hardening of alkali silicate  
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used as a binder predetermines strength and longevity of future material. Therefore a studying 

of this parameter depending on filler content was of great scientific interest. Herewith water 
was used as a selective solvent because alkali silicate is soluble in water well. Results of 

conducted researches are given on fig.5. 
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Fig.5. Dependence of curing degree of geopolymeric concretes from filler content.  
How one can see from represented figure an increasing of filler content influences a 

changing of curing degree a little. An increasing of filler content from 70% up to 90% leads 

only to insignificant decreasing of curing degree from 98.8% up to 98%, that is, hardening of 

alkali silicate occurs practically completely and does not depend from filler concentration. 

Actually a process of hardening of alkali silicate in the presence of filler is rather complex 

physico-chemical process requiring additional research. 

 

REFERENCES: 

 

1. Amer Hassan, Mohammed Arif, M. Shariq. Use of geopolymer concrete for a cleaner and 
sustainable environment – A review of mechanical properties and microstructure. Journal of 
Cleaner Production, Volume 223, 2019, pp. 704-728.  
2. G.Habert, J.B.d’Espinose de Lacaillerie, N.Roussel. An environmental evaluation of 
geopolymer based concrete production: reviewing current research trends. Journal of Cleaner 
Production, Volume 19, Issue 11, 2011, pp. 1229-1238.  
3. Ghasan Fahim Huseien, Jahangir Mirza, Mohammad Ismail, S. K. Ghoshal, Ahmed 
Abdulameer Hussein. Geopolymer mortars as sustainable repair material: A comprehensive 
review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 80, 2017, pp. 54-74.  
4. J. S. J. Van Deventer. Chapter 10: Progress in the Adoption of Geopolymer Cement. 
Handbook of Low Carbon Concrete, 2017, pp. 217-262.  
5. W.K. Part, M. Ramli, C.B. Cheah. Chapter 11: An Overview on the Influence of Various 
Factors on the Properties of Geopolymer Concrete Derived From Industrial Byproducts. 
Handbook of Low Carbon Concrete, 2017, pp. 263-334.  
6.http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/24-mineralnye-vyazhushchie-veshchestva/31-
rastvorimoe-zhidkoe-steklo 
7. Ружинский С. и др. Все о пенобетоне. – 2-е изд., улучшенное и дополн. – Спб, ООО 

«Строй Бетон», 2006, 630 с.  
8. Н.А. Ерошкина, М.О. Коровкин,А.А. Уразова. Исследование кинетики 
водопоглощения геополимерного бетона. Журнал Образование и наука в современном 
мире. Инновации. №4, 2016, с.158-164.  
 

23 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307401
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307401
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307401
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611000886
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611000886
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611000886
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117307207
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117307207
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117307207
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128045244000105
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128045244
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128045244000117
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128045244000117
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128045244
http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/24-mineralnye-vyazhushchie-veshchestva/31-rastvorimoe-zhidkoe-steklo
http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/24-mineralnye-vyazhushchie-veshchestva/31-rastvorimoe-zhidkoe-steklo
http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/24-mineralnye-vyazhushchie-veshchestva/31-rastvorimoe-zhidkoe-steklo
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=243705


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

9. Davidovits, J. Geopolymer Chemistry and Applications. 4-th edition / J. Davidovits. – 
Saint-Quentin, France, 2015. – 644 p. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГЕОБЕТОНОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИРОДНОГО ИЗВЕСТНЯКА 

Ю.Н.Кахраманлы, А.М.Гасымов 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,  
y.gahramanli@asoiu.edu.az 

 

В представленной статье показана принципиальная возможность получения 

геополимерного бетона на основе природного известняка из второго геолого-промыслового 
участка Карадага. Получены образцы геополимерного бетона содержащие 50, 70, 80 и 90%масс. 

известняка в качестве наполнителя. Установлен наиболее приемлемый расход воды для 
приготовления геобетонного раствора в зависимости от содержания наполнителя. Исследованы 

кинетические закономерности изменения степени водопоглощения образцов геополимерного 

бетона в зависимости от содержания наполнителя. При этом установлено увеличение 
водопоглощения геобетонов при увеличении содержания наполнителя. В тоже самое время 

изучена возможность значительного снижения водопоглощения геобетонов при использовании  
в его составе негашеной извести. Установлено, что введение в состав геобетонов 5-10%масс. 

негашеной извести приводит к снижению водопоглощения геобетонов в среднем в 4-4.5 раза в 
зависимости от содержания наполнителя. Исследована степень отверждения геополимерных 
бетонов. Установлено, что независимо от концентрации наполнителя степень отверждения 
практически не изменяется и составляет 98-99%. 

 

Ключевые слова: геополимерный бетон, степень водопоглощения, известняк, негашеная 
известь, наполнитель, степень отверждения. 

 

TƏBİİ ƏHƏNGDAŞI ƏSASINDA GEOBETONLARIN ALINMASI VƏ 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ  
Y.N.Qəhrəmanlı, Ə.M.Qasımov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,  
y.gahramanli@asoiu.edu.az 

 

Təqdim olunan məqalədə Qaradağın ikinci geoloji-sahə yatağının əhəngdaşı əsasında 

geopolimer betonunun alınmasının prinsipial mümkünlüyü göstərilibdir. Doldurucu kimi təkibində 50, 

70, 80 və 90%küt. əhəngdaşı olan geopolimer betonunun nümunələri alınıbdır. Doldurucunun 

miqdarından asılı olaraq geobeton xorrasının hazırlanması üçün sərf olunan suyun optimal sərfi 

müəyyən edilibdir. Doldurucunun miqdarından asılı olaraq geopolimer betonunun nümunələrinin 

suudma dərəcəsinin dəyişməsinin kinetik qanunauyğunluqları tədqiq edilibdir. Müəyyən edilib ki, 
doldurucunun miqdarının artması geobetonların suudma dərəcəsinin artmasına səbəb olur. Eyni 

zamanda geobetonların tərkibində sönməmiş əhəngi istifadə etməklə onların suudma dərəcəsinin xeyli 

azaldılması mümkünlüyü öyrənilibdir. Müəyyən edilib ki, doldurucunun miqdarından asılı olaraq 

geobetonların tərkibinə 5-10%küt. sönməmiş əhəngin əlavə edilməsi suudma dərəcəsinin orta hesabla 

4-4.5 dəfə azalmasına səbəb olur. Geopolimer betonlarının bərkimə dərəcəsi tədqiq edilibdir. Müəyyən 

edilib ki, doldurucunun miqdarından asılı olmayaraq geobetonun bərkimə dərəcəsi praktik olaraq 

dəyişmir və 98-99% təşkil edir. 

 

Açar sözlər: geopolimer betonu, suudma dərəcəsi, əhəngdaşı, sönməmiş əhəng, doldurucu, bərkimə 

dərəcəsi.  
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На основе данных дериватографического анализа исследованы образцы катализатора 
оксикрекинга вакуумного газойля, участвующие в процессе окислительной регенерации. 
Установлено, что поверхность отработанного катализатора покрыта 2-мя типами продуктов 
уплотнения: кислородсодержащих органических продуктов окислительного уплотнения (ПОУ)  
и более устойчивых бескислородных высокомолекулярных продуктов уплотнения (ПУ), 
имеющими характерные температурные аномалии. Методом Киссенджера проведена оценка 
энергии активации деструкции поверхностных продуктов уплотнения. Отмечено, что 
увеличение длительности пребывания в условиях регенерации приводит к уменьшению 
энергии активации. 

 

Ключевые слова: термогравиметрический анализ; цеолитсодержащий катализатор; 
оксикрекинг; регенерация. 
 

К промышленным катализаторам каталитического крекинга предъявляют 

широкий ряд физико-химических и эксплутационных требований, среди которых 

следует отметить структуру, прочность, сотояние элементов и состав, строение 

активных центров, стоимость производства, и конечно, активность и селективность [1-

5]. Кроме того, промышленные катализаторы каталитического крекинга должны 

гарантировать высокий выход бензиновой фракции с высоким октановым числом, 

получение вторичной продукции в виде дизельной фракции и жирного газа, а также 

сохранять эти показатели после регенерации. Последние требование также является 

одним из важнейших, так как за время эксплуатации учавствует в цикле 

эксплуатация/регенерация от 10000 до 100000 раз.  
В работах [6-8] приведены результаты исследования процесса окислительного 

каталитического крекинга (оксикрекинга) вакуумного газойля в присутствии 

цеолитсодержащего катализатора. Были изучены: влияние основных технологических 

параметров оксикрекинга (температуры, степени окисления нефтяной фракции, объемной 

скорости) на степень превращения вакуумного газойля, селективность, выход  
и состав продуктов реакции. В ходе исследоваинй было установлено, что более высокая 
каталитическая активность бицеолитных катализаторов в процессе оксикрекинга 

связана с изменением структуры активных центров – формированием и участием 
поверхностных кислородных центров, внедренных в структуру продуктов 

окислительного уплотнения, выполняющих роль дополнительных основных центров.  
Целью настоящей работы было термогравиметрические исследования 

катализаторов оксикрекинга, подвергнутого регенерации при различной длительности 
процесса.  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  
Процесс оксикрекинга проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем 

промышленного цеолитсодержащего катализатора каталитического крекинга 

OMNIKAT -340 при температуре 500ºC, атмосферном давлении и объемной скорости 

подачи сырья 2 ч-1. Подача воздуха в реакционную зону составляла 0,5% на сырье. 

Длительность процесса составляла 15 минут. В качестве сырья использовали 

вакуумный газойль (н.к.270°С – к.к.500°С).  
Процесс регенерации отработанного катализатора проводили в проточном 

реакторе при температуре 550ºC, атмосферном давлении при скорости подачи воздуха 
2,63 л/час, варьируя длительность пребывания образцов в окислительной среде от 3 до  
9 минут.  

Характеристика образцов, используемых в ходе термогравиметрического 
сравнительного анализа приведена ниже: 

 

Обозн Характеристика образца 

ачение  

образца  

1 Отработанный образец катализатора до регенерации 

2 Образец, подвергнутый регенерации в течении 3 минут 

3 Образец, подвергнутый регенерации в течении 6 минут 

4 Образец, подвергнутый регенерации в течении 9 минут 

 

Фазовые превращения и изменение массы при термообработке образцов изучали 
на установке CD STA 429 F3A – 0836-M фирмы NETZSCH. Навески образцов 

помещали в платиновые тигли. Для анализа был выбран режим линейно-
политермического нагрева со скоростью 10°С/мин в атмосфере азота. Скорость воздуха  
80 мл/мин. Максимальная температура нагрева 900°С. Чувствительность прибора – 
0,025 мкг, калориметрическая чувствительность от 0,4 до 15 мкВ/мВт; погрешность - 
0.2%.  

Для расчета эффективной энергии активации применяли уравнение 
Киссинджера [16]: 

     1  
 

ln( 
  

) =    − 
 

( 
 

), 
 

(  )2   
 

 max     max  
  

где V- скорость нагрева (К/мин); max - температура, отвечающая максимальному отклонению на кривой ДТА; А – постоянная; Е – 
эффективная энергия активации процесса; R - универсальная газовая постоянная. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Прежде всего, следует отметить, что при 20-160(181)°С на всех 4-х 

термограммах было зафиксировано начало потери массы, которое не сопровождалось 

термическими эффектами и было вызвано условиями проведения анализа, вследствие 

чего эти данные в расчет не принимались. Термогравиметрические профили 

исследуемых образцов (табл.) характеризуются тремя областями (табл.1): первый 

термический эффект связан с удалением химически связанной воды – ее достаточно  
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быстрой десорбцией, что сопровождается хорошо симметричным эндотермическим 

эффектом с ярко выраженным максимумом (на этот тип влаги указывает отмеченная 

температурная область; I-эндо-, табл.1); экзотермические эффекты представлены в двух 

различных интервалах (250-555.7 и 385.9-831.2°С), что свидетельствует о различном 

качественном составе компонентов и вероятно связаны с удалением легколетучих 

кислородсодержащих органических продуктов окислительного уплотнения (ПОУ) (II 

экзо-, табл.1) и более устойчивых безкислородных высокомолекулярных продуктов 

уплотнения (ПУ) соответственно (III экзо-, табл.1); пики экзо-эффектов имеют 

растянутую и ассиметричную форму, что указывает на медленно протекающие 

процессы, причем у II экзо- эти особенности более ярко выражены. Следует отметить, 

что у образца 4 отмеченный II-экзо-термический пик выражен в виде перегиба, а не 

максимума, «размыт» в целом по температуре и не имеет четкой локализации [9,10].  
Таблица 1 

 

Характеристика эффектов на основе дифференциально-термического анализа 
 

     Термический эффект      

Образец  I (Эндо-)   II (Экзо-)   III (Экзо-)  

 Нач. Макс.  Конец. Нач.  Макс.  Конец. Нач.  Макс.  Конец. 

1 162 223.1  278 278  476  555.7 385.9  663  831.2 

2 170 223.3  278 278  482.5  531.8 391.8  631  726.6 

3 170 231.4  276 276  471.3  522.7 439.7  620  821.6 

4 181 221.2  250.6 250.6  -  - -  602  788.4 

 

Образец 1, который после участия в процессе оксикрекинга, не был подвергнут 

регенерации, характеризуется наиболее широким температурным интервалом 

эндотермического пика: температура начала ниже, а окончания выше, чем у прочих 

образцов. У образцов 2-4 после участия в процессе регенерации происходят следующие 

изменения: температурный интервал эндотермического пика постепенно сужается; 

окончание первого и второго экзотермического эффекта, а также максимумы 

последнего, смещаются в более низкотемпературную область – и конкретно этот 

параметр дрейфует в данномх направлении тем сильнее, чем больше длительность 

пребывания образцов в окислительной среде в ходе процесса регенерации. Однако, 

температура начала III экзо-термических аномалий (пиков) у образцов, подвергнутых 

регенерации, напротив, становится тем выше, чем более длительным было пребывание 

образца в окислительной среде. Эти температурные изменения, скорее всего, связаны с 

изменением состава и соотношения ПУ и ПОУ в условиях процесса регенерации.  
Значения общей потери массы уменьшаются в следующей последовательности:  

образец 1 > образец 2 > 

(26.2 % мас.) (23.1 % мас.) 

 
образец 3 > образец 4 
(14.4 % мас.) (14 % мас.)  

При этом, значения потери массы, связанные с дегидратацией (I эндо-) среди 

всех образцов, имеют идентичную зависимость, что связано с удалением воды в ходе 

процесса регенерации, в то время как с разложением ПОУ и ПУ (II и III экзо-) 

характеризуются другой последовательностью, и это, вероятно, связано с изменениями 

состава ПОУ и ПУ под воздействием окислительной среды и скоростью происходящих 

реакций.  
Принимая во внимание атмосферу печи (азот) при проведении 

дериватографических исследований, можно предположить, что отмеченные выше три  
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термических эффекта связаны с превращениями поверхностных продуктов по 
следующим маршрутам: 

 

[ЦСК] · [СxНyОz] · [Н2О] (т.) → [ЦСК] · [СxНyОz] + [Н2О] (г.) 

[ЦСК] · [СxНyОz] → [ЦСК] · [Сx-nНy] + [CО]n (г.) 

[ЦСК] · [Сx-nНy] → [ЦСК] · [Сx-nНy-m] + [H2] (г.) 

[ЦСК] · [Сx-nНy-m] + О2 → [ЦСК] · [Сx-nНy-mОr] → [ЦСК] · [Сx-zНy-m] + [CО]n (г.) 

 
 

(а) 

(б) 

(в) 

(г) 
 

 

Эволюция химического состава поверхностных продуктов уплотнения образцов 1-4 в 

соответствии с маршрутами (а-г) в зависимости от длительности пребывания в 

условиях процесса регенерации подтверждается уменьшением потери массы при 

десорбции воды (маршрут а; рис), и протеканием твердофазных реакций разложения с 

выделением газообразных продуктов (маршрут б, в; рис). Оценка потери массы в 

соответствии с маршрутами а-г позволила определить, что наибольшее влияние на 

данный показатель имеют процессы деструкции поверхностных соединений и 

изменение их состава под воздействием окислительной среды: после первых 3-х минут 

преобладает вклад маршрута б - разложения ПОУ (см.температурный интервал II экзо-

эффекта образца 2, он сужается; табл.1), количество этих продуктов на 2.0% меньше, 

чем до регенерации, кроме того, наблюдается кажущееся на 1.4% увеличение 

содержания ПУ, что по нашему мнению является следствием присоединения кислорода  
к ненасыщенным поверхностным соединениям, входящим в состав ПУ (г); это 

предположение подтверждается преимущественной потерей массы ПУ (образец 3) – их 

содержание сокращается на 5.2%, тогда как ПОУ всего на 3.9%. Интересно, что 
дальнейшее увеличение длительности пребывания в условиях регенерации не 

способствует уменьшению или изменению характера поверхностных продуктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Влияние длительности процесса регенерации образцов на общую потерю 
массы и, соответствующую маршрутам термических превращений (а-г): 

- *образец 1 (до регенерации);  - образец 2;  - образец 3;  - образец 4.  
Возможно, что регенерация образца в течении 3 мин приводит к определенным 

изменениям и в структуре ПУ, – увеличению доли менее конденсированных и  
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возможно, образованию вновь образованных кислородсодержащих ПУ (см. экстремум 

на маршруте в, рис.). Подтверждением этому является смещение максимума и конца 

III-экзо-термического эффекта влево, в область низких температур, а также 

образование новых кислород–ПУ-связей будет благоприятным образом влиять на 

уменьшение связности ПУ с поверхностью, снижая энергию активации процесса 

деструкции этого комплекса (см.ниже).  
Влияние окислительной среды на стойкость поверхностных ПОУ и ПУ было 

оценено путем расчёта соответствующих энергий активации Е, определенных методом 

Киссинджера (табл.2), однако, учитывая тот факт, что экзо-аномалии имеют широкий 

температурный интервал, а следовательно сложный состав поверхностных соединений, 

рассматриваться будет суммарный процесс, а оцениваемая энергия активации 

деструкции будет кажущейся. Отметим, что для всех исследуемых образцов 2-4, 

которые были подвергнуты регенерации, значения энергий активации существенно 

ниже, чем для исходного образца 1.  
Таблица 2 

Значения энергий активации и амплитуды пиков 
 

 Энергия активации, Амплитуда (высота пика), 

Образец ккал/моль  мкВ/мг  

 II (Экзо-) III (Экзо-) I (Эндо-) II (Экзо-) III (Экзо-) 

1 47.609 60.351 1.093 1.773 1.632 
      

2 45.125 57.331 1.071 1.699 1.794 

 (-5.28%) (-5.0%)    
      

3 44.573 55.772 1.036 1.563 1.456 

 (-6.38%) (-7.59%)    
      

4 - 52.680 1.032 1.558 1.452 

  (-12.71%)    
      

 

Исходя из полученных величин можно сделать вывод, что на первом этапе 3-х 

минутного пребывания в окислительной среде процесса регенерации, поверхностные 

ПОУ начинают легче подвергаться деструкции: энергия, отнесенная к термическому 

эффекту их разложения (образец 2) уменьшается почти на 5.3%, в то время как для 

высокомолекулярных ПУ – на 5%. С увеличением длительности пребывания в условиях 

процесса регенерации до 6 минут (образец 3) картина меняется на противоположную: 

ПУ становятся менее устойчивыми к окислительной деструкции, чем ПОУ, и 

максимальное снижение суммарной энергии активации разложения поверхностных 

продуктов уплотнения было также отмечено для этого образца. Эти данные хорошо 

коррелируют с приведенными на рисунке результатами потери массы. Амплитуда пика 

(высота) характеризуя интенсивность термического процесса, также изменяется 

симбатно величинам энергии активации (табл.2). 

 

ВЫВОДЫ  
Таким образом, исследование влияния длительности процесса окислительной 

регенерации катализатора оксикрекинга вакуумного газойля позволило установить, 
что:  

поверхность  отработанного  катализатора  покрыта  2-мя  типами  продуктов 
уплотнения:  кислородсодержащих  органических  продуктов  окислительного  
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уплотнения (ПОУ) и более устойчивых безкислородных высокомолекулярных 

продуктов уплотнения (ПУ), имеющими характерные температурные аномалии; 

предложены   маршруты   превращения   соответствующих   поверхностных 

продуктов;  
выявлено, что протеканию деструкции ПУ предшествует инкубационный 
период, что может говорить о том, что их превращение проходит после 

определенных структурных изменений (присоединения кислорода к 
ненасыщенным поверхностным соединениям, входящим в состав ПУ);  
рассчитана энергия активации процесса деструкции соответствующих 
поверхностных продуктов. 
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Based on the derivatographic analysis data, samples of a catalyst for oxycracking vacuum gas oil that 

are involved in the process of oxidative regeneration were investigated. It was established that the 
surface of the spent catalyst is covered with 2 types of compaction products: oxygen-containing 

organic products of oxidative compaction (POC) and more stable oxygen-free high-molecular 
compaction products (CP), which have characteristic temperature anomalies. The Kissinger method 

was used to estimate the activation energy for the destruction of surface compaction products. It is 
noted that an increase in the duration of stay in the conditions of regeneration leads to a decrease in the 

activation energy. 

 

Keywords: thermogravimetric analysis; zeolite-containing catalyst; oxycracking; regeneration. 
 

 

REGENERASİYA OLUNMUŞ OKSİKREKİNQ KATALİZATORLARIN 

TERMOGRAVİMATRİK ANALİZİ 
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Derivatoqrafik analiz məlumatlarına əsaslanaraq oksidləşdirici regenerasiya prosesində iştirak 
edən vacuum qazoylun oksikrekinq prosesində iştirak edən katalizator nümunələri tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, katalizatorun səthində xarakterik temperatur anomaliyaları ilə olan 2 növ 
sıxlaşma məhsulu mövcüddur: oksigen tərkibli sıxlaşma məhsullar (OSM) və daha sabit oksigen 

olmayan yüksək molekullu sıxlaşma məhsulları (SM). Kissinger metodu ilə səth sıxlaşma 
məhsullarının destruksiya edilməsi üçün aktivasiya enerjisini qiymətləndirilmişdir. Qeyd olunmuşdur 

ki, regenerasiya şəraitində qalma müddətinin artması aktivasiya enerjisində azalmaya səbəb olur. 

 

Açar sözlər: termogravimetrik analiz; zeolit tərkibli katalizator; oksikrekinq; regenerasiya  
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MAKROLİQANDLARIN SİNTEZİ VƏ ONLARIN ƏSASINDA RUTENIUMUN 

KATALİZATORLARIN ALINMASI 

M.M.Agahüseynova, M.R.Mikayılova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
AZ 1010 Azadlıq prospekti 20 

e-mail: Mikailova.mr.16@gmail.com 

 

Nitrilli makroliqandlar əsasında ruteniumun kompleksləri sintez edilmişdir. Ruteniumun 
polimer komplekslərinin müxtəlif nümunələri alınmış və sonradan doymamış substratların Vaker– 
oksidləşmə reaksiyasında katalizator kimi istifadə olunmuşdur.  

Bu polimerlərin müxtəlif xarici şəraitə qarşı konformasion həssaslığı (temperatur, 

həlledicinin polyarlığı və s. kimi) onları həll olan makrokomplekslərin katalitik xassələrinin 

öyrənilməsi üçün yaxşı model edir, terminal hidroksil qruplarının olması isə bu polimerlərin sonuc 
fraqmentinin modifikasiyasına imkan verir. Katalizator ruteniumun (II) terminal modifikasiya 

olunmuş polietilenoksidin monoalkil efirləri, həmçinin müxtəlif molekul kütləli etilenoksid və 
propilenoksidin bloksopolimerləri əsasında makroliqandlarla kompleksləri istifadə olunmuşdur. 

Modifikasiya qrupları kimi tərkibində nitril (imindipropinitril, imindiasetonitril) fraqmentləri olan 
qruplardan istifadə edilmişdir.  

Sintez edilmiş komplekslərin İQ spektroskopik tədqiqi ilkin liqandla müqayisədə bir sıra 

dəyişiklikləri üzə çıxarmış və bu 2247sm-1 ,2190 sm-1sahələrindəki udma zolaqlarının azaldılmasını, 

eyni zamanda 2345- 2360 sm-1sahəsindəki udma zolaqlarının intensivliyinin artmasını göstərir, Belə 
dəyişmə ruteniumla nitril qrupu arasında tipli rabitələrin əmələ gəlməsini göstərir.  
Həmçinin 580, 218, 165 və 100-115 sm-1sahələrindəki udma zolaqları runteniumun makroliqandla 
koordinasiyasını göstərir.  

Rutenium ionunun təsiri altında, sərt şəraitdə liqandların yüksək qatılığı və 1000C yaxın 
temperatur, nitril qruplarının hidrolizi baş verir. Bununla yanaşı polimerin metala mol nisbətində 
həmçinin metalın kütlə faizində sintez olunmuş makro komplekslərdə Ru miqdarı təyin edilmişdir.  
Model reaksiyalar kimi biz müxtəlif karbohidrogenlərin hidrogen peroksid və hava oksigeni ilə 
oksidləşməsi reaksiyası (aromatik və doymamış birləşmələrin Vaker-oksidləşməsi) seçilmişdir. 
Müxtəlif substratların oksidləşməsi reaksiyası karbohidrogen skeletinə oksigenli funksional qrupların 
daxil edilməsi baxımından da maraq doğurmuşdur. 

 

Açar sözlər: katalizator, polimer, makroliqand, iminodiasetonitril, spektroskopiya 

 

GİRİŞ  
Polimer katalizatorlar üzərində karbohidrogenlərin Vaker-oksidləşməsinə və 

hidroksilləşməsinə aid ədəbiyyatda olan məlumatların analizi göstərmişdir ki, modifikasiya 
olunmuş həll olan polimerlər əsasında makroliqandlı metalkomplekslər kifayət qədər 

öyrənilməmiş katalizatorlar kimi qalmaqdadır [1].  
Belə komplekslərin həm üzvi, həm də qeyri-üzvi həlledicilərdə həll olması ilk növbədə 

polimerin təbiətindən asılıdır. Həll olan polimerin olması, bu tip katalizatorlara bir sıra 
üstünlüklər verir: birincisi, homogen analoqlardan fərqli olaraq katalitik mərkəzlərdəki metal 

ionlarının mikroəhatəsi cüzi dəyişmələrə məruz qalır; ikincisi, xarici şəraitin dəyişdirilməsi 
yolu ilə bu əhatəyə məqsədyönlü təsir etmək olar; üçüncüsü, polimer zəncirinin olması metal 

komplekslərinin müxtəlif strukturlarını stabilləşdirməyə imkan verir.  
Gətirilən arqumentlər əsasında bu tip sistemlər üçün molekulyar dizayn prinsiplərindən 

istifadə, həm homogen komplekslərin katalitik xassələrinin saxlanilması və gələcək 
optimallaşdırılması baxımından (aktivlik, selektivlik), kompleksəmələgətirən metal ionlarının  
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xassələri və polimer daşıyıcının zəncirlərinin konformasiya çevrilmələrinin sərbəstliyi ilə 
müəyyən olunan, yeni katalizatorların alınması baxımından perspektivlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, metalların həll olan makrokompleksləri arasında terminal 

funksionallaşmış polimer liqandlı metalkomplekslər böyük maraq doğurur. Onlar üçün 
polimer zəncirinin aktiv mərkəzinin yeri dəqiq məlumdur [2]. Bu cür funksionallaşma 

polimer matrisanin və aktiv mərkəzin fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişməsinə az təsir edir. 

 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ 

İminodipropionitrilin sintezi:  
Soyutma və qarışdırılmaqla аkrilonitrilə (0.6 mol), 22 ml (0,4 mol) 28% ammonyak sulu 
məhlulu damcı-damcı əlavə edilmişdir.  
Reaksiya qarışığı bir gün saxlanılmış və vakuumda qovulmuşdur. Çıxım 19 q., 48 % təşkil 

etmişdir. Tqay. = 140-160
0
C, пD

20
1.468. 

Tozil polimerlərinin sintezi:  

50 ml metil xloriddə 24,67 mmol tozilxlorid məhluluna qarışdırılaraq və 5
0
C tempuraturaya 

qədər soyudularaq 5 mmol polimer, 50 ml metil xloriddə 1,67 mmol trietilamin əlavə 
edilmişdir. Bu tempraturda 2 saat ərzində qarışdırılmışdır. Məhsul dietil efir ilə soyuqda 
əkilmişdir. (tozilat polimerinin çıxımı 3,1 mmol, 62 %).  

Ruteniumun makrokomplekslərini sintezi  
Bütün liqandlar üçün ruteniumun makrokomplekslərini sintezi aşağıdakı metodika üzrə 
aparılmışdır.  
100 ml susuz asetonda polimer liqand məhluluna (2 мол) 3 mmol rutenium xlorid əlavə 
edilmiş və əkssoyuduculu kolbada qarışdırılaraq 48 saat qaynadılmışdır.  
Bundan sonra məhlul filtirlənərək, məhsul dietil efiri ilə soyuqda əkilmişdir (müxtəlif hallarda 
çıxım 50 və 80 % arasındadır ).  
Elementar analiz metodu ilə alınmış nümunələrdə ruteniumun tərkibi müəyyən edilmişdir. 

 

NƏTİCƏLƏR  
Karbohidrogenlərin Vaker-oksidləşməsi reaksiyası üçün katalizatorlarının sintezi üçün 
modifikasiya qruplarını seçilərkən, bu tip reaksiyalarda yüksək aktivliyə malik olan nitril 

liqandlı ruteniumun kompleksləri haqda ədəbiyyatda olan məlumata əsaslanmışdır. Məhz 
buna görə modifikasiya edici qruplar qismində iminodipropionitril (1), iminodiasetonitrili (2) 

seçilmişdir: 
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Bu tip liqandlar üçün ruteniumla müxtəlif tipli rabitələrinin yaranması mümkündür, lakin, 

daha çox azot- rutenium rabitələrinin əmələ gəlməsi ehtimal olunur.  
Polimer liqandlar aşağıdakı sxem üzrə sintez edilmişdir: 
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CH2 CH2 C  N  
ipn  N 

CH2 CH2 C  N  

 

R(OCH2CH2)n-OTs 
H2N

 
NH2 R(OCH2CH2)n-NHCH2CH2NH2 ian R(OCH2CH2)n-NHCH2CH2-ian 

EsOH  
 
 
 

CH2 C  N  
ian  N 

CH2 C  N  
 

Polimer liqandların sintezi polimerlərin tozilatlarından, istifadə etməklə aparılmışdır  
[3,4].  

Ədəbiyyatda polietilenoksid tozilatlarının alınmasının bir neçə üsulu göstəriimişdir. 
Trietilamin iştirakı ilə polimerin tozilxloridlə qarşılıqlı təsirindən tozilatın alınması 

metodikasını seçilmişdir, çünki, göstərilən şəraitdə praktiki olaraq depolimerizasiya baş 
vermir, çıxım isə yüksək olur [5,6].  

İminodipropionitrilin modifikasiyası əsasən qurudulmuş soda iştirakı ilə, quru asetonda, 
müvafiq tozilatların iminodipropionitrillə reaksiyası vasitəsi ilə aparılmışdır. Molekul kütləsi 

3000 və 5000 olan polimerlər əsasında funksionallaşdırma və maddənin ayrılması heç bir 
çətinlik törətməmişdir, molekulyar kütləsi 1000 olan polimerin törəmələri isə yağ şəklində 

ayrıldığından onlarla sonrakı iş çətinləşmişdir.  
İminodiasetonitril törəmələrinin alınması zamanı isə xlorasetonitrillə reaksiyanı otaq 

temperaturunda, susuz benzolda aparilmışdır, sonradan, hidrogen xloridin buxarlanması üçün 
qurudulmuş soda əlavə edilmişdir.  

Polimerlərin etilendiaminlə modifikasiyası spirtdə bromtörəmələrin etilendiaminlə 
reaksiyası vasitəsi ilə aparılmışdır: 

R O CH 2 CH 2  n Br H2 N CH 2 CH 2 NH 2 R O CH 2 CH 2  n NH CH 2 CH 2 NH 2 
 

Çıxımlar, polimerdən asılı olaraq 60–90% olmuşdur və polietilenoksid iştirakı ilə daha 

yüksəkdir. Sintez olunmuş makroliqandlar PMR spektroskopiya metodu ilə xarakterizə 

edilmişdir. İminodipropionitrillə modifikasiya olunmuş makroliqandların PMR- spektrlərində 

2.9–3.1 və 3.2–3.4 m.h. sahəsində olan tripletlər CH 2 qruplarının protonlarının  
yerdəyişməsinə müvafiqdir. Spektrlərdə, həmçinin, polimerlərin butoksi-qruplarının 

protonları üçün xarakterik olan 0.9–1.8 m.h. sahəsində siqnalları, polietilenoksidin CH2 CH3 

qruplarının 3.5-3.8 m.h.) və propilenoksid fragmentinin protonlarının (1.1m.h.) 

intensiv siqnalları müşahidə olunur.  
Sintez edilmiş liqandlarda nitril qruplarının olması İQ – spekroskopiya metodu vasitəsi 

ilə təsdiqlənmişdir. Bu halda, polimerlərin spektrlərində nitril qrupları üçün xarakterik olan 

2190 sm
-1

 və 2247sm
-1

 sahələrində udma zolaqları müşahidə olunmuşdur.  
Susuz rutenium xloridin alınmış makroliqandların qurudulmuş asetonda məhlulları ilə 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində, qaynadılmaqla ruteniumun müvafiq polimer kompleksləri sintez  
edilmişdir: R L2 RuCl2 R L 2 RuCl2 L N C2 

H4CN 2 , N CH2CN 2 
 

Ayrılmış makrokomplekslər İQ–spektroskopiya və element analizi metodları ilə 
xarakterizə olunmuşdur. Spektrlərdəki dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün İQ–spektrləri ilkin 
liqandla müqayisədə çəkilmişdir.  
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Rutenium xloridlə kompleksəmələgəlmə zamanı spektrlərdə 2247sm
-1

 və 2190sm
-1

 

sahələrindəki udma zolaqlarının intensivliyi xeyli azalır, eyni zamanda 2345–2360 sm
-1

 
sahəsindəki udma zolaqlarının intensivlikləri artır. Belə dəyişmə ruteniumla nitril qrupu 

arasında tipli rabitələrin əmələ gəlməsini göstərir. Qeyd edək ki, uzaq İQ–sahədə (450 sm
-1

–

dənaşağı) spektrlərə baxdıqda, 334–336sm
-1

sahəsində Ru Cl rabitəsinə aid olan udma 

zolaqları görünür, 580, 218,165,100 115 sm
-1

sahəsindəki udma zolaqları isə, fikrimizcə, 
ruteniumun makroliqandla koordinasiyası ilə əlaqədardır.  

Həmçinin, sərt şəraitdə makroliqandların rutenium xloridlə qarşılıqlı tısirindən müxtəlif 
makrokomplekslər sintez edilmişdir. Sintez edilmiş makrokomplekslərdə ruteniumun miqdarı 
müəyyən edilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir.  

  Cədvəl 1  

 Sintez edilmiş katalizatorlarda ruteniumun miqdarı  

Katalizator* Ru kütləsi, %-lə Polimer/ Ru molnisbəti  
    

RE   ipn(1)   RuCl2 0.056 36,4  
    

RE   ipn(2)   RuCl2 1,61 2,17  
    

RE   ipn(3)   RuCl2 0,99 2,17  
    

RPE   ipn   RuCl2 0,036 56,6  
    

RPE   ipn   RuCl2 0,010 203  
    

RPE   ian   RuCl2 2,85 1,34   
 

R=C4H9, E=(CH2CH2O), P=(CH2CH(CH3)O), ipn–iminodipropionitril; 
ian–iminodiasetonitril qrupları.  
Beləliklə,  ruteniumun  polimer  komplekslərinin  müxtəlif  nümunələri  alınmış  və  

sonradan doymamış substratların Vaker–oksidləşməsində katalizator kimi istifadə 
olunmuşdur.  

Atmosfer təzyiqində aparılan Vaker oksidləşmə reaksiyasında model substrat olaraq 
heksen-1 seçilmişdir. Cədvəl 2 də müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə heksen-1-in 
oksidləşməsi barədə məlumatlar verilmişdir.  

Əsas məhsul tədqiq olan substrata uyğun metilketondur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
makromolekulyar katolizatorlar arasında iminodiprorionitrilli komplekslər ən çox aktivlik 
göstərirlər.  
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      Cədvəl 2 
 

 Müxtəlif katalizatorlar iştirakında heksen-1 in oksidləşməsi  
 

       
 

Katalizator  Substrat Oksidləşdirici Zaman, T
0
C Metil 

 

    saat  
ketonun 

 

      
 

      çıxımı, % 
 

       
 

Ru(ipn)2 Cl2  heksen–1 hava 4 50 18 
 

       
 

RE   Ru(ian)2 Cl2  heksen–1 hava 5 50 25 
 

       
 

RE   ipn(1)  Ru2
  

heksen–1 
hava 13 50 99 

 

      
 

       
 

RE   ipn(1)   Ru2
  heksen–1 hava 12 50 99 

 

       
 

RE   ipn(1)   Ru2
  heksen–1 hava 7 50 97 

 

       
 

RPE   ipn   Ru2
  heksen–1 hava 18 50 99 

 

       
 

RPE   ipn   Ru2
  heksen–1 hava 5 50 45 

 

       
 

 

NƏTİCƏ  
Ruteniumun polimerlər əsasında kompleks birləşmələri sintez edilmiş və katalizator 

kimi heksen-1-in oksidləşmə reaksiyasında tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 
iminodipropionitrilli komplekslərin katalizator kimi istifadəsi zamanı çıxım 97-99%, 

iminodiasetonitrilli komplekslərin istifadəsi zamanı isə çıxım 25 % təşkil edir. Beləliklə, 

iminodipropionitrilli komplekslər daha yüksək aktivlik göstərmişdir.  
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. On the basis of nitrile macroligands, ruthenium complexes were synthesized. Various 
samples of polymer complexes of ruthenium were obtained, which were used as catalysts in the 
oxidation of a Wacker unsaturated with substrates.  

The conformational sensitivity of these polymers to various external conditions (such as 
temperature, solvent polarity, etc.) makes them good models for studying the catalytic properties of 
soluble macrocomplexes, and the presence of terminal hydroxyl groups makes it possible to modify 
the terminal fragment of these polymers.  

Nitrile-containing (iminodipropionitrile, iminodiacetonitrile) groups and groups with 
pyrocatechol fragments were used as modifying groups. IR spectroscopic studies of the synthesized 
complexes revealed a number of changes with respect to the initial ligand and indicate a significant 

decrease in the absorption bands at 2247 and 2190 cm – 1 with a simultaneous increase in the intensity 

of the absorption bands at 2345–2360 cm – 1, which indicates the formation of chemical bonds 
between ruthenium and nitrile group of σ-type.  

The absorption bands in 580, 218, 165 and 100-115 cm-1 regions also indicate the 
coordination of ruthenium with the macroligand. Under the action of ruthenium ion, hydrolysis of the 
nitrile groups of the catalyst sample proceeds in severe conditions, i.e. at high concentrations of 

macroligand and at a temperature of about 1000C. At the same time, the content of ruthenium in the 
synthesized macrocomplexes was determined in mass percent of metal, as well as in the molar ratio of 
polymer to metal.  

As model reactions, we selected oxidation reactions of various hydrocarbons with atmospheric 
oxygen — aromatic compounds and Wacker oxidation of unsaturated compounds. At the same time, 

the oxidation reaction of various substrates is of interest from the point of view of introducing oxygen-
containing functional groups into the hydrocarbon skeleton. 

Key words: Catalyst, polymer, macroligand, iminodiazetonitrile, spectroscopy 
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На основе нитрильных макролигандов синтезированы комплексы рутения, комплексы 
железа макролигандов. Были получены различные образцы полимерных комплексов рутения, 
которые затем использовались в качестве катализаторов при окислении Вакера ненасыщенный 

субстратами.  
Конформационная чувствительность этих полимеров к разнообразным внешним 

условиям (таким как температура, полярность растворителя и пр.) делает их хорошими 
моделями для изучения каталитических свойств растворимых микрокомплексов, а наличие 
терминальных, гидроксильных групп обуславливает возможность модификации концевого 
фрагмента этих полимеров.  

В качестве модифицирующих групп использовались нитрил-содержащих 
(иминодипропионитрилные, иминодиацетонитрилные) группы и группы с пирокатехиновыми 
фрагментами. ИК-спектроскопические исследования синтезированных комплексов, выявили 
ряд изменений по отношению к исходному лиганду и указывают на значительное уменьшение  
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полос поглощение при 2247 и 2190 см-1 с одновременном ростом интенсивности полос поглощения при 2345-2360 см-1 , что свидетельствует об 
образовании химических связей между рутением и нитрильной группой σ- типа.  

На координацию рутения с макролигандом указывают и полосы поглощения в области 

580,218,165 и 100-115 см-1. Под действием иона рутения протекает гидролиз нитрильных групп 
образца катализатора в жестких условиях, т.е. при высоких концентрациях макролиганда и при 

температуре около 1000С. Вместе с тем было определено содержание рутения в 
синтезированных макрокомплексах в массовых процентах металла, а также в мольном 
отношении полимера к металлу.  

В качестве модельных реакции нами были выбраны реакции окисления различных 

углеводородов кислородом воздуха –ароматических соединений и вакер окисления 
непредельных соединений. В то же время реакция окисления различных субстратов 
представляет интерес с точки зрения введения в углеводородный скелет кислородсодержащих 
функциональных групп.  
Ключевые слова: Катализатор, полимер, maкролиганд, иминодиасетонитрил, 
ИК-спектроскопия 
 

 

UOT 66.012 

 

AZƏRBAYCANIN NEFT-QAZ SƏNAYESINDƏ ƏTRAF MÜHIT PROBLEMLƏRI 

VƏ EKOLOJI VƏZIYYƏTIN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜZRƏ PRIORITET 
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Məqalədə neft-qaz sənayesində ekoloji vəziyyəti gərginləşdirən ətraf mühit problemləri və onların 
müasir həlli üçün prioritet istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Bu istiqamətlər üzrə son 8-10 ildə 

Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində iri miqyaslı proqramlar, hal-hazırda 
AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda qəzalar zamanı, həmçinin 

böyük şəhərlərdə hananın nəqliyat tullantılarından təmizlənməsi üzrə görülən işlər təqdim edilmişdir. 

 

GIRIŞ  
Elmi-texniki inqilab insanların tələbatını ödəmək imkanı verən bir qapı açıb, bununla 

bərabər təbii sistemlər üzərinə düşən yük min dəfələrlə artıb. Təbii sərvətlərin istifadəsinə heç 
bir məhdudiyyətin qoyulmaması, ətraf mühitin vəziyyətinin dözülməz dərəcədə pisləşməsinə 

gətirib çıxarıb. Bu əsasən neft emalı və neft hasilatı sənayesinə aiddir. Bunlar enerji 
təminatının əsasını təşkil edir və neftin emalı mərhələsi, həmçinin neft məhsullarının istifadəsi 

əsas ekoloji gərginliyi yaradan səbəblərdir [1,2].  
Neft yataqlarının sənayeyə hazırlanmasında əsas texnoloji proseslər yataqların 

reqlament rejimində istismarı, neftin nəqli və neftin saxlanmasıdır. Bu zaman nəzərdə 

tutulmuş quyuların normal iş şəraitində qazılması, səth təzyiqini saxlamaq üçün məhsuldar 

üfüqlərin qarşılıqlı təsirindən istifadə etmək metodları ilə karbohidrogen xammalının 

separasiyası (duzsuzlaşma, susuzlaşdırma, qazsızlaşdırma), lay sularının istifadəsi, yan 

qazlarının yandırılması, sənaye obyektlərinin təmiri, neftin, qazın və suyun borular vasitəsi ilə 

hərəkəti, çən parklarının istismarı bu üsullarla həyata keçir: Yataqların sənayedə emalı  
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mərhələsində (məşəldə səmt qazlarının yandırılması, texnoloji qurğuların tullantısı, hidroloji 

obyektlərin neftlə yüksək minerallı sularla çirklənməsi, yeraltı suların hidrodinamik rejiminin 
pozulması, relyefin pozulması, ekzogen proseslərin, yolsuzluğun artması) təbii mühitin 

komponentlərinə texnogen yük maksimum artır. Qəza hadisələrinin artması ehtimalı çoxalır 
[3,4].  

Neft sənayesi obyektlərinin konservasiyası və yaxud ləğv edilmə mərhələsi – 
avadanlıqların ləğv edilmə işlərinin aparılması, izolyasiyası, istehsal sahələrinin reklamasiyası 

ilə bağlıdır. Neft hasilatının hər mərhələsi üçün təbii mühitin komponentlərinin vəziyyətinin 

prinsipal tədqiqatı mövcuddur.  
Neft yataqlarının öyrənilməsi aşağıdakıları nəzərə alaraq həyata keçirilir:  
- əsaslandırılmış ekoloji tələblərin siyahısı, tikinti zamanı təbii mühitin 

komponentlərinə edilən zərərin minimuma endirilməsinin təmini, yataqların istismarı və 
sənaye obyektlərinin təchizi;  

- bioehtiyatlar üçün tikinti zamanı, su ehtiyatlarının və atmosferin mühafizəsi üçün 
kompoleks tədbirlərin yenidən işlənməsi;  

- sənaye obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulması və onların sonrakı istismarında 
funksiyaların təmin olunmasında ekoloji istehsal nəzarətinin formalaşdırılması sisteminin 
təkmilləşdirilməsi prinsipləri;  

- quyuların və sənaye obyektlərinin istismarı və ekoloji maarifləndirmə üzrə 
tövsiyyələrin hazırlanması [5-9].  

Neft yataqlarından neftin istehsalı və istismarı zamanı ətraf mühitin çirklənməsi aşağıdakı 
növləri müşahidə olunur:  

- Bitki,torpaq qatları, səthi axınların pozulması mikrorelyefin kəsilməsidir.  
- Yeraltından lay təzyiqini saxlayan neft ,qaz və yeraltı suların çıxarılması nəticəsində yer 

səthinin bərpa olunmayan deformasiyası.  
- Atmosferin ,torpağın səthi və yeraltı su mənbələrin çirklənməsi. 

Ətraf mühitə texnogen təsir 2 cür olur: ilkin və təkrar [10-14]. 

İlkin texnogen təsir –yatağın qazılması və hazırlanmasında yaranan təsirlərdir: 

- relyefin dəyişdirilməsi; 

- qazma məhlulları ilə torpağın çirkləndirilməsi; 

- torpağın neftlə çirkləndirilməsi; 

- atmosferə atılan çirkləndirici maddələr; 

- səthi su mənbələrinin çirkləndirilməsi; 

- istehsal və istehlak tullantıların əmələ gəlməsi.  
Təkrar texnogen təsir isə adətən neft və qaz yataqlarının istismarı zamanı əmələ gəlir. 
Neftin çıxarılması zamanı atmosfer havanın yüksək tonnajlı çirkləndiricilərdən biri səmt  

qazıdır.Tərkibində yüngül karbohidrogen qazları  ilə bərabər hidrogen sulfiddə var.  
Məşəl qurğularında on illərə müddətdə million kubmetr səmt qazı yandırılırdı ki, bu da 

yüz min ton azot oksidi, karbon oksidi, kükürd dioksid və natamam yanma məhsullarının 
əmələ gəlməsinə səbəb olurdu.  

Hər il neft quyularının qazılması, boru kəmərlərin qoyulması üçün 1000 ha-dan çox 
torpaqlar ayrılır, onların çox hissəsi rekultivasiyadan sonra geri qaytarılır.  

Torpaqların bir hissəsi pis aqrokimyəvi strukturla qaytarılır və ya kənd təsərrüfatı 
məhsullarının becərilməsi üçün yayarsız halda olur.  

Neft və qazın yanacaq kimi istifadə edilməsi özündə daha çox təhlükə saxlayır. Bu 
məhsullar yandıqda atmosferdə böyük miqdarda karbon qazı və müxtəlif kükürdlü 
birləşmələr, azot oksidi və s. ayrılır.  
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Oksigenin miqdarının azalması və karbon qazının miqdarının artması ilkin növbədə 

iqlimin dəyişməsinə səbəb olur. Karbon dioksidi molekuları günəşin qısa dalğalı şüalarının 
Yerin atmosferinə keçməsinə və yer səthindən çıxan infraqırmızı dalğaların çıxmasını 

ləngidir.  
Atmosferin çirklənməsi başqa bir təhlükə də yaradır. O, yer səthinə çatan günəş 

radiasiyasının miqdarını da azaldır.  
Atlantik okeanı keçmək üçün müasir reaktiv layner 35 t oksigen sərf edir və buludluluğu 

artıran inversiya izləri qoyur.  
Atmosferin çirkləndiricilərindən ən əsası avtonəqliyyatdır. Hal-hazırda avtomobillərin 

sayı 500 mln-dan çoxdur və atmosferə atılan tullantıların 80% avtomobillərin tüstü qazları 
təşkil edir.  

Atmosferi çirkləndirən müxtəlif zərərli qaz və hissəciklər insan həyatı üçün çox təhlükə 
yaradırlar. Ən ağır təhlükə isə böyük şəhərlərə çökən demək olar ki, “öldürücü” dumanlardır.  

Dənizdə neft hasilatı su hovuzlarının çirklənməsinə səbəb olur. Dəniz dibinin çat və 
qırılma yerlərindən neftin sızıb keçməsi nəticəsində dəniz sularının şiddətli çirklənməsi 

müşahidə olunmur.  
Bu proses Dünya okeanının ümümi sahəsinin 10-15 % hissəsində baş verir.  

Belə ki, Santa-Barbara (Kaliforniya) boğazında 1,5 km uzunluqda məsafədə düz sahədən 
neftin dənizə sızması gündə 10-15 t təşkil edir. Belə böyük axınlar tektonik vəziyyətləri 

əlverişli olan neft laylarının nisbətən alçaq dərinlikdə olması ilə əlaqədardı.  
Quyuların qazılması və istismarı zamanı qəza sızıntıları minimaldır (0,2 %-dən az). Sahil 

terminallarında və sualtı boru kəmərləri ilə neftin nəqli zamanı qəza itkiləri uyğun olaraq 5 və  
10 %-dir. Neftin əsas itkiləri tankerlə nəql etdikdə doldurma zamanı qəza ilə əlaqədardı 
(dənizdə neft çıxarılıqda və nəqli zamanı itkilərin ümumi həcminin 85 %-i). Lakin bu 
mənbədən gələn neftin miqdarı son illərdə kifayət qədər azalmışdır.  

Daha tez-tez nisbətən az və tez aradan qalxa bilən sızıntılar baş verir.12 min dənizdə 

qeyd olunmuş neft sızıntılarınının 85 %-ni 7 tondan aşağı sızıntılar təşkil edir. Eyni zamanda 

bu kiçik sızıntılar neftçıxarma və neftin nəqli rayonlarında dayanıqlı nazik təbəqələr əmələ 

gətirirlər.Karbohidrogen xammalın kəşfiyyatı və çıxarılması zamanı əsas çirklənmə mənbələri 

qazma və tamponaj məhlulların qəza tullantıları, lay sularının nəzərdə tutulmayan tullantıları, 

şlam və təsadüfi xırda sızmalardır.  
Ən təhlükəli qəza vəziyyətləridir. Bu hallarda potensial mənbələr qazma məhlulları və 

maye halında kimyəvi reagentlərin hazırlanması və dövr etdirilməsi sistemləri, tez alışan 

sürtkü materialların saxlanma blokları ola bilər. Fontan və qrifon əmələ gətirməklə baş verən 

qəzalarda böyük neft akvatoriyasının çirklənməsi qaçılmazdır. Çirklənmə istismar kalonunun 

germetikliyə yoxlandıqda, quyu avadanlığın sınağı, avadanlığın sökülməsi zamanı və s. 

hallarda baş verir. Buz rejimli akvatoriyalarda buz sahəsi ilə platformanın dağılma riski artır.  
Qəza nəticəsində Dünya okeanına axıdılan neftin miqdarı ümumi okeana axıdılan neftin 

9-13%-ni təşkil edir.  
İran-İraq müharibəsində 1983-1988-ci illərdə Fars Boğazına 1 mln ton neft məhsulu 

daxil olmuşdur.  
“Prestij” tankerin qəzası nəticəsində Şərqi Atlantik okeanının sularına 63000 t neft daxil 

olmuşdur. Bu axın bütün neft axınlarının ümumi miqdarından çoxdur. Lakin neft 

mənbələrindən əmələ gələn çirklənmələr tankerlərdən qəza nəticəsində tökülmələr üzrə 
azalma meyli davam edir, dəniz vasitəsi ilə daşınmadan olan çirklənmələrin həcmi isə artır.  

Neft–qaz kompleksi ölkənin sənaye miqyasında zərərli maddələr tullantılarının 1/5 
hissəsini təşkil edir. Bu kompleksdə havanın çirklənməsinin əsas mənbəyi səmt qazlarının 
məşəldə yandırılmasıdır.  

 

40 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

Sovet İttifaqı vaxtlarında Azərbaycanda ekoloji problemlər bir o qədər prioritet 

deyildir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk illər ərzində qarşılaşdığı problemlər 
ona ekoloji problemlərə diqqət yetirməyə, investisiya ayırmağa imkan vermirdi. Nəticədə 

Bakı, Xəzərin sahilləri, Sumqayıt və digər regionlarda ağır ekoloji vəziyyət yarandı. 

 

AZƏRBAYCANDA EKOLOJI VƏZIYYƏTIN YAXŞILAŞDIRILMASI 

ISTIQAMƏTINDƏ GÖRÜLƏN TƏDBIRLƏR 

 

Hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadi inkişaf ekoloji problemlərin həcmi və ətraf mühitin 
müdafiəsi problemini dövlətin prioritet siyasətinə çevrildi. Son 8-10 ildə Azərbaycanda 
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində iri miqyaslı proqramlar,  
habelə milyardlarla investisiya tələb edən böyük layihələr həyata keçirilmişdir. Belə miqyaslı 
işlər Azərbaycanda ilk dəfə son 10 illikdə keçirilmiş və öz bəhrələrini verməyə başlamışdır.  

Azərbaycanda həyata keçirilən ekoloji proqramların əsası 2003-cü ildə qoyulmuşdu. 
Həmin ildə Azərbaycan Respublikasında iki milli proqram təsdiq edilmişdi – “Ekoloji nöqteyi 
nəzərdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf” və “Meşələrin bərpası və artırılması”.  

Sonralar, 2003-2004-cü ildə daha 3 dövlət proqramı təsdiq edilmiş və həyata 

keçirilmişdir – “Abşeronda təbii daş yataqlarının rasional istifadəsi və inkişafı”, “Yay və qış 
otlaqları və örüşlərin rasional istifadəsi”, “Azərbaycan Respublikasında hidrometrologiyanın 

inkişafı haqqında”.  
Bu istiqamətlərdə ən mühim addım “2006-2010-cu illərdə Azərbaycan 

Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırması haqqında kompleks planı”. Bu plan günü-

gündən pisləşən, Bakı və Abşeron yarımadası ətrafında, hətta ekoloji faciə xarakterini alan 
vəziyyətin qarşısını almaq üçün strateji əhəmiyyət kəsb etmişdir.  

Şəhərin kənarlarında uzun illər zamanı neft gölməçələrin yaranması, Bakı və Abşeron 

yarımadasında sənayə tullantılarının primitiv yandırılması nəticəsində sıx tüstü buludunun 

olması, çirkab suların təmizlənməsi üçün uyğun infrastrukturun olmaması nəticəsində ekoloji 

fəlakət təhlükəsi yaranmışdır. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş planda 

yaranmış vəziyyətin təhlili nəticəsində ətraf mühitdə yaranmış vəziyyətin bərpası üçün bütün 

təsir istiqamətləri əks olunmuşdu. Belə ki, planda göllərin, neftlə çirklənmiş torpaqlar, Bakı və 

Bibi-Heybət zonası, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Abşeron Yarımadası 

ətrafında lay suları ilə dolmuş sahələr, sənaye tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin ekoloji 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, eləcə də Bakı və Sumqayıtda əmələ gələn bərk sənaye 

tullantılarının müasir sxemlərə əsasən zərərsizləşdirilməsi öz əksini tapmışdı.  
Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

üzrə prioritet istiqamətlərdən biri kimi əks olunmuşdu. Bu proqram çərçivəsində ardıcıl olaraq 

Bakı və Abşeron Yarımadasında əhalininn yaşayış massivlərində kanalizasiya sistemləri ilə 
təchiz edilməsi, mövcud təmizləyici qurğuların rekonstruksiyası və yeniləşməsi nəzərdə 

tutulmuşdu.  
2011-ci ildə təsdiq edilmiş “Bakı şəhəri və onun ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi 

inkişafı üzrə Yeni Dövlət Proqramı”-nda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması, o cümlədən ətraf 

qəsəbələrdə göllərin qurudulması, neftlə, çirkab suları ilə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi 
üzrə layihələr öz əksini tapmışdı.  
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AMEA NKPİ-DA NEFT-QAZ SƏNAYESINDƏ ƏTRAF MÜHIT 

PROBLEMLƏRI VƏ EKOLOJI VƏZIYYƏTIN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜZRƏ  
PRIORITET ISTIQAMƏTLƏR . 

 

Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasında AMEA NKPİ-
nin əməkdaşları tərəfindən bir neçə istiqamətlərdə işlər aparılır.  
Bu işlərin bir istiqaməti də qəzalar zamanı dəniz suyu üzərində yayılmış və qalınlığı çox az 
olan neft məhsullarının kənarlaşdırılması ilə bağlıdır.  

Qəzalar zamanı hava şəraitindən asılı olaraq neft ləkələri böyük sahəyə yayılaraq 

qalınlığı çox az olan ləkələrə çevrilir. Mexaniki üsullarla qalınlığı 0,1 mm-dən az olan neft 

ləkələrini kənar etmək olmur. Dağılmış neft təbəqəsini mexaniki üsullarla kənarlaşdırdıqdan 

sonra, yox edilməsi mümkün olmayan nazik neft təbəqəsi suyun səthində qalır. Nazik neft 

təbəqəsi isə atmosfer və hidrosfer arasında sərhəd yaradır ki, bu zaman oksigenin və karbon 

qazının suda həllolmasına, suyun buxarlanmasına, günəş şüalarının suyun daha dərin qatlarına 

keçməsinə çətinlik yaradır. Bunlar isə nəticədə hidrosferdə olan flora və faunanın həyat 

fəaliyyətinə mənfi təsir göstərərək onların məhv olmasına səbəb olur.  
Nazik neft təbəqələrini suyun səthindən kənar etmək üçün müxtəlif səthi-aktiv 

maddələrdən (SAM) geniş istifadə edilir. Nazik neft təbəqəsini kənaretmə prinsipinə görə 
SAM-lar iki cür olur: 1. Dispersantlar və ya dispergentlər (neftdispersləyicilər). 2. 

Neftyığıcılar.  
Dispersantlar neftyığıcılardan fərqli olaraq dağılmış nefti yenidən əldə etməyə imkan 

vermir. Neftyığıcılar isə dağılmış neft ləkəsini lokallaşdıraraq onun mexaniki yığılmasına 

şərait yaradır. Eyni zamanda neft təbəqəsinin lokallaşdırılması ilə suyun səthi təmizlənir. 

Nəticədə hidrosferlə atmosfer arasında oksigen və karbon qazlarının mübadiləsi, günəş 

şüalarının düşməsi təmin edilmiş olur. Belə yüksək effektli reagentlərin bərpa oluna bilən 

xammal əsasında alınması müasir ekologiyanın və neft kimyasının aktual problemlərindən 

biridir.  
Məsələn, aşağıda (cədv.1) neytrallaşdırılmış oksipropilləşdirilmiş poliakril turşusu və 

desiltrietilolammonium yodid əsasında (NOPAT-50K+DTEAY) polimer kompleksinin 
neftyığıcı və neftdispersləyici xassələrinin tədqiqat nəticələri verilir: neft-Pirallahı; qalınlığı 

0.17 mm; t=28 °C 
 

Cədvəl 1 
 

NOPAT-50K+DTEAY polimer kompleksinin neftyığıcı və neftdispersləyici xassələri 
 

 

Reagentin verilən 
Distillə suyu İçməli su Dəniz suyu 

 

  

Vaxt 
   

 

anda vəziyyəti      
 

 Vaxt (saat) K (saat) K Vaxt (saat) K 
 

9 %-li sulu 0 101.2 0 53.3 0-145 101.2 
 

məhlul 0.2-73 115.0 0.2-0.8 34.4   
 

 145 40.5 19-73 60.7   
 

   145 35.7   
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Pambıq yağı turşu əsasında alınan aminodiamidinin asetat duzunun neftyığma və 
neftdispersləmə qabiliyyətinin tədqiqatı nəticələri aşağıdakı kimidir (Ramana nefti; qalınlığı 
0.17 mm) (cədv.2)  

Cədvəl 2 

Pambıq yağı turşu əsasında alınan aminodiamidinin asetat duzunun neftyığma və neftdispersləmə 

qabiliyyəti 

Reagentin neftin Distillə suyu  İçməli su Dəniz suyu 
 

səthinə verilmə        
 

halı 
τ, saat К (Kd) τ, saat 

 
К (Kd) τ, saat К (Kd)  

  
 

Durulaşdırılmamış 0 11.6 0  Disp.97.7% 0-168 Disp.97.7% 
 

məhsul 1 40.5 1-24  30.4   
 

 4-168 60.8 72-168  40.5   
 

        
 

5%-li sulu məhlul 0 13.4 0-1  Disp.98.9% 0 17.4 
 

 1-24 60.8 24-168  Disp.97.8% 3-21 40.5 
 

 72-168 Disp.97.7%    25-264 60.8 
 

        
 

 

 

Neft çıxarma və neft emalı sənayesi inkişaf etmiş ölkəmizdə baş verə biləcək yanğın 
təhlükəsinin qarşısını almaq həmişə aktual problem olaraq qalır. Yanğınlar nəticəsində maddi 
itkilərin sayı çox böyükdür. Texnikası inkişaf etmiş ölkələrdə bu itkilər milyardlarla dollardır.  

Yanğının harada və necə baş verməsindən asılı olaraq müxtəlif söndürmə üsulları 

vardır. Böyük əksəriyyət hallarda yanğınlar su ilə söndürülür. Neftçıxarma, neftin nəqli və 

emalı proseslərində baş vermiş yanğının isə su ilə söndürülməsi problemlər yaradır. Buna 

səbəb neft və onun məhsullarının sudan yüngül olmasıdır. Yəni istifadə olunan su, neft və 

onun məhsulları üzərində təbəqə yarada bilmədiyindən havanın oksigeni ilə yanan maddənin 

əlaqəsini kəsə bilmir. Ona görədə bu növ yanğınları söndürmək üçün yanmayan səthi aktiv 

köpükəmələgətirici maddələrdən istifadə edilir. Bu maddələrin əmələ gətirdiyi köpük yanan 

neft məhsullarından yüngül olduğu üçün onun üzərində təbəqə əmələ gətirərək havanın 

oksigeni ilə əlaqəni kəsir, nəticədə yanğın sönür.  
Yanğınsöndürən köpükəmələgətiricilərin keyfiyyət göstəricilərinə olan tələbat 

yüksəkdir. Bu onun bir neçə göstəricisinə aiddir. İlk növbədə stabil tərkibə malik olmalıdır. 

Dəniz və şirin sularda yaxşı həll olmalıdır. Köpüyün davamlılığı təlabata cavab verməlidir. 

Təlabatdan asılı olaraq aşağı, orta və yuxarı artımlı köpüklərin alınması mümkün olmalıdır. 

Yanğın söndürmə müddəti respublikamızda fəaliyyət göstərən ГОСТ P 50588 – 93 – ün 

göstəricilərinə cavab verməlidir. Qeyd olunan göstəriciləri özündə cəmləşdirən 

köpükəmələgətirici tərkiblər, sənaye miqyasında istifadə üçün yararlı hesab olunur.  
Bununla bərabər istifadə olunan köpükəmələgətirici ekoloji problem yaratmamalıdır və 

istifadə olunan zaman korroziya problemi olmamalıdır. Respublikamızda gəmiçiliyin inkişafı 

və neftçıxarma və emalı proseslərində dəniz suyundan istifadə olunması nəzərə alınaraq 

köpükəmələgətiricinin dəniz suyunda işləmə qabiliyyətinə malik olması tələb olunur.  
Ölkəmizdə baş verə biləcək yanğını söndürmək üçün istifadəsi nəzərdə tutulan 

yanğınsöndürücü tərkibin xaricdən alınmasını nəzərə alıb son illər AMEA-nın NKPİ-da yerli 

xammal əsasında universal xassəli yanğınsöndürən köpükəmələgətiricilərin yaradılması 

məqsədi ilə geniş tədqiqat işləri aparılmış və yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Şərti olaraq 

“Naftapen” adlandırılan kompozisiya tərkibli bu yanğınsöndürən köpükəmələgətirici 

universal xassəli olub, şirin və dəniz sularında yüksək davamlılığa malik köpükəmələ 

gətirməklə bərabər, eyni zamanda istifadə olunan avadanlıqları korroziyadan qorumaq 

qabiliyyətinə də malikdir.  
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Yaradılmış köpükəmələgətirici tərkibə reqlament və texniki şərt (TŞ AZ 35 36601-243-

2014) hazırlanmış və AMEA-nın Təcrübə Sənaye Zavodunda istehsalı təşkil edilmişdir . TŞ 
AZ 35 36601-243-2014-ə görə “Naftapen” aşağıda verilmiş göstəricilərə malik olmalıdır 

(cədv.3).  
 Cədvəl 3 

“Naftapen” –in fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Göstəricilərin adları Norma 
  

Xarici görünüşü Bircinsli və çöküntüsüz maye 

1.Hidrogen ionlarının qatılığı, pH mühiti, az olmamalı 7,0 

2.Sıxlıq, 20 
0
C-də, kq/m

3
, az olmamalı 1020 

3.Donma temperaturu, 
0
C, yuxarı olmamalı mənfi 8 

4.Kinematik özlülük, 20°C –də mm
2
/s, (sSt), çox 200 

olmamalı  

5.Məhlulda köpüyün artımı, dəfə, az olmamalı 6 

laboratoriya üsulu ilə stend qurğusunda ГПС-600 60 

generatorunda 60 

6.Köpüyün davamlılığı, san., az olmamalı:şirin suda 240 

dəniz suyunda 600 

7.Yanğının söndürülmə müddəti, san, çox olmamalı 300 

8.Korroziyadan müdafiə qabiliyyəti, %-lə 80 

 

Sənaye sınağı üçün istehsal olunmuş köpükəmələgətiricinin (Naftapen) keyfiyyət 
göstəriciləri öyrənilmişdir (cədv.4). 

 

   Cədvəl 4 

“Naftapen”-in Şirin və dəniz sularında aparılan sınaqların nəticələri   

     

  N a f t a p e n  

Göstəricilərin adı Norma Şirin Dəniz  

  suda suyunda  
     

Suda köpükəmələgətiricinin miqdarı Şirin suda ≤ 6    

 Dəniz    

 Suyunda ≤ 12 6 12  

Orta artımlı köpüyün artımı, dəfə > 60 83 94  
     

200 l çəlləkdə köpüyün 50% ≥ 720 790 860  

həcminin dağılmasının müddəti, san     
     

Köpüyü əmələ gətirən məhlulun     

50%-nin ayrılmasına sərf olunan ≥ 180 420 480  

vaxt, san     

n-Pentanın söndürülməsinə sərf ≤ 300 180 120  

olunan vaxt, san     

 

Cədvəldən göründüyü kimi yanğınsöndürən köpükəmələgətirici həm şirin, həm də dəniz 
sularından istifadə etməklə təlabata cavab verən göstəricilərə malikdir.  

Köpükəmələgətirici tərkibin ingibitor xassəsi CO2 mühitində ACM CILL AC markalı 
potensiometrində tədqiq edilmişdir. Aparatın üç stəkanından ikisinə 25 və 100 mq/l  
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miqdarında tədqiq olunan maddə əlavə olunmuşdur. Üçüncü stəkana isə ingibitor 

verilməmişdir. Əvvəlcədən kompüterə prosesin iyirmi saat davam etməsi və hər on beş 

dəqiqədən bir prosesin gedişi barədə məlumatın əldə olunması üçün proqram verilmişdir. Bir 

saat ərzində 25 mq/l məsrəflə tərkibin korroziyadan müdafiə effekti 97,9% olmuşdur. 20 

saatdan sonra bu effekt 92,9%-ə qədər azalmışdır. 100 mq/l məsrəflə isə təcrübənin 

əvvəlindən sonuna kimi tərkibin yüksək keyfiyyətli korroziya ingibitoru xassəsinə malik 

olması təsdiqlənmişdir (99,7%).  
“Naftapen”- in laboratoriya şəraitində və pilot qurğusunda keyfiyyət göstəriciləri 

təsdiqləndikdən sonra onun sənaye sınağının aparılması üçün hazırlıq görülmüşdür. Bunun 

üçün lazımı miqdarda “Naftapen” istehsal edilib FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə 

Xidmətinin və Sınaq Laboratoriyasının əməkdaşlarının iştirakı ilə sınaq paliqonunda, NKPİ-

nin əməkdaşları ilə birgə dəniz və şirin sudan istifadə etməklə “ГОСТ Р 50588-93” ün 

tələblərinə uyğun olaraq odlu sınaqları keçirilmişdir. 

Sahəsi 40 m
2
 olan çəndəki su yastığı üzərinə 2000 litr mazut töküldükdən sonra üzərinə 

20 litr benzin əlavə edilərək yandırılmışdır. 60 saniyə keçdikdən sonra köpükəmələgətiricinin 
dəniz suyunda 12% li məhluluna OAKG-600 markalı köpük lüləsi ilə verməklə yaradılmış 
yanğın mənbəyi 165 saniyəyə söndürülmüşdür. Şirin su ilə sınaq 6% li məhlulla eyni qaydada 
aparılmışdır. Bu halda yanğın mənbəyi 133 saniyə ərzində söndürülmüşdür.  

Aparılan sınaqlara əsaslanaraq belə nəticəyə gəlinmişdir ki, “Naftapen” markalı 
köpükəmələgəririci nümunələrinin sınaq göstəriciləri “Yanğınların söndürülməsi üçün 
köpükəmələgətiricilərin istifadə qaydaları” təlimatının tələblərinə cavab verir, yanğınların  
söndürülməsində mexaniki hava köpüyü hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər. 

Beləliklə, AMEA-nın NKPİ-da yaradılmış universal xassəli “Naftapen”  
yanğınsöndürən köpükəmələgətiricisi istər laboratoriya sınaqlarının, istərsə də sınaq 
poliqonunda keçirilən odlu sınaqların nəticəsinə görə “ГОСТ Р 50588-93” təlabatına tam 
cavab verir.  

Bununla yanaşı AMEA NKPİ-də neft çıxarma və neft emalı sənayelərində bir sıra 
reagentlər işlənib-hazırlanıb və istifadə olunur.  

Neftdə həll olan “Kaspi” ingibitoru turş mühitdə avadanlıqları korroziyadan mühafizə 
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Istehsalı təşkil olunan “Kaspi” inhibitoru 2000-ci ildən bu günə kimi Heydər Əliyev 
adına Bakı Neft Emalı Zavodunda ilkin emal qurğusunda korroziyadan mühafizə üçün istifadə 

edilir.  
VFİKS-82 reagenti korroziyaya, duzçökməyə və sulfatreduksiyaedici bakteriyaların 

qarşısını almaq üçün istiаfadə olunur.  
VFİKS-82 reagenti 1990-cı ildən Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Türkmənistanda 

neftçıxarma sənayesində geniş tətbiq olunmuş ingibitorun alınma texnologiyası 1988-ci ildə 

lisenziya ilə Rusiya Federasiyasına satılıb və Meleuz şəhərində illik gücü 20000 ton olan 
sənaye qurğusu yaradılıb.  

Suda həll olan “Kaspi-X” çoxfunksiyali korroziya ingibitoru turş mühitdə avadanlıqları 
korroziyadan mühafizə üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Kaspi-X ingibitoru 1995-ci ildən Respublikanın NEZ-da qurğuların korro-ziyadan 
qorunması üçün istifadə edilir.  

2009-cu ildə kimyəvi təmizlənmiş su nəqli və buxar qazları sisteminin korroziyadan 
qorunması üçün “Kaspi-X(M)” reagenti yaradılmışdır.  

Hazırda Heydər Əliyev adına Bakı NEZ –da istifadə edilir. 2009-2015 illərdə 286 ton 
istehsal olunmuşdur.  
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Suda həll olan “Xəzər” deemulqatoru emaldan əvvəl neftin susuzlaşdırılması və 

duzsuzlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1998-ci ildən AMEA-nın Təcrü-bə-sənaye 
zavodunda istehsalı təşkil edilərək, Heydər Əliyev adına Bakı NEZ-da neftin 

duzsuzlaşdırılması və susuzlaşdırılması məqsədi ilə istifadə edilir.  
“Bakı” ərp həlledicisi yaradılıb, Heydər Əliyev adına BNEZ-də və Azərneftyağ NEZ-

də sənaye sınağı keçirilib, təcrübə-sənaye istehsalı təşkil olunub və tətbiqinə başlanılıb. 1998-
2015 (aprelə qədər) illərdə 72 ton “Bakı” ərp həlledicisi istehsal olunaraq neft emalı 

sənayesində istifadə edilib.  
AMEA NKPİ-də aparılan işlərin digər istiqaməti isə ekoloji daha təhlükəsiz və bərpa 

olunan xammal əsasında dizel yanacaqlarının alınmasıdır. Bu istiqamət çərçivəsində 

Azərbaycanın bitki resursları- pambıq, günəbaxan və qarğıdalı yağları əsasında ultrasəsli 

kavitasiya effektindən istifadə edərək biodizel yanacaqlarının fasiləsiz alınma texnologiyası 

işlənib hazırlanmışdır və maksimal məhsuldarlığı 720 l/s olan texnoloji qurğu 

quraşdırılmışdır. Biodizel yanacağının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bərpa olunan xammal 

əsasında alınır, tərkibində kükürd və aromatik karbohidrogenlər yoxdur, ətraf mühidə 

düşdükdə zərər vermədən 2 ay ərzində təhlükəsiz parçalanırlar və ənənəvi dizel yanacaqları 

ilə müqayisədə daha təhlükəsiz tüstü qazlarına malikdirlər.  
Biodizel yanacağının yanma məhsullarının komponent tərkibinin dəyişməsi, (% küt) 

neftdən alınan dizel yanacağına nəzərən aşağıda göstərilir. 

 

 В10 B20 

Yanmamış k/h– 56.3 11 

Bərk hissəciklər 55.4 18 

CO2 43.2 12.6 

 

Məsələn, B100 markalı biodizel yanacağının yanması nəticəsində tüstü qazlarının 

tərkibində yanmamış karbohidrogenlərin azalması 56.3%, bərk hissəciklər 55.4%, karbon 
qazının azalması isə 43.2% təşkil edir. B20 markalı (20% biodizel və 80% mineral dizel 

yanacağının qarışığı) yanacaq növü üçün isə bu azalmalar müvafiq olaraq 11, 18 və 12,6% 
təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Ekoloji Ekspertiza Laboratoriyasında 
aparılan sınaqlar göstərmişdir ki, mineral dizel yanacağına 10% biodizel yanacağının əlavə 

olunması nəticəsində alınan qarışığın tüstülənməsi 44% azalır və bu da Bakı kimi böyük 
şəhərlər üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

В.М. Аббасов, Э.Э. Гасымов, Т.А. Маммадова, З.Х. Асадов, М.М. Аббасов 

mammadova.tarana63@gmail.com 

 

В статье определены приоритеты и пути современных решений экологической проблем в 
нефтегазовой отрасли,. Представлены принятые в Азербайджане по этим направлениям 
крупномасштабные программы за последние 8-10 лет, а также проводимые и реализуемые 
работы в Институте Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева НАН  
Азербайджана в области устранения последствий при авариях и очистке воздуха от 
транспортных выбросов в крупных городах.  
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ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF AZERBAIJAN 

AND THE PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE ENVIRONMENTAL 

SITUATION 

 

V.M. Abbasov , E.E. Qasımov, T.A. Mammadova, Z. H. Asadov,  
M.M. Abbasov 

mammadova.tarana63@gmail.com  
The article identifies priorities and ways of their modern solutions of environmental problems in the 
oil and gas industry. Presented of large-scale programs over the past 8-10 years in Azerbaijan in these 

areas, as well as ongoing works at the Institute of Petrochemical Processes named of acad. Y.H. 
Mamedaliyev of the National Academy of Sciences of Azerbaijan in the field of elimination of 
consequences in case of accidents and air purification from transport emissions in the major cities 
 
 
 
 

 

UOT 546.719 

 

RENİUM(V)- İN METİL- VƏ PİRİDİLBENZİMİDAZOLLA KOMPLEKSLƏRİ 

M.M.Ağahüseynova, F.D.Qüdrətova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
AZ 1010 Azadlıq prospekti 20; 

qudretova85@mail.ru 

 

Araşdırmada renium(V)-in metil- və piridilbenzimidazolla koordinasion birləşmələrinin sintez 
üsulları işlənib hazırlanmışdır. Onların strukturları, xüsusiyyətləri və kimyəvi rabitənin təbiəti, 
müxtəlif fiziki- kimyəvi üsullarla tədqiq edilmişdir. Tədqiqat işində reniumun koordinasiya 
birləşmələrinin metil və piridilbenzimidazol ilə sintezi metodları işlənmişdir. Onların strukturu 
xüsusiyyətləri və kimyəvi əlaqəsinin təbiəti müxtəlif fiziki-kimyəvi metodlar ilə tədqiq olunub. 
Hidrogenhalogenid turşuların qatılığının 3mol/l-dan 6mol/l-ə qədər dəyişməsi alınmış məhsulların 
tərkib hissəsinin dəyişməsini göstərir. Beləliklə, hidrogenhalogenid turşuların qatılığnın 3-4 mol/l 

azalması ilə, Re-OH kimyəvi əlaqəyə uyğun 720 sm-1 udma zolağında okso-hidrookso qrupa malik 

olan komplekslərin yaranması baş verir. 5-6 mol/l qatılığında reniumun okso komplekslərinin 
yaranması müşahidə olunur. Sintez olunmuş okso-hidrokso komplekslərinin termal xüsusiyyətlərinin 
tədqiqi suyun ayrılmasını və oksigen körpülü nüvə kompleksinin yaranması ilə eyni zamanda 
molekulların yenidən koordinasiya olunmasını göstərir. Bu termoliz məhsulunun identifikasiyası ilə 
sübut olunur. Nüvə kompleksinin müvcudluğu TG spektrlar ilə təsdiq olunur, burada Re-N əlaqəsinin 

valent rəqslərinin zolaqları 580-600 sm-1 intervalda təyin olunur. Re(V): L reagentlərinin mol 

nisbətinin dəyişməsi maddələrin tərkibini dəyişmir, buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, yaranan 
komplekslərinin tərkibi reaksiya olunan maddələrin nisbətindən asılı deyil. Element analizi və İQ 
spektroskopik analizlərlə Re-N əlaqəsinin yaranması azad liqand spektrindən fərqli olaraq renium ilə 
metilbenzimidazol azotu arasındakı koordinasiya əlaqəsinin mövcudluğunu və trans vəziyyətdə 
koordinə olunmuş N-metilbenzimidazolun renil qrupunun oksigen ilə iştirakında Re=O ikili əlaqəyə 
müvafiq zolağın yaranması müəyyən edilib. Sintez olunmuş komplekslərdə struktur təyin edilib. Re-O, 
Re-Cl, Re-Br, Re-N əlaqələrinin uzunluqları təyin edilib 

 

Açar sözlər: renium (V), metilbenzimidazol, piridilbenzimidazol, kompleks birləşmələr, İQ spektrlər, 
hidrogen halogenid turşuları  
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GİRİŞ  
Üzvi liqandlar arasında benzimidazol və onun törəmələrı böyük maraq kəsb edir. Bu 

xassə, onların tərkibində müxtəlif təbiətli donor atomların olması və həmçinin tibbdə, kənd 

təsərrüfatında və sənayenin bəzi sahələrində istifadə etməyə imkan verən farmakoloji 

xüsusiyyətləri ilə bağlıdır [1-2]. İşin məqsədi – kimyəvi və fiziki metodlardan istifadə etməklə 

Re (V)-un metilbenzimidazolla kompleksəmələgətirmə proseslərinin və sintez edilmiş 

komplekslərin tərkibinin, xassələrinin və kimyəvi rabitənin təbiətinin öyrənilməsi olmuşdur 

[3-4]. 

 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ 

 

[ReOL2Cl3] sintezi. 25 ml 0,080 mmol H2[ReOCl5]-in НСl (6M)-da məhluluna 

intensiv qarışdırmaqla 25 ml 0,16 mmol N-metilbenzimidazolun HCl (6M)-da məhlulunu 
əlavə edirik. Qarışdırmanı 8 saat müddətində davam etdiririk. Alınan yaşıl rəngli çöküntünü 

filtrləyirik, ardıcıl olaraq 6M HCl (25 ml) məhlulu və heksanla (30 ml) yuyulur, sonar sabit 
kütləyə qədər bərk KOH üzərində vakuum- eksikatorda qurudulur.  
Tapılmış, %: Re- 30.46, Cl- 17.44, N- 9.08, C- 35.43, H-3.78 

Hesablanmış, %:Re- 30.88, Cl- 17.64, N- 9.26, C- 35.86, H-3.68  
[ReOL2Br3] sintezi. 25 ml 0,12 mmol Н2[RеОВr5]- in НВr (5M)-da məhluluna 

qarışdırmaqla 25 ml 0,24 mmol N-metilbenzimidazolun HBr (5M)- da məhlulunu əlavə 

edirik. 8saat intensiv qarışdırdıqdan sonra alınmış yaşılımtıl çöküntünü filtrləyərək ayırırıq, 
ardıcıl olaraq 5M HBr (25ml) məhlulu və heksanla (30ml) yuyurduq, sonra vakuum 

eksikatorda bərk KOH üzərində sabit kütləyə qədər qurudulur.  
Tapılmış, %: Re-24.41, Br-32.42, N-7.48, C-29.18, H-2.89 

Hesablanmış, %:Re-25.29, Br-32.56, N-7.61, C-29.36, H-3.01 

 

ReOL2(OH)2Cl ∙ 2Н2O sintezi. 25 ml 0,080 mmol H2[ReOCl5]-in HCl (3M)-da 

məhluluna intensiv qarışdırmaqla 30 ml 0,16 mmol N-metilbenzimidazolun HCl-da (3M) 
məhlulunu əlavə edirik. 8saat qarışdırdıqdan sonra aalınan açıq- yaşıl rəngli çöküntünü 

filtrləyərək ayırırıq, ardıcıl olaraq 3M HCl (25ml) və heksanla (30ml) yuyuruq, soonra sabit 
kütləyə qədər bərk KOH üzərində vakuum eksikatorda qurudulur.  
Tapılmış, %: Re-30.67, Cl-35.43, N-9.12, C-35.47, H-4.42 

Hesablanmış, %: Re-30.93, Cl-35.91, N-9.31, C-35.91, H-4.69 

 

[ReOL2(OH)2Br] • 2Н2O sintezi. 25 ml 0,12 mmol H2[ReOBr5]- in HBr (3M)- da 

məhluluna intensiv qarışdırmaqla 25 ml 0,24 mmol N-metilbenzimidazolun HBr-da (3M) 

məhlulunu əlavə edirik. Qarışdırmanı 8saat müddətində davam etdirirk, alınmış açıq-yaşıl 

rəngli çöküntünü filtrdə ayırırıq, ardıcıl olaraq 3M HBr (50 ml) və heksanla (30 ml) yuyurduq, 

vakuum- eksikatorda bərk KOH üzərində sabit kütləyə qədər qurudulur. Tapılmış, %: Re-

28.54, Br-12.14, N-8.43, C-33.2, H-4.19  
Hesablanmış, %: Re-28.80, Br-12.36, N-8.67, C-33.44, H-4.37 

 

NƏTİCƏLƏR 

 

Məlum olduğu kimi benzimidazol heteroatomlu sistemdir, bu da olan azot atomu ilə 
koordinasiya əmələ gəlməsinə imkan verir. Re(V) N-metilbenzimidazolla kordinasion  
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birləşmələrinin sintezi sxem 1 üzrə aparılmışdır. 
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6 mol/l HCl və 5 mol/l HBr mühitində, H2[ReOHal5]: L = 1 : 2 nisbətində Re(V)-in N-
metilbenzimidazol ilə kompleksəmələgəlmənin öyrənilməsi liqand molekulu ilə monodentant 
kordinasion birləşmələrin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.  

Element analizinin nəticələri və bu komplekslərin İQ spektrlərində görünən 443 sm
-1

 
xətti liqand spektrindən fərqli olaraq (Re - N) rabitəsinə uyğun gəlməsi yuxarıda deyilənləri 

təsdiq edir. 967-970 sm
-1

 sahəsindəki xətlər kordinə olunmuş N-metilbenzimidazol 
molekulunun renil qrupunun oksigeninə trans vəziyyətdə birləşmiş (Re = О) uyğun gəlir. 

Uzundalğalı İQ-sahəsində (Re-Cl) və (Re-Br)-a uyğun olaraq xarakterik 350sm
-1

 və 318sm
-1

 

xlorlaşmış, 254sm
-1

 və 221sm
-1

 bromlaşmış komplekslərdə rəqsi valent xətlərinin yaranması 
müşahidə olunur. Molyar elektrikkeçiriciliyin öyrənilməsinin nəticələri qeyri-elektrolit tip 
komplekslərin əmələgəlməsini sübut edir.  

[ReOL
4

2Br3] tərkibli kompleksin əsas həndəsi parametrləri bu birləşmələrin 
parametrlərinə yaxındır. Metilbenzimidazol tsiklləri konvertlərin zəif konformasiyası ilə 
xarakterizə olunur, benzimidazol tsiklləri arasındakı bucaq 91,20° bərabərdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 1. [ReOL
4

2Br3] kompleksin quruluşu 

 

Tədqiq olunan komplekslərin rabitə uzunluğu (А°) (A): Re(l)-O(2)= 
1.936, Re(l)-Br(3)=2.486, Re(l)-Br(4)=2.448, Re(l)-Br(5)=2.447, 

Re(l)-N(14)=2.003, Re(l)-N(27)=2.038. 

 

Hidrogen halogenidin qatılığını 3mol/l-ə qədər azaltdıqda oksohidrokso- qruplu 
komplekslərin sxem 2 üzrə əmələ gəlməsi baş verir (sxem2)  
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Sintez olunmuş kompleks birləşmələrin İQ-spektrlərinin müxtəlif metallarla 
benzimidazol törəmələri komplekslərinin ədəbiyyatda verilənləri ilə müqayisəsi göstərdirki, 
N-metilbenzimidazol azot atomu vasitəsilə renium (V) atomuna mondentat koordinasiya 

olunmuşdur. Oksohidrokso komplekslərin İQ spektrlərində (Re - ОН) uyğun 720 sm
-1

 

xətlərin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Bundan başqa İQ spektrdə xloridlərə xas 324 sm
-1

 

və bromidlərə xas 238 sm
-1

 uzunluqlu bir genişlənmiş xətt müşahidə olunur. Molyar 

elektrikkeçiriciliyi göstəriciləri bu birləşmələrin qeyri-elektrolit olduqlarını göstərir. Verilmiş 
komplekslərin termiki tədqiqatlarına əsasən göstərilmişdir ki, 94°C-də TG əyrisində 2mol 
suyun ayrılması səbəbindən uyğun kütlənin azalması müşahidə olunur (şəkil2). 140°C 
temperaturda 0,5 mol suyun ayrılmasına uyğun kütlənin azalmasına gətirir, eyni zamanda 
DTA əyrisində suyun ayrılması nəticəsində endo- və ekzo- effektlər müşahidə olunur, eyni 
zamanda molekulun koordinasiya dəyişməsi nəticəsində körpücüklü oksigenli birnüvəli 
kompleks əmələ gəlir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 2. [ReO(OH)2L2Cl]2Н20 tərkibli kompleksin termoqramması 

 

Bu termoliz məhsulunun idendifikasiyası ilə təsdiqlənmişdir. Reaksiyanın sxemi 
aşağıdakı kimidir (Sxem3)  

Sxem3 

2[ReO(OH)2L2Hal] 2Н2O [Re2O3(ОН)2L4Наl2] + 5Н2O 

 

[ReOL
5

2Cl3] tərkibli komplekslər üçün tsiklik voltamperometriya -0,20 V-da (-0,11V-da 

əksoksidləşmə) kvazidönərliyi (ia ≠ ic) göstərir bu da, [ReOL
5

2Cl3]
+
 əmələ gəlməsinə sübutdur. 

Reduksiya potensialının keyfiyyətli nəticəsi, [ReOL
5

2С13]
2+

-in kimyəvi və  
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elektrokimyəvi reduksiya yolu ilə real olaraq [ReOL
5

2Cl3]
+
  anionlu duzlar sintezi olunur. 

Bunun əksi olaraq kompleksin oksidləşməsi dönməyən xarakter daşıyır (şəkil3). 

[ReOL
5

2Cl2(OH)]2H2O və [ReOL
5

2Br2(OH)]2H2O komplekslərinin oksidləşmə 
reduksiya xassələri tədqiq olunmuşdur. Onların tsiklik voltamperoqramması şəkil 2-də 
verilmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, həm xloridli, həm də bromidli komplekslər 
əksoksidləşməyə uğrayır, ancaq bu zaman potensial azalır. 

E1/2=l,095B[ReOL
5

2Cl2(OH)]2H20,1,082В [Re0L
5

2Br2(0H)] 2H2O)  
Qeyd olunmuş komplekslərin termiki xassələrinin tədqiqi TG əyrisində 88°C -də 2,5 

mol suyun ayrılması nəticəsində kütlənin azalması müşahidə olunur. DTA əyrisində suyun 
ayrılması və eyni zamanda birnüvəli kompleksin körpücüklü oksigen ilə əmələ gətirdiyi 
molekulun təkrar koordinasiyasını sübut edən endo və ekzo effektlər müşahidə olunur. Bu 

termoliz məhsulunun idendifikasiyası ilə təsdiqlənmişdir. Reaksiyanın sxemi aşağıdakı 
kimidir (sxem4)  

Sxem4  
2[ReO(OH)L2Hal2] 2Н2O → [Re2O3L4Hal2] + 5Н2O 

 

Birnüvəli komplekslərin mövcudluğu İQ spektrlər və kreoskopiya (nitrobenzolda) 
metodu ilə molekul kütləsinin ölçülməsi ilə təsdiq olunmuşdur.Birnüvəli komplekslərin 

spektrlərində Re-N valent rəqsi rabitəsi xətləri 580-600 sm
-1

 intervalında identifikasiya 
olunmuşdur.  

İlkin maddələrin HX-da məhlulların H2[ReOX], haradakı X= Cl, Br (uyğun olaraq 6M 

HCl və 5M HBr ) metilbenzimidazol (L) HX-da Re(V):L= 1:2 nisbətində məhlulu ilə 

qarşılıqlı təsiri [ReOL2Cl3](I) və [ReOL2Br3] (II) tərkibli kompleks birləşmələrin əmələ 

gəlməsinə gətirib çıxarır. Həmin qatılıqda reagent məhlullarının aşağı qatılıqlı HX (3M HCl 

və 3M HBr-da) qarşılıqlı təsiri zamanı oksohidrokso qrup tərkibli [ReOL2(OH)2Cl] 2Н2O (III) 

və [ReOL2(OH)2Br] 2Н2O (IV) kompleksləri alınır.  
Re(V) :L reagentlərinin mol nisbətinin 1:3 və 1:4-ə qədər artırılması maddənin 

tərkibini dəyişmir ancaq əmələ gələn çöküntünün çıxımına cüzi dərəcədə təsir edir. Təcrübi 

nəticələr göstərir ki, H2[ReOX5]- in metilbenzimidazol ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ 

gələn kompleksin tərkibi reaksiya mühitində HX-ın qatılığından asılıdır və reaksiyaya girən 

maddələrin nisbətinin artırılmasından asılı deyil. I-IV birləşmələrinin tərkibində 1renium 

atomuna birləşən liqand molekullarının sayı 2yə, tərkibində Cl atomlarının sayı 3-dən 1-ə 

qədər dəyişir. 

 

NƏTİCƏLƏR 

 

1. Re(V)-un metil benzimidazol və piridil benzimidazolla yeni koordinasion birləşmələri 
sintez edilmiş və tədqiq edilmişdir.  

2. Sintez  olunmuş  kompleks  birləşmələrin  İQ  spektrlərinin  ədəbiyyat  materiallarında 

 

mövcud olan benzimidazolun törəmələrinin müxtəlif metallar ilə əmələ gətirdiyi 
kompleks birləşmələr haqda məlumatlarla müqayisəsi göstərir ki, N-metilbenzimidazol 
renium (V) atomuna azot atomu ilə monodentat olaraq birləşir.  

3. [ReOL
5

2Cl2(OH)] 2H2O, [ReOL
5

2Br2(OH)] 2H2O komplekslərin oksidləşmə-reduksiya 
xassələri öyrənilmişdir.  

4. İkinüvəli   kompleksin  mövcudluğu  krioskopiya  və  İQ  spektr  metodlarının  köməyilə  
molekul kütləsinin təyin olunmasıyla təsdiq edilmişdir. İkinüvəli kompleksin 

spektrlərində Re-N rabitəsinin titrəmə zolaqları 580-600 sm
-1

 diapazonunda təyin 
olunmuşdur.  
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КОМПЛЕКСЫ РЕНИУМА (V) С МЕТИЛ-И  
ПИРИДИЛБЕНЗИМИДАЗОЛОМ  

 

М.М.Агагусейнова, Ф.Д.Гудратова 

Азербайджанский Государственный Нефтяной и Промышленный Университет  
qudretova85@mail.ru 

 
В исследовании были разработаны методы синтеза координационных соединений рения 

(V) с метилом и пиридилбензимидазолом. Изучены их структуры, свойства и природы 
химической связи различными физико-химическими методами. Варьирование концентрации 
галогеноводородных кислот от 3моль/л до 6 моль/л свидетельствует об изменение состава 
полученных продуктов. Так при понижении концентрации галогеноводородных кислот до 3-4 
моль/л происходит образование комплексов с оксогидроксогруппой с ярко выраженной 

полосой поглощения при 720 см-1, соответствующей химической связи Re-OH. Тогда как при 

концентрациях 5-6 моль/л наблюдается образование оксо комплексов рения. Изучение 
термических свойств синтезированных оксогидроксо комплексов свидетельствуют об 
отщеплении воды и одновременной перекоординации молекул с образованием биядерного 
комплекса с мостиковым кислородом. Это подтверждено идентификацией продукта термолиза. 
Существование биядерного комплекса подтверждено такими ИК- спектрами, где полосы 

валентных колебаний связи Re-N идентифицированы в интервале 580-600 см-1. Изменение 

мольного соотношения реагентов Re(V): L до 1:3 и 1:4 не изменяло состава веществ, что 
позволило сделать заключение что состав образующихся комплексов не зависит от  
соотношения  реагирующих  веществ.  Методами  элементного  и  ИК-спектроскопического 

 
анализов установлено появление связи Re-N свидетельствующей о наличии координационной 
связи между рением и азотом метилбензимидазола в отличие от спектра  
свободного лиганда, а также появлении полосы, соответствующей Re=O двойной связи, 
указывающей н присутствии транс положения к кислороду ренильной группы 
координированного N- метилбензимидазола. Определена структура в синтезированных 

комплексах. Установлены длины связей Re-O, Re-Cl, Re-Br, Re-N. 

 
Ключевые слова: рений (V), метилбензимидазол, пиридилбензимидазол, комплексные 

соединения, ИК-спектр, галогеноводородные кислоты  
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RHENIUM (V) COMPLEXES WITH METHYL- AND PYRIDYLBENZIMIDAZOLE 

M.M.Aghahuseynova, F.D.Gudratova 

Azerbaijan State Oil and Industry University  
qudretova85@mail.ru 

 

The study developed methods for the synthesis of coordination compounds of rhenium (V) 
with methyl and pyridylbenzimidazole. Their structures, properties, and the nature of chemical bonds 
have been studied using various physicochemical methods. Varying of the concentration of 
hydrohalic acids from 3 mol / l to 6 mol / l indicates a change in the composition of the products 
obtained. So with a decrease in the concentration of hydrohalic acids to 3-4 mol / l, the formation of 

complexes with an oxo-hydroxo group occurs. With a pronounced absorption band at 720 sm-1, 

corresponding to the chemical bond Re-OH. While at concentrations of 5-6 mol / l, the formation of 
oxo complexes of rhenium is observed. The study of the thermal properties of the synthesized oxo-
hydroxo complexes indicates the elimination of water and the simultaneous re-coordination of 
molecules with the formation of a binuclear complex with bridging oxygen. It has been confirmed by 
the identification of the thermolysis product. The existence of a binuclear complex is confirmed by 
such IR spectra, where the stretching vibration bands of the Re-N bond are identified in the range of 

580–600 sm-1. A change in the molar ratio of the Re (V): L reagents to 1: 3 and 1: 4 did not change 

the composition of the substances, which made it possible to conclude that the composition of the 
resulting complexes does not depend on the ratio of the reacting substances. By the methods of 
elemental and IR spectroscopic analyzes, the appearance of the Re-N bond indicates that there is a 
coordination bond between rhenium and methylbenzimidazole nitrogen, in contrast to the spectrum 
of the free ligand, as well as the appearance of a band corresponding to Re = O double bond 
indicating the presence of trans oxygen to the rhenyl oxygen groups of coordinated N-
methylbenzimidazole. The structure in the synthesized complexes has been determined. The lengths 
of Re-O, Re-Cl, Re-Br, and Re-N bonds have been established. 

 

Key words: rhenium(V), methyl benzimidazole, pyridyl benzimidazole, complex compounds, IR 

spectra, hydrogen halogenid acid 
 
 
 
 
 

 

UOT 66.01.77 
 

MAYE FAZALI EKSTRAKSİYA PROSESİNDƏ QARIŞDIRICI 

EKSTRAKTORDA MAYE DAMLALARININ ÖLÇÜLƏRİNİN TƏYİNİ 

Ə.A.Həsənov, A.İ.Namazova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

alakbar48-48@mail.ru aygunnamazova93@gmail.com 

 

Məqalə qarışdırıcı ekstraktorda maye fazalı ekstraksiya prosesində qarışdırıcının dəliklərindən 

keçən damlaların maksimum, minimum, eləcə də optimal diametrlərinin hesablanmasına aiddir.  
İşdə diametrlərin hesablanmasında istifadə olunan tənliklərə daxil olan parametrlərin fiziki 

mənaları və onların təyin olunmuş üsulları göstərilmişdir. 
 
 
 

Açar sözlər: ekstraksiya, qarışdırıcı ekstraktor, maye damlaları, maksimum ölçü, minimum 
ölçü,fırlanma sürəti,pulsasiya sürəti.  
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GIRIŞ  
Dispers sistemlər (emulsiyalar, suspenziyalar) ölçüləri, əsasən 1-200 mkm geniş 

intervalda dəyişən hissəciklərin polidispersliyi ilə xarakterizə olunmasına baxmayaraq 

axında daha iri ölçülü hissəciklər də olur. Ümumiyyətlə, dispersiya spektrinin strukturunu 

müəyyən edən dispers axının vəziyyəti, onun ölçülərin dəyişməsinə qarşı aqreqat və 

çökməyə qarşı sedimentasion davamlılığı hissəciklərin minimum və maksimum ölçüləri ilə 

xarakterizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, dispers sistemlərdə baş verən proseslər yalnız 

toqquşma və onun hesabına damlaların iriləşməsi ilə deyil, həmçinin, əks hadisələr – 

xırdalanma ilə də müşayiət olunur ki, bu da qarışıqlı təsirdə olan hissəciklərin bölünməsi 

və ya davamlı halı saxlaya bilməsi, həmçinin, özbaşına və ya onların xarici səthinə olan 

hər hansı təsir altında dağılması ilə müşayiət olunur. Beləliklə, dispers sistemlərdə 

damlanın elə ölçüsü amax mövcuddur ki, bundan yüksək ölçülərdə damcı davamsızdır, 

deformasiya olunur və tez dağılır; minimal amin ölçüsü isə damcının ən aşağı davamlılıq 

həddini göstərir, daha doğrusu axının müəyyən şəraitində bu ölçünü qazanmış damcılar 

daha xırdalana bilmir. Hissəciklərin maksimal ölçüsü damlaların davamsız halını 

xarakterizə edir və bu dispers mühit axının hidrodinamik şəraitindən asılıdır, belə ki, 

turbulent axının müəyyən şəraitdə ayrı-ayrı damlaların parçalanması və xırdalanmasına 

meyl müşayiət olunur.  
EKSPERİMENTAL HİSSƏ  

Ədəbiyyatda, turbulent axında damlaların maksimal qiymətlərinin hesablanması üçün bir 
çox ifadələr mövcuddur və bunların [1-6] arasından aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır 

amax = 
   

0,6       
−0,4 [ 1];  
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Burada - turbulentlik miqyasının ilkin uzunluğu; L 

- inteqral turbulentlik miqyası;  
- əmsal, belə ki, = 1 olduqda sonuncu ifadə [3]-də təklif olunmuş tənlik ilə üst-üstə düşür. Bu tənliklərə 

əsasən axının eyni şəraitdə hesablamaları damlaların maksimal ölçüləri üçün müxtəlif qiymətlərin alınmasına gətirib 
çıxarır [7]. Damlaların minimal və maksimal ölçülərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə səthi gərilmə qüvvəsi 

ilə= 4    damcının səthinə təsir edən dinamik qüvvənin bərabərlik şərtindən istifadə  
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edək= (   )   (burada,    (   ) - damlaların müqavimət əmsalı, = -  
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hissəciklər üçün turbulent axının U  orta sürəti və= səthi  gərilmə  qüvvəsi ilə  
 

 

                 
 

müəyyən olunan Reynolds ədədi) [1]. Burada elə fərz olunur ki, dinamik basqı damlaların  
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səthinin müəyyən hissəsinə təsir edir və ona görə müqavimət əmsalı ilə əlaqəli ola bilər. 
Bu qüvvələrin bərabərlik şərtindən: = (   ) 2 = 4    

2 

Burada, CD - hissəciklərin müqavimət əmsalı; 

- səthi gərilmə əmsalı.                  
 

Pulsasiya sürətinin  ´ = (    )1\3 ifadəsini nəzərə alsaq, damlaların  maksimal ölçüsü  

 

 

                           
 

üçün belə bir ifadə alarıq [8,9]   
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Burada,   - təcrübi yolla müəyyən olunan əmsal. Red ədədinin müxtəlif qiymətlərinə uyğun 
 

damlaların maksimal ölçüsünün hesablanması üçün≈ 8 
) götürülür.  

 
 

     

 

    

−0,4 
         3  

 

 −1,2    0.6  3     5 
 

amax ≈ 1,93  (  1  2 )  , 2× 10 ≤ ≤ 5 × 10 
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=   Ūkritik ədədindən istifadə edərək damlaların maksimum ölçülərinin təyini 
   

üçün tənliklər verilir [6, 10-12]. 
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Burada, dk - kanalın diametri, vc ,vd - mühit və hissəciklərin kinematik özlülüyü,   ,  - mühit və dispers fazanın sıxlıqları.  Ədəbiyyatda 
damlaların maksimal ölçülərini müəyyən etmək üçün aşağıdakı tənliklərə də rast gəlmək mümkündür  
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Burada, 1, 2 - mühitin özlülüyündən asılı olaraq müxtəlif qiymətlər alan əmsallar. İzotrop axında hissəciklərin minimal ölçüsü damlaların axının 
müəyyən şəraitdə xırdalanmaya qarşı hidrodinamiki davamlı halını və hissəciklərin böyük qatılığında onların intensiv toqquşmaya və 
koalessensiyaya meylliliyini xarakterizə edir və şərti ilə müəyyən 
                     3 

 

olunur. İzotrop turbulent axın  üçün= (    )
1/3

və = (  ) ifadələrini  nəzərə  
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alsaq, damlaların minimal ölçüləri üçün aşağıdakını alarıq [13]    
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Qeyd edək ki, [1]-də damlanın minimal ölçüsü üçün mühitin sıxlığı, kinematik özlülük  və 
2  

səthi gərilmə əmsalından asılı olaraq sadə tənlik alınmışdır: ≈ Müqavimət əmsalı ədədindən asılı olduğu üçün müxtəlif variantlara baxaq  
3 2 

≈ √3   ( )1/2(   )
1/6

  , Red<0,1  
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Qarışdırıcı qurğularda damcıların minimal ölçüsü belə müəyyən olunur 
= 0,5 (    )-1,75( 3  )1/4 

2  
Burada: n – qarışdırıcınıfırlanma sürəti; dT - qarışdırıcının diametri.  
Bu ifadədədən göründüyü kimi, damlaların minimal ölçüsü qarışdırıcının 
xüsusiyyətləriilə fırlanma sürəti və qarışdırıcı qurğunun ölçüsü, həmçinin, mühitin və 
damlaların xassələri ilə müəyyən olunur [14].  
Deformasiya olunmuş hissəciklərin (damcı, qabarcıq) minimal və maksimal ölçülərinin 

hesablanması üçün verilən düzəlişlər müəyyən dəqiqliklə koalessensiya, xırdalanma və 

dispers sistemlərin ayrılması məsələsinin həlli üçün istifadə oluna bilər. Turbulent axında 

deformasiya olunan hissəciklərin vəziyyətinin çoxsaylı nəzəri və təcrübi araşdırmaları [15-

16] dispers hissəciklərin maksimum və minimum ölçülərinin qiymətləndirilməsi üçün 

müxtəlif tənliklərin təklif edilməsinə imkan verir, belə ki, araşdırmalardan da göründüyü 

kimi bu ölçülər hər şeydən əvvəl mühit və hissəciklərin xassələrinin xüsusi dissipasiya 

enerjisindən, hissəciklərin müqavimət əmsalından, bəzi hallarda isə Veber ədədinin kritik 

qiymətlərindən asılıdır. 
Verilmiş tənlikləri müxtəlif təcrübi hesablamalarla müqayisə etdikdə görərik ki, yalnız 

yüksək turbulent rejimdə və ≥ 2 × 103 olduqda, damlanın maksimum ölçüsü xüsusi 
dissipasiya enerjisi ilə −0,4 düz mütənasibdir. Digər hallarda xüsusi dissipasiya enerjisi üçün dərəcə əhəmiyyətli sürətdə dəyişə bilər. Yüksək turbulentlik və > 2000 olduqda  
damlanın maksimum ölçüsünün onun minimum ölçüsünə olan münasibətini 
müəyyənləşdirək 

    ~  −1,6 (  )0,4  olar  

      
 

   
 

  
0   

 

 

 

    
 

Burada,= - səth enerjisinin turbulent axın enerjisinə olan münasibəti xarakterizə  

 
 

          
 

edib damlaların aqreqat davamlılığını müəyyənləşdirən ölçüsüz ədəddir. Əgər Ke >> 1 və 
ya << olarsa, onda damcılar davamlı hesab olunur və turbulent axında xırdalanmaya  

 

məruz qalmır. 

 

NƏTİCƏLƏR  
- qarışdırıcı ekstraktorda dəliklərdən keçən damlaların ilk və son anda ölçülərinin təyini 
tənlikləri verilmişdir;  
- pulsasiya sürətini nəzərə almaq şərti ilə damlaların maksimum ölçülərinin hesablanması 
ifadəsi təklif olunmuşdur;  
- kanalın diametrindən asılı olaraq damlaların ölçülərinin dəyişməsi göstərilmişdir;  
- damlaların minimum ölçüsünün dəliklərin diametrindən, qarışdırıcının fırlanma sürətindən, 
ölçüsündən, mühitin və damlaların xassələrindən asılılığı müəyyən edilmişdir. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КАПЕЛЬ ЖИДКОСТИ В СМЕСИТЕЛЬНОМ 

ЭКСТРАКТОРЕ В ПРОЦЕССЕ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ А.А.Гасанов, 

А.И.Намазова 

alakbar48-48@mail.ru aygunnamazova93@gmail.com 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности Статья 

посвящена расчету максимального, минимального, а также оптимального диаметров  
капель, проходящих через отверстия смесителя в процессе жидкостной экстракции в 

смесительном экстракторе. В работе указаны физические значения параметров, входящих в  
уравнения, используемые в расчете диаметров, и их установленные методы. 

Ключевые слова: экстракция, смесительный экстрактор, капли жидкости, максимальный 

размер, минимальный размер, скорость вращения, скорость пульсации.  
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APPOINTMENT OF LIQUID DROPS IN THE MIXING EXTRACTOR IN THE 

LIQUID-PHASE EXTRACTION PROCESS A.A.Hasanov, A.I.Namazova 
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The article is about the calculation of the maximum, minimum, as well as, the optimal diameters of the 

drops passing through the holes of the mixer in the liquid phase process in the mixing extractor.  
The physical meanings of the parameters entering the equations used in the calculation of the 

diameters have been mentioned in the work. 

 

Key words: extraction, the mixing extractor, liquid drops, the minimal size, the maximal size, the 

pulsation speed, the rotation speed. 
 
 
 
 
 

 

УДК 66.02.78 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ 

ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

1
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1
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2
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1
Ю.Н.Кахраманлы, 
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Гурбанова А.Г. 

1
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(г.Баку) 
2
Институт Полимерных материалов НАН Азербайджана (г.Сумгайыт) 

najaf1946@rambler.ru  
Рассмотрено влияние соотношения компонентов в составе пенополимерного сорбента, 
объемной массы (кажущейся плотности), кратности регенерации, температуры окружающей 

среды на их сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам(нефтяное масло, дизельное 
топливо, керосин, бензин). Показано, что процесс сорбции протекает с высокой 

селективностью. При этом, диаметр ячеек оказывает существенное влияние на максимальную 
сорбционную емкость пенополимерных сорбентов в зависимости от типа нефтепродукта.  
Ключевые слова: сорбционная емкость, регенерация, пенополимер, обемная масса, сорбция, 
ячейка.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенно очевидно, что в процессе разведки и добычи нефти, ее транспортирования, 

хранения, переработки и использования нефтепродуктов возможны непредвиденные 

аварийные ситуации, способствующие существенному загрязнению водной среды. При 

этом масштабы распространения нефтяного загрязнения в водном объекте зависит не 

только от состава и плотности нефти, но и скорости течения воды, силы ветра, 

температуры и т.д.[1-3].  
В процессе транспортирования и добычи нефти на водной поверхности в мире 
ежегодные их потери в среднем составляют 5-6 миллионов тонн [4-6]. Попавшая в 

водную среду нефть, с течением времени может подвергаться распространению пятна, 
испарению, частичному растворению, эмульгированию, оседанию на донную 

поверхность водоема, нанося тем самым значительный вред флоре и фауне.  
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В связи с этим, во всем мире проблемам, связанным с экологической безопасностью 

водной среды и принятию эффективных мер по оперативной ее очистке от нефти и 
нефтепродуктов стало уделяться весьма серьезное внимание. Одним из таких 

мероприятий является разработка высокоэффективных пенополимерных сорбентов 
многоразового использования. Ранее, в работе [7,8] были показаны преимущественные  
особенности пенополимерных сорбентов не только в направлении очистки водной 
поверхности от нефти и нефтепродуктов, но и тяжелых металлов.  
И поскольку в составе нефти имеются сотни наименований различных органических и 

неорганических соединений, возникала проблема по повышению эффективности 
сорбционной способности сорбентов путем функционализации поверхности сорбентов 

разнотипными полярными группами.  
В этой связи, нами впервые были разработаны многокомпонентные полимерные 
материалы, содержащие в своем составе целый набор полярных групп, 

способствующих получению на их основе пенополимерных сорбентов с высокой 
сорбционной емкостью по нефти и нефтепродуктам.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для получения пенополимерных сорбентов в качестве объекта исследования 
использовали полимерные смеси на основе полиамида (ПА) марки ПА-12, полиуретана 
(ПУ) марки ЛУР-90 и нитрильного каучука марки СКН-40. Введение СКН-40 в 
количестве 5-7%мас. в состав полимерной смеси способствовала улучшению 
совместимости полиамида с полиуретаном. В качестве газообразователя использовали 
азодикарбонамид (5-7%мас.), сшивающего агента - пероксид дикумила (1%мас.). Для 
повышения гидрофобности сорбента в состав последнего вводили 5%мас. нефтяного 
дорожного битума. Смешение компонентов производили на одночервячном экструдере 

при температуре 170-220
о
С. В процессе экструзии расплава полимерной композиции 

был получен гидрофобный сшитый вспененный полимерный сорбент. Полученные 
стренги пенополимеров разрезали в грануляторе на гранулы размером 5-7 мм.  
Объемную массу сорбентов определяли как отношение массы полимера к его 

геометрическому объему. Размер ячеек и пор в сорбенте определяли с помощью 

оптического микроскопа. Для определения сорбционной емкости навеску сорбента 

засыпали в стакан с водой, толщина слоя нефти или нефтепродукта на поверхности 

воды составляла 2 мм. Через определенные промежутки времени (время экспозиции) 

сорбент собирали и взвешивали. По разности результатов взвешивания до и после 

сорбции определяли количество сорбированного нефтепродукта. Сорбционную емкость 

сорбента вычисляли как отношение массы поглощенного нефтепродукта к массе 

исходного сорбента.  
Для определения влияния кратности регенерации на процесс сорбции сорбент после 
сорбции центрифугировали с целью отделения нефтепродукта, взвешивали, определяли 

сорбционную емкость и снова использовали в процессе сорбции. Этот цикл 

многократно повторяли.  
Рассматриваемые пенополимерные сорбенты характеризуются жесткой, сшитой и 

закрытоячеистой макроструктурой. Содержание сообщающихся ячеек и пор в сорбенте 
не превышает 10-13%. Ячейки, расположенные в глубинных участках гранул, между 

собой не сообщаются, заполнены газом-азотом, обеспечивая тем самым высокую 
плавучесть сорбентов.  
Сшивка структуры пенополимерного сорбента важна не только для увеличения 
вязкости расплава в процессе газообразования, но и для повышения устойчивости  
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сорбентов к набуханию в среде нефти и нефтепродуктов. Нефтяной битум (плотность 

при 20
о
С – 945,3 кг/м

3
, условная вязкость при 100

о
С – 3,96, температура застывания – 

6
о
С), способствует повышению гидрофобности сорбента, в результате чего 

увеличиваются смачиваемость поверхности ячеек и сорбционная емкость по нефти и 
нефтепродуктам. При этом полностью предотвращается миграция воды в сорбционный 
объем гидрофобного пенополимерного сорбента. Экспериментально установлено, что 
битум, вводимый в состав полимерной фазы в количестве 5%масс., практически не 
подвергается растворению в среде сорбата. Интерпретируется это тем, что битум 
находится в составе жестко сшитой полимерной композиции в окклюдированном 
состоянии, которая полностью исключает возможность его миграции в объем сорбата. 
В качестве сорбата использовали:  

бинагадинскую нефть Апшеронского полуострова Азербайджана (плотность при 

20
о
С – 916 кг/м

3
, кинематическая вязкость при 50

0
С – 5,5 мм

2
/с, температура 

вспышки 180
о
С);  

дизельное топливо марки Л-40 (плотность при 20
о
С - 855 кг/м

3
, кинематическая 

вязкость при 50
о
С- 10,9 мм

2
/с, температура вспышки 55

о
С);  

Индустриальное масло соответствовало ГОСТ 17479.4-87  
Керосин авиационный (ТС-1) – плотность – 775 кг/м

3
, кинематическая вязкость 

при 20
о
С.  

автомобильный бензин марки АИ-92 (плотность при 20
о
С – 755 кг/м

3
С). 

Для получения более полной информации относительно сорбционной емкости 

многокомпонентных пенополимерных сорбентов необходимо было в определенной 

последовательности исследовать влияние ряда определяющих факторов на величину 

этого показателя. Такими факторами были объемная масса (кажущаяся плотность) 

сорбента и его состав, температура сорбционной среды, тип нефтепродукта, толщина 

нефтяного слоя и кратность регенерации. Бинагадинская нефть характеризуется 

наличием в своем составе углеводородных, ароматических, кислородсодержащих, 

азотных и множеством других гетероатомных соединений. Поэтому, с целью 

улучшения смачиваемости поверхности сорбента сорбатом важно было подобрать 

такие полимерные компоненты, которые содержали бы в своем составе аналогичные 

полярные группы. Исходя из принципа «подобное растворяется в подобном», нами в 

качестве компонентов смеси использовали полимеры, содержащие в своем составе 

уретановые, амидные группы и звенья макроцепи с СN-группами. Полученные 

пенополимеры характеризовались высокой степенью плавучести, гидрофобностью, при 

которых исключалась возможность миграции воды в диффузионный объем ячеистой 

макроструктуры. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В  таблице-1  приведены  результаты  исследования  влияния объемной  массы 

сорбента, соотношения полимерных компонентов ПА:ПУ и типа сорбата на  
сорбционную емкость бикомпонентных пенополимерных сорбентов, при постоянном 

времени экспозиции - 3 часа. Из сопоставительного анализа данных приведенных в 

этой таблице можно установить, что соотношение вышеуказанных полимерных 

компонентов, а также объемная масса пенополимерных сорбентов оказывают довольно 

ощутимое влияние на величину их сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам. 

При этом, в зависимости от типа сорбата закономерность изменения сорбционной 

емкости проявляется совершенно по-разному. Так, например, в процессе сорбции 

нефти пенополимерными сорбентами самые высокие значения сорбционной емкости  
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имеют сорбенты с минимальными значениями объемной массы, равными 25-60 кг/м
3
. 

Дальнейшее увеличение объемной массы сорбента способствует уже значительному 
снижению сорбционной емкости по нефти примерно в 3-5 раз. Существенное влияние 
объемной массы пенополимерного сорбента на сорбцию нефти свидетельствует, 
прежде всего, о сложных диффузионных и адгезионных процессах, протекающих на 
поверхности ячеек и пор. Установлено, что с уменьшением объемной массы 
пенополимерного сорбента наблюдается увеличение диаметра пор и ячеек. Так, для 
образцов пенополимерных сорбентов, полученных на основе полимерной смеси 

ПА+ПУ с объемной массой 25-60 кг/м
3
, диаметр ячеек составляет 0,9-1,2 мм. Для 

образцов с объемной массой 150-250 кг/м
3
 диаметр ячеек равен – 0,2-0,4 мм, а для 

образцов с объемной массой 300-400 кг/м
3
 – 0,02-0,05 мм. Таким образом, становится 

очевидным, что на сорбционную способность нефти существенное влияние оказывает 
диаметр ячеек. В данном случае, чем больше диаметр ячеек, тем легче протекает 
миграция нефти в ячеистую поверхность сорбента, но при этом хуже идет сорбция  
дизельного топлива, керосина и автомобильного бензина АИ-92. И, наоборот, на 

сорбентах с объемной массой 300-400 кг/м
3
 наиболее эффективно протекает сорбция 

дизельного топлива, керосина и бензина АИ-92. Согласно данным табл.1 наиболее 
эффективно процесс сорбции протекает в образцах с соотношением ПА:ПУ = 40:60 – 
60:40. При этом, для каждого типа сорбата существуют свои оптимальные значения 
объемной массы сорбента, при котором достигается их максимальная сорбция.  

Поэтому, в последующих наших исследованиях мы в качестве основного объекта 
исследования использовали сорбенты с соотношением ПА:ПУ=50:50. 

 

Влияние соотношения компонентов в пенополимерных сорбентах на основе смеси 
ПА+ПУ, а также, объемной массы сорбента и типа сорбата на их сорбционную 
емкость. Время сорбции 3 часа. Температура 298 К.  

В таблице-2 приводятся результаты исследования сорбционных способностей 
пенополимерных сорбентов, полученных на основе трехкомпонентных полимерных 

смесей ПА+ПУ+СКН-40. Сорбция проводится при температуре 25
о
С и времени 

экспозиции 3 часа. Необходимость использования смеси трех полимерных материалов  
в составе пенополимерных сорбентов вызвано, прежде всего, высокими значениями 

сорбционной емкости каждого из них по нефти и нефтепродуктам. Анализируя данные, 

представленные в этой таблице можно заметить, что при постоянном соотношении 

ПА:ПУ=50:50 концентрацию третьего компонента увеличивали до 10%мас. 

Характерно, что независимо от объемной массы сорбента с увеличением концентрации 

СКН-40 в его составе до 10%масс. наблюдается закономерный рост сорбционной 

емкости по нефти и нефтепродуктам с максимумом при 5%мас. содержании 

каучукового компонента.  
Следует отметить, что и в данном случае сохраняется селективность и 

избирательность процесса сорбции нефти и нефтепродуктов в зависимости от объемной 
массы пенополимерного сорбента. В частности, максимальная сорбция нефти протекает 

на сорбентах с объемной массой, равной 25-60 кг/м
3
, для нефтяных масел – 150-250 

кг/м
3
, дизельного топлива бензина и керосина – 300-400 кг/м

3
.  
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      Таблица 1. 

         

Соотношение Объемная  Сорбционная емкость, кг/кг    

компонентов масса, Нефть Индустри- Дизельное Керосин  Автом  

смеси кг/м
3

  альное топливо   о-  

ПА:ПУ   масло    бильн  

       ый  

       бензин  

       АИ-92  

100:0  13,1 4,8 2,6 2,3  1,8  

80:20  13,7 4,7 2,6 2,7  2,0  

70:30  16,4 5,2 2,9 3,0  2,3  

60:40 25-60 19,2 5,7 3,2 3,0  2,6  

50:50  20,0 5,6 4,1 3,5  2,8  

40:60  20,6 6,0 4.5 4,2  2,9  

20:80  16,8 6,3 5,0 4,5  3,1  

0:100  15,6 6,3 5,0 4,4  2,9  

100:0  4,0 9,2 5,1 5,5  3,5  

80:20  4,2 9,8 5,8 6,3  3,5  

70:30  5,3 10,7 6,4 7,7  3,5  

60:40 150-250 6,4 11,5 6,7 7,7  4,7  

50:50  7,0 11,5 7,2 8,2  4,7  

40:60  7,5 12,2 7,7 8,2  5,0  

20:80  8,0 10,0 8,6 7,8  5,2  

0:100  8,4 10,0 8,4 7,6  5,3  

100:0  2,1 5,5 6,6 7,0  5,2  

80:20  2,3 6,0 7,6 7,7  6,0  

70:30  3,7 6,4 8,2 8,3  7,5  

60:40 300-400 3,9 6,4 10,4 11,7  8,0  

50:50  3,7 6,6 12,4 12,0  8,5  

40:60  4,0 6,5 12,6 12,3  8,5  

20:80  4,6 6,5 11,0 10,3  7,2  

0:100  5,0 6,5 10,9 10,8  6,9  
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Таблица 2. 

Влияние количества АБС-сополимера в составе пенополимерных сорбентов на основе 

смеси ПА+ПУ, объемной массы и типа сорбата на их сорбционную емкость. Время 

сорбции 3часа. Температура 298К. 
 

Наименование Объемная Соотношение компонентов смеси в составе пенополимерного сорбента,  

сорбата масса,  %масс.   
 кг/м3 48,5ПУ+48,5ПА 47,5ПУ+47,5ПА  45ПУ+45ПА 50ПУ+50ПА 
  +3,0 СКН +5,0 СКН  +10,0 СКН  

Нефть 25-60 22,6 26,8  24,3 20,0 
 150-250 7,6 8,7  7,9 7,0 

 300-400 4,9 5,7  5,0 3,7 

Индустриальн 25-60 6,9 8,1  7,6 5,6 

ое 150-250 13,1 16,2  14,3 11,5 

масло 300-400 7,0 9,5  7,8 6,6 

 25-60 4,4 6,2  5,4 4,1 

Дизельное 150-250 8,3 10,1  9,3 7.2 

топливо 300-400 13,3 15,7  14,6 12,4 

 25-60 4,0 4,8  4,5 3,5 

Керосин 150-250 8,4 10,8  9,5 8,2 

 300-400 13,4 16,6  15,4 12,0 

 25-60 3,0 3,3  2,8 2,8 

Автомобильн 150-250 5,0 6,2  5,5 4,7 

ый бензин АИ- 300-400 9,3 11,3  10,7 8,5 

92       

 

 

В процессе проведения работ по локализации и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на водной поверхности, очень важно знать по какой 
закономерности будет протекать их сорбция в зависимости о толщины сорбата. И, 
перед тем, как приступить к изучению этого вопроса нами были отобраны образцы 
пенополимерных сорбентов, в которых (согласно данным таблицы-2) установлены 
максимальные значения сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам. В 
частности, это касается сорбентов 47,5%ПА+47,5%ПУ+5%СКН-40. Причем, для нефти 

использовали сорбенты с объемной массой, равной 25-60 кг/м
3
, для индустриального 

масла – 150-250 кг/м
3
, а для дизельного топлива, керосина и автомобильного бензина 

образцы с объемной массой- 300-400 кг/м
3
.  

Возникает вполне резонный вопрос относительно того, почему для нефтепродуктов 
сорбция на образцах с большим диаметром ячеек протекает хуже, чем в случае нефти? 

Это, во-первых, связано с тем, что низкая вязкость и текучесть дизельного топлива 
позволяет легко диффундировать в более глубокие участки микропористой 

поверхности сорбента. Во-вторых, снижение сорбции на крупноячеистых структурах 

возможно связано с капиллярным эффектом и затруднением процесса удержания 
низковязкого компонента в ячейках большого размера. И, если удерживающих сил 

становится недостаточно, то сорбат просто вытекает из ячеек, что, собственно, мы и 
наблюдали в процессе взвешивания сорбента. Самые низкие значения сорбции на  
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сорбентах с объемной массой 25-60 кг/м
3
 имеют автомобильный бензин, керосин и 

дизельное топливо.  
Если проанализировать данные представленные в таблице- 3, то можно 

установить, что с увеличением температуры и толщины слоя нефти и нефтепродукта 
наблюдается тенденция к увеличению сорбционной емкости. Только в процессе 

сорбции автомобильного бензина при 323К независимо от толщины слоя 
нефтепродукта начинается обратный процесс.  

Десорбция, сопровождаемая незначительным снижением сорбционного объема. И 
в этом нет ничего удивительного, так как бензин относится к числу легко испаряемых 
нефтепродуктов в ячейках пенополимерного сорбента. Согласно полученным данным 

при низкой температуре (4
о
С) сорбционная емкость сорбентов понижается, что 

объясняется существенным ростом вязкости сорбата и замедлением скорости 
диффузионных процессов в ячеистой поверхности. Следует при этом отметить, что при 

4
о
С самая высокая сорбционная емкость сорбента обнаружено при сорбции керосина. 

Это объясняется, прежде всего, низкой вязкостью керосина при температуре 4
о
С 

(кинематическая вязкость при 4
о
С равна 0,04см

2
/сек). С увеличением температуры 

самые высокие значения сорбционной емкости сорбента установлены при сорбции 
нефти. Следует иметь в виду, что, на сорбционную емкость сорбента помимо типа 
сорбата большое влияние оказывает его плотность и вязкость. Вязкость формирует 
способность сорбата к диффузии в микропористую поверхность пенополимерного 
сорбента, а плотность влияет на величину сорбционной емкости. Так, например, если 
два различных нефтепродукта в процессе диффузии в макроструктуру пенополимера 
занимают один и тот же объем, то сорбционная емкость будет выше у той, у которой 
выше плотность.  

Характерно, что при толщине нефтяной пленки на водной поверхности в пределах 
0,2 мм сорбционная емкость сорбента приобретает самые низкие значения. Причем 

изменение температуры от 4 до 50
о
С при этой толщине нефтяной пленки не приводит к 

каким-либо существенным изменениям сорбционной емкости. Возможно, это связано с 
тем, что при минимальной толщине углеводородной пленки только весьма небольшая 
часть поверхности крошки пенополимерного сорбента принимает участие в 
сорбционных процессах. А это, в свою очередь, приводит к заметному снижению 
скорости сорбции и в целом сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам. Однако, 
увеличение толщины нефтяной пленки от 0,2 до 3,0 мм способствует существенному 
повышению поверхности контакта сорбента с сорбатом, и, как следствие, росту 
сорбционной емкости примерно в 5-9 раз. Согласно данным таблицы-3 максимальные 
значения сорбционной емкости по нефти, индустриальному маслу, дизельному 
топливу, керосину и автомобильному бензину соответственно равны – 37,3; 22,3; 22,8;  
22,5 и 12,8 кг/кг. Согласно этим данным максимальная скорость сорбции 
соответственно составляет – 0,253; 0,153; 0,197; 0,155 и 0,086 (кг/кг)/мин. 
Сопоставительный анализ показывает, что сравнительно небольшие значения 
сорбционной емкости установлены в процессе сорбции автомобильного бензина. Тут 
сказывается, в первую очередь, плотность бензина, которая является самой низкой из 

рассматриваемых сорбатов и составляет 755 кг/м
3
. Кроме того, бензин относится к 

числу легкокипящих нефтепродуктов, который улетучивается даже непосредственно в 
процессе сорбции и взвешивания.  
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Таблица 3. 

Влияние температуры среды и толщины углеводородного слоя на водной поверхности 

на  сорбционную  емкость  пенополимерных  сорбентов  со  следующим  соотношением 

полимерных компонентов в составе: 42.5%ПУ+42.5%ПА+15.0 %АБС-сополимера. 

Время сорбции 3 часа. 
 

Тип сорбата Объемная Темпера- Толщина слоя углеводорода, мм 

 масса тура, 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 

 сорбента, К      

 кг/м
3

       

Нефть 25-60 276 1,3 5,4 7,4 9,3 11,2 

  293 3,3 22,1 27,3 30,0 33,3 

  303 4,2 24,6 30,2 32,1 34,8 

  313 4,3 26,9 32,3 33,7 36,0 

  323 4,5 27,2 34,4 35,5 37,3 

Индустриальное 150-250 276 2,2 5,9 9,0 10,4 11,7 

масло  293 3,8 10,2 16,5 17,5 18,6 

  303 4,5 12,4 18,1 19,6 20,8 

  313 4,9 13,0 19,4 20,3 21,9 

  323 5,2 14,6 20,5 21,5 22,3 

Дизельное 300-400 276 3,4 7,7 9,0 10,0 11,2 

топливо  293 5,3 10,5 16,6 17,9 19,2 

  303 5,9 12,5 19,3 20,0 21,2 

  313 6,2 13,4 20,2 21,4 22,2 

  323 6,5 14,2 20,9 21,6 22,8 

Керосин 300-400 276 3,5 9,1 10,6 11,5 12,3 

  293 5,2 10,5 16,4 17,2 19,0 

  303 6,1 12,7 17,6 18,7 19,5 

  313 6,7 14,1 19,2 20,4 21,0 

  323 6,9 15,6 19,9 21,2 22,5 

Автомобильный 300-400 276 4,0 9,2 9,6 9,7 9,7 

бензин  293 5,2 9,4 10,7 11,8 12,0 

  303 5,5 9,7 12,2 12,4 12,5 

  313 6,6 10,1 12,5 12,6 12,8 

  323 6,6 10,3 12,0 11,3 11,4 

 

Экспериментально установлено, что наиболее технологически удобными в 
эксплуатации на поверхности водного пространства являются пенополимерные 
сорбенты, имеющие размер гранул в пределах 5,0 – 7,0мм.  

Одним из важных показателей сорбентов является их способность к многократной 
регенерации, которая, в конечном счете, предопределяет практическую ценность и 

эффективность применения пенополимерного сорбента. Результаты проведенных 

исследований показали, что кратность регенерации сорбентов оказывают некоторое 
влияние на их сорбционную емкость по нефти. С увеличением кратности регенерации  
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до 50 практически во всех случаях наблюдается общая тенденция к некоторому 

снижению сорбционной емкости сорбентов по нефти и нефтепродуктам. Наибольшие 

изменения сорбционной емкости имеет место при регенерации нефти. Так, например, 

после 10 кратной регенерации сорбента его сорбционная емкость по нефти снижается 

на 17,4%, по индустриальному маслу на 1,7%, дизельного топлива на 0,6%, керосина на 

0,3% и автомобильного бензина на 0,2%. Это объясняется тем, что в составе нефти 

имеется много различных механических примесей или включений, которые загрязняют 

углубленные участки ячейки сорбента. Поскольку, нефтепродукты в своем составе не 

содержат примесей, то после многократной регенерации их сорбционная емкость 

практически не претерпевает каких-либо существенных изменений.  
Таким образом, на основании проведенных исследований можно констатировать,  

что использование высокоэффективных многокомпонентных гидрофобных 

пенополимерных сорбентов, позволяет решить весьма важную экологическую 

проблему, связанную с оперативной очисткой загрязненной нефтью и 

нефтепродуктами водной поверхности. При этом, применяемые для этой цели 

полимерные сорбенты не выделяют в процессе эксплуатации какие-либо токсичные 

вещества в окружающую среду. Разработанные пенополимерные сорбенты отличаются 

высокой сорбционной емкостью по нефти и нефтепродуктам, длительной плавучестью, 

способностью к многократной регенерации и повторному использованию, что в 

совокупности позволяют рассматривать их, как весьма перспективные материалы для 

практического использования при проведении комплекса работ по очистке водной 

поверхности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Калимуллин А.А., Хасанов И. Ю., Каримов Р.Ф. - Нефтяное хозяйство.- 2002. - №4.-
С.13- 16.  
2. Каменщиков Ф.А., Богомольский Е.И. Нефтяные сорбенты. - Москва-Ижевск, 
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. — 268 с.  
3.Аренс В.Ж., Саушкин А.З., Гридин О.М., Гридин А.О. Очистка окружающей среды 
от углеводородных загрязнений. - Москва, РАЕН. Интербук, - 1999. - 216с.  
4.Аренс В.Ж., Гридин О.М., Яншин А.Л. - Экология и промышленность России.-
1999.-№9.-С.33-36.  
5. Мерициди И.А., Бороденко Д.В., Савелов С.В. - Территория нефтегаз 2005. - №2. — 
с. 10-13.  
6. Темирханов А.Д., Темердашев З.А., Шпигун О.Л. - Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе. - 2005. - №2. - С.16-19.  
7. Kakhramanov N.T. - In: International Simposium, Natural Cataclysms and Global  
Problems of the Modern Civilization - Baku, International Academy of Science, 24-27 
September. - 2007. - p.579-582.  
8. Кахраманлы Ю.Н. Пенополимерные нефтяные сорбенты. Экологические проблемы и 
их решения. – Баку, Элм, - 2012. - 305с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

HIGH-EFFECTIVE SORBENTS FOR PURIFICATION OF BASINS FROM OIL AND 

OIL-PRODUCTS 
1
R.Sh.Gadzhiyeva, R.V. Gurbanova, 

2
N.T.Kakhramanov, 

1
Yu.N.Kakhramanly, A.G. 

Gurbanova 
1Azerbaijan State University of Oil and Industry (Baku) 

2Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National Academy of Sciences (Sumgait) 
najaf1946@rambler.ru 

 

 

It has been considered the influence of ratio of components in composition of foam polymer sorbent, 
volume mass (apparent density), regeneration ratio, temperature of environment on their sorption 

capacity on oil and oil-products (petroleum oil, diesel fuel, kerosene, petrol). It has been shown that 
the sorption process proceeds with high selectivity. In this case, a diameter of cells shows an essential 

influence on maximal sorption capacity of foam polymer sorbents depending on type of the oil-
product.  
Key words: sorption capacity, regeneration, foam polymer, volume mass, sorption, cell 
 

 

SULARIN NEFT VƏ NEFT MƏHSULARINDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN YÜKSƏK 
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Köpüklənmiş sorbentin tərkibindəki komponentlərin nisbətinin, penopolimer sorbentlərin həcmi 

kütləsinin, regenerasiya coxluğunun, ətraf mühit temperaturunun neft və neft məhsullarına ( neft 
yağı, dizel yanacağı, kerosin, benzin) məhsularına görə sorbsiya həciminə təsirinə baxılmışdır. 

Burada prosesin yüksək selektivliyi göstərilmişdir. Belə ki, penopolimer sorbentlərdə özeklərin 
diametri neft məhsullarının növündən aslı olaraq onların yüksək sorbsiya tutumuna təsir göstərir. 
 

Açar sözlər: Sorbsiya həcmi, regenerasiya, köpüklənmiş, həcmi kütlə, özək. 
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XANƏGAH YANAR ŞİSTİNİN PİROLİZİNDƏN ALINAN DİSTİLLATIN 

HİDROKREKİNQİ 
 

S.Ə. Məmmədxanova, E.Ə. Cəbrayılzadə 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
elnur.cebrayilzade@mail.ru 

 

Bu məqalədə əsas məqsəd labaratoriya şəraitində və sənaye miqyasında həyata keçirilən 
proseslərin müqayisəli analizi nəticəsində şist qatranının hidrokrekinqi prosesinin optimal texnoloji 
parametrlərinin təyin edilməsidir. 
 

Açar sözlər: hidrokrekinq prosesi, yanar şist, hidrogen sulfid, bifunksional katalizator, olefin  
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GİRİŞ 
 

Müasir tələblərə cavab verən mühərrik yanacaqları istehsalı katalitik proseslərin tətbiqi 

olmadan mümkün deyil. Bu proseslər sırasına katalitik krekinq, katalitik riforminq, 

hidrotəmizləmə, alkilləşmə və izomerləşmə prosesləri ilə yanaşı nisbətən yeni, lakin sürətlə 

inkişaf edən hidrokrekinq prosesi daxildir. Hidrokrekinq prosesi katalitik krekinq prosesinin 

bir variantıdır. Proses aktiv katalizator iştirakı ilə, lakin katalitik krekinqdən fərqli olaraq 

hidrogen mühitində, bir qayda olaraq yüksək təzyiqdə və nisbətən aşağı temperaturda həyata 

keçirilir. Prosesin şəraitindən asılı olaraq, xüsusi ilə yüksək təzyiqlərdə, eyni xammaldan 

(adətən vakuum distillatlarından) izopentandan dizel yanacağı komponentlərinə qədər 

müxtəlif məhsullar alınması mümkündür. Alınan benzin fraksiyaları adətən, yüksək oktan 

ədədli yüngül və riforminq prosesi üçün xammal kimi istifadə edilən ağır hissələrə bölünür. 

Hidrokrekinq prosesindən müxtəlif növ yanacaqlar istehsalı və neft – kimya prosesləri üçün 

xammal istehsalından əlavə, həmçinin yüksək parafinli xammaldan özlülük indeksi 140 – a 

qədər olan yağlar istehsalında istifadə edilir. Bu, yüksək özlülük indeksli yağlar istehsalının 

yeni və perspektiv istiqamətlərindəndir. İstismar çevikliyinin böyük olması – müxtəlif 

xammallardan böyük çıxımlarla həm açıq həm də tutqun rəngli neft məhsulları alınmasının 

mümkünlüyü bu prosesi müasir neft emalı zavodlarının aparıcı prosesi sıralarına çıxarmışdır. 
 

Tədqiqatın məqsədi laboratoriya şəraitində həyata keçirilən hidrokrekinq prosesi 

üçün xammal və katalizatorun seçilməsi, alınmış nəticələr əsasında sənaye hidrokrekinq 

prosesi üçün texnoloji sxemin, texnoloji rejimin və avadanlığın seçilməsi, qurğunun maddi və 
istilik balansının tərtibidir 
 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ 
 

Hidrokrekinq prosesi üçün xammal kimi Azərbaycan Xanəgah yanar şistinin 
pirolizindən alınan distillat məhsulundan istifadə edilmişdir. Katalizator qismində isə Gəncə 

“Giltorpaq İstehsalat Birliyinin” alüminium istehsalatının tullantı məhsulu olan şlamdan 
istifadə edilmişdir. Katalizatorun kimtəvi tərkibi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 
 

Katalizatorun rentgenostruktur analizi aparılmış və əsasən alüminium, silisium və dəmir 
oksidlərindən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir. Katalizatorun rentgenostuktur analizi 
aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. 
 

Cədvəl 1. 
 

Katalizatorun komponent tərkibi 
 

Komponent Miqdarı, % 

SiO2 84 

Al2O3 10 

Fe2O3 5,4 

K2O 0,4 

Na2O 0,2  
Katalizatorun rentgenostruktur analizi aparılmış və əsasən alüminium, silisium və 

dəmir oksidlərindən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir. Katalizatorun rentgenostuktur analizi 
aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir.  
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Şəkil 1. Katalizatorun rentgenostruktur analizi 
 

Sıxlığı 3960 kq/m
3
 olan katalizatorun məsaməli struktur və xassələri “Gemini 2375 V 

5.01” cihazında tədqiq edilmişdir. Əldə olunan nəticələr aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 
 

Cədvəl 2. 
 

Katalizatorun məsaməli strukturu və səth xassələri 
 

Parametrlər Göstəricilər 

Xüsusi səthinin sahəsi, m
2
/q 69.87 

Bir nöqtəli BET sahəsi, m
2
/q 69.05 

Ləngmür xüsusi sahəsi, m
2
/q 94.91 

Mikroməsamələrin həcmi, sm
3
/q 0.0099 

Mikroməsamələrin səthi, m
2
/q 22.22 

Məsamələrin ümumi həcmi, sm
3
/q 0.1376 

 

 

Laboratoriya təcrübəsi aşağıdakı kimi aparılmışdır. Hidrokrekinq xammalı və 
katalizator müəyyən edilmiş miqdarlarda reaktora yerləşdirilir və qapağı qapadılır. Sonra 

sistemə lazım olan təzyiqdə hidrogen verilir. Reaktor sobaya yerləşdirilir, sobada 
temperatur və təzyiq uyğun olaraq “Meter” markalı rəqəmli tənzimləyici və “REVA” 

markalı manometrlə ölçülür. 
 

NƏTICƏLƏR 
 

Hidrokrekinq prosesində əldə edilmiş maye reaksiya məhsulları fraksiyalara ayrılmış 
və keyfiyyət göstəriciləri təyin edilmişdir. 
 

Benzin fraksiyası. Benzin fraksiyası C5 – 85 
0
C və 85 – 165 

0
C olan iki fraksiyaya 

bölünmüş və xassələri təyin edilmişdir.Aşağıdakı cədvəldə benzin fraksiyasının xassələri 
göstərilmişdir. 
 

Kerosin fraksiyası. Kerosin fraksiyasının tərkibindəki aromatik karbohidrogenlərin 

miqdarı, kristallaşma başlanğıc temperaturu, sıxlığı, kükürdün miqdarı, 20 və 40 
0
C – də 

özlülükləri, yanma istiliyi və yod ədədi təyin edilmişdir. 
 

Dizel yanacağı. Dizel yanacağı fraksiyasının tərkibindəki aromatik karbohidrogenlərin 

miqdarı, bulanma temperaturu, donma temperaturu, sıxlığı, kükürdün miqdarı, 20 və 40 
0
C – 

də özlülükləri və faktiki qatranların miqdarı təyin edilmişdir.  
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Azərbaycanın Xanəgah yanar şistinin pirolizinən alınan distillatın laboratoriya 
şəraitində hidrokrekinqi prosesi nəticəsində maye və qaz məhsullar əldə edilmiş və əsas fiziki  
– kimyəvi xassələri təyin edilmişdir.Proses nəticəsində əldə edilmiş məhsulların keyfiyyət 

göstəriciləri uyğun əmtəəlik məhsullara olan tələbatlara uyğunluğu müəyyən edilmişdir. 
Laboratoriya qurğusunda əldə edilmiş təcrübi dəlillər əsasında xammalı şist qatranı, yeni 

katalizatorlu sənaye hidrokrekinq qurğusunun texnoloji sxemi seçilmiş və izahı verilmişdir. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
 

1. International Journal of Hydrogen Energy , Analysis of thermodynamic processes 
involving hydrogen August 2008, Pages 4413-4418  

2. V.M.Abbasov, E.Ş.Abdullayev, S.Ə.Məmmədxanova, M.M.Abbasov, C.İ.Musayev, 
Y.C.Ağazadə, Z.Z.Ağamalıyev, F.Ə.Əmirov, Neft məhsullarının təmizlənmə 
texnologiyası, Bakı 2015, S. 68-79  

3. Journal of the Energy Institute, Magdalena Majka, Grzegorz Tomaszewicz, Experimental 
study on the coal tar hydrocracking process over different catalysts, December 2018, Pages 
1164-1176  

4. Journal of Catalysis, Ki-DukKim, Yong-KulLee, Active phase of dispersed MoS2 catalysts 
for slurry phase hydrocracking of vacuum residue, 2019, Pages 111-121  

5. Fuel, Guillermo Félix, Jorge Ancheyta, Sensitivity analysis of kinetic parameters for heavy 
oil hydrocracking, 2019, Pages 836-844  

6. Catalysis Today, K.A.Nadeina, M.O.Kazakov, A.A. Kovalskaya, V.V. Danilevich, Guard 
bed catalysts for silicon removal during hydrotreating of middle distillates, 2018  

7. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Dongwook Lim, Jaeyong Jang, Taewoo Kim, 
Sang Eun Shim, Sung-Hyeon Baeck, Selective hydrodealkylation of C9+ aromatics to 
benzene, toluene, and xylenes (BTX) over a Pt/H-ZSM-5 catalyst, 2015, Pages 147-151  

8. Catalysis Today, Hong Nie, Huifeng Li, Qinghe Yang, Dadong Li, Effect of structure and 
stability of active phase on catalytic performance of hydrotreating catalysts, 2018, Pages 
13-20 

 

 

HYDROCRACKING OF THE DISTILLATE FROM THE 

PYROLYSIS OF THE KHANAGAH BURNING SCHIST 
 

S.A.Mammadkhanova, E.A.Jabrayilzadeh 

elnur.cebrayilzade@mail.ru 

 
The main purpose of this article is to determine the optimal technological parameters of the 

hydrocarbon process of schist resin as a result of a comparative analysis of processes in laboratory and 

industrial processes. 
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ГИДРОКРЕКИНГ ДИСТИЛЯТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПИРОЛИЗЕ 
ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ « ХАНЯГАХ» 

 

С.А.Маммедханова, Э.А.Джабраилзаде 

elnur.cebrayilzade@mail.ru 

 

Основной целью данной статьи является определение оптимальных 
технологических параметров углеводородного процесса из сланцевой смолы в 

результате сравнительного анализа процессов в лабораторных и промышленных 
процессах. 
 

Ключевые слова: Гидрокрекинг процесс, сланец, сероводород, олефин, 
бифункциональный катализатор 
 
 

 

УДК 661.715.3  
ВЛИЯНИЕ ДЕАРОМАТИЗАЦИИ СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС 

ПИРОЛИЗА Бабаев А.И, Мамедов З.A., Гаджиева С.Р., 

Мамедова Л.З.,  
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

Кафедра Нефтехимическая технология и промышленная экология  
E-mail: abulfaz47@mail.ru 

 

Известно, что существующие на сегодняшний день установки пиролиза для получения этилена 

и пропилена с производительностью по сырью 300000 т/год постоянно реконструируются и 

совершенствуются [1]. В качестве сырья на этих установках используются фракции 

насыщенных газов С2-С4, а также широкий ассортимент бензиновой, керосиновой и более 

тяжелых фракций первичной дистилляции нефти. Как правило, в жидких нефтепродуктах 

содержится достаточное количество ароматических углеводородов, которые практически не 

принимают участия в процессе пиролиза при получении этилена и пропилена. Следовательно, 

присутствие в составе сырья ароматических соединений, в зоне высоких температур, 

становится причиной закоксованности аппаратуры, следовательно, отрицательно сказывается 

на производительности процесса, одновременно способствуя возникновению дополнительных 

энергозатрат. Также при этом возрастает выход побочных продуктов, переработка которых 

связана с определенными трудностями. С этой точки зрения деароматизация жидкого 

пиролизного сырья сможет повысить экономичность процесса.  
Ключевые слова: пиролиз, деароматизация, газообразование, жидкие продукты 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Основная реакция пиролиза, особенно в случае использования в качестве сырья 

нефтяных фракций, крекинг углеводородной цепи с образованием олефинов и 

парафинов. Ее первичные продукты могут претерпевать дальнейшее расщепление 

(вторичный крекинг) с получением, в конечном итоге, смеси легких углеводородов, 

богатых олефинами. Дегидрирование соответствующих олефинов приводит к 

образованию ацетилена и его производных, а также бутадиена и других диеновых 

углеводородов, обладающих высокой реакционной способностью. Последние в 

условиях пиролиза вступают в реакции циклизации или Дильса Альдера. При 

дегидрировании из циклоолефинов получаются арены, в частности бензол и его 

производные, являющиеся, в свою очередь, предшественниками полициклических 

углеводородов и кокса [2-6].  
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Как известно, отрыв атома водорода от третичного атома углерода происходит легче, 
чем от вторичного и тем более первичного атома. В общем случае выход целевого 
продукта увеличивается с ростом содержания парафинов в сырье, то есть зависит и от 
химического состава сырья. Термическая стабильность углеводородов возрастает в 
ряду парафины < нафтены < арены и уменьшается с ростом длины цепи. 
Термодинамика и кинетика процесса диктуют целесообразность проведения пиролиза 
для данного вида сырья с минимальным количеством ароматических 
углеводородов.Известно,что для снижения содержания ароматических соединений в 
нефтяных фракциях применяются различные гидрогенизационные процессы. К ним 
относятся гидроочистка, гидрооблагораживание, гидродеароматизация. Указанные 
процессы проводятся с использованием сульфидных Ni-Mo и Co-Mo катализаторов. 
Процессы проводятся в проточной системе при температурах 350-450°С и скорости 

подачи сырья 1-3 ч
- 1

, при давлении водорода, как правило, до 50 атм.Основные 

реакции, протекающие в реакторе таких процессов – гидрирование ненасыщенных, в 
том числе ароматических соединений. 

 

ЭКСПРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание ароматических углеводородов в бензине составляет 10% мас/, такое 

количество является нежелательным при пиролизе, так как они способны более сильно 

адсорбироваться на специально подобранных адсорбентах, чем парафиновые и 

нафтеновые углеводороды. Для снижения в составе сырья ароматических 

углеводородов нами использован адсорбционный метод и отработан способ 

деароматизации топлива на опытной установке в лабораторных условиях.  
Известно, что оптимальным адсорбентом, способным обеспечить выделение из 
нефтяных продуктов ароматических углеводородов является силикагель КСК–2, как 
имеющей наибольшую емкость по аренам [12]. Характеристика силикагеля КСК-2 

такова: средний радиус пор 7 нм; насыпной удельный вес 2,24 г/см
3
, объем пор 1,19 

см
3
/г. Преимущественная адсорбция ароматических углеводородов на силикагеле 

объясняется образованием π-комплексов между ароматическими углеводородами – 
электронодо-норной молекулой и силикагелем – электроноакцепторным и 
протонодонорным адсорбентом.  
Ниже представлены показатели фракционного и группового состава подвергнутой 

пиролизу бензиновой фракции первичной переработки: удельный вес при 20
о
С – 0,690 

г/см
3
; начало кипения - 32

о
С; 10% - 52

о
С; 50% - 81

о
С; конец кипения - 170

о
С. 

Содержание парафиновых углеводородов 32,6% масс; изопарафиновых – 33,7% масс; 
нафтеновых - 23,7% масс.  
Процессы термического пиролиза бензиновой фракции первичной переработки, 
деароматизированной в различной степени, были исследованы в условиях близких к 
режимам пиролиза, применяемым на ЭП-300. Процесс пиролиза бензиновой фракции 
первичной переработки и продуктов ее деароматизации был проведен в пределах 

температур 800-840
о
С, изучено изменение состава и выхода газов и жидких продуктов 

(легких и тяжелых смол пиролиза), в зависимости от степени деароматизации сырья.  
В табл.1-3 представлены данные процессов пиролиза, полученные при одинаковых 

режимных условиях, с изменением лишь температуры, при времени контакта 0,5 сек и 

массовом соотношении водяного пара к бензину – 0,5:1. Здесь иллюстрируются 
результаты термического пиролиза бензиновой фракции с различным содержанием 

ароматических углеводородов. Как следует из таблиц, при повышении температуры  

 

73 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

пиролиза с 800 до 840°С значительно возрастает степень газообразования. При этом 

возникает возможность определения степени газообразования для каждого вида сырья, 

подвергаемого пиролизу. Как видно, с углублением процесса деароматизации степень 

газообразования увеличивается, выход же жидких продуктов пиролиза уменьшается, 

причиной чего является уменьшение содержания ароматических углеводородов в 

составе сырья. Так как ароматические углеводороды (ароматическое ядро) очень 

устойчивы к термическому разложению в условиях пиролиза, не принимая 

практического участия в процессе газообразования, они способны оставаться в составе 

жидких продуктов, как в исходном состоянии, так и в виде различных производных.  
Как видно из таблиц, с углублением процесса деароматизации в составе жидких 
продуктов пиролиза увеличивается количество неароматических углеводородов С5-С8,  
а также ∑C9, содержание же ароматических углеводородов С6-С8, уменьшается. 

Выходы ∑C9 и тяжелой смолы пиролиза непосредственно зависят от содержания 
ароматических углеводородов, т.е., чем больше ароматических углеводородов в составе 

сырья, тем больше их в продуктах реакции. 

 

Таблица 1 

Пиролиз исходной и деароматизированной в разной степени бензиновой фракции  
(Температура 800°С, время контакта - 0,5 сек., соотношение  водяной пар: бензин= 0,5:1) 

  Бензиновая фракция  

Состав продуктов пиролиза Содержание ароматических углеводородов, в % 

 2.0 4.0 8.0 10.0 

H2 1.1 1.0 0.9 0.8 
     

CO 0.1 0.1 0.1 0.1 

CO2 0.1 0.1 0.1 0.1 

CH4 13.8 13.1 12.9 12.3 

C2H6 2.7 2.5 2.4 2.3 

C2H4 24.6 23.8 22.7 21.2 

C3H8 0.6 0.6 0.7 0.8 

C3H6 14.3 13.5 13.3 12.5 

C2H2 0.3 0.25 0.2 0.2 

C3H4 0.4 0.3 0.3 0.3 

C4H6 6.8 6.7 6.6 6.5 

C4 7.8 7.7 7.5 7.2 

Легкая смола 25.3 27.5 29.0 31.4 

Тяжелая смола 2.1 2.7 3.5 4.1 

Кокс 0.1 0.15 0.2 0.25 

Газообразование 72.5 69.7 67.3 63.7 

Расход сырья на 1тонну C2H4 и C3H6 2.490 2.681 2.780 2.967 
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Таблица 2 

Пиролиз исходной и деароматизированной в разной степени бензиновой фракции  
(Температура 825°С, время контакта - 0,5 сек., соотношение  водяной пар: бензин= 0,5:1) 

     Бензиновая фракция   

Состав продуктов пиролиза  Содержание ароматических   

     углеводородов, в %   

  2.0  4.0 8.0   10.0  

H2 1.4  1.3 1.2   1.1  

CO 0.2  0.2 0.2   0.2  

CO2 0.1  0.1 0.1   0.1  

CH4 16.8  16.0 15.7   14.0  

C2H6 1.7  1.6 1.5   1.4  

C2H4 28.9  27.7 26.1   24.0  

C3H8 0.6  0.6 0.7   0.7  

C3H6 15.6  15.2 15.0   13.6  

C2H2 0.3  0.3 0.3   0.3  

C3H4 0.3  0.3 0.4   0.4  

C4H6 4.6  4.5 4.4   4.1  
           

Легкая смола 22.7  23.8 24.5   28.6  

Тяжелая смола 2.4  3.0 4.0   4.6  
           

Кокс 0.1  0.15 0.2   0.2  

Газообразование 74.8  73.1 71.3   66.6  

Расход сырья на 1тонну C2H4 и C3H6 2.250  2.330 2.430   2.668  

         Таблица 3 

Пиролиз исходной и деароматизированной в разной степени бензиновой фракции 

     Бензиновая фракция   

Состав продуктов пиролиза  Содержание ароматических углеводородов, в % 

  2.0  4.0 8.0   10.0  

H2  1.4   1.3 1.2   1.2  

CO  0.2   0.2 0.2   0.2  

CO2  0.1   0.1 0.1   0.1  

CH4  17.4   16.5 15.7   15.3  

C2H6  2.9   2.7 2.5   2.2  

C2H4  31.9   30.6 28.8   27.8  

C3H8  0.7   0.6 0.5   0.4  

C3H6  15.6   15.2 15.0   14.8  

C2H2  0.3   0.3 0.3   0.4  

C3H4  0.3   0.3 0.4   0.5  

C4H6  4.5   4.4 4.2   4.0  

C4  5.6   5.4 5.2   5.0  

Легкая смола  18.5   20.3 21.0   22.0  

Тяжелая смола  3.5   4.0 4.8   5.5  

Кокс  0.1   0.15 0.25   0.3  

Газообразование  78.0   75.6 74.2   72.2  

Расход сырья на 1тонну C2H4 и C3H6  2.250   2.330 2.430   2.668  
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Изменение состава бензина оказывает существенное влияние на состав полученных в 
результате пиролиза жидких продуктов (табл.4).  

Таблица 4 

Состав жидких продуктов, образованных в результате пиролиза исходной и деарома- 

тизированной в различной степени бензиновой фракции при разных температурах 

Состав жидких Содержание ароматических углеводородов в бензине, % 
 

продуктов пиролиза 

        

2.0  4.0 8.0 10.0 
 

1 2  3 4 5 
 

  Температура 800°С    
 

∑C5 19.7  18.7 16.7 14.6 
 

∑C6 14.2  13.6 12.1 11.7 
 

Бензол 23.4  23.8 25.0 25.8 
 

Толуол 14.2  14.7 16.2 16.9 
 

∑C7 неаромат. у/в 6.2  6.0 5.6 5.1 
 

Ксилолы 4.2  4.4 5.0 5.3 
 

Этилбензол 0.7  0.9 1.1 1.2 
 

Стирол 2.1  2.2 2.4 2.8 
 

∑C8 неаромат. у/в 4.5  4.0 3.5 3.1 
 

∑C9 10.8  11.7 12.4 13.5 
 

         

Плотность, г/см
3
 0.816  0.827 0.837 0.843 

 

  Температура 825°С    
 

        

∑C5 19.4  17.4 16.2  15.2 
 

∑C6 8.2   7.9 7.1  6.7 
 

Бензол 25.8   26.7 28.3  29.0 
 

        

1 2   3 4  5 
 

Толуол 18.1   18.5 18.7  19.0 
 

∑C7 неаромат. у/в 4.1   3.8 3.5  3.0 
 

Ксилолы 5.7   5.8 6.0  6.3 
 

Этилбензол 0.6   0.8 1.1  1.1 
 

Стирол 3.4   3.6 3.8  4.0 
 

        

∑C8 неаромат. у/в 2.5   2.1 1.5  1.3 
 

∑C9 12.2   13.4 13.8  14.4 
 

Плотность, г/см
3

 0.836   0.843 0.850  0.866 
 

  Температура 840°С    
 

∑C5 18.6  17.4 15.2  14.0 
 

∑C6 8.0   7.8 7.1  5.7 
 

Бензол 26.8   27.1 28.5  30.3 
 

Толуол 18.5   18.6 19.2  20.6 
 

∑C7 неаромат. у/в 5.3   5.1 4.0  2.8 
 

Ксилолы 5.1   5.3 5.7  6.0 
 

Этилбензол 0.5   0.7 0.9  1.0 
 

Стирол 2.7   3.0 3.2  3.3 
 

∑C8 неаромат. у/в 1.8   1.6 1.4  1.0 
 

∑C9 12.7   13.4 14.8  15.3 
 

Плотность, г/см
3
 0.845   0.853 0.864  0.880 
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Таблица 5 

Пиролиз исходной и деароматизированной в различной степени бензиновой фракции 

(Температура 840°С, время контакта - 0,3 сек., соотношение  водяной пар: бензин= 1:1) 

  Бензиновая фракция  

Состав продуктов пиролиза Содержание ароматических углеводородов, в 

   %  

 2.0 4.0 8.0 10.0 

H2 1.6 1.5 1.4 1.3 

CO 0.2 0.2 0.2 0.2 

CO2 0.1 0.1 0.1 0,1 

CH4 17.9 16.8 16.0 15.6 
     

C2H6 3.1 2.9 2.7 2.4 

C2H4 33.2 32.3 30.8 29.0 

C3H8 0.8 0.7 0.6 0.5 

C3H6 15.0 14.5 14.2 14.1 

C2H2 0.2 0.3 0.3 0.4 

C3H4 0.3 0.4 0.5 0.7 

C4H6 5.8 5.6 5.4 5.2 

C4 3.8 4.0 4.2 4.4 

Легкая смола 16.0 18.1 20.4 20.7 

Тяжелая смола 1.9 2.5 3.0 3.6 

Кокс 0.1 0.1 0.2 0.2 

Газообразование 82.0 79.3 76.4 73.7 

Расход сырья на 1тонну C2H4 и C3H6 2.053 2.096 2.174 2.272 

 

Таблица 6 

Состав жидких продуктов, образованных в результате пиролиза исходной и 

деароматизированной в различной степени бензиновой фракции 

(Температура 840°С, время контакта 0,3 сек. и соотношение водяной пар: бензин = 1:1) 

Состав жидких Содержание ароматических углеводородов в бензине, % 
 

продуктов пиролиза 

    
 

2.0 4.0 8.0 10.0 
 

∑C5 17.0 18.1 19.6 20.7 
 

∑C6 11.2 12.2 12.9 14.0 
 

Бензол 26.3 25.6 24.1 23.2 
 

Толуол 16.2 15.2 14.3 13.4 
 

∑C7 неаромат. у/в 4.5 5.5 6.2 7.1 
 

Ксилолы 5.1 4.8 4.3 3.9 
 

Этилбензол 0.8 0.7 0.6 0.4 
 

Стирол 2.0 1.8 1.6 1.4 
 

∑C8 неаромат. у/в 1.8 2.1 2.6 3.0 
 

∑C9 15.1 14.0 13.8 12.9 
 

Плотность, г/см
3
 0.835 0.828 0.823 0.817 

 

 

Нами изучено влияние времени контакта и соотношения водяного пара к бензину в 
условиях пиролиза на выход газов, жидких продуктов и кокса. Все виды исследуемого  
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сырья были подвергнуты пиролизу при температуре 840
о
С, времени контакта 0,3 сек., 

массовом соотношении водяного пара к бензину - 1:1. Полученные результаты 
приведены в табл.5, 6. 
 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Сравнение полученных данных показывает, что уменьшение времени контакта от 0,5 

до 0,3 сек. и увеличение в два раза количества подаваемого в зону пиролиза водяного 

пара приводит к уменьшению выходов тяжелой и легкой смолы пиролиза 54-65% масс. 

9-10% масс. соответственно, одновременно происходит увеличение и газообразования. 

Помимо этого, в составе образующихся в процессе газов фиксируется увеличение 

выхода этилена, а также существенное уменьшение доли ацетилена и метилацетилена. 

Причиной подобных изменений может служить высокое парциальное давление 

водяных паров, препятствующее реакциям конденсации и дегидрирования.  
Таким образом, ароматические и конденсированные тяжелые углеводороды в условиях 

пиролиза способствуют ускорению процессов коксообразования, уменьшению 
производительности пиролизной печи, увеличению образования жидких продуктов 

пиролиза и, следовательно, становится очевидной целесообразность процесса 
деароматизации сырья. 
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THE EFFECT OF FEED DEAROMATIZATION ON THE PYROLYSIS PROCESS 

 

Babayev A.I, Mamedov Z.A., Haciyev S.P, Mamedova L.Z. 
SOCAR 

 

The effect of the aromatic compounds contained in the raw material used in the pyrolysis process on 
the production of targeted products has been studied. Laboratory experiments were carried out in 
accordance with the technological parameters of the EP-300 production, experiments were carried out 

in various reaction times, hydrocarbon / water vapor ratio.  
The results show that as the amount of aromatic hydrocarbons decreases, the amount of gas reactions 

in the pyrolysis products increases and the amount of hydrocarbons decreases. As can be seen from the 

presented tables, the amount of non-aromatic C5-C6 and ΣC9 fractions in the pyrolysis product taken 
as the amount of benzene decreases in the content of initial feed. The heavy pyrolysis and ΣC9 

emissions are in direct ratio with the amount of benzene contained in the raw material. The results 
show that the reduction of the contact time from 0.5 to 0.3 seconds and doubling the amount of water 

vapor given to the reaction environment causes reduction of the heavy pyrolysis residue by 54-65%, 
light pyrolysis by 9-10%, and the increase of the gas fraction ethylene yield.  
Taking into account the results, as well as the premature coking in the heaters, it is obvious that the 
production of aromatic compounds from the feed is effective. 

 

Keywords: pyrolysis, dearomatization, gas formation, pyrolysis liquid products 

 

XAMMALIN TƏRKİBİNDƏ OLAN AROMATİK BİRLƏŞMƏLƏRİN PİROLİZ 

PROSESİNƏ TƏSİRİ 

Babayev A.İ., Mamedov Z.A., Hacıyev S.P., Məmmədova L.Z. 
SOCAR 

 

İlkin emal benzini aromatik birləşmələrdən təmizləndikdən sonra EP-300 istehsalatının texnoloji 
prosesin parametrlərinə yaxın şəraitdə müxtəlif temperatur və su buxarı karbohidrogen nisbətlərində 

pirolizə uğradaraq xammalın tərkibində olan qalıq benzolun miqdarının alınana məhsulun tərkibinə 
göstərdiyi təsir öyrənilmişdir.  
Alınan nəticələr göstərir ki, aromatik karbohidrogenlərin miqdarı azaldıqca piroliz məhsullarında qaz 
reaksiyalarının miqdarı artır, maye karbohidrogenlərin miqdarı azalır. Təqdim olunan cədvəllərdən 

göründüyü kimi ilkin hammalda benzolun miqdarı azaldıqca alınan piroliz məhsulunun tərkibində 
qeyri-aromatik C5-C6 və ∑C9 fraksiyaların miqdarı artır. Ağır piroli qətranının və ∑C9 çıxımı 

xammalın tərkibində olan benzolun miqdarı ilə düz mütanasiblik təşkil edir. Alınan nəticələr göstərir 
ki, kontakt müddətinin 0.5-dən 0.3 saniyəyə azaldılması və reaksiya mühitinə verilən su buxarının 

miqdarını 2 dəfə artırılması ağır piroliz qətranının 54-65%, yüngül piroliz qətranının 9-10% 
çıxımlarının azalmasına, qaz fraksiyasının etilenin çıxımının artırılmasına şərait yaranır.  
Alınan nəticələr sobaların kokslaşmasında nəzərə almaqla xammalın tərkibindən aromatik 
birləşmələrin çıxarılmasının səmərəli olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: piroliz, aromatsızlaşdırma, qaz əmələ gəlmə, pirolizin maye məhsulları  
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THE SYNTHESIS OF NITROGEN CONTAINING DERIVATIVES OF OIL ACIDS AND THEIR 

APPLICATION AS THE CORROSION INHIBITORS 
 

N.A. Mammadova, E.A. Khudiyev, R. F. Valizadeh 
 

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku 

n.a.mamedova@inbox.ru 

 

In this article it is demonstrated how the etherization reaction of petroleum acid with 

allyl alcohol was carried out in the presence of piperidine hyposulfate which is an ionic liquid 

catalyst, and the allyl ether of petroleum acid was produced. Some physico-chemical 

indicators and structure of the ether have been registered by using modern methods. The 

produced unsaturated ether has been nitrated in the presence of an initiator. The complexes of 

synthesized nitropropyl naphtenate with monoethanolamine and diethanolamine in 50% 

solution of isopropyl alcohol were produced and their effects to corrosion rate were studied in 

3 different concentrations. It was determined that in CO2 condition the protection effects of 

nitrated petroleum acid complex with monoethanolamine in 200 and 300 ppm concentrations 

are 81% and 98.9%, respectively, thus it can be used as a corrosion inhibitor. 
 

Key words: oil acid, allyl alcohol, nitropropylnaphtenate, inhibitor, monoethanolamine, 
diethanolamine 

 

INTRODUCTION 
 

In modern day, corrosion is one of the relavent problems throughout the world. 

Considering that the Republic of Azerbaijan is an oil country and the industry based on oil 

refinery and oil-chemistry is progressing day-by-day, the investigations about the corrosion 

control have been given a large place in the oil-chemistry sector. The corrosion problem 

causes significant economic losses in various industry fields, especially the extraction and 

transportation of oil and gas. The damages done by corrosion on the pipe walls often results in 

the out-of-service pipelines of oil and gas, which follows the loss of products, the 

contamination of environment and ecology. Although important steps have been taken in the 

study of carbon dioxide corrosion in oil and gas industry, there are still some unsolved 

problems about the corrosion control. One of the most effective ways to combat CO2 

corrosion is the use of inhibitors. The variety of inhibitors is not so numerous for this kind of 

corrosion. Still this is always the head method for the protection of oil extraction and refinery 

industries. The fact that corrosion has many branches makes it hard for it to be solved once 

and for all. And that’s why the scientists pay special attention for the corrosion inhibitors to 

be functional at maximum applications [ 1]. 
 

Every year, conferences take place worldwide about solving this problem. The most 
important among these is the “Safer world through better corrosion control” conference by the 

European Corrosion Congress – the EUROCORR. In this conference many discussions and 
conclusions have been put forward [ 2]. 

 

Among the methods applied for corrosion control in large scale, the use of inhibitors is not 
only the simplest and most successful, but also the economically feasible one. The inhibitors 

which are used for the effective CO2 corrosion control the most are nitrous compounds, 
including amines, amides, imidazolines and tetra ammomium salts [ 3, 4]. The preference of  
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this method is that once applying inhibitors on the already existing industrial objects, 

replacing the prosseses and machinery with the new ones will be unnecessary. This is why 

finding new inhibitors, learning their application conditions and influence mechanisms attract 

the investigators’ attentions. Although currently many inhibitors are known to science [ 5-10], 

new generation of polyfunctional inhibitors having the large variety of raw material sources 

are being searched. In this article, the allyl ether of natural petroleum acid has been 

synthesized and nitrated, the resulting monoethanolamine and diethanolamine complexes have 

been suggested as corrosion inhibitors for their properties. 
 

The synthesis has been carried out with etherization of natural petroleum acid in the 
presence of piperidine hyposulfate with allyl alcohol and ionic liquid catalyst in 5 hours. 

During the research the initial raw materials have been treated in the vacuum, and their 

phsico-chemical indicators have been determined and shown in table-1: 
 

Table 1. 
 

Table 1. The physicochemical properties of initial raw materials and produced ether 

Indicators Oil acid Allyl alcohol Allyl ether of oil acid 
 

Boiling Temperature .
0
С 

110-220 129/ 305–465/ 
 

/
6,65∙10

-4
 МPа 6,65∙10

-4
 МPа 6,65∙10

-4
 МPа  

 
 

    
 

n 
20

D 1,4765 1.4132 1,457 
 

    
 

d 4
20

 0.9600 0.7580 0,9235 
 

AN, mg КОН/g 265 - 0,003 
 

Viscosity, 
18.40 - 2,80 

 

mm
2
/s 40

0
С 

 

   
 

 

EXPERIMENTAL PART 

 

Etherization reaction is carried out in a three neck flask equipped with a mechanical 
mixer, a thermometer, the condenser apparatus Dean-Starks. Petroleum acid and Allyl ether 
with the molar ratio of 1:1.2 are added into the flask, along with benzole (100 ml) as the 

solvent, piperidine hyposulfate (in amount of 3% relative to the acid) as the catalyst in 90 
0
C 

temperature with huge yield (90%) for 3.5 hours.The structure of the produced ether has been 
validated with the modern analysis methods IR and NMR. 
 

Structure of the produced ether has been recorded with IR spectral analysis method 

in the range 600-4000 sm
-1

 in Fourier spectrometer LUMOS by BRUKER company. The 

allyl ether contains absorption bands at 2924, 1455 sm
-1

 characteristic for C-H bond in CH2 

group, 2862, 1375 sm
-1

 for C-H bond in CH3 group, 988, 926 sm
-1

 for C=C bond; 3086, 1648 

sm
-1

 for C=C bond in CH2 group, 1239, 1162 sm
-1

 for C-O bond; 1736 sm
-1

 for C=O bond in 
the complex ether group. 

 

The allyl ether of the petroleum acid is analized in nuclear magnet resonans (NMR) 
method, and following signals have been observed: 0.897 to 2.804 ppm for protons in  
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naphtene circle; 4.57 ppm doublet chemical shift for (OCH2) group; δ = 5.958 ppm for the 

protons of CH; δ = 5.181 5.343 ppm for the protons of CH2 group. 
 

The nitration reaction for the allyl ether of the petroleum acid has been carried out in the 

presence of nitrate acid (100 ml), while adding the initiator NaNO2 (50 qr) by drops, in 80 
0
C 

temperature for 12 hours. The reaction ended with the determination of the iodine number. 
After 12 hours the iodine number descended from 91 to 0. 

 

The complexes of petroleum acid based on the dinitropropyl was prepared. The preparation of 

the complex: 50% solution of isopropyl alcohol, nitro product and monoethanolamine (MEA), 
diethanolamine (DEA) and triethanolamine (TEA) were used and their corrosion controls in 

100, 200 and 300 ppm have been studied. 
 

Corrosion process has been studied both in CO2 and H2S conditions. The solution of 1% 
NaCl with unsaturated carbon dioxide was used for the CO2 condition. The process was 

carried out in 50 
0
C with the presence of an electrode on C-1018 steel for 20 hours, the 

current during the corrosion was measured, the metal loss and corrosion rate have been 
registered in every 15 minutes. The corrosion control was studied in three concentrations: 
100, 200 and 300 ppm. 

 

In 100 ppm the protection effect was 81% for the complex with MEA, 9% for the 
complex with DEA, and very small for TEA, that’s why TEA was not used in later 

concentrations. In 200 ppm it was 86% for the complex with MEA, 56% for the complex with 
DEA; in 300 ppm 98.9% for MEA and 62% for DEA. 

 

The effect of the complexes used in the research on the kinetics of corrosion process is 
shown in the table below: 

 

Table 2 
 

The effect of complexes based on nitro-derivatives of petroleum acid on 
the corrosion kinetics 

 

The complexes Corrosion Corrosion Metal loss Surface Protection 

 current rate,  covered degree, 

 mA/sec mm/year   z, % 

(MEA) complex 0,00414 0,0382 0,000186 0,989 98,9 

(DEA) complex 0,131279 1,5220 0,003652 0,62 62 

 

RESULTS AND DİSCUSSİON 
 

The etherization of petroleum acid with allyl alcohol was carried out in the presence 

the ionic liquid catalyst piperidine hyposulfate for the first time, rather than with previously 

known acidic catalysts. The preferences of this catalyst compared to other known ones are 

that it is ecologically clean, it is used in “Green Chemistry”, its etherization reaction goes 

faster and at the end of the reaction no resin products are observed. Etherization goes as the 

equation below with 97% yield.  
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The nitration of the sinthesized ether is carried out as the reaction below in the 
presence of nitric acid as the nitrating agent, with the initiator NaNO2 added by drops, for 12 
hours.  

 
 
 
 
 

 

The complexes of nitropropyl naphthanate with monoethanolamine and 
diethanolamine have been produced, their effects on corrosion kinetics have been studied and 
shown in the results below. 

 

CONCLUSİONS 
 

1. Etherization has been carried out in the presence of piperidine hyposulfate which is an ionic 
liquid catalyst.  

2. With the use of ionic liquid catalyst, the reaction lasted for 2 hours with large yield, and no 
resin product was observed.  

3. The allyl ether of petroleum acid was nitrated.  
4. Complexes were produced on the basis of sinthesized nitration products, and their protection 
effects from corrosion in CO2 condition were studied.  

5. Among the produced complexes of petroleum acid, the one with the MEA in 50% isopropyl 

alcohol, dinitropropyl ether displayed 98.8% protection effect in CO2 condition in 300 ppm. 
6.  

REFERENCES 
 

1. Abbasov V.M., Korroziya. Bakı, 2007, 355 s.  
2. Abbasov V.M., Abdullayev E.Ş., Ağazadə Y.C., Həsənov E.K., Nitrobirləşmələr və 

amidoaminlər kompozisiyası əsasında hazırlanmış konservasiya mayelərinin tətqiqi, “1
st

 
İnternational chemistry and chemical engineering conference”. 17-21 Aprel 2013, Baku 
Azerbaijan, s.17-19.  

3. Abdullayeva E.H., Naften karbohidrogenləri əsasında azotlu korroziya inhibitorlarının sintezi 
və tətbiqi, // Kim. Elm. Nam. ... dis., 2005, Bakı, şəh.8, AMEA. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu  

4. Аббасов В.М., Мурсалов Н.И., Алиева Л.Т., Абдуллаева Э.Г., Махмудова Л.А. 
Азотпроизводные нафтеновых кислот – эффэктивные ингибиторы коррозии. // Процессы 
нефтехимии и нетрепереработки 2007, № 3(30), c. 19-22  

5. Исследование ингибирующих свойств имидазолина на стали. J55 Wang Xia, Xu Yong, 
Wang San-bo, (Southwest Petr. Univ. China). Yingyong huagong =Appl.Chem.Ind.2012.41, ,  
№5, c.778-780.Библ. 7.Кит.;рез.англ.  

6. Cəbrayılzadə Ş.Z. Yağ distillatından alman sulfotörəmələrin imidazolin ilə 
kompozisiyalarının CO2 ilə doymuş suda 1%-li NaCl məhlulunda poladın korroziyasının 

kinetikasına təsiri. / AMEA aspirantların Elmi Konfransının materialları. 2011, s.70-72  
7. Агаева 3.P., Садыхов К.И., Аннагиев M.X. Изучение механизма действия 

ингибирующих защитных составов на основе алкилароматического сырья и сабстока. / 

Материалы VH Бакинской Междунородной Мамедалиевской конференции по 
нефтехимии, посвященной 80-летию Института нефтехимических процессов HAH 

Азербайджана, Баку, 2009, с.141-142  
8. Дубинская Е.В., Есина М.Н., Вичдорович В.И., и др. Бактерицидная способность ряда 
смесевых азотсодержащих ингибиторов сероводородной коррозии. // Практика 
противокоррозионной защиты, 2013, №3 (69) с. 23-28  

 

83 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

NEFT TURŞULARININ AZOT SAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ 

KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ TƏTBİQİ 
 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəh 
 

N.Ə. Məmmədova, E.Ə. Xudiyev, R. F. Vəlizadə, 
n.a.mamedova@inbox.ru 

 

Məqalədə neft turşusunun allil spirti ilə ion mayesi katalizatoru olan piperidin hiposulfat 

iştirakında efirləşmə reaksiyası aparılmış, nrft turşusununallil efiri alınmışdır. Efirin bəzi fiziki-
kimyəvi göstəriciləri və quruluşu müasir üsullar vasitəsi ilə təsdiq edilmişdir. Alinan doymamış efir 

inisiator iştirakında nitrolaşma reaksiyası aparılaraq nitro törəmə sintez edilmişdir. aSintez edilmiş 
nitropropil naftenatın izopropil spirtinin 50% məhlulunda monoetanolamin və dietanol amin ilə 

komplekləri alınmış və korrosiya surətinə təsiri 3 qatılıqda öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft 

turşusunun nitro törəməsinin mono etanol amin ilə alınmış kompleksi200 və 300 ppm qatılıqda CO2 
mühitində korroziyadan müafizə effekti müvafiq olaraq 81% ; 98,9% təşkil edir və korroziya 

inhibitoru kimi təklif edilə bilər. 
 

Açar sözlər: neft turşusu, allil spirti, nitripropilnaftenat, inibitor, monoetanol amin, dietanol amin 
 
 
 

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТ СОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

НЕФТЯНЫХ CO2КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 
 

Азербайджанский Государственный Нефтяной и Промышленный Университет, Баку 

Н.А. Мамедова, Е.А. Худиев Р.Ф. Велизаде, 

n.a.mamedova@inbox.ru 

 

В статье проведена реакция этерификации нефтяной кислоты с аллиловым спитом в 
присутствием пиперидинового гипосульфата, который является ионно-жидкостным 

катализатором, и получена аллиловый эфир нефтяной кислоты. Некоторые физико-химические 
параметры и структура эфира подтверждены современными методами. Синтезированный 

аллиловый эфир нефтяной кислоты подвергали нитрованию в присутствии инициатора NaNO2.  
. Синтезированный нитропропилнафтнат смешивали с моноэтаноламином и диэтаноламином в 

50% -ном растворе изопропилового спирта, а полученный комплекс был исследован в качестве 
ингибиторв коррозии. Было установлено, что комплекс, полученный нитропроизводным 

нефтяной кислоты моноэтаноламином при 200 и 300 ppm в среде, обладает антикоррозионным 

смвойством (81%; 98,9% ) и может быть предложен в качестве ингибитора CO2коррозии. 
 

Ключевые слова: нефтяная кислота, аллиловый спирт, нитрипропилнафталанат, 
ингибитор, моноэтаноламин, диэтаноламин  
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CO2-NİN SEOLİTLƏRLƏ ADSORBSİYASI PROSESININ TƏDQİQI Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

F.V. Yusubov 

yusfax@mail.ru 

 

CO2–nin adsorbsiyası ZeoSorb 40, ZeoSorb 60, ZeoMax 2110 və NaX adsorbentlərində tədqiq 

edilmişdir. Aparılmış təcrübələr göstərdi ki, CO2 – nin adsorbsiyası üçün ZeoMax 2110 və NaX 

seolitləri daha məqsədəuyğundur. Bu məqsədlə də ZeoMax 2110 seolitində CO2 – nin adsorbsiya 
prosesi yüksək təzyiqlərdə də öyrənilmişdir. Təcrübi tədqiqatlar nəticəsində CO2 - nin izoterma əyriləri 

qurulmuş və seolitlərin udma qabiliyyətləri müəyyən edilmişdir. CO2 - nin adsorbsiyası prosesinin 
riyazi modeli işlənib hazırlanmış və çıxış əyriləri qurulmuşdur.  
Açar sözlər: CO2, adsorbsiya, seolit, izioterma, çıxış əyriləri, model. 

 

GİRİŞ  
Ətraf mühitin sənayenin və nəqliyyatın zərərli tullantılarından mühafizəsi bəşəriyyətin 

qlobal problemlərindəndir. Bu şəraitdə alimlər və mühəndislər qarşı-sında tullantısız  
istehsalatlar yaratmaq və biosferin CO2 ilə çirkləndirilməsinin qarşısını almaq kimi vacib 
məsələlər durur. Həmçinin CO2 – nin bizi əhatə edən ozon qatının deşilməsində də təsiri 
böyükdür. Bu hal da, məlum olduğu kimi, planetimizin «istiləşməsinə» səbəb olur [1].  

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif zərərli maddələrə malik texnoloji və sənaye qazlarını 

adsorbsiya üsulu ilə təmizləmək mümkündür. Qazların təmizlənməsi özündə bir sıra 
kompleks texniki məsələləri birləşdirir. Əgər texnoloji reqlament, sxem və aparatlar düzgün 

seçilərsə, zərərli komponentlər qaz qarışığından adsorbsiya üsulu ilə tamamilə təmizlənə  
bilərlər. Müxtəlif qaz qarışıqlarından CO2 – nin təmzlənməsində də adsorbsiya üsulu 
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir [2].Lakin CO2 – nin qaz qarışıqlarından seolit adsorbentləri 
vasitəsi ilə təmizlənməsi kifayət qədər tədqiq edilməmişdir. Bu işdə məqsəd qaz  
qarışıqlarından CO2 – nin seolit adsorbentləri vasitəsi ilə adsorbsiyası prosesini sistem 

analizinin köməyi ilə öyrənmək, bütöv riyazi modelini qurmaq və parametrlərini 
hesablamaqdır. Tərtib edilmiş riyazi model və təcrübələrdə alınmış adsorbsiya tarazlığı 

kəmiyyətləri prosesin qeyri-stasionarlığını öyrənməyə imkan yaradır [3].  
Bu elmi-tədqiqat işi Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin qrantı vasitəsi ilə 

Almaniya Federativ Respublikasının Erlanqen – Nürnberq Universitetində aparılmışdır.  
Elmi-tədqiqat işlərini apararkən qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, CO2 – nin qaz 

qarışıqlarından təmizlənməsi əvvəlcə sintetik seolitlərdə öyrənilsin, sonra isə təbii seolitlərdə 

tədqiqat aparılsın. İşlənib hazırlanmış riyazi model isə həm sintetik və həm də təbii seolitlərə 

tətbiq edilə bilər. Bu onunla əlaqədardır ki, Azərbaycanda kifayət qədər təbii seolit yataqları 

vardır və onlar sintetik seolitlərlə müqayisədə ucuz başa gəlir. Digər tərəfdən isə ölkəmizdə 

sintetik seolitlər istehsal olunmur.  
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EKSPERİMENTAL HİSSƏ  
CO2 – nin adsorbsiyası prosesi Almaniyaə nın «Tricat Zeolites GmbH» firması 

tərəfindən istehsal olunmuş hidrofil sintetik və NaX seolitləri ilə həyata keçirilmişdir.  
Həmin seolitlərin göstəriciləri cədvəl 1,2- də verilmişdir.  

Karbon 2 oksidin adsorbsiyası prosesi «Rubotherm» maqnit balansı cihazlar 
qurğusunda öyrənilmişdir. Adsorbsiya proseslərinə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Qurğunun 
prinsipial sxemi Şəkil 1-də verilmişdir.  

Şəkil 1.  
Sorbsiya qurğusunun sxematik təsviri 1-Maqnit balans tərəzisi, 2-
Vakuum nasosu,3-Termostat, 4-Kompyuter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu qurğu vasitəsi ilə adsorbentin nə qədər karbon 2-oksidi udması müəyyən edilir. 
Qurğu tam avtomatik şəraitdə işləyir. Qurğuda, şəkil 1- dən göründüyü kimi, adsorbent 

(seolit) layından əvvəlcə 1 xətti ilə He2 qazı, sonra isə tədqiq edilən CO2 qazı 2 xətti ilə 
keçirilir. Nəticədə udulmuş CO2 qazının miqdarı müxtəlif temperatur və təzyiqlərdə 

kompyüterin yaddaşına yazılır və qrafik şəklində monitorda hər an dəyişikliklər göstərilir. 

 

     Cədvəl 1. 

  Seolitlərin göstəriciləri   

       

№ Göstəricilər   Seolitlər   

   ZeoSorb 40 ZeoSorb 60 ZeoMax 2110  
1 İon forması  Na Na Li  

   Si/Al=27 Si/Al=55   

2 Adsorbent dənəsinin  1,6   2,5 1,6   2,5 1,6   2,5  

 diametri, mm      
3 0  4 4 10  

 Məsamənin ölçüsü,      

4 Sıxlığı, q/l  750   50 750   50 640   50  
       

5 Dinamiki tutumu, sm
3
/q  5 5 5  

       

6 Xüsusi adsorbsiya istiliyi,  4000 4000 4000  

 c / kq 0 s      

7 Strukturu  LTA LTA FAU  
       

8 Kristal fazanın tərkibi  90 90 90  
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«Rubotherm» maqnit cihazlar qurğusunda CO2 -nin ZeoSorb 40 seolitində 
adsorbsiyasının diagramı şəkil 2-də göstərilmişdir. Təcrübi izoterma əyriləri dinamik şəraitdə 

alınmışdır. Seolitlər təcrübədən qabaq 400
0
C - də 4 saat müddətində mufel sobasında havanın 

iştirakı ilə qurudulmuşdur. Temperatur 0,1
0
 C dəqiqliklə 3 ultra termostatın köməyi ilə sabit 

saxlanmışdır. Təcrübələr 25
0
C - də aparılmışdır. Seolitin dinamik adsorbsiya tutumu su 

buxarı və benzol üzrə çəki üsulu ilə, müəyyən edilmişdir. Təcrübə aşağıdakı şəraitdə 
aparılmışdır: adsorberin daxili diametri-25 mm; hündürlüyü-300 mm; buxar sorbatının 

qatılığı-13÷15mq/dm
3
; havanın temperaturu (20±1)

0
C. Seolitin dinamik tutumu sorbentin 

çəkisi üzrə adsorbsiya vaxtı, adsorberin çıxışında sorbat görünənədək qiymətləndirilir. 

Adsorbsiya ölçmələrindən qabaq seolit 450
0
C-də regenerasiya edilmişdir. Bu hal 5 saat 

müddətində arqon axınında aparılmışdır. [4-7].  
NaX seolitinin adsorbsiya xüsusiyyətləri pilot qurğusunda aparılmışdır. Qurğu özündə 

aşağıdakı avadanlıqları birləşdirir:  
- İlkin qaz qarışığının hazırlanması bölməsi; adsorbsiya bölməsi. Adsorbsiya bölməsi daxili 

diametri 50 mm və hündürlüyü 3 m olan 2 adsorberdən ibarətdir. Adsorberlər paslanmayan 
poladdan hazırlanmışdır və xarici elektrik qızdırıcısına malikdirlər. Bu adsorberlərdən biri 

tədqiq edilən seolitlə yüklənir. İkinci adsorber molekulyar ələklərlə yüklənmişdir ki, 
adsorbsiya olunmaq üçün verilən qazı qurutmağa xidmət edir.  

- Cədvəl 2. 

-  NaX seolitinin adsorbsiya xüsusiyyətləri  

     
 № Göstərici Texniki tələbatın NaX seoliti 
   norması  

 1 2 3 4 

 1 Adsorbent dənəsinin forması şar Ekstrudat 
     

 2 Dənənin diametri, mm 1,6±0,2 1,6 

     

 3 Kristalik fazanın tərkibi,% >75 95 

     

 4 səpmə sıxlığı, q/sm3
 >0,64 0,67 

     

 5 Su  buxarı  üzrə  dinamik  adsorbsiya  tutumu, >125 136 

  mq/sm3
   

 6 Benzol buxarı üzrə adsorbsiya tutumu, mq/sm3
 <71 50 

     

 7 Mexaniki möhkəmlik, MPa >4,0 9,8 

     

 8 Sürtünmə (yeyilmə) sürət, % kütlə/dəq <1,1 0,26 

     

 9 Merkaptan  kükürdü  üzrə  dinamik  adsorbsiya >10,5 12 

  tutumu, % kütlə   

 10 Kristallik fazanın tərkibi, %  92* 

     

 

- Sonra isə qaz analiz olunmaq üçün cihazlarla ölçülür. Sınaq aşağıdakı şəraitdə aparılmışdır: 

təzyiq 5 MPa, adsorbsiya temperaturu 30-35
0
C; qazın xətti sürəti~0,06 m/san; merkaptanların 

qatılığı 0,7q/m
3
 (0,32 q/m

3
 merkaptan kükürdünə görə); seolit layinın hündürlüyü-2 m;  
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regenerasiya temperaturu-350
0
C; regenerasiya müddəti-12 saatdır (bu özündə 350

0
C 

qızdırmanı və soyutma müddətlərini cəmləyir); sıçrama qatılığı merkaptan kükürdünə görə 15 

mq/m
3
. Sınaq prosesində NaX seolitinin dinamik adsorbsiya tutumu müəyyən edilmişdir. 

Nəticədə NaX seolitinin adsorbsiya xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir: Cədvəl 2 -də NaX 
seolitinin adsorbsiya xüsusiyyətləri verilmişdir. 

 

- 4 mərhələ adsorbsiya-regenerasiya prosesindən sonra. 
 

 

    Cədvəl 3. 

NaX seolitində CO2-nin adsorbsiyası prosesinin təcrübi göstəriciləri 

     

 I mərhələ   

     

İşləmə vaxtı, dəq.  CO2-nin qatılığı, %( həcm)  

 Adsorberin girişində  Adsorberin çıxışında  

1  2  3  

25  0.25  0.00  

40  0.25  0.00  

80  0.30  0.00  

95  0.30  0.00  

110  0.29  0.05  

120  0.27  0.15  

Adsorberin çıxışında CO2-nin izlərinin görünmə vaxtı:  

1 saat 35 dəq.; tutumu isə: 5,5 q/100q   

 II mərhələ   

      

03  0.28  0.00  

15  0.28  0.00  

20  0.28  0.00  

40  0.28  0.00  

70  0.29  0.00  

85  0.29  0.12  

Adsorberin çıxışında CO2-nin izlərinin görünmə vaxtı:  

1 saat 10 dəq.; tutumu isə: 4,5 q/100q   

 

Beləliklə, aparılmış təcrübələr göstərdi ki, CO2 – nin adsorbsiyası üçün ZeoMax 2110 

seoliti daha məqsədəuyğundur. Bu məqsədlə də ZeoMax 2110 seolitində CO2 – nin adsorbsiya 

prosesi yüksək təzyiqlərdə də öyrənilmişdir. Təzyiq 0 130 bar intervalında dəyişdirilmişdir. Qurğu 

130 bardan yüksək təzyiqlərdə prosesi aparmağa imkan vermir. Ona görə də 130 bardan yuxarı 

təzyiqlərdə izoterma əyrisi müəyyən edilməmişdir. 0 130 bar intervalında aparılmış adsorbsiya 

prosesinin çıxış əyrisi şəkil 3-5. –də verilmişdir. Şəkil 2-dən görünür ki, 

60 bara-dək təzyiqlərdə udulmuş CO2 – nin miqdarı tədricən 0,2 q CO2/q seolitə qədər artır. 
60 bar – dan 100 bara – dək isə sürətlə 1,2 q CO2/q seolitə qədər artır.  
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Adsorbsiya izotermlərı Freyndlix izoterm tənliyi ilə ifadə olunmuşdur:  

a k p n (1)  

burada, a –udulan maddənin miqdarı, p – adsorbtivin təzyiqi, k və n isə sabit 

kəmiyyətlərdir. 

 

Cədvəl 4. 

Müxtəlif seolitlərdə izoterm göstəricilərinin parametrləri 
 

Seolitin növü  Sabit kəmiyyətlər 

    

 K   104
  n 

    

ZeoSorb 40 4,2   0,1  0,20   0,01 

ZeoSorb 60 4,4   0,1  0,23   0,01 

ZeoMax 2110 5,3   0,1  0,26   0,01 

NaX 5,4   0,1  0,27   0,01 
    

 

Beləliklə, təcrübədən əldə etdiyimiz dəlillərdən və ədəbiyyat icmalından istifadə edərək 
qaz fazadan adsorbsiya prosesinin riyazi modeli qurulmuşdur. [8-10].  

Riyazi model özündə aşağıdakı tənlikləri birləşdirir: adsorbsiyanın material balansı, 
istilik balansı tənlikləri və izoterma tənliyi: 

a c w c D 
2 

c 
 

x x 2 

 

H 
T

 whq 
T

x   Q  a 0 
 
 

a k  p n 
 

başlanğıc şərtləri: 

0 ; 0 x l ; c=0; a=0; T=Tq  
Sərhəd şərtləri: 

 

0 ;  x=0;  c=c0=const; a a

 T=const 

 
 

(2) 
 
 
 

 

(3) 
 

(4) 

 

(5) 
 
 

 

(6) 
 

burada, H- adsorbentin və adsorbatın ümumi istilik tutumu; hq – qazın istilik tutumu; T – 

qazın temperaturu; Q – sorbsiyanın istilik effekti; - zaman; a – adsorbsiya kəmiyyəti; c – 

axında adsorbtivin qatılığı; w – qaz axınının sürəti; a0, c0 – uyğun olaraq adsorbatın və 

adsorbtivin başlanğıc qatılıqları; D – diffuziya əmsalı; x – adsorbent layının qalınlığı.  
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Şəkil 2.  
“Rubotherm” maqnit balansı cihazlar qurğusunda alinmış CO2 nin adsorbsiyasnin diaqramları 

(ZeoSorb 40 seolitində, 25 C-də)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NƏTİCƏLƏR  
Alınmış təcrübi adsorbsiya izotermləri (müxtəlif seolitlərdə) göstərilmişdir ki, CO2 - nin 

kritik diametri 0,33 nm olduğundan əksər seolitlərin daxilinə keçə bilirlər. Adsorbsiya 

izotermlərinin parametrlərindən görünür ki, ZeoMax 2110 və NaX seolitləri, ZeoSorb 40 və 

ZeoSorb 60 seolitlərindən daha uducudurlar. ZeoMax 2110 seolitində udulan CO2 - nin 

miqdarı 1,4 q CO2/q seolit-dir. Bu kəmiyyət ZeoSorb 40 üçün 0,0095 q CO2/q və ZeoSorb 60 

üçün isə 0,0108 q CO2/q seolitə bərabərdir. Həmçinin aparılmış təcrübələr göstərmişdir ki, 

NaX seoliti üçün udulan CO2 - nin miqdarı 0,011 q CO2/q-dır. NaX seolitinin uduculuq 

qabiliyyəti ZeoMax 2110 seolitinin uduculuq qabiliyyətindən çox az fərqlənir. Çıxış əyriləri 

də (şəkil 3 – 5) göstərdi ki, seolitlərdən ZeoMax 2110 seoliti CO2 –nin adsorbsiyasında daha 

məqsədəuyğundur. Beləki, bu seolit üçün udulma vaxtı 125 dəqiqədir. Digər seolitlərdə 

udulma vaxtı ZeoSorb 40 – da 200 dəq və ZeoSorb 60 –da 175 dəqiqədir. NaX-də isə 120 

dəqiqədir.  
Şəkil 3.  

CO2 –nin Zeo Sorb 40 adsorbentində adsorbsiyasının çıxış əyrisi 
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Şəkil 4.  
CO2 –nin Zeo Sorb 60 adsorbentində adsorbsiyasının çıxış əyrisi 
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Şəkil 5. 
 

CO2 –nin Zeo Sorb 60 adsorbentində adsorbsiyasının çıxış əyrisi   
1.2 
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təsdiq edirlər ki, CO2 –nin adsorbsiyasında ZeoMax 2110 seolitindən istifadə etmək daha 
əlverişlidir. Çünki, udulma vaxtı bu adsorbentdə azdır,aktivlik bir qədər çoxdur. 

 

Təcrübi tədqiqatlar nəticəsində CO2 - nin izoterma əyriləri qurulmuş və seolitlərin udma 
qabiliyyətləri müəyyən edilmişdir. CO2 - nin adsorbsiyası prosesinin riyazi modeli işlənib 
hazırlanmış və çıxış əyriləri qurulmuşdur.  

Beləliklə, hava ayrıcı qurğuların etibarlı və iqtisadi cəhətdən səmərəli işinin təmin 

edilməsi üçün havada karbon dioksidin miqdarını minimuma endirmək lazımdır. Havanı 
karbon-dioksiddən təmizləmək üçün hava ayırıcı qurğularda Zeo Max 2110 və NaX tipli (13 

X molekulyar ələklər) sintetik seolitlərdən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ СО2 ЦЕОЛИТАМИ 

Ф.В.Юсубов 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности  
yusfax@mail.ru 

 

Адсорбция CO2 была исследована адсорбентами ZeoSorb 40, ZeoSorb 60, ZeoMax 2110 и 

NaX. Эксперименты показали, что цеолиты ZeoMax 2110 и NaX более пригодны для адсорбции 
CO2. С этой целью процесс адсорбции CO2 в цеолит ZeoMax 2110 также был изучен при 

высоком давлении. В результате экспериментальных исследований были построены кривые 
изотермы СО2 и определены их адсорбционные способности. Разработана математическая 

модель процесса адсорбции CO2 и построены выходные кривые процесса адсорбции. 

 

Ключевые слова: СО2, адсорбция, цеолит, изотерма, выходные кривые, модель 
 

 

STUDY OF THE PROCESS OF ADSORPTION OF CO2 WITH ZEOLITES 

F.V. Yusubov 

Azerbaijan State University of Oil and Industry  
yusfax@mail.ru 

 

CO2 adsorption was investigated by adsorbents ZeoSorb 40, ZeoSorb 60, ZeoMax 2110 and 
NaX. Experiments have shown that ZeoMax 2110 and NaX zeolites are more suitable for CO2 

adsorption. To this end, the CO2 adsorption process to ZeoMax 2110 zeolite has also been studied at 
high pressure. As a result of experimental studies, CO2 isotherm curves were constructed and their 

adsorption capacities were determined. A mathematical model of the CO2 adsorption process has been 
developed and output curves of the adsorption process have been constructed. 

 

Key words: CO2, adsorption, zeolite, isotherm, output curves, model.  
 
 
 
 
 
 

 

92 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

UOT574. 504. 2 

 

BİOHUMUS VƏ KOMPOSTLARIN TORPAQ MÜNBİTLİYİNİN 

BƏRPASINA TƏSİRİ VƏ HAZİRLANMASI ÜÇÜN BİTKİ 

QALIQLARININ VƏ MATERİALLARIN SEÇİLMƏSİ.  
İ. M. Hacıməmmədov, N. İ. Salmanova, S. A. Qəribova.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

samira_zo@mail,ru 

 

Məqalədə biohumus və kompostların hazırlanması üçün istifadə olunan bitki qalıqları və digər 
materiallar haqqında ətraflı məlumat verilmiş, kompostların hazırlanma metodları göstərilmişdir.. 
Biohumus və kompostlardan istifadə torpaq münbitliyinin yaxşılaşdirılmasını təmin edir . Bu nöqteyi 
nəzərdən ayrı-ayrı bitkilər üçün tətbiq olunacaq kompost normaları verilmisdir.  

Açar sözlər: gübrə, torpaq, kompost, biohumus 

 

GİRİŞ  
Torpaqların deqradasiyaya uğraması, torpaqda üzvi maddələrin miqdarının kəskin 

azalması, üzvi maddə (ümumi humus) qatının azalması hal-hazırda qarşıda duran vacib 
məsələlərdən biridir. Məlumdur ki, üzvi maddələrin tətbiqi olmadan torpaq münbitliyinin 

yaxsilasdırılması mümkün deyil. Üzvi gübrələrin çatışmaması bu problemin, yəni torpaq 

münbitliyinin yaxşilaşdırilmasını çətinləşdirir.  
Bitki və heyvan mənşəli təzə və bioloji dəyişiliklərə uğramış maddələr adlanan üzvi gübrələr 

bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı torpaq münbitliyinin qorunub saxlanmasnı və 
yaxşılaşdırılmasını da təmin edir.Peyin, peyin şirəsi, torf, quş zılı, müxtəlif biohumuslu (ECO) 

kompostlar, kənd təsərrüfatı istehsalının tullantıları, yaşıl gübrələr üzvi gübrələrə aid 
edilir.Üzvi və bioloji gübrələrin alınma üsulları müxtəlifdir.  

Biohumus ECO əsasən meşəliklərdə olan göllərin dibində toplanıb yığılan yarpaq 

qalıqlarından alınır. Bunun üçün gölün dibinə toplanmış yarpaq çürüntüləri yığılır, sonra 

təsirini artirmaq üçün müxtəlif bakteriyalarda yoluxdurulur. Yoluxdurmada məqsəd 

biohumusun aktivliyini artirmaqdır. Biohumusun verilməsində məqsəd torpaqda olan bitki 

qalıqlarının parçalanmasını sürətləndirmək, torpağın münbitliyini yaxşılaşdırmaq və bitkilərin 

məhsuldarlığını artirmaqdır. Bakteriyaların təsirinin normal olması üçün biohumusların 

bəziləri, yəni bakteriyalarla yoluxdurulanlar, torpağa verilnə qədər müvafiq nəmlikdə 

saxlanılmalıdır. Biohumuslarda təsiredici əsas qida maddələri adi mal peyini ilə müqayisədə 

bir neçə dəfə yüksək olduğu üçün bəzi hallarda mal peyinindən amerika qırmızı soxulcanının 

köməyi ilə biohumus.alınır. Belə ki, amerika qırmızı soxulcanı peyini mənimsəyərək ifrazatı 

ilə xaric edib biohumus halına salınır. Bu üsulla biohumusun alınması respublikamızda geniş 

tətbiq olunur. .Lakin nəzərə almaq lazımdır ki,bu yolla alınan biohumus baha başa gəlir. Ona 

görə də tərəvəz, bostan, üzüm sahələrində iqtisadi cəhətdən səmərəli olsada dənli bitkilər üçün 

səmərəli hesab edilmir. Üzvi- mineral gübrələrdən hazırlanmış kompostları həm dənli taxıl, 

həmdə tərəvəz- bostan bitkilərinə verilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəlidir, çünki üzvi- mineral 

kompostların hazırlanmasında üzvi maddələr onun tətbiq olunacağı bölgələrdə olan üzvi 

tullantılardan istifadə etməklə hazırlanır və ucuz başa gəlir. Beləki ayrı- ayrı bölgələrdə 

tullantılardan, bitki qalıqlarından yəni, üzümün yaşıl budanması və emalı vaxtı alınan 

tullantılardan, ağac yarpaqlarından, dənli bitkilərin kövşən qalıqlarından istifadə etməklə, 

həmçinin peyindən istifadə etməklə hazirlandığı üçün ucuz başa gəlir. Digər tərəfdən yerli 

kompostlar uzaq məsafələrə daşınmır, hazırlandığı bölgələrdə tətbiq olunur.  
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EKSPERİMENTAL HİSSƏ  
P. B. Zamanovun (2) məlumatına görə kompostun yetişmə müddəti onu hazırlamaq 

üçün istifadə olunan materiallardan asılı olaraq 3- 12 ay ola bilr. Kompost tam yetişdikdə 
rəngi tündləşir və bu vaxt ondan üzvi gübrə kimi istifadə oluna bilər. Müəllifin məlumatına 
görə müəyyən edilmişdir ki, məişət tullantıları, mal peyini, quş peyini, KÜMMG və DDS ilə 

kompostlaşdırıldıqdan 2-4 həftə sonra onun temperaturu 70- 80 
0
 C –yə yüksəlir, onu 

qarışdırdıqdan sonra isə temperatur aşağı düşür. Kompostun yetişməsi müddətində onun 
tərkibində karbonun azota olan nisbəti (C:N), sellilozanın miqdarı azalır, ümumi azot, kül və 
liqninin miqdarı yüksəlir. Beş aydan sonra kompostun tərkibindəki bütün elementlərin 
miqdarı sabitləşir. Əsas göstəriciləri müəyyən etmək üçün kompost talalarının müxtəlif 
yerlərindən nümunələr götürüb( C:N) nisbəti ümumi azotun (N) miqdarı və karbonun 
reduksiya olunan şəkərlərə olan nisbəti müəyyənləşdirilməlidir.  

Kompostun tərkibində azotun karbona nisbəti (C:N) 20-dən aşağı, ümumi azotun 
miqdarı 2%, reduksiya olunan şəkərlərin tərkibində olan karbon, ümumi karbonun 35% -ni 

təşkil etdikdə onun 100 qraminin kation-mübadilə qabiliyyəti 60 mq/ekv olduqda o hazır 

hesab olunur.  
Tədqiqatlarda müəyyən edilmişdirki, 1 ton peyinin çürüməsindən torpaqda 100 kq 

humus, 1 ton kompostun çürüməsindən 120 kq humus,1 ton şəhər məişət tullantılarınnin 

çürüməsindən 90 kq humus, 1 ton küləşin çürüməsindən 120 kq humus əmələ gələ bilər. 

Torpaqda kompostun parçalanması, yəni minerallaşması sürəti qumsal torpaqlarda, karbonatlı 
turş və gilli torpaqlarla müqayisədə sürətli gedir.  

Azərbaycanda üzvi kompost hazırlamaq üçün ən başlıca məsələ bitki qaliqlarından, 
məişət tullantılarından, yaxşı keyfiyyətli kompost alınmasını sürətləndirən inokulyatorlardan 

və istifadə olunan qarışıqlardan ən səmərəlilərini seçməkdir. İnokulyatorları və qarışıqları 
seçmək bir neçə variantda təcrübənin aparılmasıdır.  

Farberova və Zapitskinin (3) apardıqları təcrübələr bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. 

Müəlliflər kompostlaşdırmaq üçün xammal olaraq kartofun qabığını, kələm yarpağından, alaq 

bitkisindən, ağac yarpağından istifadə etmişlər. Onlar xam malları 10-15 mm ölçüdə 

doğrayaraq havada 2 saat qurudub 1:1:1 nisbətində qarışıq hazırlayıb sonra torpaqla qarışdırıb 

reaktora yükləyiblər. Kompostun keyfiyyətini artırmaq üçün “Baykal-ЭM-1 “ mikrobioloji 

gübrədən, kalsium-nitratdan (Ca(NO3)2 ` 4 H2O, kalium dihidrofosfatdan –KH2PO4,  
maqnezium sulfatdan MgSO4  ` 7H2O istifadə ediblər.  

Kompostlaşmanın aparılması üçün müəlliflər 4 reaktordan istifadə etmişlər. 1 və 3 
reaktorlar ətraf mühitin təsirindən qorunması üçün izolyasiya olunmuş, burada temperatur 18- 

20
0
C-də təmin edilmiş, 2-4 reaktorlarda isə temperatur 55

0
C müəyyən 

olunmuşdur..Reaktorlara 1,2 kq (həcmlərinin 2/3hissəsi qədər) kompostlaşdırılacaq material 

yerləşdirilmişdir. Kompostlaşdırılacaq materialda nəmlik faizi 70-75% təşkil etmişdir. 

Təcrübənin səmərəliliyini artirmaq üşün 1-2 reaktorlardakı kompostlaşdırılacaq xammala 
“Baykal-ЭM-1”, 2-4 reaktorlardakı xammala isə 111,2 q/kq Ca(NO3)2`4H2O, 34,7 q/kq quru 

kompostlaşdırılacaq qarışıq və 17,4 q/kq MgSO4`7H2O kompostlaşdırılacaq qarışıq əlavə 
edilmişdir. Hər həftə 10 qram nümunə götürülərək analiz aparılmışdır. Analizlərdə 

kompostlaşdırılan materialların temperaturun dəyişməsi, pH, mikroorqanizmlərin miqdarı və 
karbon qazının miqdarı ( CO2 ) təyin olunmuşdur. Kompostun yetişməsi ümumi karbonun 

ümumi azota (C:N) nisbəti əsasında öyrənilmişdir.  
Müəlliflər kompostlaşmış hazır məhsulun keyfiyyət göstəricilərindən külün miqdarını, 

karbonun azota nisbətini (C:N) hazır məhsulda ümumi azotun miqdarını, mütəhərrik fosforu 

(P2O5), mübadilə olunan kaliumu (K2O), maqnezium oksidini (MgO) bir çox  
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mikroelementləri öyrənərək aşağdakı nəticələri müəyyənləşdirmişlər. Belə ki, başlanğıcda 
materialın pH-ı neytrala yaxın olmuşdur (6,25). Kompostlaşmadan sonra 1-ci reaktorda pH 

5,1, beşinci həftədə isə 8,1 sonra 7,6. İkinci reaktorda isə (hansindakı temperatur 55
0
C) 1-ci 

həftənin sonunda pH zəif qələvi (8,3), sonra isə tədricən sabitləşmişdir. Ümumiyyətlə 
müəlliflərin apardıqları təcrübələrin hamısında kompostlaşmanın sonunda pH demək olarki 
eyni olmuşdur (6,9-7,6) . Müəlliflərin məlumatına görə kompostlaşdırmanın 1-ci 4 həftəsində 
daha çox üzvi maddə (təxminən 20%) minerallaşır.  

Kompostun yetişməsi karbonun azota nisbəti (C:N) müıyyənləşdirilir. Avropa 

standartlarına görə karbonun azota nisbəti C:N) 15-dən az olmalıdır. Reaktorlarda aparılan 

təcrübələrdə karbonun azota nisbəti (C:N) ikinci həftədən sonra minimum həddə olur, sonra 

demək olar ki, dəyişmir. Temperaturdan asılı olaraq demək olar ki,fərq müşahidə 

olunmamışdır. Kompostlasdırmada əsas effektiv göstəricilərindən biridə qarışığın pH-dır. 

Adətən kompostlaşdırılan qarışıqda pH zəif , turş və zəif qələvi intervalında (4,5-8,1) dəyişir. 

Bu mikroorqanizmlərin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır(4).  
Azərbaycan MEA Torpaqşunaslıq və Aqrokimya İnstitutunun üzvi gübrələr və örtülü 

qrunt laboratoriyasının əməkdaşları bir çox bölgələrdə yerli tullantılardan kompostların 
hazırlanma sxemlərini hazırlayıb tətbiq etmişlər (2). Onlardan bəziləri aşağıda göstərilir.  

“Zaqatala “kompostu. 

Peyin -40% 

Meşə döşənəyi-20% 

Quş peyini-10% 

K/t bitkilərinin qalığı -10% 

Göl lili -8% 

KUMMG və DDS -0,5% 

Sadə superfosfat -1% 

Ammonium sulfat -0,5% 

Meyvə,tərəvəz, pivə və efir yağlarının emal tullantıları -10%  
Bu kompost 200 hektar qarğıdalı və tütün bitkisi altında tətbiq edilib və hər hektardan 

100-120 manat xalis gəlir alınıb.  
“Lənkəran” kompostu. 

Peyin-40% 

K/t bitkilərinin qalığı -35% 

Quş peyini -10% 

Superfosfat -1,0%  
Ammonium sulfat (NH4)2SO4-0,5% 

KUMMG və DDS -0,5% 

Kül-3% 

Meyvə-tərəvəzin sənaye emalı tullantıları-10%  
Bu kompost 150 hektar çay bitkisi altında tətbiq edilib və hər hektardan 90-110 manat 

xalis gəlir alınıb.  
Son zamanlar Respublikamızda əsas üzvi gübrə olan peyinin çatışmamazlığını, 

meliorasiya olunmuş suvarılan torpaqlarda üzvi gübrələrin yüksək səmərəliliyini nəzərə alaraq 

üzvi gübrə ehtiyatını artırmaq üçün elmi tədqiqat institutlarında bu çatışmamazlıqları aradan 

qaldırmaq üçün təcrübələr aparılmışdır. Təcrübələr göstərdi ki, üzüm və tərəvəz emalı 

zavodlarının, balıqçılıq təsərrüfatlarının, ağac yarpağı, yem üçün yaramayan ot bitkilərindən 

kompostlar hazırlamaqla bu çatışmamazlıqların nisbətən aradan qaldırılmasının mümkün 

olması qənaətinə gəlinmişdir.  
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Tədqiqat nəticələrindən məlum oldu ki, qeyd edilən tullantılardan hazırlanan kompostlar 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 7-10%, xalis gəliri isə hektardan 90-120 manat 
artırır, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını alır, torpaq 

münbitliyinin yaxşılaşdırılmasını təmin edir.  
Yuxarıda qeyd etdiyimiz tədqiqatların biohumus və kompostların alınmasına və 

tətbiqinə dair apardıqları tədqiqat işlərinin nəticələrini əsas götürərək aşağıdakıları göstərmək 
olar. 

 

NƏTİCƏLƏR  
1. Biohumus, kompost və üzvi gübrələrin meliorasiya olunmuş yuyulmuş torpaqlara 

verilməsi vacibdir.  
2. Torpaq münbitliyini bərpa edən bütün üzvi tullantı növlərindən kompostların 

hazırlanması və tətbiqi peyinin əvəzedicisi olmaqla kənd təsərrüfatında onun çatışmamazlığını 

təmin edir.  
3. Becərilən bitki növündən asılı olaraq ən yaxşı kompost norması hektara 10-20 tona 

qədərdir.Göstərilən üzvi gübrə xammalından səmərəli istifadə olunduqda ətraf mühitin 
çirklənməsinin qarşısı alınır, torpaq münbitliyi artır və məhsul bolluğu təmin edilir. 
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ВЛИЯНИЕ БИОГУМУСА И КОМПОСТА НА ПЛОДОРОДНОСТЬ ПОЧВЫ И 

ВЫБОР ОСТАТКОВ РАСТЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 
 

И. М. Гаджимамедов, Н. И. Салманова, С. А. Гарибов  
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 

Промышленности samira_zo@mail/ru 

 

Ключевые слова: удобрение, почва,компост,биогумус  
В статье представлена подробная информация о растительных остатках и других 

материалах, используемых для приготовления биогумуса и компостов. Предоставлены методы 
приготовления компоста. Определена эффективность биогумуса и компостов в улучшении 

плодородия почвы. Компост и биогумус обогащает почву, помогая удерживать влагу и 
подавлять болезни растений и вредителей. В статье приведены нормы компоста и биогумуса, 

для получения высокой урожайности от растений. 

 

THE EFFECT OF BİOHUMUS AND COMPOST ON SOİL FERTİLİTY AND 

THE SELECTİON OF PLANT RESİDUES AND MATERİALS FOR THEİR 

PREPARATİON.  
I.M. Gadzhimamedov, N.I. Salmanova, S.A. Garibov 

Azerbaijan State Oil and Industry University 
 

samira_zo@mail/ru 

 

The article provides detailed information about rational extracts and other materials used for 
biogumus and compost. Compost preparation methods are described. The use of biohumus and 
composts effectively increases soil fertility. Enriches soil, helping retain moisture and suppress plant 
diseases and pests. The are composted into compost, applied to the separate points. The article shows 
norms compost in soil fertility improvement. 

 

Key words: fertilizer, soil, compost, biohumus 
 

 

UOT 661.623.63  

FOSFOGIPS VƏ SİLİSİUM TƏRKİBLİ XAMMALLAR 

ƏSASINDA KİMYƏVİ MELİORANTIN ALINMASININ TƏDQİQİ  
A.Ə.Rzayeva, Z.R.Qurbanova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
 

zumrud.qurbanova@bk.ru 

 

Məqalədə əsas komponentlərin məzmununa görə fosfogips və seolit analizinin nəticələri 
təqdim olunmuşdur. Meliorantın optimal tərkibi müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: Meliorant, fosfogips, seolit, gübrə 

 

GİRİŞ  
Hal hazırda ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ən vacib problemlərdən biri mineral 

xammalların kompleks emalıdır. Bu problem xüsusilə kondisiya olunmamış filizlərə və 

istehsal tullantılarına aid edildikdə daha aktual olur. Belə xammallara seolit və fosfogips də 

aid edilir.  
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Fosfat turşusu istehsalında çox tonajlı tullantı olan fosfogips alınır ki,onun da tərkibi 

əsasən gipsdən CaSO4 - 94-95%, parçalanmayan apatitdən Ca5(PO4) - 1,77% və 
monokalsiumfosfatdan - Ca (H2PO4) 2 - 0,18% ibarət olur. Fosfogipsin kimyəvi tərkibi 1-ci 

cədvəldə verilmişdir (kütlə%).  
       Cədvəl 1 

  Fosfogipsin kimyəvi tərkib komponentləri  

Nümunələrin СаО, SO3,% Р2О5, F,   % Nəmlik,%  Həll olmayan 

adı %  %    çöküntü,% 

        

1 nümunə 33,00 48,20 1,30 0,15 16,4  0,80 

        

2 nümunə 34,90 47,70 1,10 0,10 18,10  0,90 

        

3 nümunə 32,50 48,00 1,30 0,14 16,80  0,80 

        

 

Seolit, standart olmayan mədənlərə aiddir, mövcud olan mineral xammalın emalı 
texnologiyası o qədər də geniş yayılmamışdır. Seolitin kimyəvi tərkibinin naticələri cədvəl 2-
də verilmişdir.  

Cədvəl 1-2-də verilmiş məlumatlardan göründüyü kimi, həm fosfogips, həm də 
seolit əkin sahələrinin və bitki artımının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri olan 

əhəmiyyətli miqdarda mikroelementlər - kalsium, maqnezium və kalium- saxlayır. Seolitin 

çox kiçik hissəciklərdən ibarət olan fraksiyası həmçinin K-Mg tərkibli gübrə şəklində bir sıra 
torpaqlarda istifadə edilə bilər.  

         Cədvəl 2 

   Seolitin kimyəvi tərkibi (kütlə %).   

Nümunənin СаО, MgO,  SO3, K2O, Na2O, Fe2O3, Al2O3, SiO2, 
№ -si % %  % % % % % % 

          

I 18.97 7.18  51.89 13.05 0.72 0.27 0.36 1.48 
          

II 18.23 6.84  51.56 12.69 0.65 0.30 0.29 1.26 
          

III 21.03 7.36  50.74 13.01 0.61 0.27 0.32 1.04 
          

 

Azərbaycan regionunun geoiqlim xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirsək torpaqların 80 

%-in şoran tipli olduğunu aydın görərik. Belə torpaqların bərpası və müalicəsi üçün onların 

şumlama qatında Ca ehtiyatlarının daim doldurulması vacibdir. Belə ki, Ca ilə torpaq 

məhlulunda və birbaşa bitkilərdə plazmanın keçidi və digər fiziki, kimyəvi, bioloji proseslərin 

getməsi yaxşılaşdırılır. Ca tərkibli meliorantların istehsal edilməməsi və torpaqlara lazımi 

qulluğun göstərilməməsi səbəbindən səhralaşma prosesi təhlükəli səviyyəyə çatmışdır.  
Kondisiya olunmamış filizlər və sənaye tullantıların kimyəvi meliorantlara 

kompleks emalında qarşıya qoyulan əsas məsələ elmi əsaslandırılmış, yeni, ekoloji təhlükəsiz 

və iqtisadi cəhətdən əlverişli elmi tədqiqatlar aparılmasıdır ki, bu da fosfor və seolitin effektiv 
melioranta regenerasiya edilməsinə imkan verir.  

Digər tərəfdən ikiqat və sadə, kompleks və qarışıq gübrələrin, həmçinin ekstraksiya 
fosfor turşusunun istehsalında tullantı sular yaranır ki, o da əlavə utilizasiya tələb edir. Belə 

halda götürülən bərk xammallar sobsiyaedici xassəsini göstərmiş olur. Bu və ya digər 

komponentin tullantı sularından selektiv sorbsiyası prosesində onlar tam olaraq ikinci dərəcəli  
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məhsula çevrilirlər. Komponentin gübrə və ya texniki duz olması həmin suların tərkibindən 

asılı olur. Müxtəlif mikroəlavələr verməklə alınan məhsulun və ya ilkin istifadə olunan 

sorbentin tərkibini dəyişmək mümkündür. Sorbentin kütləsinə, məhlulun pH-na, ilkin 

məhlulun tərkibindəki P2O5 qatılığına, bərk və maye fazalarının (B:M) nisbəti ilə bağlı 

fosfogips (FG) və seolit (S) qarışığından ibarət olan sorbentin uduculuq parametrlərini 

müəyyən etmək üçün bir sıra tədqiqatlər aparılmışdır.  
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yaxşı fiziki-kimyəvi xüsusiyyətli gübrə və 

meliorantların əldə edilməsi üçün fosfogipsin seolitə optimal nisbəti 1:1-ə bərabərdir. Belə 
nisbətli qarışıqdan alınan məhsulda fosforun maqnezium və kalium cəminə optimal nisbəti 

yaranır ki, nəticədə sintez olunan məhsul yüksək aqrokimyəvi xüsusiyyətlərə malik olur.  
Şəffaf seolit və fosfogips:seolit qarısığı sorbentlərinin uduculuğunun kinetik əyriləri 

səkil 1-də göstərilmişdir. Şəkildə göründüyü kimi, fosfogips:seolit qarışığı saf seolitlə 
müqayisədə ən yaxşı uduculuq fəaliyyətini göstərir. 

 

Şəkil 1 Seolit-fosfogips qarışığının sorbsiya aktivliyinin kinetik 
əyriləri 1-Seolit, 2- fosfogips:seolit qarışığı.  
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Fosfogips və seolit qarışığının sorbent kimi istifadəsi zamanı tullantı suyun pH-nın 

dəyişməsinin meliorantın tərkibinə təsiri şəkil 2-də verilmişdir.  
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, məhlulun pH-ın artması CaO-in artmasına nəzərə çarpacaq 
dərəcədə təsir edir, MgO üçün azalma müşahidə edilir, K2O-in dəyişməsinə isə heç bir təsir 
göstərmir.  

Şəkil 2 

Məhlulun pH-nın dəyişməsinin meliorantın tərkibinə təsiri  
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1- CaO, 2- MgO, 3- K2O. 

 

Bütün təcrübələrdə fosfor tərkibli sənaye məhlullarından fosfat ionunun təmizlənməsi baş  
verir. Ən əhəmiyyətli təmizlənmə tərkibində P2O5 az olan məhlullarda müşahidə olunur, 

P2O5-un qalıq miqdarı 170-173 mq / dm
3
 təşkil edir. Təmizlənmə dərəcəsi 93.0-94.5% olur. 

Tərkibində P2O5-in miqdarı çox olan qatı sənaye məhlullarında təmizləmə dərəcəsi lazımi 
qədər yüksəkdir və 94.7-97.6% təşkil edir. Tullantı sularında fosforun qatılığının dəyişməsi 
məhsuldakı CaO və K2O miqdarına təsir göstərmir.  

NƏTİCƏLƏR  
Müxtəlif parametrlərin: tullantı suyunda P2O5-in qatılığının, fazaların kontakt 

müddətinin, bərk maye nisbətinin miqdarından asılı olaraq fosfor tərkibli tullantı sularından  
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fosfat ionlarının sorbent fazasına keçidinin optimal şəraiti müəyyən edilmişdir. Sorbsiya 
prosesinin aparılmasının optimal parametrləri: qarışma müddəti 30-40 dəqiqə, fazaların 
nisbəti B:M = 1: 300, sorbentin tərkibi FG:S = 1: 1, pH = 6-11.  

Sintez olunmuş məhsulda kalsium, maqnezium, kaliumun nisbətən böyük miqdarda 
olmasını nəzərə alaraq, ondan turş və şoran torpaqların (kalsium tərkibli ameliorant kimi) 
bərpası üçün istifadə ediməsi tövsiyə edilə bilər. 
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The article presents the results of phosphogypsum and zeolite analysis according to the 

content of the main components. The optimal composition of the ameliorant has been 
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В статье приведены результаты анализа фосфогипса, цеолита на содержание 
основных компонентов. Установлен оптимальный состав мелиоранта.  
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AĞIR NEFTİN EMALINA DAİR APARILAN TƏCRÜBƏLƏRİN RİYAZİ 

MODELLƏŞMƏSİ 
 

A.R. Əsgərov, F.V.Yusubov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
aysam_asgarov@mail.ru 

Ağır neft xammalının dərin emalı üçün yeni texnoloji proseslərin yaradılması xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.Yeni texnologiyaların yaradılması bu proseslərin sistemli təhlil əsasinda riyazi 

modellərinin qurulmasını aktual edir. Ağır neft xammalının dərin emalını həyata keçitmək üçün bu  
növ proseslərin reqressiya modeli yaradılmışdır. 
 

Açar sözlər: ağır neft, təbii bitum, emal, nanoölçülü katalizatorlar, reqressiya modeli.  
GİRİŞ 

 

Neft bir çox sənaye sahələrində istifadə olunan əvəzolunmaz qazma məhsuludur və hal  
– hazırda yüngül neft ehtiyyatlarının qorunması neft sahəsində başlıca bir məqsəddir. Lakin 
insan öz mövcudluğu dövründə fasiləsiz neft hasilat edir. Neft ehtiyyatları tükənməzdir və 
zaman keçdikcə neft ehtiyyatları azalır. Hələ ki, bu qazma məhsulunun alternativi də 
tapılmayıb. Bunula əlaqədar olaraq artıq neftin digər növlərinin hasilatına daha dəqiq desək 
ağır neftin hasilatına başlanır. Yüngül neftin erası sona çatır və ağır neftin (bitum neftinin) 

erası başlayır. Ağır neft 0,917 – 1,022 q/sm
3
 sıxlığı olan, bitumlu və özlülü tipli xam neftidir. 

Bu neft adi neftdən tərkibində 90% kükürd və müxtəlif metallaredan ibarət iri ölçülü 
molekulalar olması ilə fərqlənir. Alimlərin hesablamalarına görə yüngül neft ehtiyyatları bu 
əsrin ilk yarısında tükənmək üzərədir. Lakin ekspertlərin rəyinə görə ağır neft və ehtiyyatları 
təxminən 810 milyard ton təşkil edir. Dünyada ağır neft ehtiyyatlarına görə Kanada ilk yeri 
tutur.  
Hal – hazırda ənənəvi neft ehtiyatlarının tükənməsi, onun istifadə sahəsinin genişlənməsi və 
neft bazarında vəziyyətin kəskin dəyişməsi kimi aktual mövzular, bütün dünyada alternativ 

karbohidrogen xammallarının mənbələrinə, yüksək özlülüklü ağır neftə (bitum neftinə) 
diqqətin artırılmasına səbəb olmuşdur.  
Bütün bunların fonunda dünyada yanacaq – enerji kompleksinin yenidən qurulması 

mərhələsinin başa çatdığını söyləmək olar. Bu mərhələyə təkcə xam neftin yeni mənbələrinin 

tapılmaslı və neft emalının tempinin artırılması deyil, bütün istehsalat mərhələlərində (hasilat, 

emal, realizasiya) yeni daha təkmilləşdirilmiş üsulların müəyyən olunmasıdır 1 . Universal 
 
Oil Products (UOP) şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmış «Catalytic Crude Upgrading» 

(CCU), axıcı olmayan qatın, dərin olmayan katalitik krekinq variantını özündə əks etdirir. 

Proses ağır neft xammalınınboru xətti vasitəsi ilə nəqlinin asanlaşdırılması üçün özlülüyünün 

aşağı salınmasına istiqamətləndirilib. Pilot qurğuda aparılan bu prosesdə aşağı sıxlığı olan 

sintetik neft alınır. Təmizlənmiş bitumun donoru adını almış təbii bitumların hidrokatalitik 

emalı xammaldan fraksiyaların 500˚C ilkin qovulması ilə və qalığın hidrogenin mənbəyi kimi 

çıxış edən həllediciylə qarışdırılması ilə nəticələnir. Həlledici, ilkin qarışdırılmadan öncə 

hidrogen donoru xassələrini təmin etmək üçün hidrogenləşmə ilə “regenerasiya” olunur. 

Həlledici ilə qalığın qarışığı 410 – 460˚C temperaturda, 35 – 55 atm təzyiqdə hidrokrekinq 

prosesinə məruz qoyulur. Bu rejimdə çevrilmənin dərinliyi 70% - ə çatır. Hidrokrekinq və 

ilkin qovulmuş fraksiyaların qarışığından demək olarki, ağır qalıqları olmayan sintetik neft 

alınır.  
Bu texnologiyanın fərqliliyi ağır neft xammalının emalı zamanı kükürd və metalların 
kokslaşmaya məruz edilməsinə ehtiyacın olmamasıdır. Bu katalizatorun reaksiya kütləsi ilə  
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kontaktı olmadan mümkün olur və bu da katalizatorun kokslaşamsının, zəhərlənməsinin və 
regenerasiyasının qarşısını alır.  
Xammal onda radikalların əmələ gəlməsi üçün yüngül termokrekinq prosesinə və sonra 

donorun iştirakı ilə reaktorda hidrokrekinq uğradılmalıdır. Hidrogenin donoru qismində səmt 

və təbii qaz ola bilər.Başqa sözlə reaktorda katalizatorun iştirakı olmadan ağır xammalın 

katalitik aktivləşdirilmiş hidrogen mənbəyi ilə qarışdırılması baş verir. Müəlliflərin iddiasına 

görə bu texnologiya son qaynaması 350˚C temperaturda distilatların yüksək çıxımını təmin 

edir 2 . 
 
Müxtəlif mineralların neftə təsiri təcrübədən keçirilmişdir: dolomit və kalsitdən ibarət olan,  
karbonat cinsli, növbəti element tərkibli: С – 10,9%; N – 2,31%; Fe – 6,83%; Al – 3,22%; Si 

– 3,4%, həmçinin kimyəvi tərkibli gil – bentonitli: SiO2 – 58,8%; Al2O3 – 16,2%; Fe2O3 – 

8,4%; CaO – 8,7%). Gilin tərkibində alüminium oksid böyük katalitik təsirə malikdir, o neftin 

tərkibinə kobud dispers şəklində 25 mkm ölçüdəvə 40 nm dək nanoölçülü vəziyyətdə 2,5% 

miqdarında daxil edilir. Yüksək özlülüklü neftin layına buxar istiliyi ilə təsiri nəticəsində 

çevrilməsi tədqiqatı, paslanmayan poladdan hazırlanmış, hava mühiti 280-375°С temperatur 

intervalında 2,5 saat tab gətirən dövrü hərəkətli laborator qurğuda yerinə yetirilmişdir. Neftin 

nisbəti: Su bütün təcrübələrdə 3 : 1 təşkil edib. Mineral əlavələr neftə 8% miqdarında 2 saat 

ərzində 22 kGz tezlikli ultrasəsli qurğuya əvvəlcədən onların səthi sahəsini mexaniki – 

kimyəvi aktivləşdirməsi ilə su fazasından daxil edilib. Qoyulmuş məqsədin innovativ həlli, 

ağır neftin çıxımını artırmaq üçün keçid elementlərinin nanoölçülü katalizatorlardan istifadə 

sayılır. Bu baxımdan işdə komleks qismində hidrogenləşmə və dehidrogenləşmə xassələrini 

özündə əks etdirən Ni və Cu duzları,həmçinin nanoölçülü vəziyytədə olan səthi aktiv 

polimerlərlə stabilləşdirilmiş Ni məhlulu seçilmişdir. Bundan əlavə, işdə hidrogen donoru 

qismində sirkə turşusu С2Н4О2 tədqiq olunmuş və onundissosiasiyası nəticəsində asetat 

CH3COO və proton Н+ əmələ gəlir. Ağır neftin hidrogen donoru mühitində konversiya 

prosesinin həyata keçirilməsi əmələ gələn neftdə qətran və asfaltenlərin aşağı salınması 

nəticəsində özlülüyün aşağı düşməsi, hidrokükürdsüzləşmə prosesinin axmasına, reaksiyada 

sıxlıq payının aşağı salınması ilə yüksəkmolekullu məhsulların və karbonlu maddələr əmələ 

gəlir 3 . 
 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ  
Bu sahədə elmi – tədqiqiatlar kifayət qədər aparılmışdır. Lakin göstərilən texnoloji proseslərin 

heç birinin riyazi modelləşdirilməsi məsələsinə baxılmamışdır. Biz aparılmış təcrübi 

dəlillərdən istifadə edərək baxılan texnoloji prosesin riyazi modelinin qurulmasına baxaq 4 . 

Prosesə təsir edən əsas amillər aşağıdakılardır: 

 

Z1– Temperatur T, °С;  Z2 – Təzyiq P, kq · s/sm
2
 ; Z3 – Özlülük mPa·s   

 

Z1  350   390 370 ; Z 2  120  150 =135; Z 3 110  160 135 
 

 2     2   2   
 

Z1  
390   350 

20 ; Z 2  
150  120 

15; Z 3 
160  110 

25       
 

 2     2   2   
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          Cədvəl 1. 
 

    Təcrübələrin planlaşdırılması matrisi    
 

            
 

 
Prosesin texnoloji şərtləri 

 
Son məhsulun xarakteristikası 

Çıxış  
 

  
parametrləri 

 
 

           
 

№ 
T, 

 P, 
Özlülük 

       
 

 kq 
  X0 X1 X2 X3 Y 

 
 

 
°С 

 
mPa·s 

  
 

 
·s/sm

2
 

       
 

          
 

1 350  120 110  +1 –1 –1 –1 36  
 

2 390  120 110  +1 +1 –1 –1 45  
 

3 350  150 110  +1 –1 +1 –1 41  
 

4 390  150 110  +1 +1 +1 –1 30  
 

5 350  120 160  +1 –1 –1 +1 46  
 

6 390  120 160  +1 +1 –1 +1 25  
 

7 350  150 160  +1 –1 +1 +1 34  
 

8 390  150 160  +1 +1 +1 +1 42  
 

 

İkili qarşılıqlı əmsalları hesablayaq. Bunun üçün yeni cədvəl quraq. 
 

Cədvəl 2. 
 

Əmsalların qarşılıqlı təsirini nəzərə alan matris 

 

№ X0 X1 X2 X3 X1 X2 X1X3 X2 X3 X1 X2X3 Y 

          

1 +1 –1 –1 –1 + + + – 36 
          

2 +1 +1 –1 –1 – – + + 45 
          

3 +1 –1 +1 –1 – + – + 41 
          

4 +1 +1 +1 –1 + – – – 30 
          

5 +1 –1 –1 +1 + – – + 46 
          

6 +1 +1 –1 +1 – + – – 25 
          

7 +1 –1 +1 +1 – – + – 34 
          

8 +1 +1 +1 +1 + + + + 42 
          

 
 

Yoxlama göstərdi ki, təcrübənini nəticələri normal bölünən və həmcinsdir. 
 

  

1 
8  

1 
36   45   41  30   46   25   34   42    37.375 

 

b
0  

y
i  

 

 

8 
 

  
8

 i  1   
 

b1 
1

8   1  36  1  45  1  41  1  30  1  46  1  25  1  34  1  42 1.875 
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b2 
1
8 1 36 1 45 1 41 1 30 1 46 1 25 1 34 1 42 0.625 b3 

1
8 1 36 1 45 1 41 1 30 

1 46 1 25 1 34 1 42 0.625 

 
  

1 
8  

1 
1  36  1  45  1  41  1  30  1  46  1  25  1  34  1  42 

 

b
12  

x
1 
x

2 
y

i   

 

8 
 

  8
 i  1   

 

1.125  
    8  

1 
  

 

b
13   

 1 
 

x
1 
x

3 
y

i  
 
1  36  1  45  1  41  1  30  1  46  1  25  1  34  1  42   1.375  

   

8 
 

 

     
8

 i  1    
 

 3       
 

    8  

1 
 

 

b
23   

  1 x
2 
x

3 
y

i  1  36  1  45  1  41  1  30  1  46  1  25  1  34  1  42   1.875  

        

   

8 

 

      
8

 i  1   
 

 

1 
 8    

1 
1  36  1  45  1  41  1  30  1  46  1  25  1  34  1  42    6.125 

 

b
123 

 x
1 
x

2 
x

3 
y

i  
 

   

 8 

 

  
8

 i  1   
  

Təcrübələrin planlaşdırılması zamanı üç amil üçün alınmış reqressiya tənliyi, 

y x1 x2 x3 37.375 1.875 0.625 0.625 1.125 1.375 1.875 6.125 1 

 

Alınmış (1) tənliyi temperatur, təzyiq və özlülüyün proseslərin çıxımına təsirini 
nəzərə almağa imkan verir. 

 

Katalitik proseslərin hidrogenlə aparılması ağır neftdən keyfiyytəli distillatlar almağa imkan 

verir. Bu destruksiya nəticəsində əmələ gələn birləşmələrin hidrogenləşməsi ilə, xammalın 

hidrotəmizlənməsi nəticəsində kükürddən, azotdan və oksigen tərkibli birləşmələrdən 
 

təmizlənməsi ilə məhsulların çıxımının və keyfiyyətinin artırılması ilə izah olunur. Bu 

proseslərin əsas çatışmayan cəhəti katalizatorların çox qısa zamanda çıxış xammalının 

tərkibində olan metal üzvi birləşmələrlə “zəhərlənərək” sıradan çıxması, böyük metal tutmlu 

və ağır qurğular, həmçinin proseslərin aparılmasının ağır şəraiti, hidrogenin böyük sərfi 

sayılır. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq hidrokatalitik proseslərin ağır neftin emalına cəlb 

edilməsi prioritet məsələ sayılır.  
reaktorda metalsızlaşdırma, ikinci reaktorda hidrokrekinq baş verir. Alınmış sintetik neftin 
sıxlığının6,5 – dən 17,5 - ə qədər artmasına, kükürdləşmənin (75 – 97 %), 
metalsızlaşdırmanın (76 – 98 %) qədər artır. Xammalın dönüşümü 70 – 90% təşkil edir.  
Meksika şirkəti IMP (Instituto Mexicano del Petróleo) hidrotəmizləmə və hidrokrekinq orta 

rejimində «IMP-HDT» (Hydrotreatment) birgə prosesini işləyib hazırlamışdır. Reaktor 

müxtəlif ölçülü və tərkibli katalizatorqranulaları ilə dodurulmuş bir neçə bölmədən ibarətdir. 

Bu prosesdə hidrogenin və katalizatorun daha az sərf olunur. Alınmış məhsulda sıxlığın 9 – 

13˚C, metalların 40 – 70% xaric olması ilə, kükürdün miqdarının, azotun, qətran – asfalt 

maddələrinin aşağı enməsi ilə xarakterizə edilir.  
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NƏTİCƏLƏR 
 

Ağır neftin hidrokatalitik emalına yeni yanaşmaların yaranmasını qeyd etmək olar. Ağır neft 

xammalının dərin emalı üçün nanoölçülü katalizatorların tətbiqi ilə xüsusi konstruksiyalı 

reaktorda hidrokonveksiya texnologiyası tədqiq və təcrübəsi olunmuşdu. Proses hidrogen 

mühitdə, reaktorda 450˚C temperatur, 65 – 70 atm təzyiqdə aparılır. Məqsədli məhsul, çıxımı 

60 – 80%, qaynama sonluğu 580˚C olan sintetiki neft sayılır. Bu mühitdə xammalın 60% 

kükürdsüzləşməsi və demək olar ki, tam metalsızlaşması baş verir. Prosesin katalizatoru 

qismində reaktorda xammalın ön katalizator ilə eyni həlledicidə qarışdırılmasından alınan 

MoS2, MoO3 və Al2O3hissəciklərindən istifadə olunur.Ağır neftlərin apqreydinqi üçün tətbiq 

olunanhidrogenləşmə proseslərinin növlərindən biridəborulu reaktorda yüngülləşmiş tərkibli 

distillatların alınması ilə nəticələnən yüngül hidrokrekinq prosesidir.  
Reaktorda prosesin temperaturu 450˚C, təzyiq isə 30 atm olur. Bu rejimdə xammalın çıxımı  
55 – 65% təşkil edir. İstifadə olunan katalizator nisbətən ucuz və əlçatandır. Buradn alınan 

sintetik neft ənənvi neft kimi emal oluna bilər, qalıq isə kokslaşma prosesinə göndərilə 
bilər.Bu nöqteyi nəzərdən yaradilmış reqressiya modeli ağır neft məhsullarının emalı, optimal 

iş rejimlərinin müəyyən edilməsi üçün əsas ola bilər. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА 
 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТИ 

А.Р. Аскеров, Ф.В. Юсубов 
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aysam_asgarov@mail.ru 

 

Создание новых технологических процессов для глубокой переработки тяжелого 

нефтяного сырья имеет особое значение, создание новых технологий важно для создания 

математических моделей, основанных на систематическом анализе этих процессов. Для 
проведения глубокой переработки тяжелой нефти была создана регрессионная модель 

процессов такого типа. 
 

Ключевые слова: тяжелая нефть, природный битум, переработка, наноструктурные 

катализаторы, регрессионная модель.  
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MATHEMATICAL MODEL OF EXPERIMENTAL EXPERIENCE 
 

OF HEAVY OIL REFINING 

A.R. Askerov, F.V. Yusubov 

Azerbaijan State University oil and industry  
aysam_asgarov@mail.ru 

 

The creation of new technological processes for the deep processing of heavy petroleum 
feedstock is of particular importance, the creation of new technologies is important for creating 

mathematical models based on a systematic analysis of these processes. To carry out deep processing 
of heavy oil, a regression model of processes of this type was created. 
 

Key words: heavy oil, natural bitumen, processing, nanostructured catalysts, regression model. 
 
 
 
 
 

УДК 547.022.14 
 

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ДИЭТИЛ-4-ГИДРОКСИ-4-МЕТИЛ-2-(4- 

МЕТИЛФЕНИЛ) 

- 6-ОКСОЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИКАРБОКСИЛАТА 

Ф.A.Амиров
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Проведена дикетонная конденсация на основе 4-метилбензальдегида и ацетоуксусного 
эфира в этаноле в присутствии каталитических количеств пиперидина (25 моль%) с добавкой 
капли ледяной уксусной кислоты. Установлено что, в синтезированном  
соединении диэтил-4-гидрокси-4-метил-2-(4-метилфенил)-6-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилате четыре атома цикло-гексанового кольца, C2, C3, C5 и C6, расположены в одной 

плоскости. Показан перспективный вид димера с межмолекулярными водородными связями и 
укладка димеров в кристаллической решетке. Исследована схема, в которой раскрыт механизм 

реакции в следствии которой в полученном соединении циклогексановое кольцо имеет 
конформацию кресло. В молекуле соединения (I) наглядно показано пространственное 

расположение объемистых заместителей (два карбоксилатных и бензольное кольцо), которые 
расположены в экваториальной позиции. 
 

Ключевые слова: конденсация по Кневенагелю, бензальдегид, циклогексановое кольцо 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Как кислотно-основная реакция, взаимодействие пиперидина с уксусной 

кислотой приводит к протонированной форме пиперидина (сопряженная кислота) и 

ацетат аниону (сопряженному основанию) [1,2]. Как сопряженное основание слабой 

кислоты, ацетат анион (CH3COOˉ) обладает основностью, достаточной для перевода 

метиленовой компоненты исследуемой дикетонной конденсации в активную 

карбанионную форму (схема 1)  
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Схема 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Метиленовая группа, как в ацетилацетоне, так и в ацетоуксусном эфире по 

причине электроноакцепторного влияния связанных с ним карбонилсодержащих групп 

обладает повышенной С-Н кислотностью и под воздействием основания, имеющего 

достаточную силу, переводится в карбанионную форму. Эти карбанионные формы 

переходят в резонансные формы енолятов, состав которых контролируется 

кинетическим и термодинамическим факторами. В данной реакции, карбанионная 

форма ацетоуксусной кислоты является ключевым реагентом, так как именно он 

осуществляет конденсацию по Кневенагелю с бензальдегидом на начальной стадии с 

образованием арили-денпроизводного ацетоуксусного эфира, по которому тем же 

анионом реализируется нуклеофильное присоединение (Михаэлевское присоединение) 

[3] ( схема 2) 
 

Схема 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наглядно видно, что местом нуклеофильной атаки в присоединении по Михаэлю  
является β-углеродный атом испытывающий дефицит электронной плотности 
вследствии электроно-акцепторного влияния соседствующих двух 
карбониллсодердащих групп. В результате проведенной реакции получен диэтил  
4-гидрокси-4-метил-2-(4-метилфенил)-6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилат  (I) (схема 

3) и изучено его молекулярно-кристаллическое строение 
 

Схема 3.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В круглодонную колбу объемом 100 мл снабженную капельной воронкой и 

механической мешалкой поместили 26 г (0,2 моль) свежеперегнанного ацетоуксусного 

эфира, 4-метилбензальдегид (0,1 моль) и 10 мл этилового спирта и при перемешивании 

добавили 0,4 г пиперидина и каплю уксусной кислоты растворенных в 5 мл. спирта. 

Смесь оставили при комнатной температуре на 5 дней. Полученный осадок 

отфильтровали, пере-кристаллизовывая из этанола. Диэтил 4-гидрокси-4-метил-2-

фенил-6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилат, белый порошок, выход 25,9 г (75%),  
т.пл.157. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В кристаллическом состоянии полученное соединение (I) существует 
исключительно в виде кетонной формы. Основные кристаллографические параметры и 

результаты уточнения РСА соединения (I): кристаллы триклинные, пространственная 
группа Р-1, а 5.8062(4)Å , b 9.9267(7)Å , c 18.4548(13)Å, α 103.281(2), β 92.490(2), γ  
104.741(2) град , V=995.26(12) A3, Z=2. C20H26O6, μ 0.09 мм-1.  

Циклогексановое кольцо имеет конформацию кресло. В этой конформации и 

угловое и торсионное напряжение минимально. Твист форма более подвижна, чем 

конформация кресло, но эта форма дестабилизирована торсионным напряжением. В 

молекуле соединения (I) все три объемистых заместителя (два карбоксилатных и 

бензольное кольцо) расположены в экваториальной позиции. Предпочтительность 

экваториальной ориентации можно объяснить большей устойчивостью трансоидной 

конформации. В кристалле молекулы существуют в виде димеров, образованных за 

счет водородных связей, длина которой составляет 2,28Å. Экваториальная ориентация 

двух карбоксилатных групп обеспечивает их минимальное взаимное отталкивание, а 

также создает пространственную конфигурацию для образования межмолекулярных 

водородных связей. Диэкваториальной ориентации же этоксикарбонильных групп в 

ходе реакции по нашему мнению способствует промежуточная протранственная 

организация, образованная за счет водородных связей между протонами катиона 

пиперидиния со сложноэфирными карбонильными группами (схема 4). Все длины 

связей и валентные углы имеют обычные для соответствующих атомов значения и 

комментариев не требуют [4,5].  
Схема 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Циклогексановое кольцо имеет конформацию кресла. Четыре атома циклогексанового 
кольца, C2, C3, C5 и C6, расположены в одной плоскости.  
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Рис 1. 
 

Показана молекулярная структура указанного в заголовке соединения (I) C20H26O6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис 2. 
 

Молекулярная структура соединения со схемой нумерации атомов. 
Эллипсоиды смещения были нарисованы с вероятностью 30%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 
 

Перспективный вид димера. Н-связи показаны пунктирными линиями. Атомы 
Н, которые не участвуют в образовании водородных связей, не показаны.  
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Рис 4 
 

Укладка димеров в кристаллической решетке  
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In this work we had diketone condensation on the base of 4 - methylbenzaldehyde and 
acetoxacetic ester in ethanol in the presence of a catalytic solution of piperidine (25 mol%) with the 

addition of covaline vinegar acid. It has been established that, in the synthesized compound - diethyl 4-
hydroxy-4-methyl-2- (4-methylphenyl) -6-oxocyclohexane-1,3-dicarboxylate, four atoms of the 

cyclohexane ring, C2, C3, C5 and C6, are located in same plane. A perspective view of a dimer with 
intermolecular hydrogen bonds and the laying of dimers in the crystal lattice are shown. It was 

investigated a scheme in which the reaction mechanism was discovered, as a consequence of which  
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the cyclohexane ring in the resulting compound has a chair conformation. In the molecule of 
compound (I), it is clearly shown. the spatial arrangement of the bulky substituents (two carboxylate 
and benzene ring), which are located in the equatorial position. 
 

Key words: Knevenagel condensation, benzaldehyde, cyclohexane ring, 
 

 

DIETIL-4-HİDROKSİ-4-METİL-2- (4-METİLFENİL) - 6- 

OXOCİCLOGEKAN-1,3-DİKARBOKSİLATIN SENTEZİ VE 

STRUKTURU 
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Tədqiqat işində 4-metilbenzaldehid və asetosirkə efirinin etanolda məhlunu əsasında katalitik 
piperidin və buzlu sirkə turşusu damcı şəklində əlavə olunaraq diketon kondensasiyası aparılıb. Sintez 

olunmuş dietil 4-hidroksi-4-metil-2- (4-metilfenil) -6-oksosikloheksan-1,3-dikarboksilat birləşməsinin 
sikloheksan halqasının, dörd atomunun C2, C3, C5 və C6 bir müstəvidə yerləşdiyi müəyyən 

edilmişdir. Molekulalararası hidrogen əlaqələrinə malik olan dimerin perspektiv görüntüsü və kristal 
qəfəsdə dimerlərin yerləşməsi göstərilir. Sintez olunmuş sikloheksan halkasının kreslo 

konformasiyasına malik olduğunu göstərən reaksiyanın mexanizmini izah edən sxem tədqiq olunub. 
Birləşmənin ( I ) molekuluda ekvatorial vəziyyətdə yerləşən iri həcimli əvəzedicilərin (iki karboksilat 

ve benzol halqası) fəza vəziyyəti aydın göstərilmişdir. 
 

Açar sözlər: Knevenagel kondensasiyası, benzaldehid, sikloheksan halqası 
 

 

УДК 547.88. 579.243 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ К ПРОИЗВОДНЫМ 

ПОЛИКАРБОНИЛЬНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ  
СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ф.A.Амиров., Н.А.Гулиева, Г.А.Алиева, 

З.Н.Алиева Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 
Промышленности 

narmina.guliyeva@asoiu.edu.az 

 

Проведен скрининг противомикробной активности некоторых синтезированных 
соединений и установлена антимикробная активность производных поликарбонильных 
соединений по отношению к тест-культурам микроорганизмов. Установлено, что сильное  
антимикробное действие оказывают вещества этил-6-гидрокси-6-метил-3-(2-оксо-2-
фенилэтокси)-4-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-5-кар-боксилата и диэтил-4-гидро-кси-4-
метил-2-фенил-6-(2-(4-фенилтиазол-2-ил)гидразино)циклогексан-1,3-дикарбоксилат.  
Определено, что диэтил-4-гидрокси-4-метил-2-фенил-6-(2-(4-фенилтиазол-2-ил)гидрази-
но)циклогексан-1,3-дикарбоксилат при разведении 1:400 убивает кишечные палочки за 10 
минут, и сине-зеленые гнойные палочки за 20 минут, кандиду за 40 минут. Показано, что этил-
6-гидрокси-6-метил-3-(2-оксо-2-фенилэтокси)-4-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-5-кар-
боксилата убивает стафилакокки за 20 минут даже при разведении 1:800. 

 

Ключевые слова: дикарбоксилат, антимикробная активность, дискодиффузионным метод, 
фурациллин, нитрофунгин.  
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ВВЕДЕНИЕ  
Мы провели дикетонную конденсацию 4-метилбензальдегида с ацетоуксусным 

эфиром в этаноле в присутствии каталитических количеств пиперидина ( 25 моль% ), с 

добавлением капли ледяной уксусной кислоты [1,2]. В результате выделен диэтил 4-
гидрокси-4-метил-2-(4-метилфенил)-6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилат (I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нами проведено рентгеноструктурное исследование кристалла соединения (I), 
полученного медленной кристаллизацией из спиртового раствора. В кристаллическом  
состоянии соединение диэтил 4-гидрокси-4-метил-2-(4-метилфе-нил)-6-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилата (I), существует исключительно в виде кетонной 
формы.  
Циклогексановое кольцо имеет конформацию кресло. Все три объемистых заместителя 

(два этоксикарбонильных и бензольное кольцо) расположены в экваториальной 

позиции. Все длины связей и валентные углы в молекуле имеют обычные для 

соответствующих атомов значения и комментариев не требуют. В кристалле молекулы 

существуют в виде димеров, образованных за счет водородных связью , длина которой 

составляет 2,28Å.  
Рис.1. 

Молекулярная структура соединение (I) и его димера по данным РСА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Испытания антимикробного действия синтезированных новых химических 

соединений полученных на основе диэтил 4-гидрокси-4-метил-2-(4-метилфенил)-6-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилата [3,4,5] проводили дискодиффузионным методом и 

методом серийных разведений [6].  
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Современные синтетические антимикробные средства занимают ведущее место в 

лечении бактериальных инфекций. Трудности лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний, обусловленные разнообразием биологических форм возбудителей, 

постоянным возникновением мультирезистентных форм, появлением новых видов 

опасных патогенов, определяют актуальность проблемы создания новых 

противомикробных средств. Необходимость в новых препаратах обусловлена 

разнообразными причинами: расширение антимикробного спектра, повышение 

активности, активность по отношении устойчивых возбудителей, улучшение 

фармакокинетических свойств, снижение токсичности. Органические соединения 

тормозят или полностью прекращают рост микроорганизмов. Химические вещества 

вызывают либо микробиоцидное (гибель микроорганизмов), либо микробостатическое 

действие (приостанавливает их рост, но после их удаления этого вещества рост вновь 

возобновляется). Характер действия зависит от дозы вещества, времени его 

воздействия, также температуры и pH. Одно и то же органическое вещество может 

оказать неодинаковое действие на различные виды микроорганизмов. Антимикробные 

вещества значительно сильнее действуют на вегетативные клетки, чем на споры. 

Чувствительность микроорганизмов к химическим соединениям определяют 

несколькими методами, одним из которых является метод разведений: проводят посевы  
в питательные среды, в которые добавлены препараты в определенных концентрациях. 

Питательные среды для этих целей могут быть и плотными, и жидкими. 

Чувствительность микроорганизмов к химическому соединению оценивают по 

минимальной концентрации препарата, при которой их рост подавляется. Это 

минимальная подавляющая рост микроорганизмов концентрация (МПК) 

лекарственного препарата. Методом серийных разведений определяют минимальную 

концентрацию химического соединения, ингибирующую рост исследуемой культуры 

бактерий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При определении чувствительности диско-диффузионным методом из суточных 
культур микроорганизмов приготовлена суспензия (в 1 мл 1 млд микробных клеток).  
 

 

113 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

Затем эта суспензия равномерно наносится на поверхность мясо-пептонного агара в 

чашке Петри. Излишек жидкости удаляется пипеткой, чашка высушивается в течении 

10-15 минут в термостате. Стерильные диски фильтровальной бумаги смачиваются 

раствором испытуемых веществ, помещаются на поверхность. После культивации в 

термостате при температуре 37 ºС в течении 18-24 часов учитывают результат путем 

измерения диаметра зоны вокруг диска в миллиметрах. Диффузия испытуемого 

химического соединения приводит к формированию зоны подавления роста 

микроорганизмов вокруг дисков. В результате определены стерильные зоны диаметром 

для вещества (образец №1) St.aureus -15 мм, E.coli- 15 мм, Ps.aeruginoza - 15 мм, 

C.albicans - 20 мм, вещества (образец № 2) St.aureus - 15 мм , E.coli - 18 мм,  
Ps.aeruginoza - 18 мм, C.albicans - 18 мм, вещества (образец №3) St.aureus - 15 мм ,  

E.coli  17  мм,Ps.aeruginoza  -  18  мм,  C.albicans  - 18  мм ,  вещества  (образец  №4  ) 

St.aureus-10 мм, E.coli 17 мм, Ps.aeruginoza - 17 мм,   

C.albicans - 18 мм.   

При определениях   чувствительности методом   серийных   разведений  
испытуемые вещества брали в виде 1%-ного спиртового раствора. Были изучены их 

разведения в следующих концентрациях: 1:100, 1:200, 1:400, 1:800. В качестве тест-

культур брали грам-положительный (золотистый стафилококк), грам-отрицательные 

(кишечная палочка, синегнойная пал очка ) и дрожжеподобный гриб рода кандида. В 

качестве питательной среды использовали МПА pH 7,2-7,4, а для кандида - среда 

Сабуро. 

 

Таблица 1. 

Антимикробное действие синтезированных новых содинений 

 

 Время        ВЕЩЕСТВО           
 

Тест экспози- 
                     

 

   (I)   (II)    (IIİ)    (IV)  
 

культуры ции  (мин)  образец № 1  образец № 2  образец 3  образец 4 
 

  1  2  3  4 1 2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 
 

St.aureus 10 -  -  -  + - - - + -  - + + -  - + + 
 

 20 -  -  -  + - - - - -  - - + -  - - + 
 

 40 -  -  -  + - - - - -  - - + -  - - + 
 

 60 -  -  -  + - - - - -  - - + -  - - + 
 

Ps.aeruginoz 10 -  -  +  + - - + + -  - + + -  - + + 
 

a 20 -  -  +  + - - + + -  - + + -  - - + 
 

 40 -  -  +  + - - + + -  - - + -  - - + 
 

 60 -  -  +  + - - + + -  - - + -  - - + 
 

E.coli 10 -  -  +  + - - + + -  - + + -  - - + 
 

 20 -  -  +  + - - + + -  - + + -  - - + 
 

 40 -  -  +  + - - + + -  - - + -  - - + 
 

 60 -  -  +  + - - + + -  - - + -  - - + 
 

C.albicans 10 -  -  +  + - - - + -  - + + -  - + + 
 

 20 -  -  -  + - - - + -  - + + -  - + + 
 

 40 -  -  -  + - - - + -  - - + -  - - + 
 

 60 -  -  -  + - - - + -  - - + -  - - + 
 

 

Примечание :1 (1:100), 2 ( 1:200), 3 ( 1:400), 4 (1:800) соотношение разведения  
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Микробная загрузка во всех испытаниях составляла 1 млрд. микробных тел на 1 
мл, из которой в каждую пробирку добавляли по одной капле. Высевы проводились 
через каждые 10,20,40,60 минут воздействия. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В результате испытаний, было установлено, что сильное антимикробное 

действие оказывают образцы 2 и 4. Как видно из таблицы 1. образец № 4 при 

разведении 1:400 убивает кишечные палочки за 10 минут, ю и сине-зеленые гнойные 
палочки за 20 минут, кандиду за 40 минут. Образец №2 убивает стафилакокки за 20 

минут даже при разведении 1:800.  
Для сравнительного изучения активности исследуемых препаратов в качестве контроля 
брали известные препараты (этиловый спирт, риванол, фурациллин, нитрофунгин). 

 

Таблица 2. 

Антимикробное действие контрольных веществ 

. 

Тест культуры Время    Контрольные вещества    
 

 

экспозиции 
             

 

  Этанол  Фурациллин Нитрофунгин  

 

(мин) 
  

 

              
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

  
 

               
 

St.aureus 10 - + + + - + +  +     
 

 20 - + + + - + +  +     
 

 40 - + + + - + +  +     
 

 60 - + + + - + +  +     
 

Ps.aeruginoza 10 + + + + + + +  +     
 

 20 - + + + + + +  +     
 

 40 - + + + + + +  +     
 

 60 - + + + + + +  +     
 

E.coli 10 + + + + - + +  +     
 

 20 - + + + - + +  +     
 

 40 - + + + - + +  +     
 

 60 - + + + - + +  +     
 

C.albicans 10 + + + + + + +  + + + + + 
 

 20 + + + + + + + + + + + + 
 

 40 - + + + + + + + - + + + 
 

 60 - + + + + + + + - + + + 
 

 

Примечание:1 (1:100),  2 (1:200), 3 (1:400), 4 (1:800)  соотношение разведения 

 

Результаты контрольных опытов приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 

антимикробное действие трех препаратов, используемых в медицине, гораздо меньше 

действия образцов синтезированных соединений. Длинный латентный период 
антимикробного действия можно объяснить неодинаковым количеством мембран, 

окружающих те активные центры, с которыми взаимодействуют испытанные  
соединения. Увеличение эффективности действия препаратов с разбавлением 
доказывает хорошую проходимость через мембраны клеток. Самое важное то,  
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независимо от содержания различных функциональных групп, они эффективны против 
всех микроорганизмов. Полученные данные показывают, что бактерицидное действие 
препаратов связано с их угнетающим влиянием на образование клеточной стенки  
микроорганизмов, денатурацией белка, нарушением проницаемости 

цитоплазматической мембраны, с торможением важных для жизнедеятельности 
бактерий ферментов.Результаты показывают, что синтезированные соединения могут 

быть использованы в качестве бактерицидных и фунгицидных препаратов. 
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THE DETERMINATION OF SENSITIVITY OF BACTERIA TO THE 

SYNTHESIZED DERIVATIVES OF POLYCARBONYL NITROGEN-CONTAINING 

COMPOUNDS 

F.A.Amirov., N.A.Guliyeva, G.A.Alieva, Z.N.Alieva 

Azerbaijan State Oil and Industrial University  
narmina.guliyeva@asoiu.edu.az 

 

The purpose of this study was to screen the antimicrobial activity of some of the synthesized 

compounds and шnvestigate the antibacterial activity of active towards the test cultures of 

microorganisms. As a result of the tests, was revealed the antimicrobial activity of the tested 

substances: ethyl 6-hydroxy-6-methyl-3- (2-oxo-2-phenylethoxy) -4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-

indazole-5-carboxylate and diethyl 4-hydroxy-4-methyl-2-phenyl-6- (2- (4-phenylthiazol-2-yl) 

hydrazino) cyclohexane-1,3-dicarboxylate. It was invistigated that diethyl-4-hydroxy-4-methyl-2-

phenyl-6- (2- (4-phenylthiazol-2-yl) hydrazi-but) cyclohexane-1,3-dicarboxylate at a dilution of 1: 400 

kills E. coli in 10 minutes, and blue-green purulent sticks in 20 minutes, Candida in 40 minutes. Has 

been shown that Ethyl-6-hydroxy-6-methyl-3- (2-oxo-2-phenylethoxy) -4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-

1H-indazole-5-carboxylate kill staphylococci even at a dilution of 1: 800 in 20 minutes. 
 

Key words: dicarboxylate, antimicrobial activity, discodiffusion method, furacilin, nitrofungin.  
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POLKIKARBONILLI AZOTLU BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZ OLUNMUŞ 

TÖRƏMƏLƏRININƏ QARŞI BAKTERIYALARIN HƏSSASLIĞIN TƏYINI 

F.Ə.Əmirov, N.AQuliyeva, G.A.Əliyeva, Z.N.Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

narmina.guliyeva@asoiu.edu.az 

 

Aparılmış tədqiqat işinin məqsədi bəzi sintez olunmuş birləşmələrin antimikrob aktivliyinin 

öyrənilməsi və test-kultura mikroorqanizmlərinə qarşı aktivliyinin tədqiqindən ibarətdir. Tədqiqatlar 

nəticəsində dietil-1-izobutil-9-hidroksi-9-metil-7-fenil-1,4-diaza-spiro [4,5] dekan-6,8-dikarboksilatın 

antimikrobiyal fəaliyyəti (nümunə No.1) etil 6-hidroksi-6-metil-3- (2-okso-2-feniletoksi) -4-fenil-

4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-5-karboksilat etil 6-metil-3-okso-4-fenil-1,3,4,5-tetrahidrobenzo [c] 

izoksazol-5-karboksilat, dietil 4-hidroksi-4-metil -2-fenil-6- (2- (4-feniltiazol-2-il) hidrazino) 

sikloheksan-1,3-dikarboksilat maddələrinin antimikrob aktivliyi öyrənilib. Müəyyən olunmuşdur ki 

Etil-6-hidroksi-6-metil-3- (2-oxo-2-feniletoksi) -4-fenil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-5-karboksilat 1: 

800 nisbətində belə stafilokokklara qarşı 20 dəqiqə müddətində bioloji aktivlik göstərir. 
 

Açar sözlər: dikarboksilat, antimikrobik fəaliyyət, diskodifuziya metodu, furasilin, nitrofungin. 
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АДСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ 

СМЕСЕЙ ОТ Н2S 

А.С.Байрамова 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности  
aygun.b74@mail.ru 

 

Для разделения газовых смесей от Н2S были испытаны синтетические цеолиты NaХ, 
NаY, СаА, NaA. Определены выходные кривые адсорбции H2S из газовых смесей. 
Установлено, что для адсорбции H2S из газовых смесей целесообразно использовать цеолит 
NaX.  
Ключевые слова: адсорбент, газовая смесь, цеолит, неподвижный слой, выходные кривые. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для очистки малосернистых газов при больших концентрациях 
двуокиси углерода применяют адсорбционные методы с участием различных твердых 

адсорбентов. В этих процессах используется высокая избирательность цеолитов. На-
пример, сероводород, значительно лучше адсорбируются из смеси неполярных 

газообразных и жидких углеводородов [1].  
На цеолите происходит доочистка газовых смесей от всех соединений серы и его 

глубокая осушка.  
С учетом огромных запасов и особенностей переработки малосернистых газов при 

больших концентрациях двуокиси углерода институтом ВНИПИГАЗ разработан новый 

способ очистки малосернистых газов адсорбцией на цеолите с последующим каталити-
ческим превращением десорбированного сероводорода в элементарную серу.  

Применение адсорбционного метода для комплексной переработки малосернистых 

газов позволяет ликвидировать потери газа и серы и приводит весь процесс к безотход-
ному циклу. Продуктами процесса являются очищенный от Н2S газовая смесь и газовая 

сера. Отходы производства и потери газа практически отсутствуют. Применение  
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молекулярных сит позволит производить эффективную очистку при больших 

линейных скоростях газа в зоне сорбции, что даст возможность значительно сократить 
размеры адсорберов, а также совместить доочистку газовых смесей от Н2S с его 

глубокой осушкой.  
С целью выбора оптимального адсорбента для очистки и разделения газовых 

смесей от Н2S были испытаны синтетические цеолиты NaХ, NаY, СаА, NaA.  
Было выявлено, что среди испытуемых адсорбентов наиболее устойчивым в 

кислых средах является цеолит NаY без связывающих веществ, затем NаХ и далее 
СаА. Во время опытов наиболее быстро разрушались адсорбенты NаА и СаА, а 

адсорбент NаХ разрушался незначительно [4].  
Во время регенерации цеолита газом при температуре 300-350

0
С изменялись также 

цвета цеолитов, но при этом они практически не подвергались поверхностным и 
структурным изменениям.  

Во время опытов на геометрической поверхности цеолитов происходило 

отложение слоя серы, но при температуре выше 350
0
С слой серы удалялся. 

Установлено, что после 8-10 адсорбционно-десорбционных циклов активность всех 
марок цеолитов по сернистым соединениям снижается на 15-20%. Дальнейшее падение 
активности происходило незначительно.  

В лабораторных условиях изучалась десорбция адсорбированных на цеолите 

сернистых соединений. Выявлено, что при температуре выше 230-250
0
С происходит 

разложение меркаптанов с выделением сероводорода. При понижении температуры 

десорбции до 200
0
С степень разложения меркаптанов не н а б л ю д а лась.  

Степень десорбции меркаптанов при температуре 320
0
С составляла 90%. Причем, 

основное количество меркаптанов десорбируется в течение 30 минут, в дальнейшем 
скорость десорбции резко падает, а после двух часов почти прекращается.  

Было установлено, что для полной десорбции меркаптанов необходимо повышение 

температуры до 350
0
С с продувкой слоя горячим газом.  

Изучалась также десорбция сероводорода из испытуемых цеолитов при различных 

температурах. При температурах десорбции ниже 250
0
С степень десорбции 

сероводорода даже в течение 3 часов не превышает 80%. Известно, что скорость 
десорбции тесно связана со скоростью подвода тепла к слою цеолита (сорбенту). 
Однако, из-за ограничения скорости повышения температуры слоя и, соответственно, 
не удается резко повысить температуру в зоне десорбции, и тем самым сократить  
время десорбции Н2Sи восстановления цеолита. После установления ряда 
закономерностей по адсорбции и десорбции сернистых соединен и й на различных 

цеолитах были выбраны оптимальные условия адсорбции и регенерации цеолитов.  
В связи с тем, что в составе малосернистых газов практически всегда СО2 

значительно превосходит количество сероводорода, необходимо определить влияние 

присутствия СО2 и Н2S. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве адсорбента для выделения газовых компонентов от серы были 
использованы адсорбенты: NaY, СаА, NaА и NaX без связующих веществ. Применение 

синтетических цеолитов (до 20%) вызвало ряд нежелательных побочных явлений: 
адсорбцию высококипящих углеводородов и гетероциклических соединений во 

вторичной пористости цеолитов, низкую термическую стабильность, механическую  
 
 

 

118 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2663-7006


2019, №1(1), ISSN: 2663-7006 
 

 

прочность и кислотоустойчивость. Технические характеристики выбранных цеолитов, 
выпускаемых промышленностью, показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Техническая характеристика адсорбентов 

Наименование показателей и единицы измереиий  Марка адсорбентов  

    NaA  CaA NaX  NaY 

Кремнеземный модуль цеолита SiO2· А12Оз  2,01  2,4 2,96  4,5 

Гравиметрический (насыпной) удельный вес, г/см
3
,  0,70  0,70 0,70  0,72 

не менее          

Показатель механической твердости на 0,56  0,52 0,47  0,74 

раздавливание, кг/мм
2
, не менее         

Водостойкость, вес %, не менее   95  95 95  95 

Динамическая активность по парам воды мг/см
3
, при       

выходной концентрации, с учетом температуры, не       

выше минус 65
0
С, не менее для таблеток диаметром:       

5,0 - 0,6мм    52  74 96,  96 

4,0 - 0,2мм    98  82 99,  - 

3,0-0,1мм    118  97 100   

Динамическая  активность  по  парам  гептана  при       

проскоковой концентрации, не выше минус 70
0
С, не       

менее, для зерен диаметром         

5,0 - 0,6мм      33   136 

4,0 - 0,2мм      44    

3,0 - 0.1мм      50    

Динамическая  активность  по  парам  бензола  при       

проскоковой концентрации, отвечающей температуре       

концентрации, не выше минус 70
0
С, не менее, для       

зерен диаметром:         

5,0 - 0,6мм      54    

4.0 - 0,2мм      66    

3,0 - 0,1мм      70     
Дальнейшие опыты по разделению газовых смесей от Н2S адсорбентами 

проводились в условиях промысла на передвижной модельной установке. Целью 
экспериментов явилось изучение сорбционных и технологических свойств 

синтетических цеолитов при длительной их эксплуатации в адсорбционно-

десорбционном режиме в реальных условиях работы [2].  
Эксперименты проводились следующим образом: подаваемый на установку 

стабильный состав газа достигают продувкой скважин; содержание сероводорода в 

сырьевом и очищенном газе определяли на месте титрованием; газ из скважины 

вначале поступал в разделитель, до 5,5 МРа из газа выделялись капельная жидкость, 

грязи и механические примеси. Газ под давлением 6 МРа подавали в адсорбер снизу 

вверх. При этом, из состава газа Н2S, СО2 и влага избирательно адсорбировались 

цеолитом. Состав очищенного газа анализировали непрерывно[5].При появлении Н2S в 

газовых смесях подачу газа переключали на второй адсорбер. Первый адсорбер 

переключали на регенерацию. В качестве динамического агента при регенерации была 

использована часть сырого газа. Конечная температура регенерации слоя адсорбента 

составляла 340-345
0
С, продолжительность процесса десорбции 3-4 часа. Газы 
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регенерации сжигались на факеле. Поглотительная емкость адсорбентов до проскока  
H2S рассчитывалась по уравнению: 

Апр= (Свх-Свых)Vτ/G - г/кг,  
где Апр - количество адсорбированного на цеолите сероводорода до проскока, г/кг; Свх, 

Свых - средние концентрации входа и выхода за исследуемый период, г/нм
3
; V - расход 

газа, нм
3
/час; G - загрузка адсорбента, кг; τ -время адсорбции, час.  

При расчетах динамической активности цеолитов по сернистым соединениям 
проскоковая концентрация сероводорода в конце цикла адсорбции должна 

приниматься максимум 4,85 мг/ нм
3
 газа. 

В таблице 2 дается классификация молекулярных сит по Барреру  6 . 

 

  Таблица 2. 
 

 Классификация молекулярных сит 
 

Тип Марки Сорбирует 
 

 

NaX (10 Å) 

Все вещества, сорбируемые цеолитами2,3, 4, 5 и др. типов, 
 

I высокомолекулярные соединения типа триэтилбензола 
 

 

CaX (8-9 Å) 

N(СН3)3,N(С2Н5)3i-парафины,С6Н6,С6Н5,СH3, 
 

II С6H4(CH3)2и  др.  сложные  высокомолекулярные  соеди- 
 

  нения 
 

 

CaA (5 Å) 

C3H8, n- п-парафинов, С2Н5ОН, С2Н5NН2, СН2С12, СН2Вг2, 
 

III CH3, CH3J,(CH3)2NH идр. 
 

IV Nа, Ва-морденит Kr, CH4,C2H6, CH3OH, CH3CH, CH3Cl, CH3B, CO2, C2H2, C 
  

При изучении влияния концентрации Н2S и СО2 на их адсорбцию цеолитом было 

выявлено, что компонентный состав адсорбированных цеолитом веществ сильно за-

висит от количества Н2S/СО2 в газе. С изменением концентрации сероводорода в 

сыром газе от 0,025 до 0,8% объемных, процентное содержание сероводорода в 

адсорбате увеличилось от 26 до 60%, при этом доля адсорбированной СО2 почти 

осталась неизменной. Было также выявлено, что при регенерации цеолита 

концентрация сероводорода в сыром газе равной 0,05% его (сероводорода) процентное 

содержание в газе регенерации составляло в интервале 0,2-2,5%, то при увеличении 

количества Н2S в газовых смесях до 3%, его концентрация в газе регенерации в 

идентичных условиях повышается до 15% объемных.  
Экспериментально было выявлено, что для полной десорбции влаги требуется не 

менее 3 часов времени. После установления оптимальных параметров процессов ад-
сорбции, десорбции и регенерации были проведены длительные опыты по разделению 

газовых смесей от Н2S адсорбентом в условиях промысла. Результаты опытов 
представлены в таблице 2.  

При проведении экспериментов наблюдалось измельчение цеолита, образование и 
унос цеолитной пыли. Расход газа на регенерацию составлял 4-6% от общего 
количества очищенного газа. Природный газ с содержанием сероводорода до 1000 

мг/м
3
 поступал в блок входных ниток, где с помощью регулирующих штуцеров 

устанавливался определенный расход газа. Давление газа до штуцера колебалось в 

интервалах 5,2-7,1атм., а после 20-25
0
С.  
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Таблица 3. 

Результаты опытов, полученные па пилотной установке Q=10000нм
3
/сутки [3]; Радс=6,0 

МРа, Рдес=5,5 МРа, tадс=15-20
0
С, tдес=325-360

0
С  

Цеол Количество H2S в газовых Температура (точка Адсорбция Степень 

иты смесях, мг/м
3

 росы), 
0
С до проскока десорбци 

 Исходный Очищенный Исходный Очищенный  и, % 

NaA 600 2,6 +16 -64 2,2 87,0 

 800 3,2 +19 -62 2,5 91,0 

 1400 3,8 + 15 -62 2,9 89,0 

CaA 600 4,2 + 16 -57 3,5 93,0 

 800 4,7 + 20 -56 3,7 92,0 

 1400 5,7 +15 -59 4,1 91,0 

NaX 600 3,5 +16 -53 4,6 95,0 

 800 4,0 +19 -51 5,2 94,0 

 1400 5,4 +17 -50 6,9 95,0 
 
 

После блока входных ниток газ поступал в горизонтальный сепаратор С-1, где 
освобождался от механических примесей и капельной жидкости и направлялся в блок 
цеолитовой очистки.  

Нижние и верхние пределы уровня конденсата в сепараторе контролировалась 
электроконтактными манометрами, а давление регистрировалось на операторном щите.  

Число адсорберов - 4, высота неподвижного слоя цеолита - 3,6 м.  
При пропускании газа через неподвижный слой цеолита адсорбера происходит 

одновременно его осушка и очистка от сероводорода. Во втором адсорбере в это время 
происходит десорбция, а в третьем охлаждение адсорбента и в четвертом регенерация 

адсорбента.  
Газы регенерации обычно подаются снизу вверх, а очищаемый газ - в 

противоположном направлении. В этом случае наиболее сильно адсорбированные 
вещества, извлекаемые из потока газа неподвижным слоем цеолита, десорбируются и 
выводятся из адсорбера, не загрязняя всего сорбционного слоя. Во время десорбции 
тепло регенерирующего газа, вводимое в адсорбер, сначала расходуется на испарение 
из пор цеолита адсорбируемых компонентов. Экспериментально доказано, что все 
адсорбированные вещества, включая и влагу, испаряются из пор полностью при 

температуре 260- 275
0
С в течение 2-х часов. После этого температура слоя начинает 

возрастать и происходит очищение поверхности адсорбента от наиболее сильно 
сорбируемых полярных микропримесей.  

Полное очищение поверхности цеолита от полярных сильно сорбируемых 

микропримесей происходит при температуре 310-320
0
С в интервале 2,5-3,5 часов. 

Нагрев слоя до 320
0
С и выдержка его при этой температуре в течение 3-х часов 

необходим для того, чтобы удалить с поверхности адсорбента трудно десорбируемые 

вещества, которые не испаряются при температуре 275-300
0
С.  

Длительная работа адсорбционной установки в реальных условиях работы 
показали, что температура регенерации цеолита во многом зависит от качества газа, 
поступающего на адсорбционный блок. Как видно, в начале завершается десорбция 
углекислого газа, затем сероводорода, а в конце - паров влаги, причем время для 
полной десорбции всех адсорбируемых компонентов лимитируется внутренне -  
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диффузионным торможением сорбируемых компонентов. Наибольшее время 
десорбции, как и следовало ожидать, принадлежит парам влаги.  

Экспериментально установлено, что при нагреве горячим газом с максимально-

допустимой скоростью время для полной десорбции влаги составляет 150-160 мин. 
Для практических расчетов время, необходимое для полной дегидратации цеолита, 

берется не менее 3 часов, что подтверждено экспериментально. 

 

Рис 1. 
 

а - кривая распределения адсорбционного вещества по длине неподвижного слоя 
синтетического цеолита; в - выходная кривая тонкой очистки природных газов от H2S .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в). 

 

В работе описана 4-х адсорберная установка очистки газовых смесей от Н2S 
цеолитом. Очищаемый газ проходит поочередно каждый адсорбер до полного 
насыщения цеолита. Регенерация адсорбента осуществляется подачей в слой цеолита 

двуокиси серы при температуре 315
0
С.  

При длительной эксплуатации цеолита достигалась полная очистка газовых смесей 
от Н2S. При этом не наблюдалось заметного снижения адсорбционной активности 
цеолита.  

Цеолиты NaХ, СаХ можно использовать для поглощения тех веществ, которые 
имеют критические радиусы молекул выше, чем 5 Å.  

Наиболее практическое значение приобретают синтетические адсорбенты типов А 

и X, физико-химические свойства которых подробно описаны в работах.  
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Применение цеолитов позволяет осушить природный газ минус 73
0
С и ниже и 

имеет по сравнению с силикагелем и алюмогелем такие преимущества, как 
сопротивление потоку в адсорбере, устойчивость к загрязнению потока 
углеводородами, благодаря тому, что они в обычных условиях практически не ад-
сорбируются в пористой структуре цеолита NаА.  

Промышленный опыт показал, что после многоцикловой работы цеолит сохраняет 
высокую адсорбционную емкость. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Как видно, максимальная концентрация Н2S в газовых смесях десорбции 

достигается при температуре слоя 155-185
0
С. Степень десорбции адсорбированных 

цеолитом углеводородов принимает промежуточное положение между влагой и 

сероводородом, и полная их десорбция происходит при температуре слоя 260-270
0
С. 

Данные по коррозии металлов, полученные в реальных условиях эксплуатации 
установки, показывают возможность изготовления оборудования установки, 
подводящих линий и др. из стали 17 ГС. При этом необходимо учесть температурный 
фактор и периодичность нагрева и охлаждения адсорберов, а также примыкающих к 
ним трубопроводов.  

Известно, что основным препятствием широкой реализации процесса 
сорбционного разделения газовых компонентов является трудность утилизации газов 
регенерации цеолита. Как уже отмечалось, в предложенном процессе газы регенерации 

после цикла десорбции подаются в блок окисления, где при температуре 270-290
0
С 

происходит прямое окисление Н2S до получения чистой S на поверхности твердого 
катализатора.  

Регенерация газа и процесс каталитического окисления Н2S является 
экзотермическим, которое практически не требует нагрева газа, поступающего в 
каталитический узел.  

Для адсорбционного разделения газа от Н2S адсорбентами на практике 
применяются двухадсорберные, трехадсорберные, четырехадсорберные и др. схемы 

очистки газа. Наибольшее распространение получили трехадсорберные схемы. В 

зависимости от условий работы используются различные условия насыщенного слоя 
цеолита.  

Установлено, что для адсорбции H2S из газовых смесей целесообразно 
использовать цеолит NaX. 
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ADSORBSİYA ÜSULU ILƏ QAZ QARIŞIQLARINDAN H2S-İN AYRILMASI  
A.S. Bayramova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
aygun.b74@mail.ru 

 

Qaz qarışıqlarından Н2S -i ayırmaq üçün sintetik seolitləri NaХ, NаY, СаА, NaA sınaqdan 
keçirilmişdir. Qaz qarışıqlarından Н2S-in adsorbsiyasının çıxış əyriləri müəyyən edilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, qaz qarışıqlarından Н2S-in adsorbsiyası üçün seolit NaX-dan istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. 
 

Açar sözlər: adsorbent, qaz qarışığı, seolit, sabit qat, həftə sonu əyriləri. 
 

ADSORPTION METHOD FOR SEPARATING GAS MIXTURES OF H2S 

A.S. Bayramova 

Azerbaijan State University of Oil and Industry  
aygun.b74@mail.ru 

 

Synthetic zeolites NaХ, NаY, СаА, NaA were tested to separate gas mixtures from H2S. The 

output adsorption curves of H2S from gas mixtures are determined. It was found that it is advisable to 
use zeolite NaX for adsorption of H2S from gas mixtures. 
 

Keywords: adsorbent, the gas mixture, the zeolite fixed bed, the output curves.  
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УДК 678.746.222:64 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫX МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ПОЛИСТИРОЛА 

 

Ф.А Амиров, Г.Р.Юнусова, Г.А.Алиева 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности  
gulnaraaliyeva@mail.ru 

 

 

В качестве объекта исследования использованы отходы полистирола. Проведена механо-

химическая модификация смеси полистирол:отходы полистирола полимером содержащим 

функциональную группу – хлорированным атактическим полипропиленом и на основе 

модифицированных полимерных смесей путем сульфирования получены ионообменные 

материалы. Показано, что полученные сульфокатиониты имеют улучшенные показатели 

статической и динамической обменной емкости по сравнению с промышленным 

сульфокатионитом КУ-2. Изучена набухаемость синтезированных сульфокатионитов в 

щелочной, кислой и трех водных средах – питьевой, дистиллированной и морской. Анализ 

результатов показал, что введение в полимерный каркас ХАПП способствует различной 

степени набухания в зависимости от количества введенного модификатора. 

 

Ключевые слова: отходы полистирола, хлорированный атактический полипропилен, 
капиллярный вискозиметр, механо-химическая модификация, эффективная вязкость, 
напряжение и скорость сдвига, показатель текучести расплава полимера, сульфирование, 
статическая и динамическая обменная емкость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Полимерные материалы получают все большую популярность благодаря своим 

эксплуатационным характеристикам и легкостью получения. Изделия из полимерных 

материалов используются практически в каждой области промышленности: медицина, 

приборостроение, нефтепереработка и нефтедобыча, авиация и т.д. В связи с этим и 

количество полимерных отходов сильно возрастает. Полимерные отходы образуются в 

значительном количестве – около 3,3 млн. тонн. Ежегодно это количество 

увеличивается примерно на 5%.  
Известно, что полистирол является одним из наиболее широко применяемых в 

промышленности полимеров и около 8% от всех промышленных и бытовых 
полимерных отходов приходится на его долю.  

Утилизация отходов является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. 

Существуют различные способы утилизации, которые сопровождаются выделением 
ядовитых веществ в атмосферу, загрязнением и отравлением почвы и т.д. Поэтому 

разрабатываются новые методы утилизации, одна из которых модификация 
полимерных отходов и получение на их основе новых композиционных материалов.  

Целью данной работы является получение ионообменной смолы на основе 

полимерного каркаса, т.е. полистирола, модифицированного полимером, содержащим 
функциональную группу. Матрицей для синтеза ионитов нами использована 

полимерная композиция на основе промышленного полистирола марки ПСМ и отходов 

полистирола. В качестве отходов полистирола была использована заранее  
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очищенная, высушенная, мелко измельченная внутренняя обшивка холодильника 
«ОРСК» 1976 года производства [1].  

На начальной стадии исследований была проведена механо-химическая  
модификация отходов полистирола с сульфохлорировнным атактическим 

полипропиленом (ХАПП). Модификацию проводили на лабораторном капиллярном 
вискозиметре (ИИРТ-1) и были определены оптимальные условия переработки, т.е. 

температура, давление и время.  
На капиллярном вискозиметре при различных значениях напряжения и скорости 

сдвига были получены композиции ПС:ОПС:ХАПП в различных соотношениях. В 

первую очередь были приготовлены механические смеси полистирола и отходов 

полистирола в соотношении ПС:ОПС, % – 80:20, 50:50, 20:80. Далее была проведена 

механо-химическая модификация указанных полимерных смесей хлорированным 

атактическим полипропиленом в соотношении полимерная смесь:ХАПП (%.масс.) – 

99:1, 98:2, 97:3, 96:4 и 95:5 [2-4].  
Для подтверждения процесса механо-химической модификации был снят ИК-

спектр модифицированных систем (рис1.).  
Рис.1. 

ИК-спектр модифицированной полимерной композиции 

ПС:ОПС:ХАПП (содержание ХАПП - 2 % масс.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ инфракрасных спектров полимерной смеси ПС:ОПС, модифицированного ХАПП показал, что в спектрах имеются 

полосы поглощения соответствующие полосам поглощения и полистирола в области =737-747см-1 (монозамещенные производные бензола), 
=1425-1445см-1 ( СН2), =1470-1480см-1  
(−СН3), =3010-3040см

-1
 (= С − Н), =3075-3095см

-1
 (= С < НН) и хлорированного атактического полипропилена =773см

-1
 (С − С  ), =1050см

-1
 (перхлорат 4−).  

Важным фактором при механо-химической модификация полимеров является 
однородность полученных композиций. В связи с этим изучены реологические 
характеристики модифицированных смесей.  

Изучено влияние содержания ХАПП на комплекс реологических свойств 
полистирола. Реологические свойства систем исследованы методом капиллярной 
вискозиметрии на приборе ИИРТ-1 при температуре 160ºС в широком диапазоне  
напряжений ( ) и скоростей сдвига ( ). 
 

Были рассмотрены модифицированные смеси ПС:ОПС с содержанием ХАПП в 

количестве от 1 до 5 % от массы полимерной смеси ПС:ОПС.  
Полученные результаты показали, что характер вязкого течения смесей во всех 

случаях неньютоновский [5,6].  
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Значения эффективной вязкости систем были подсчитаны при одной постоянной 

величине напряжения сдвига =5,296∙10
5
 Па и приведены в таблице 1. Как видно из  

данных таблицы полученная зависимость представляет собой прямо 
пропорциональную зависимость эффективной вязкости от количества модификатора, 
т.е. от количества ХАПП в полимерной смеси. 

 

Таблица 1. 

Значения эффективной вязкости расплавов систем ПС:ИПС:ХАПП 

Состав смеси, % (масс.) Расход 

lg  , Па 
 lg  э, ПТР, 

 

  

экструдата, г/10мин 
 

ПС:ОПС ХАПП 
lg   , с-1 

Па∙с 

 

см
3
/с 

   
 

     
 

Отходы полистирола 2,99 10
-5

 5,296 3,616 1,68  
 

  Соотношение ПС:ОПС=80:20   
 

99 1 4,96 10
-5

 5,296 2,053 3,243  
 

98 2 4,55 10
-5

 5,296 2,580 2,716  
 

97 3 3,94 10
-5

 5,296 3,106 2,190  
 

96 4 3,55 10
-5

 5,296 3,807 1,489  
 

95 5 3,01 10
-5

 5,296 4,747 0,549  
 

  Соотношение ПС:ОПС=50:50   
 

99 1 6,21 10
-5

 5,296 2,087 3.209  
 

98 2 5,85 10
-5

 5,296 2,657 2.639  
 

97 3 4,97 10
-5

 5,296 3,227 2.069  
 

96 4 4,55 10
-5

 5,296 3,798 1,498  
 

95 5 3,89 10
-5

 5,296 4,939 0.357  
 

  Соотношение ПС:ОПС=20:80   
 

99 1 6,33 10
-5

 5,296 2.123 3,173  
 

98 2 5,89 10
-5

 5,296 2.734 2,562  
 

97 3 5,41 10
-5

 5,296 3.355 1,941  
 

96 4 4,97 10
-5

 5,296 3.798 1,498  
 

95 5 4,24 10
-5

 5,296 4,987 0,309  
 

 

Далее методом сульфирования были получены сульфокатиониты.  
Ионообменные материалы приобретают первостепенное значение в химической 

технологии, в частности в технологии получения биопрепаратов и лекарственных 
веществ. Свое применение иониты нашли в производстве антибиотиков, витаминов, 

инсулина, консервировании крови, извлечении токсичных веществ из крови, очистки 
воды и т.д.  

Наиболее важными применениями сульфокатионитов с экономической точки 
зрения являются умягчение и очистка воды, удаление некоторых ионизированных 

соединений из сложных сред, переработка растворов различных производств и т.д [7, 
8].  

Сульфокатиониты на основе модифицированного полистирола были получены 

сульфированием набухших образцов в CC 4 . 
 

Сульфирование сополимеров проводили концентрированной серной кислотой в присутствии катализатора 3 при температуре 30÷800С в течение 2÷8 часов.  
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Так как наилучшие физико-механические показатели имеют сульфокатиониты 
полученные сульфированием полимерной системы в течение 4 часов и при температуре 

40
0
С эти параметры приняты за оптимальные условия процесса сульфирования.  

Для подтверждения протекания реакции сульфирования проведен ИК-
спектральный анализ сульфокатионита, полученного на основе механо-химически 
модифицированной полимерной системы ПС:ОПС:ХАПП (рис.2). 

 

Рис.2. 

ИК-спектр сульфокатионита на основе модифицированной системы 

ПС:ОПС:ХАПП (содержание ХАПП 2% масс.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В инфракрасном спектре сульфокатионита на основе модифицированной системы ПС:ОПС:ХАПП 

обнаружены полосы поглощения в области =1180-1200см
-1

 (сульфогруппы 4
−) и =1045-1060см

-1
 (алкилсульфоокси) 

соответствующие структуре сульфогрупп и подтверждающие образование нового полимера, т.е. сульфокатионита (рис.2).  

Были определены такие основные показатели ионообменных материалов, как 
статическая и динамическая обменная емкость (СОЕ и ДОЕ), коэффициент набухания, 

механическая прочность (табл.2) [9].  

По данным табл.2 можно сделать вывод, что у образцов сульфокатионитов, 

полученных на основе полимерной системы ПС:ОПС (соотношение 50:50 и 20:80) с 

содержанием в своем составе 2%(масс) ХАПП статическая и динамическая обменная 

емкость имеют улучшенные показатели по сравнению с сульфокатионитами на основе 

полимерной системы ПС:ОПС с соотношением 80:20. Но делая выбор между 

ионитами, имеющими более высокие ионообменные показатели, предпочтение имеют 

сульфокатиониты, полученные сульфированием полимерной смеси, где содержание 

отходов полистирола составляет 80%, т.к. у них помимо улучшенных показателей СОЕ  

и ДОЕ, значения механической прочности также имеют высокие результаты.  
Проведя сравнительный анализ результатов, можно прийти к выводу, что почти у 

всех синтезированыых образцов, показатели статической и динамической обменной 

емкости имеют улучшенные показатели по сравнению с промышленным 

сульфокатионитом КУ-2. Однако учитывая то, что все сульфокатиониты 

синтезированы на основе полимерных отходов, то их производство является очень 

выгодным делом. Во-первых, это выгодно с экологической точки зрения, так как в 

качестве основного сырья используются отходы, во-вторых выгодно с экономической 

точки зрения, так как отходы полимеров являются очень дешевым и доступным 

сырьем, тем самым снижая себестоимость готовой продукции.  
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Таблица 2. 

Основные характеристики сульфокатионитов полученных на основе смеси 

ПС:ОПС:ХАПП 

 Сульфокатионит 
Кнаб СОЕ по ДОЕ по 

Механическая 
 

 
на основе, %(масс.) прочность после  

№ в NaOH СаСI2,  

  10 часов  

 

ПС:ОПС ХАПП воде мг-экв/г мг-экв/г 
 

 встряхивания, %  

      
 

  Полимерная композиции ПС:ОПС = 80:20  
 

1 99 1 0.99 4.3 0,61 100 
 

2 98 2 0.75 5.6 0,82 100 
 

3 97 3 0.63 6.0 0,82 100 
 

4 96 4 0.54 5.7 0,77 100 
 

5 95 5 0.40 4.7 0,65 100 
 

  Полимерная композиции ПС:ОПС = 50:50  
 

1 99 1 1,06 6,9 0,79 90 
 

2 98 2 0,98 8,7 0,99 90 
 

3 97 3 0,64 7,6 0,92 90 
 

4 96 4 0,49 6,7 0,71 90 
 

5 95 5 0.47 6,7 0,71 90 
 

  Полимерная композиции ПС:ОПС = 20:80  
 

1 99 1 1.28 8,2 0,83 100 
 

2 98 2 1,09 9,6 1,02 100 
 

3 97 3 0,83 9,1 0,97 100 
 

4 96 4 0,75 7,8 0,85 100 
 

5 95 5 0,56 6,9 0,78 100 
 

6 КУ-2-8 1.03 5.1 0,65  0,85 90 
 

7 ПСМ 0,1 2,1 0, 49 80 
 

 

Далее была изучена набухаемость синтезированных сульфокатионитов в трех 

водных – питьевой, дистиллированной и морской, а также щелочной и кислой средах. 

Анализ результатов по набухаемости полученных сульфокатионитов показал, что 

введение хлорированного атактического полипропилена в полимерный каркас 

способствует различной степени набухания в зависимости от количества введенного 

модификатора.  
Сульфокатиониты на основе полистирола и отходов полистирола, с содержарием  

в составе 2%(масс) ХАПП удовлетворительно набухают во всех средах. Относительное 
уменьшение набухаемости в морской воде объясняется также частичным 
блокированием ионогенных групп ионами, содержащимися в морской воде (табл.3).  
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Таблица 3.  
Набухаемость сульфокатионитов, полученных на основе полимерной композиции 
полистирол:отходы полистирола, модифицированного хлорированным 
атактическим полипропиленом  

  
Сульфокатионит на 

  Коэффициент набухания  
 

  
Время 

     
 

  
основе Вода Вода 

   
 

№ 
 

набуха- Вода Щелочн Кислая  

 (ПС-ОПС):ХАПП водопро- дистилли-  

  
ния, сутки морская ая среда среда  

  
% (масс.) водная рованная  

      
 

         
 

1  99:1 30 1,01 1,19 1,15 1,35 1,25 
 

2  98:2 30 1,08 1,22 1,13 1,39 1,42 
 

3  97:3 30 1,16 1,22 1,18 1,12 1,45 
 

4  96:4 30 1,23 1,31 1,12 1,43 1,43 
 

5  95:5 30 1,25 1,33 1,11 1,58 1,34 
  

Анализ результатов показал, что у сульфокатионитов, содержащих в каркасе 1 и 

2%(масс) ХАПП набухаемость в питьевой воде меньше, чем образцы 

сульфокатионитов полученных на основе смесей содержащих 3-5%(масс) ХАПП, что 

связано с лучшим диспергированием малого количества ХАПП в полимере (табл.1). 

Предполагается, что при термообработке смесей содержащих 3-5%(масс) ХАПП 

полимер плохо диспергируется в полистироле, хотя повышается плотность 

полимерного каркаса за счет содержания большего количества ХАПП. Такая же 

закономерность наблюдается при набухании в дистиллированной воде, что связано 

большей степенью гидратации ионогенных групп в этих средах. Здесь сродство 

сульфокатионита к воде больше, катионит лучше смачивается дистиллированной 

водой. Уменьшение набухаемости при меньшем содержании ХАПП объясняется 

поведением полимера в каркасе, как дисперсная слабо структурированная фаза, 

препятствующая гидратации ионогенных групп водой.  
В морской воде коэффициент набухания всех образцов сульфокатионитов почти 

одинаков, что объясняется блокированием ионогенных групп ионами Са
2+

 и Мg
2+

 
содержащимися в воде и далее образованием равновесия в процессе гидратации.  

Наименьшая степень набухаемости (в щелочной и кислой средах) наблюдается у 

образцов сульфокатионитов, содержащих в каркасе 3%(масс) ХАПП. 

Сульфокатиониты других образцов проявляют посредственную степень набухания, 

однако в щелочной среде также больше набухают образцы сульфокатионитов, 

содержащие в каркасе 5%(масс) ХАПП, в кислой среде сульфокатиониты, содержащие 

в каркасе 2-4%(масс) ХАПП. 

 

ВЫВОДЫ 

Была проведена механо-химическая модификация полимерной системы  
полистирол:отходы полистирола хлорированным атактическим полипропиленом. 

Исходные компоненты были взяты в нескольких соотношениях. 

Исследованы реологические свойства полимерной композиции.  
На основе механо-химически модифицированных полимерных систем, методом 

сульфирования получены ионообменные материалы.  
Для подтверждения реакции протекания механо-химической модификации и  

реакции сульфирования проведен ИК-спектральный анализ полученных 
модифицированных композиций, а также сульфокатионитов полученных на их основе.  
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Изучены основные физико-механические характеристики полученных 

полимерных композиций. Показано, что у сульфокатионитов, полученных на основе 
полимерной системы ПС:ОПС=20:80 с содержанием 2% (масс.) ХАПП показатели 

механической прочности, СОЕ и ДОЕ имеют улучшенные значения по сравнению с 
сульфокатионитом КУ-2, широко применяемом в промышленности. 
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MODİFİKASİYA EDİLMİŞ POLİSTİROL TULLANTILARI ƏSASINDA 

KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ ALINMASI F.Ə Əmirov, G.R Yunusova, G.A 
Əliyeva Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

gulnaraaliyeva@mail.ru 

 

Tədqiqat obyekti kimi polistirol tullantılarından istifadə edilmişdir. Polistirol:polistirol 

tullantıları qarışığı tərkibində funksional qrup olan xlorlaşdırılmış ataktik polipropilenlə mexano-
kimyəvi üsulla modifikasiya edilmişdir və modifikasiya edilmiş polimer qarışıqları əsasında 

sulfolaşdırma yolu ilə iondəyişdirici materiallar alınmışdır. Göstərilmişdir ki, alınmış sulfokationitlərin 
statiki və dinamiki dəyişmə tutumları göstəriciləri sənayedə geniş istifadə olunan KU-2 sulfokationitin 

göstəricilərinə nisbətən daha yaxşıdırlar.  
Sintez edilmiş sulfokationtlərin qələvi, turş və üç su mühitində (içməli, destillə və dəniz) şişmə 

prosesi öyrənilmişdir. Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, polimer karkasın tərkibinə əlavə olunmuş 
modifikatorun, yəni xlorlaşdırılmış ataktik polipropilenin miqdarından asılı olaraq nümunələr müxtəlif 

şişmə dərəcəsinə malikdirlər.  
Açar sözlər: polistirol tullantıları, xlorlaşdırılmış ataktik polipropilen, kapilyar viskozimetr, mexano-

kimyəvi modifikasiya, effektiv özlülük, yerdəyişmə gərginliyi və sürəti, polimer 
ərintisinin axma göstəricisi, sulfolaşdırma, statiki və dinamiki dəyişmə tutumu.  
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PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON MODIFIED 

POLYSTYRENE WASTE  
F.A.Amirov, G.R.Yunysova, G.A.Aliyeva 

Azerbaijan State Oil and Industry University  
gulnaraaliyeva@mail.ru 

 

The object of study used waste polystyrene. A mechanochemical modification of the 

polystyrene mixture was carried out: polystyrene waste was a polymer containing a functional group, 

chlorinated atactic polypropylene, and ion-exchange materials were obtained by sulfonation based on 

modified polymer mixtures. It is shown that the resulting sulfonic cation exchangers have improved 

static and dynamic exchange capacity compared with industrial sulfonic cation exchanger KU-2. The 

swelling capacity of the synthesized sulfonic cation exchangers in alkaline, acidic, and three aqueous 

media — drinking, distilled, and marine — was studied. Analysis of the results showed that the 

introduction of HAPP into the polymer framework contributes to different degrees of swelling 

depending on the amount of the modifier introduced.  
Keywords: polystyrene waste, chlorinated atactic polypropylene, capillary viscometer, 

mechanochemical modification, effective viscosity, shear stress and shear rate,melt flow 
rate, sulfonation, static and dynamic exchange capacity. 

 

УДК: 631.95, 504, 064  
ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА ОБЪЕКТОВ СУМГАИТСКОГО МАССИВА АБШЕРОНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА МЕТОДОМ ФИТО-МЕЛИОРАЦИИ 
 

Р.Р.Ахмедова, Т.М.Бабаева, Н.Д.Ашурова 

Сумгаитский государственный университет, Азербайджан, Сумгаит  
ahmedova.rahila@mail.ru 

 

В статье рассмотрены условия очистки загрязнений тяжелыми металлами почвенного 

покрова объектов Сумгаитского массива Абшеронского полуострова методом фито-
мелиорации. Фито-мелиорация проводилась с использованием агрохимических мероприятий по 

удалению тяжелых металлов из почвы исследуемого участка. В качестве 
гипераккумуляционных растений использовались свекла и ель, а в виде органического 

удобрения навоз и вермикомпост. В результате экспериментов наилучшее поглощение тяжелых 
металлов, включая Cd, Ni, Cr, Cu, Hg, Zn наблюдалось в варианте V, то есть фон + навоз + 

вермикомпост.  
Ключевые слова: фито-мелиорация, тяжелые металлы, , Сумгаитский массив 

Абшеронского полуострова. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Загрязнение окружающей среды, особенно тяжелыми металлами (ТМ), а также 

методы их очистки стала одной из важнейших задач современности. ТМ имеют 
способность накапливаться в почвах и через них попадать в пищевые продукты, в 

определенной степени способствуют деградации почв и в целом относятся к 
негативным явлениям окружающей среды.  

Загрязнение почв ТМ-ми происходит из воздуха, при поливе сточными водами, 

при выработке нефтепродуктов, выхлопными газами, при внесении органических 

(богатых кадмием), фосфорных (имеют примеси урана и свинца) удобрений, при 
применении пестицидов (препаратов с ртутью). В связи с тем, что почва является  
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объектом аккумулирующим и поставляющим ТМ в биологическую цепь, интерес к 
изучению ее состава возрастает с каждым годом. [1;2]  

Важное значение для аккумуляции микроэлементов в ландшафтах имеют 

геохимические барьеры – участки, где на коротком расстоянии происходит резкое 
снижение интенсивности миграции химических элементов и как следствие, их 

концентрация. [3]  
В Азербайджане изучению микроэлементов в целом в системе грунтовые воды – 

почва – растения – атмосфера уделено большое внимание.  
По содержанию микроэлементов исследуемые почвы в северо-западной и южной 

части Абшеронского полуострова можно сгруппировать по степени концентрации. 

Наибольшую концентрацию по сравнению с другими микроэлементами имеют цинк, 
медь и кадмий. В зависимости от расположения ключевых участков от источников 

техногенного выброса содержание ТМ-ов изменяется. [4-6]  
К югу от источника загрязнения значения элементов возрастают, составляя: цинк  

– 84, кадмий – 0.94 и медь – 67 (мг/кг). Вероятно, превышение концентрации элементов 
в почвах, расположенных южнее по сравнению с северной точкой, несмотря на более 

отдаленное расстояние, связано с преобладанием ветров северного направления на 
полуострове [7].  

При обработке тяжелых металлов, которые занимают особое место среди 

почвенных загрязнителей, физические и химические методы очистки считаются 

наиболее опасными в связи с тем, что они финансово дороги, долговечны и, вероятно, в 

конце процесса в почве все же остаются загрязнители. Таким образом, «зеленый 

метод», то есть фито-мелиорация, используемая для обработки тяжелых металлов и 

некоторых природных загрязнителей, по сравнению с другими методами имеет 

преимущество, как с точки зрения экономической эффективности, так и с его 

экологической природы. [8] 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Фито-мелиорация проводилась с использованием агрохимических мероприятий 

по удалению тяжелых металлов из почвы исследуемого участка, то есть с 

использованием гипераккумуляционных растений (свекла и ель). Здесь в качестве 
органического удобрения использовался навоз и вермокомпост.  

В почве района исследования соли тяжелых металлов с органическими и 
минеральными удобрениями образуют сложное комплексное соединение, которое 

легко усваивается растением, а количество и токсичность солей тяжелых металлов в 
почве уменьшается. Процесс протекает по следующей реакции:  

AgCl+2NH3 xH2O=[Ag(NH3)2]Cl+2H2O  
Как видно из рисунка (рис.1), растения физически и химически иммобилизируют 

загрязнители через свои корни. Гиперакумуляторные растения, используемые в области 

исследования, имеют сильную корневую систему и могут производить большое 

количество биомассы при условии высоких концентраций тяжелых металлов. В 

загрязненной почве гиперакумуляторные растения также используются из-за высокого 

уровня поглощения. Чтобы уменьшить загрязнение до определенного уровня этот 

метод был повторен 3 раза. Используемые растения обладают способностью собирать в 

листьях, стеблях и стволах больше металла, чем ее концентрация в почве. (Таблица 1)  
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Рис.1. 

Фиторемедиация растения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 1  
Влияние использования органических удобрений на фоне минеральных 

удобрений на сбор тяжелых металлов под растениями (ель и свекла), в отдельных  
органах (3 летний показатель), мг/кг 

 

№ Схема опыта Виды растения и органы Cd Ni Hg Cu Cr Zn 

   взятых образцов       

1 Контроль без Ель(лист+стебель/год) 0.17 1.16 0.82 1.83 1.4 12.92 

 удобрения  Свекла (лист) 0.16 0.88 0.34 1.92 1.7 13.23 

   Свекла (плод) 0.08 0.34 0.17 1.86 1.2 12.37 

2 N60P60K60  Ель(лист+стебель/год) 0.21 2.25 0.86 2.97 1.9 14.16 

   Свекла (лист) 0.19 1.63 0.41 3.13 2.3 15.21 

   Свекла (плод) 0.11 1.48 0.19 3.02 2.1 12.63 

3 Фон+15 т/гa Ель(лист+стебель/год) 0.26 2.53 0.97 3.23 2.4 15.25 

 навоз  Свекла (лист) 0.22 1.89 0.57 3.41 2.9 16.32 

   Свекла (плод) 0.18 1.71 0.34 3.19 2.7 14.55 

4 Фон+5,0 т/гa Ель(лист+стебель/год) 0.29 3.76 1.23 4.61 3.4 17.31 

 вермикомпост Свекла (лист) 0.29 2.63 1.37 4.79 3.7 19.38 

   Свекла (плод) 0.23 2.28 1.26 4.52 3.2 15.12 

5 Фон  +2,5 т/гa Ель (лист+стебел/год) 0.38 4.36 1.32 5.74 5.1 19.17 

 вермикомпост + Свекла (лист) 0.34 4.15 1.48 5.92 5.8 21.05 

 30 т/гa навоза Свекла (плод) 0.27 3.04 1.39 5.80 4.9 17.48 

   ПДК (0.5) 4.0 0.5 5.0 6.0 10.0 

    0.03      

    0.3      
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Часть тяжелых металлов, усвоенных через корни растения меняют химический 

состав организма растения с помощью ферментов, другая часть путем транспирации 
устраняет загрязняющие вещества из почвы. Усвоенная часть тяжелых металлов без 

каких-либо химических изменений собирается с поверхности растения и удаляется из 
почвы во время сбора урожая.  

На следующей стадии процесса тяжелые металлы выводятся из почвы сжиганием 
корней, шелухи и листвы или хранением их в определенной области. 

 

ВЫВОДЫ  
Таким образом, метод фито-мелиорации, использованный для очистки 

загрязнений тяжелыми металлами почвенного покрова объектов Сумгаитского массива 

Абшеронского полуострова считается экономически выгодным, с технологической 
точки зрения безопасным и экологически эффективным. По сравнению с другими 

методами исследования он является дешевым и рентабельным.  
В результате экспериментов наилучшее поглощение тяжелых металлов, включая 

Cd, Ni, Cr, Cu, Hg, Zn наблюдалось в варианте V, то есть фон + навоз + вермикомпост. 
Таким образом, в варианте с удобрением количество кадмия в еле составил 0.17 мг/кг, а  
в свекле – 0.16 мг/кг. Количество кадмия в варианте фон + навоз в еле составил 0.26 мг 

/ кг, а в свекле – 0.22 мг / кг. В варианте V фон + навоз + вермикомпост количество 
кадмия в еле составил 0.38 мг/кг, а в свекле – 0.34 мг/кг. 
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В статье рассмотрены условия очистки загрязнений тяжелыми металлами почвенного 

покрова объектов Сумгаитского массива Абшеронского полуострова методом фито-
мелиорации. Фито-мелиорация проводилась с использованием агрохимических мероприятий по 

удалению тяжелых металлов из почвы исследуемого участка. В качестве 

гипераккумуляционных растений использовались свекла и ель, а в виде органического 
удобрения навоз и вермикомпост. В результате экспериментов наилучшее поглощение тяжелых 

металлов, включая Cd, Ni, Cr, Cu, Hg, Zn наблюдалось в варианте V, то есть фон + навоз + 
вермикомпост.  

Ключевые слова: фито-мелиорация, тяжелые металлы, Сумгаитский массив 

Абшеронского полуострова, вермикомпост. 
 

 

ABŞERON YARIMADASININ SUMQAYIT MASİFİNİN AĞIR METALLARLA 

ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQ ÖRTÜYÜNÜN FİTO-MELIORASİYA ÜSULU İLƏ 

TƏMİZLƏNMƏSİ 
 

R.R.Əhmədova, T.М.Babayeva, N.D.Aşurova 

Сумгаитский государственный университет, Азербайджан, Сумгаит 
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Məqalədə Abşeron yarımadasının Sumqayıt masifinin ağır metallarla çirklənmiş torpaq 
örtüyünün fito-meliorasiya üsulu ilə təmizlənməsi şəraiti müzakirə edilmişdir.Tədqiq edilmiş ərazinin 
torpaqlarından ağır metalların çıxarılması üçün aqrokimyəvi tədbirlərdən olan fito-meliorasiya həyta 
keçirilmişdir.  

Hiperakumulyator bitkilər kimi küknar və çuğundur istifadə edilmiş, üzvi gübrə kimi isə peyin 
və vermokompost istifadə olunmuşdur. Təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ağır metallar, o 
cümlədən Cd, Ni, Cr, Cu, Hg, Zn absorbsiya olunmasının ən effektiv göstəricisi V variantda, yəni fon 
+ gübrə + vermicompostda müşahidə olunmuşdur.  
Açar sözlər: fito-meliorasiya, ağır metallar, Abşeron yarımadasının Sumqayıt massivi,  
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ŞÜŞƏ TULLANTILARININ IKINCI HƏYATI : TƏKRAR EMAL MƏMULATLARI 

N.Ə.Cəfərova, G.T.Almasova 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
Almasova.gunay@gmail.com  

Məqalədə gündəlik həyatımızda geniş tətbiq sahəsi tapmış şüşə məmulatlarının sənayedə və 

məişətdə yığılmış tullantılarının təkrar istifadə yolları müzakirə edilir. Belə ki, şüşə tullantılarının 

təkrar emalının səviyyəsi ölkəmizdə xarici ölkələrdə aparılan emal texnologiyalarına nisbətən çox 
aşağı səviyyədə olduğundan müxtəlif mənşəli şüşə tulantılarının təkrar emalı üzrə qabaqcıl ölkələrin 

elmi və praktiki təcrübələri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə dünya üzrə tullantıların təkrar emalı 
sahəsində aparılmış elmi – konfrans materialları, müxtəlif tədqiqatlar, ədəbiyyatlar araşdırılmış, yeni 

texnologiyalara əsaslanmış şüşə tərkibli təkrar emal məhsulları və bu sahədə qarşıda duran 
perspektivlər nəzərdən keçirilmişdir.  

Açar sözlər: Bərk məişət tullantıları, tullantı şüşə, şüşə qablaşdırma, təkrar emal, şüşə qırıntıları.  
 

GİRİŞ 
 

Müasir dövr üçün təbii xammal ehtiyatlarının qənaətlə və rasional istifadəsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Xalq təsərrüfatının bu aktual probleminin həlli effektiv tullantısız 

texnologiyaya əsaslanan xammalın kompleks idarə edilməsi, eyni zamanda, tullantılar 

“qəbiristanlığı” hesab olunan poliqonların ekologiyaya vurduğu ziyanın aradan qaldırılması 

hesabına mümkündür. Milli sənayemizin ən böyük çatışmamazlıqlarından biri kimi 

tullantıların təkrar emal sənayesinin aşağı səviyyədə olmasını qeyd etmək lazımdır. Ədəbiyyat 

araşdırmaları göstərir ki, hətta ən çirkli məişət tullantıları belə ən azı 30-40% təkrar emala 

cəlb edilə bilir. Avropa ölkələrində isə bu rəqəm təqribən 70%-ə çatır. Rusiya Federasiyasında 

bərk sənaye tullantıları 35%, bərk məişət tullantıları isə 3-4% təkrar emal olunur. 

Azərbaycanda bu rəqəm daha aşağı bir səviyyədədir. Bu problemin həlli üçün ən azından 

İEÖ-in təcrübələri ilə yaxından tanış olmaq və bu texnologiyaları tətbiq və inkişaf etdirmək 

bu günün ən aktual məsələlərindən biridir.  
Şüşə ən çox təkrar emal olunan tullantılardan biridir.Təkrar emal üçün şüşə tullantısı 

əsasən bərk məişət tullantılarından əldə edilir. Bərk məişət tullantılarının orta hesabla 8-10% 

ni şüşə tullantıları təşkil edir. Şüşə tullantılarının təkrar emalının bu günkü səviyyəsinə görə 

Azərbaycan bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdən, o cümlədən Rusiya Federasiyasından çox geridə 

qalır. Bunun əsas səbəbi isə ölkəmizdə tullantıların çeşidlənmiş yığınının olmamasıdır. Belə 

ki, təkrar emal müəssisələri birbaşa şüşə tullantıları ilə təmin oluna bilmirlər. Şüşə tullantıları 

başqa məişət tullantıları ilə birgə tullantı zavodlarına gedir, orada çeşidləndikdən sonra təkrar 

emal müəssisələrinə göndərilir ki, bu da əlavə məsrəfə səbəb olur. Halbuki, qabaqcıl Avropa 

ölkələrində tullantıların çeşidlərlə yığılması problemi çoxdan həll olunmuşdur və hətta bir çox 

ölkələr rənglərinə görə fərqlənən tullantı qutularından istifadə edir, düzgün atılmamış 

tullantıya görə cərimə tədbirləri tətbiq edirlər. Son illər əhali artımı, sənayenin inkişafı, 

poliqon ərazilərinin qıtlığı ilə əlaqədar tullantı çeşidləmə və tullantı emalı zavodlarının 

tikintisinə böyük diqqət yetirilir [1].  
Şüşə çox qədim və universal materialdır. İlk şüşə məhsulları 5000 il əvvəl Misirdə 

hazırlanmışdır. Bunlar diametri təqribən 9 mm olan yaşıl rəngli şüşə muncuqlar (Berlin 

muzeyində indiyədək saxlanılır), qədim fayans bəzəkləri və heykəlcikləri və s. məmulatları, 

kiçik abidələri təşkil edir Şüşənin kimyəvi tərkibi oksidlərdən ibarətdir ki, onların miqdarı 

şüşənin fiziki xassələrinə əsaslı sürətdə təsir göstərir. Belə ki, tərkibində qələvi oksidlərinin 

miqdarı az olan şüşə daha böyük möhkəmliyə malik olur. Adi şüşə ərinti materialı olub 

500-2000 MPa sıxılma möhkəmliyinə malik olan sıx, kövrək, təqribən 425- 600 C ərimə  
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temperaturuna malik (silikat şüşəsi) şəffaf materialdır. Müasir həyatımızda şüşə yalnız lampa, 

mebel, tikinti materialı deyil, eyni zamanda  ən yaxşı qablaşdırma materialıdır: ərzaq 

məhsulları, reaktivlər, müxtəlif içkilər, mayelər və s. üçün istifadə olunur. Bu ondan irəli gəlir 

ki, şüşə uzun müddət müxtəlif maddələrlə təmasda olduqda belə onların tərkibi dəyişməz 

qalır. Digər tərəfdən, bu həm də şüşənin mənfi xüsusiyyəti hesab oluna bilər, belə ki, şüşə 

tullantılarının uzun müddət dəyişməz qalması , parçalanmaması ekoloji baxımdan ciddi 

narahatçılıq yaradır. [2]. 

Ətraf mühit üçün şüşə təhlükəsi nədir?  
 Adi bir şüşənin çürüməsi üçün 1.000.000 il vaxt lazımdır. Bu baxımdan hər bir insanın 

içdiyi limanad şüşələrinin, sınan şüşə qabların, pəncərələrin təkrar istifadəsi olmasa bu 
dövr ərzində tullantıların hansı bir ərazini tutacağını fikirləşmək belə insanı qorxudur.



 Şüşə kövrək materialdır. Bu bütün canlılar üçün təhlükələrə səbəb olur- hər kəs sahil 
zonasında və ya su anbarlarında səpələnmiş şüşə qalıqlarının necə təhlükəli olduğunu 
bilir.



 Şüşə tullantıları torpaq qatında və ya səthdə bitkilərin böyüməsinə, eləcə də kiçik heyvanlara 
əngəl törədir.



 Hər 10% şüşə qırıqlarının təkrar istifadəsi 3% qaz istehlakına qənaət imkanı yaradır. 
Yəni əgər şüşə istehsalında yeni məhsul üçün 100% şüşə qırıqlarından istifadə edilərsə 
qaz istehlakı 30% azalacaq.



 Şüşənin təkrar istifadəsi 10.000 ha dan çox çirklənmiş ərazinin təmizlənməsinə imkan


 
verir. Ona görə də bu materialın geniş miqyaslı emalı problemi daim aktual və 
əhəmiyyətli bir məsələ olaraq qalır. [3].  

Şüşənin təkrar emalının hansı faydaları var? 
 Şüşə 100% təkrar istifadə edilə bilən materialdır.



 1000 kq-lıq təkrar emal edilmiş tullantı 1000 kq –dan çox təbii xammala, o cümlədən 200 kq 
əhəngdaşı, 180 kq soda və 600 kq –dan çox quma qənaət imkanı verəcək.



 Şüşə tullantılarını şüşə qabları qəbul edən məntəqələrə çatdırmaqla, əlavə qənaət imkanı


 
əldə etmək olar [4].  
Yeni məhsul istehsalı texnologiyasında birbaşa şüşə tullantısının istifadəsi daha 

səmərəli bir üsuldur, çünki işlənmiş şüşə emalı prosesi ilk növbədə materiallardan şüşə 

materiallarının istehsalı ilə müqayisədə daha yüksək enerji qənaəti ilə xarakterizə olunur. Bu 

sahədə Avropa ölkələri daha böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Hollandiyada istifadə olunmuş 

köhnə şüşə qabların artıq 78% təkrar emalı aparılır. Şüşə qablaşdırma istehsalında şüşə 

qırıqlarının orta istehlakı xarici dövlətlər üzrə aşağıda kimi dəyişir: Böyük Britaniyada - 15%; 

Macarıstanda - 20%; ABŞ-da – 30-60%, Çexiyada - 24%; Almaniyada - 30%. İsveçrədə 

Vetropak şirkətində bir tsikldə 200 ton tullantı şüşə əritmə qabiliyyəti olan bir soba fəaliyyət 

göstərir. [5].  
Şüşə qabların istehsal edilməsi şüşə tullantılarının təkrar emalının yeganə istiqaməti 

deyildir. Son 20 il ərzində ABŞ, Kanada və Almaniyada yolların tikintisi üçün şüşə 

tullantılarından istifadə texnologiyaları hazırlanmışdır. Dünya miqyasında şüşə 

tullantılarından daha çox “köpük şüşə” istehsal edilir ki, bu materialdan divarlar, döşəmələr, 

tavanlar, boru kəmərləri üçün izolyasiya materialı və həmçinin yüngül bir beton əldə edilir. 

Köpükşüşə materialının əmələ gəlməsində əsas xammal olaraq şüşə lomu götürülür. Bu 

zaman şüşə istehsalı müəssisələrinin tullantıları və bərk məişət tullantılarından ayrılmış 

qırıntılar birgə istifadə edilir. İstehsal prosesi maye şüşə kütləsində qaz əmələgətiricinin 

sərbəst yerləşməsinə əsaslanır. Qazın xaricə çıxması zamanı davamlı, məsaməli şüşə strukturu 

yaranır. Struktur baxımdan köpüklü şüşə üç fərqli tipdə istehsal edilə bilər: blok (və ya 

plitələr), qranullar ( qum və ya çınqıl) və qeyri-formalı parçalar (tikinti üçün şüşə  
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qətranları). Köpüklü şüşə istifadəsi ilə qurulmuş binaların və qurğuların yanğın 

təhlükəsizliyini və odun yayılmasının qarşısını almaq xüsusiyyətlərə malikdir. Eyni zamanda, 

adi şüşə kimi, köpük şüşə ətraf mühitə təhlükəsizdir və ondan geniş miqyasda istifadə etmək 

lazımdır. Belə bir material hətta anbarları özünə sığınacaq edən həşaratlardan qorumaq üçün 

istifadə edilir, belə ki, bu materialı tətbiq etməklə anbarlar, ərzaq saxlama kottecləri tikilir [6-

8].  
Avropada sənaye tullantılarının emalı üzrə aparıcı şirkət olan Zippe GmbH şüşə 

tullantılarının məişət tullantılarından ayrılması və təmizlənib təkrar emala verilməsi 

prosesinin bir neçə mərhələli texnoloji sxemini hazırlamışdır. Birinci mərhələdə şüşə 

qırıntıları əl ilə çeşidlənir, kənar qarışıqlardan təmizlənir. Daha sonra 8-30 mm ölçüyə qədər 

xırdalanır və təkrar emala verilir. Bəzi hallarda şüşələr rənginə görə də çeşidlənir. Almaniyada 

isə şüşə qırıntılarının əl ilə deyil, elektron optik sistem ilə çeşidlənməsini təmin edən 

texnologiya təklif edilib. Proses şüşənin işığı keçirməsi intensivliyinə əsaslanır. Belə ki, şüşə 

məhlulunun şüasındırma əmsalı havada şüşənin şüasındırma əmsalına yaxın olmalıdır [ 9]. 

 

Ümumiyyətlə şüşə tullantıları yalnız şüşə emalı deyil, eləcə də şüşənin ilkin saflığının 

vacib olmadığı böyük bir sıra materiallar istehsalı üçün istifadə olunur. Şüşə qırıntılarının əsas 

istifadə istiqaməti kompozit materiallar alınmasıdır, çünki bu halda o həm doldurucu, həm 
əsas kimi istifadə oluna bilir. Doldurucu kimi “şüşəsementin”, “şüşəqətranı”nın 

hazırlanmasında geniş tətbiq olunur, eləcə də, son vaxtlar şüşə tullantıları əsasında yeraltı  
məkanın 60%-ni əhatə edən xüsusi perspektivli asfalt hazırlanır. “Şüşəqətranı”, “şüşəsement” 

alınması texnologiyası qabaqcadan şüşənin müəyyən qranulometrik ölçülərə qədər 
xırdalanması, daha sonra yapışdırıcı (sement və ya üzvi qətran) əlavəsi və mürəkkəb 

konfiqurasiyalı məmulat, yaxud blokların tökülməsini özündə cəmləşdirir [10].  
Şüşə lomunun maye fazada intensiv xırdalanması nəticəsində şüşənin üst qatlarında 

qələviləşmə gedir və bunun nəticəsində də silisium-dioksid hissəciklərinin su ilə qarşılıqlı 

təmasından qələvi mühitdə kolloid məhlul yaranır. Su mühitində şüşə qırıntılarının 

dispersləşməsindən istifadə edərək, prosesin optimal parametrlərini təyin etməklə şüşə 

suspenziyası almaq mümkündür. Bu məhlulun tərkibində mikro, ultra- və nano ölçülü 

hissəciklərin olması onun təbiətində şüşəyəməxsus xassələrlə yanaşı, mexanoaktiv proseslər 

nəticəsində də sintez olunan yeni spesifik xassələrin yaranmasına səbəb olur. Bərkimiş şüşə  
suspenziya silisium-dioksid külünə uyğun gələn ölçüsü 20-35 nm olan sferik hissəciklərdən 
təşkil olunmuş 50-200 nm uzunluq da olan monolit struktur yaradır. Bu bir daha göstərir ki, 
maye və ya bərk halda olan şüşə suspenziyası kompozit materialdır [11].  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, şüşə qırıqları “qlasasfalt” istehsalında da geniş istifadə 

edilir. Qlasasfalt tərkibində 45-73% şüşə qırıntısı, 33% daş unu, 55 asfalt saxlayan qarışıqdır. 

O daha aşağı temperaturda yollara döşənir, avtomobil faralarının işıqlanması zamanı şüşə 

hissəciklərin hesabına işığın əks olunması artdığından yol yaxşı görünür, yolun istismar 

müddətini artırır [12]. Narın üyüdülmüş şüşə tozu istilik izolyasiyası və səs izolyasiyası üçün 

tikintidə istifadə olunan yapışdırıcıların tərkibinə qatılır. Həmçinin şüşə tullantıları şüşə iplik, 

suya davamlı xüsusiyyətlərə malik olan silikat yapışdırıcısı, korroziyaya davamlı beton 

növləri, örtük, kafel, şüşə kafel, keramik sanitariya məmulatları, aşındırıcılar, dam ortükləri, 

süni mərmər, mərtəbə plitələri, boya, lak, divar kağızları və s. qismində geniş tətbiq sahəsi 

tapmışdır. Qazbeton və köpükbeton istehsalında portland sementin müəyyən bir hissəsinin 

üyüdülmüş şüşə qırıntıları ilə əvəz edilməsi onun xüsusi çəkisinin azalmasına və səthdə 

qazəmələgəlmə, köpükəmələgəlmə proseslərinin stabilləşməsinə səbəb olur [13-16].  
Sement, qum, çınqıl qarışığına suyun əvəzinə maye şüşə əlavə etməklə daha dözümlü, 

möhkəm beton əldə edilir. Əldə edilmiş beton seysmik, ətraf mühit şəraitinə qarşı  
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müqavimətli, beton qarışığı töküldükdən sonra ertəsi gün işə davam etməyə imkan verən 
sürətli qatılaşma və s. kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Ümumiyyətlə tikinti- şüşə tullantılarının 
əsas istehlakçılarından biridir [17].  

Şüşə tullantılarından təkrar istifadə planetimizin təmizliyini qorumağa kömək edir və 
bu üsul ən yaxşı təkrar emal üsuludur. Plastik konteynerlərdən fərqli olaraq qablaşdırmalar 
yaxşı təmizlənə, dezinfeksiya edilə bilir.  

Beləliklə, şüşə qabların və şüşə qırıqlarının emalı yalnız ekologiyamızın qorunmasına 

yönəldilmiş bir addım deyil, həmçinin ölkəmizin inkişafı üçün lazım olan, o cümlədən 
hökumətin dəstəklənməsi üçün perspektivli bir işdir. Bir iş kimi düzgün idarə olunduqda şüşə 

tullantılarının təkrar emalı gəlirli və rasionaldır. 
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THE SECOND USE OF GLASS WASTES: RECYCLING OF PRODUCTS 

N.A.Jafarova, G.T. Almasova 

Azerbaijan State University of Oil and Industry  
Almasova.gunay@gmail.com  

İn the article the glass wares which common in our life and remanufacturing of glass wastes 
are discussed. So, because the level of remanufacturing of glass wastes are lower foreign countries, 
the practise of countries which has great improvement in the field of remanufacturing of different 
origin of glass wastes is looked over. 

Key words: Solid domestic waste, waste glass, glass packaging, recycling, glass scrap 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВ СТЕКЛОТАРЫ: ПОВТОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ 
 

Н.А.Джафарова, Г.Т.Алмасова 
 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

Almasova.gunay@gmail.com  
В статье обсуждаются пути применения стеклотары которые широко применяются в 

нашей повседневной жизни и собранные в хозяйстве отходы для вторичного использования. 

Уровень переработки отходов стекла в нашей стране очень низок по сравнению с технологиями 

переработки в зарубежных странах, и в настоящее время рассматривается научный и 
практический опыт передовых стран по переработке стеклянного тюля различного 

происхождения. С этой целью были исследованы материалы научный конференции, различные 
исследования.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, отходы стекла, стеклянная 
упаковка, утилизация, стеклянный лом.  
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