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Ümumilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı 
ildönümünə həsr olunmuş 
Tələbələrin I Respublika Elmi 
Konfranslarının iştirakçılarına! 
 

Əziz tələbələr və konfrans 
iştirakçıları! 

Bakı Ali Neft Məktəbinin dövlət ali 
təhsil müəssisəsi olaraq başlıca 
məqsədi tədris, elmi-tədqiqat və 
müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə 
əsasında müasir tədris proqramları 
tətbiq etməklə yüksəkixtisaslı 
gələcək mühəndis kadrların 
yetişdirilməsidir. Bu məqsədlə bizlər 
tələbələri elmi-tədqiqata 
həvəsləndirmək üçün onların hər bir 
təşəbbüsünü dəstəkləyir və bu 
sahədə tələbələrin yaradıcılıq, bilik 
və bacarıqlarını nümayiş etdirə 
bilmələri üçün müvafiq platforma 
rolunu oynaya biləcək müxtəlif 
tədbirlər təşkil edirik. Bu istiqamətdə 
sizlərdən yalnızca tələbə olaraq bu 

To the Participants of the            
First National Students Scientific 
Conferences Dedicated to the       
96th Anniversary of the National 
Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev! 

 
Dear students, the participants 
of the Conference! 

As a public higher education 
institution, Baku Higher Oil School’s 
primary goal is to train highly 
qualified prospective engineers 
applying up-to-date curricula and 
advanced technologies, while 
ensuring close integration among 
teaching, research and businesses. 
To this end, we support every 
initiative aiming at motivating 
students for scientific research, and 
organize various events to create a 
platform for them to be able to 
demonstrate their creativity, skills 
and knowledge. Your obligation as a 
student is only to make full use of 
these opportunities and share your 



 

imkanlardan tam olaraq istifadə 
etmək, eləcə də dostlarınızla 
biliklərinizi paylaşmaq tələb olunur. 

Bu kimi tədbirlər tələbələr arasında 
elmi biliklərin mübadiləsi, o 
cümlədən tədqiqat nəticələrini 
ictimaiyyətlə paylaşmaq baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.           
Bu konfranslarda iştirak, nəticə 
etibarilə, tələbələrə sadəcə tədris 
olunan fənləri daha dərindən 
öyrənmək imkanı vermir, həm də 
dünya görüşlərini genişləndirmək   
və elmi-texniki sahələrdə biliklərini 
zənginləşdirmək üçün şərait yaradır. 

Bu konfransın Azərbaycanın 
Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı ildönümünə 
həsr olunması müasir Azərbaycanın 
və ölkəmizin neft strategiyasının 
banisi olaraq onun şəxsiyyətinə 
hörmətin təzahürüdür. 

Konfransın başlanması münasibəti 
ilə hər birinizi təbrik edir və sizlərə 
uğurlar diləyirəm! 

 

Hörmətlə, 
 
Elmar Qasımov 

Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru 

knowledge with your peers. 

Such events are of utmost 
importance in terms of ensuring 
exchange of scientific information 
among the students, as well as 
present the results of their research 
to the public. Eventually, 
participation in such conferences not 
only facilitates deeper understanding 
of the programme courses, but also 
helps students to expand their 
horizons and enrich their scientific 
and technical knowledge. 

Dedication of the conference to the 
96th anniversary of the National 
Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev 
is the manifestation of reverence to 
his personality being the founder of 
modern Azerbaijan and initiator of oil 
strategy of our country. 

I would like to congratulate all of you 
on this occasion and wish you every 
success! 

 

 

Sincerely, 
 
Elmar Gasimov  

Rector of Baku Higher Oil School 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ И ТЕРМОЗОЛЫ  

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Айнура Гасанова 
НАНА Институт Полимерных Материалов 

aynure_hesenova@mail.ru  

Научный руководитель: профессор Наджаф Кахраманов 

Дилатометрические исследования нанокомпозитов позволяют ус-
тановить не только влияние композиционных и структурных изменений 
на характер фазовых переходов, но и выявить возможные различия в 
самом механизме кристаллизации [1,2]. 

 
Рис.1. Влияние концентрации термозолы на закономерность изменения удельного 

объема от температуры для нанокомпозитов на основе ПЭНП + термозола, 
%масс.: 1- исх. ПЭНП; 2-5.0; 3-10; 4- 20; 5- 30; 6- 40; 7- 50. 

На рис.1 приводятся дилатометрические кривые зависимости 
удельного объема образцов нанокомпозитов ПЭНП от температуры в 
зависимости от концентрации термозолы. Концентрацию термозолы в 
полимерной матрице варьировали в пределах 0 – 50%масс. Сопоставляя 
кривые на этом рисунке можно заметить, что независимо от концентра-
ции термозолы кристаллизация или фазовый переход первого рода 
происходит при одной и той же температуре, равной  89-90оС. В ряде 
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случаев при использовании наночастиц последние могут образовывать 
гетерогенные центры зародышеобразования, принимая тем самым 
участие в формировании  кристаллических образований, а другая часть 
скапливается в межсферолитной области. Совершенно ясно, что про-
цесс кристаллизации осуществляется за счет ориентации и упаковки 
макроцепей ПЭНП. Как видно из рис.1, по мере увеличения концентра-
ции термозолы от 0 до 50%масс. наблюдается закономерное уменьше-
ние значения удельного объема нанокомпозитов. 

Последнее обстоятельство свидетельствует о возрастании плот-
ности композитов с повышением содержания термозолы в составе ком-
позита. Введение наполнителя, конечно, же сказалось на изменении 
глубины кристаллизации образцов в области фазового перехода пер-
вого рода [3]. Так, например,  увеличение концентрации термозолы до 
50% масс. сопровождается снижением перепада и глубины кристалли-
зации в области фазового перехода от 0.32 до 0.068 см3/г, т.е., пример-
но, в 4.7 раза.  Связано это с тем, что определенная часть частиц напол-
нителя в процессе кристаллизации и роста сферолитов, выталкиваются 
в менее упорядоченные аморфные области. Эта область, как известно, 
характеризуется наличием множества проходных цепей, которые обра-
зуются в результате того, что длинные макроцепи ПЭНП одновременно 
участвуют в формировании нескольких близлежащих кристаллических 
формирований. И по мере накопления наночастиц в межсферолитных 
аморфных образованиях конформационная подвижность проходных 
цепей затрудняется, что определенным образом сказывается на ухуд-
шении относительного удлинения композитов от 620 до 50-60%. Для 
подтверждения вышеизложенного нами были проведены ИК-спектраль-
ные исследования нанокомпозитов, исходного ПЭНП и термозолы. По 
результатам ИК-спектрального анализа термозолы были установлены 
характерные полосы поглощения в области 874, 1034 и 1437см-1. После 
введения 40%масс. термозолы в состав ПЭНП в спектре нанокомпозита 
были обнаружены характерные полосы поглощения термозолы в 
области 873, 1050см-1. Полоса поглощения термозолы в области 
1437см-1  перекрывается широкой полосой поглощения ПЭНП в области 
1463см-1. Полученные данные позволяют утверждать о смещении   
полос поглощения 874→873см-1 и 1034→1050см-1. Смещение указанных 
полос поглощения свидетельствуют о существовании сильных ван-дер-
ваальсовских связей на границе раздела «полимерная матрица – по-
верхность наночастиц» термозолы. Это обстоятельство способствует 
протеканию ориентации макроцепей ПЭНП на поверхности наночастиц, 
сопровождающийся формированием в расплаве нанокомпозита гетеро-
генных центров зародышеобразования. 
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АППРЕТИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ 

Рена Курбанова 
НАНА Институт Полимерных Материалов 

rena0.72@yandex.ru 

Научный консультант: профессор Наджаф Кахраманов   
Долгое время решение проблемы улучшения качества полимерных 

материалов ограничивалось в основном только  подбором оптималь-
ного технологического режима их переработки методами литья под 
давлением, экструзии. Предпринимались попытки  использованием 
различного рода жидких, олигомерных или полимерных пластифика-
торов, модификаторов, легирующих добавок, которые в той или иной 
мере способствовали улучшению их эксплуатационных характеристик.  
Однако, эти методы не всегда позволяли добиться получения полимер-
ных композитов с достаточно высокими физико-механическими свой-
ствами.  Решение этой проблемы усугублялось еще и тем, что в процес-
се эксплуатации  армированных композитных полимерных материалов 
наблюдалось отслаивание волокон от полимерной матрицы, в резуль-
тате чего создавались серьезные препятствия к их практическому ис-
пользованию [1,2].  

Для улучшения совместимости органо-минеральных полимерных 
композитов применяются различные методы физической и  механо-
химической модификации поверхности наполнителя и полимерной 
матрицы, которые из-за сложности технологического процесса не 
получили должного развития [3]. 

Синтез in-situ полимеризационно-наполненных композитов на ос-
нове полиолефинов, и сегодня считается одним из перспективных нап-
равлений модификации, который позволил несколько иначе взглянуть 
на эту проблему. Синтез полимера в присутствии наполнителя в раст-
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ворном режиме безусловном образом сказывалось, прежде всего, на 
равномерном диспергировании частиц наполнителя в полимерном 
объеме, образовании на поверхности минеральных частиц полимерной 
«шубы», при котором сводилось до минимума возможность их агломе-
рации и слипания. Это особенно было важно при использовании в 
качестве наполнителя наночастиц. В конечном итоге это обстоятель-
ство также способствовало некоторому относительному улучшению 
физико-механических свойств высоконаполненных (до 80%масс.) ком-
позитов [4,5]. Обычным механическим наполнением на оборудовании 
по переработке пластмасс не представлялось возможным ввести свы-
ше 40%масс. неорганического компонента. Вместе с тем, развитие та-
ких отраслей промышленности, как военная, космическая, военно-
космическая, машиностроение, авиационная, судостроение и т.д. выд-
вигало все более жесткие эксплуатационные требования к качеству 
полимерных композитов. Нужны были качественно новые типы поли-
мерных композитов и до конца осмысленные научные подходы для 
всесторонней интерпретации обнаруженных закономерностей и  меха-
низма микропроцессов, протекающих на границе раздела полимер-
наполнитель [6].  

Авторам удалось путем аппретирования минеральных наполните-
лей кремнийорганическими соединениями вплотную подойти к получе-
нию композитных материалов с улучшенными прочностными и тепло-
физическими свойствами. Этого удалось достигнуть за счет улучшения 
совместимости полимерной матрицы с минеральным наполнителем. В 
результате аппретирования поверхности минеральных частиц и уста-
новления ковалентной связи в межфазной области представилась 
возможность получить новые типы полимерных материалов. В резуль-
тате химического взаимодействия между кремнийорганическим соеди-
нением и гидроксильными группами на поверхности наночастиц пос-
ледние, по сути дела, обволакивались в полимерную «шубу». Поэтому, 
взаимодействие на границе раздела происходило уже между полимер-
ной шубой и полимерной матрицей, в результате которого обеспечива-
лась необходимая совместимость и соответственно улучшение ком-
плекса эксплуатационных характеристик нанокомпозитов.   
Литература: 

1. Берлин А.А., Вольфсон С.А., Ошман В.Г. Принципы создания композиционных 
материалов. М.: Химия, 1990, 240 с.  

2.  Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М.: Химия, 1977, 304 с.  
3. Симонов-Емельянов И.Д. Основные характеристики наполнителей пластмасс. В 

сборнике “Наполнители полимерных материалов”. Наполнители полимерных 
материалов. МДНТП им. Ф.Э. Дзержинского, 1983, с. 147 – 157.  
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4. Осама Аль Хело, Осипчик В.С., Петухова А.В., Кравченко Т.П., Коваленко В.А. 
Модификация наполненного полипропилена. Пластмассы, 2009, № 1, с. 43 – 46. 

5. Кахраманов Н.Т., Азизов А.Г., Осипчик В.С., Мамедли У.М., Арзуманова Н.Б. Нано-
структурированные композиты и полимерное материаловедение. Пластические 
массы, 2016, № 1 – 2, с. 49 – 57. 

6. Кахраманов Н.Т., Курбанова Р.В., Кахраманлы Ю.Н. Состояние проблемы получе-
ния, исследования и применения кремнийорганических полимеров. Евразийский 
союз ученых, 2016, № 6(27), с. 112 – 118. 
 
 
 

НАНОКОМПОЗИТЫ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕРКАЛИРОВАННОЙ ГРАФТСОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Ульвия Мамедли 
НАНА Институт Полимерных Материалов 

ulviyyam@mail.ru  

Научный консультант: профессор Наджаф Кахраманов 

Разработка саморегулирующихся систем, способствующих однов-
ременному протеканию синтеза полимерной матрицы и процесса обра-
зования нанокомпозита, является эффективным способом стабилиза-
ции наночастиц полимерами и их структурной организации.  В данном 
случае имеется ввиду разработка методических подходов формиро-
вания in situ нанокомпозитов с архитектурой подобной «наночастице в 
шубе». Осуществляется это непосредственным генерированием клас-
терных дисперсий в полимеризующихся матрицах. Иными словами 
этого можно достигнуть самыми разными способами: 1) полимериза-
цией мономеров в ходе интенсивного механического диспергирования 
оксидов металлов, 2) введением в полимеризующуюся систему метал-
лорганических соединений, которые разлагаются при температуре, 
близкой к температуре полимеризации. В таких нанокомпозитах тол-
щина полимерной оболочки подбирается концентрационными соотно-
шениями и условиями полимеризации.   

Принимая во внимание, что интеркаляция макроцепей полярных 
мономеров термодинамически являются наиболее устойчивым, пос-
ледние могут самопроизвольно встраиваться в межплоскостное пос-
транство монтмориллонита.  К таким полярным мономерам относятся 
водорастворимые полимеры: поливиниловый спирт, полиэтиленоксид, 
полиметакриловая кислота и т.д. [].  

Были исследованы физико-механические характеристики интерка-
лированных нанокомпозитов, полученных в растворном режиме в про-
цессе графтсополимеризации метакриловой кислоты (МАК) с полиэти-
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леном низкой плотности (ПЭНП) в присутствии наночастиц термозолы 
бытовых отходов. Было установлено, что сравнительно высокие проч-
ностные свойства нанокомпозитов достигаются при концентрации тер-
мозолы, в пределах 3-5%масс. При этих концентрациях наполнителя 
разрушающее напряжение составляет 14.8-15.2МПа, а относительное 
удлинение имеет значения в пределах 150-180%. Ненаполненный 
графтсополимер (ПЭМАК) со степенью 13.0%масс. имеет разрушаю-
щее напряжение 13.6МПа, а относительное удлинение 235%. 

Другим важным показателем является теплостойкость нанокомпо-
зитов. Экспериментально по методике Вика нами было установлено, 
что с увеличением концентрации наполнителя в пределах, 1, 5, 10, 20, 
30% масс. теплостойкость химически модифицированных нанокомпо-
зитов соответственно изменяется в следующей последовательности: 
88, 91, 93, 95, 97, 102оС. У исходного ПЭНП и у ненаполненного 
графтсополимера ПЭМАК значение теплостойкости соответственно 
составляет 87 и 89оС. На основании полученных результатов можно 
констатировать, что введение наночастиц наполнителя способствует 
заметному повышению теплостойкости химически модифицированных 
нанокомпозитов. 

 
 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ 
НА ОСНОВЕ МОНТМОРИЛЛОНИТА И  ПОЛИЭТИЛЕНА 

ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

Фатима Мустафаева 
НАНА Институт Полимерных Материалов 

 mustafayevafatima@mail.ru  

Научный руководитель: профессор Наджаф Кахраманов 

Представлялось интересным рассмотреть раздельное влияние 
концентрации монтмориллонита (ММ) на свойства нанокомпозитов на 
основе ПЭВП и ПЭНП.  Установено, что влияние наночастиц ММ на 
свойства нанокомпозитов на основе ПЭВП и ПЭНП имеет схожие и 
отличительные особенности. Отличительной особенностью является  
то, что для нанокомпозитов на основе ПЭВП максимальное разрушаю-
щее напряжение, равное 36.0МПа достигается при 10% масс. Содер-
жании ММ. У нанокомпозитов на основе ПЭНП с увеличением концен-
трации ММ от 0 до 30%масс. разрушающее напряжение постоянно 
растет от 13.1 до 16.9 МПа. По-видимому, тут сказывается влияние 
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степени кристалличности исходной полимерной матрицы. При этом, 
независимо от типа используемого полиэтилена рост концентрации ММ 
сопровождается постоянным повышением модуля упругости на изгиб.  

Известно также, что часть наполнителей могут участвовать в 
расплаве полимера в процессе формирования гетерогенных центров 
зародышеобразования, которые в результате протекания термофлукту-
ационных процессов могут разрушаться и восстанавливаться до 
установления равновесного состояния. В процессе охлаждения образ-
цов эти центры преобразуются в центры кристаллизации. Другая часть 
наночастиц, в процессе кристаллизации и роста кристаллов вытесня-
ются в межсферолитные аморфные области. Аморфная область пред-
ставляет собой дефекты кристаллических структур с неупорядоченным 
расположением «проходных цепей», принимающих участие в форми-
ровании одновременно нескольких сферолитных образований [1-3].  И, 
чем больше степень кристалличности исходной полимерной матрицы, 
тем меньше требуется инородных минеральных частиц для заполнения 
аморфной области. Скапливаясь в аморфной области, наночастицы 
ухудшают конформационную подвижность проходных цепей до полного 
их блокирования. Этим, собственно, и объясняется, что введение мине-
рального наполнителя в первую очередь способствует ухудшению 
относительного удлинения нанокомпозитов.  

Наряду с этим, при введении свыше 10% масс. ММ в состав ПЭВП 
наблюдается  ухудшение разрушающего напряжения нанокомпозитов. 
Есть основание полагать, что, чем меньше кристалличность исходной 
полимерной матрицы, тем больше имеется «свободных вакансий» для 
заполнения аморфного пространства частицами наполнителя. И дейс-
твительно, как было показано выше, даже при 30%масс. содержании 
наполнителя в ПЭНП разрушающее  напряжение имеет тенденцию к 
росту. Наряду с этим, установлено закономерное повышение теплос-
тойкости композитов. Полученные данные однозначно свидетельству-
ют в пользу того, что скапливаясь в аморфной области наночастицы, в 
какой-то мере, «сдерживают» термофлуктуационный распад надмоле-
кулярной структуры, влияя тем самым на повышении теплостойкости 
нанокомпозитов.  

Нами ранее  в ряде работ было показано, что использование таких 
природных наполнителей, как везувиан, глина, клиноптиллолит, в сос-
таве полиолефинов сопровождается некоторым возрастанием теку-
чести расплава нанокомпозитов [4,5]. Согласно полученным данным во 
всех этих наполнителях, включая ММ содержится наноглина, которая 
играет ключевую роль в повышении ПТР нанокомпозитов. Интерпрети-
руется это тем, что наноглина имеет слоистую структуру, между слоями 
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которых содержатся поверхностно-активные вещества (ПАВ), глицерин 
и различные полярные жидкости.  Возможно, что  в процессе термоме-
ханического смешения композиций на вальцах происходит интеркаля-
ции макроцепей в коридоры межслоевого пространства наноглины с 
последующим распадом (эксфолиированием) слоев на более мелкие 
частицы. В процессе распада наноглины ПАВ и другие полярные жид-
кости мигрируют в полимерную матрицу, обеспечивая, тем самым,  
высокую текучесть расплава нанокомпозитов. Этими особенностями 
обладают в основном природные наполнители, содержащие органи-
ческую компоненту. 
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Применение минеральных мелкодисперсных наполнителей в 
составе полиолефинов  является перспективным шагом в направлении 
создания высококачественных материалов с высокими эксплуатацион-
ными свойствами. Наиболее перспективным является использование 
сравнительно новых типов природных минеральных наполнителей. 
Поэтому, в данной работе в качестве наполнителя использовали срав-
нительно новый тип природного наполнителя – серпентинит, имеющий 
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следующий химический состав  Mg6[Si4O10](OH)8 или 3MgO · 2SiO2· 2H2O 
( MgO-43,0 %, SiO2 - 44,1 %, Н2О-12,9 %). Соотношения компонентов 
несколько колеблются, особенно в разностях, аналогичных типичным 
коллоидам, более богатым водой (обычно до 13-17%). В виде примесей 
почти всегда присутствуют окислы железа FeO, Fe2O3 и никеля NiO. 

В данной работе  в качестве полимерной матрицы использовали 
полиэтилен низкой плотности (ПЭНП). Наполнитель вводили в состав 
ПЭНП в количестве 1.0, 5.0, 10, 20, 30 %масс. на  вальцах при темпе-
ратуре 150-160оС. В процессе смешения полимерной матрицы и сер-
пентинита в режиме расплава  были получены композиты с улучшен-
ными физико-механическими характеристиками. Рассмотрены резуль-
таты исследования влияние концентрации серпентинита на закономер-
ность кристаллизации композитов. Методом ступенчатой кристалли-
зации установлен фазовый переход первого рода, который для исход-
ного ПЭНП и композитов был равен 85оС. Только при концентрации 
серпантинита в количестве 30%масс. наблюдается снижение фазового 
перехода первого рода до 80оС. Снижение температуры фазового 
перехода композита при высокой концентрации наполнителя обуслов-
лено стерическим фактором, связанным с затруднением процесса 
формирования кристаллической структуры полимерной матрицы. 

Методом дилатометрии определена зависимость свободного удель-
ного объема от температуры. Согласно полученным результатам в широ-
ком диапазоне температур с увеличением концентрации наполнителя наб-
людается закономерное снижение свободного удельного объема. Послед-
нее обстоятельство свидетельствует о том, что в процессе кристалли-
зации полимерной матрицы и роста кристаллической фазы частицы 
серпентинита вытесняются преимущественно в аморф-ную область. 
 
 
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЛКЕНИЛ-ФЕНОЛОВ В 

КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ СТАЛИ CТ.3 В 
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 
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В современных технологиях, связанных с надежной длительной 
эксплуатацией нефтяных скважин в агрессивных средах важное место 
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отводится применению эффективных ингибиторов (или ингибирующих 
составов), при малом расходе которых достигаются достаточно высо-
кие их защитные свойства на металле [1]. Наличие в сложных системах, 
состоящих из углеводородов (нефти), водных растворов различных 
солей, H2S, СО2 и др. кислых соединений, может за короткое время 
способствовать развитию коррозионных процессов на поверхности ис-
пользуемого оборудования, трубопроводов и др. металлических конс-
трукций и даже выходу их из строя. 

В нефтедобывающей промышленности задача подбора эффектив-
ных ингибиторов остро стоит и при кислотной обработке скважин вод-
ными растворами минеральных кислот (H2SO4, HCl, H3PO4), прово-
димых с целью их очистки от отложений солей, глинистых пород, 
тяжелых нефтяных остатков и др. [2]. 

Как известно, коррозионные процессы на металле протекают само-
произвольно с переходом в термодинамически более устойчивую окис-
ленную форму и поэтому поиск новых ингибиторов коррозии  должен 
проводиться не только с учетом природы металла и условий эксплуа-
тации, но и выявлению процессов, протекающих на его поверхности при 
введении в систему соединений определенной структуры [3]. 

В настоящем докладе приводятся результаты наших исследований 
по получению водорастворимых азотсодержащих соединений на осно-
ве 2-аллил- и 2-пропенилфенолов и исследованию их защитных проти-
вокоррозионных свойств в агрессивных средах. 

Использованные в работе в качестве исходного сырья 2-алкенил-
фенолы были синтезированы на основе аллилфенилового эфира: 2-
аллилфенол- видоизмененной Кляйзеновской перегруппировкой при 
микроволновом облучении в течение 9-10 мин (выход92.2-пропенил-
фенола перегруппировкой 2-аллилфенола в среде метанола в присут-
ствии спиртового раствора КОН (выход 93 %) [4]. 

С целью синтеза их азотсодержащих производных осуществляли 
реакции тройной конденсации с формальдегидом и диэтиламином и 
перевода полученных оснований Манниха в водорастворимое состоя-
ние их обработкой децилбромидом по нижеследующей схеме: 

OH

R

OH

R
CH2 N(C2H5)2CH2O, (C2H5)NH

H2O

OH

R
CH2 N(C2H5)2

C10H21Br

C10H21Br

 
где R=-CH2-CH=CH2 (I); -CH=CH-CH3 (II) 

Исследование противокоррозионных свойств соединений I и II в 
агрессивной среде, состоящей из 2-3% водного раствора NaCl и угле-
водородов (керосина, в соотн. 9:1 об), насыщенных сероводородом, 
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гравиметрическим методом при температуре 25 ºC позволило уста-
новить их высокие ингибирующие свойства по отношению к нелеги-
рованной стали Ст.3 (при их концентрации 50 и 100 мг/л степень защиты 
в среднем составляет 82-85% и 87-90% соответственно). 

Защитный эффект в 1М H2SO4 при тех же концентрациях соеди-
нений 94-95 и 96-97% соответственно. 

Высокие защитные свойства исследованных соединений I и II, 
представляющих собой четвер-тичные аммониевые соли- производные 
аминоме-тилированных алкенилфенолов, содержащие в структурах 
помимо длинного углеводородного радикала (C10H21) и -аниона, 
также и алкенильную и фенольную группы, можно объяснить образова-
нием на металле достаточно прочных слоев (при этом не исключается 
процесс хемосорбции). 
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Перед нефтяной промышленностью республики должны ставиться 

стратегические задачи перехода от экспорта сырой нефти к экспорту 
конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, доведения 
качества моторных топлив до мирового уровня  с отбором их в пределах 
85-90 % от объема перерабатываемой нефти, снижения неблагоприят-
ного воздействия на окружающую среду. 

В процессах глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков 
(ТНО) обычные катализаторы с развитой системой микро- и макропор 
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оказываются малоэффективными, так как гидрированию подвергаются 
высокомолекулярные соединения, размеры молекул которых могут 
превышать максимальные размеры пор стационарных катализаторов. 
Кроме того, процесс всегда сопровождается необратимым отложением 
на поверхности катализаторов кокса и соединений металлов (ванадия, 
никеля и др.). Следовательно, катализаторы глубокой переработки ТНО 
должны обладать стерически доступной, постоянно обновляемой по-
верхностью [1-2]. 

Для решения вышеуказанных проблем целесообразно использо-
вать высокодисперсный катализатор, равномерно распределенный в 
сырье, преимуществом которых в сравнении с традиционными твердо-
фазными катализаторами при гидрогенизации тяжелого нефтяного 
остатка, является более высокая активность, практическое отсутствие 
отложения кокса. 

В тезисе приведены основные результаты изучения процесса гид-
рокрекинга мазута смеси бакинских нефтей в присутствии высокодис-
персного, суспендированного катализатора при низком давлении для 
выработки дополнительного количества светлых нефтепродуктов и углуб-
ления переработки нефти. В качестве микрокаталитической добавки 
использовали природные алимосиликаты – галлоизиты в количестве 1,0-
2,5% мас. на мазут.  

Опыты проводили во вращающемся автоклаве (ёмкость 1 л) при 
температуре 400-450°С, давлении 0,5-6 МПа. Полученный гидрогенизат 
после фильтрования от каталитической добавки с отложившимися на 
ней коксообразными продуктами, а также металлами Ni, V и Fe, Cu, 
подвергался разгонке с выделением бензиновой (н.к.-200°С), дизель-
ной (200-360°С) фракций и остатка (>360°C).  

Показано, что глубина гидрокрекинга мазута с диспергированной в 
сырье каталитической добавкой в значительной степени зависит от 
температуры процесса. 

Выход светлых нефтепродуктов с увеличением температуры от 400 
до 440оС (давление 0.5 МПа) увеличивается от 27 до 63 % мас. С 
увеличением температуры от 400 до 440 °С выход газа, бензина, 
дизельной фракции и кокса увеличивается от 5 до 8, от 7 до 30, от 20 
до 33, от 2 до 5 % мас. соответственно. Выход остатка снижается от 66 
до 25 % мас. При температуре 400 °С катализатор мало коксуется, так 
как крекинг идет очень слабо.  

С дальнейшим увеличением температуры до 450°C выход светлых 
нефтепродуктов снижается с 63% до 55  % мас., выход газа растет с 
8до 16 % мас. С повышением температуры скорость реакции крекинга 
возрастает быстрее, чем реакции гидрирования 
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Анализ качества бензиновой и дизельной фракций показывает, что 
после дополнительной легкой гидроочистки получаемые продукты 
могут быть использованы в производстве топлив.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований нами установ-
лено, что формирование и применение наноразмерных частиц катали-
заторов гидрокрекинга гудрона позволяет существенно снизить дав-
ление в процессах гидропереработки тяжелых остатков (до 0.5 МПа 
против 15-30 МПа в существующих процессах) и уменьшить скорость 
процессов поликонденсации и полимеризации в зоне реакции.  
Список литературы 
1.  Суворов Ю.П. Переработка тяжёлых нефтяных остатков с использованием раз-

личных органических добавок // Химия твердого топлива 2006,  № 6,  С. 57-62 
2.   Хаджиев С.Н., Kадиев Х.М. Будущее глубокой переработки нефти // The Chemical 

Journal  2009, С. 34-37 
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В последние годы остро стоит проблема добычи глубоко – залегае-

мых  вязких нефтей. Часто используемые на практике методы закачки 
в пласты воды, пара, СО2  и др. веществ не всегда приводят к поло-
жительному результату. Поэтому в процессах добычи нефти стали 
использоваться поверхностно-активные вещества (как низкомолекул-
ярные, так полимерные, высокомолекулярные), а также биотехнологии, 
основанные на использовании амикроорганизмов [1,2]. Последние в 
результате своей жизнедеятельности образуют биогенные ПАВ, спо-
собствующие снижению капиллярных сил в нефтяном пласте и вслед-
ствие этого способствуют улучшению процесса нефтеотдачи. 

Однако следует отметить, что применение ПАВ, полученных раз-
личными химическими способами, занимают одно из первых мест в 
современных технологиях добычи нефти. 

Нами были синтезированы новые ПАВ на основе 2-аллилфенола 
(выход  95%) ниже-следующей структуры: 
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Где  R=C2H5 (I);   R2N= N (II); N OR2N= (III)  

Эти соединения (с хорошими выходами) были получены обработ-
кой хлороводородом аминометили-рованных производных 2-аллил-4-
изооктилфенола. 

Наличие в их структуре катиона (содержащего в ароматическом 
ядре аллильную и изооктильную группы), а также и Cl- -аниона указы-
вает на возможность их использования в качестве водорастворимого 
ПАВ. 

Исследования их (в различных концентрациях – от 0,01 до 1 %) в 
качестве добавки к воде и изучении характера снижения значений по-
верхностного натяжения на границе вода – воздух и вода – углеводо-
роды (керосин) позволило выявить возможность их использования (при 
минимальном расходе) для интенсификации процессов нефтеотдачи. 

Среди исследованных соединений I–III наилучшими свойствами 
обладает II (с пипериди-новым фрагментом). При его использовании в 
незначительных концентрациях (от 0,01 до 0,1%) значение поверхност-
ного натяжения () на границе вода – воздух и вода – углеводороды 
(керосин) соответственно снижаются от 51,6 до 43,1 и от 24,1 до 8,1 
мН/м. 

При оптимальной концентрации 0,5 – 0,7 % значение  на границе 
вода – воздух снижается до 30 мН/м, а на границе вода – углеводороды 
(керосин) даже 2,1 мН/м, при концентрации 1% =1,5 мН/м, что свиде-
тельствует о достаточно высоких поверхностно – активных свойствах. 

Литература 
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AĞIR NEFT FARKSİYALARININ MAQNİT SAHƏSİ TƏSİRİNDƏ 
AKTİVLƏŞMƏSİLƏ KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNİN TƏDQİQİ 

İradə Xələfova, Nahid Mövsımov 
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

ria758@rambler.ru, nahidmovsumov@mail.ru 

Rəhbər: Təranə Məmmədova 

Əmtəə benzinlərin əsas tərkib hissəsi katalitik krekinq benzinidir, hansı 
ki bu növ yanacağın həm eytiyyatlarının, həm də oktan ədədinin artımına 
səbəb olur. Həmçinin, katalitik krekinq prosesi neft  emalını dərinləşdirən 
əsas proseslərdən biridir və neft emalı sənayesinin müasir inkişaf mərhələ-
sində əvəzsiz rol oynayır. 

Bununla əlaqədar olaraq son illər alınan neft məhsullarının çıxımının 
artırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə katalitik krekinq pro-
sesinin təkmilləşdirilməsi üçün çoxsaylı tədqiqat işləri aparılır. Bu prosesinin 
intensivləşməsi prosesin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, eləcə də yüksək 
aktivlik, selektivlik, stabillik göstərən katalizatorların, o cümlədən nanoölçülü 
katalizatrolarlarının  hazırlanması və tətbiqi istiqamətində aparılır. 

Katalitik krekinq prosesinin təkmilləşdirilməsinin yeni istiqaməti  müxtəlif 
növ ağır xammalların az enerjili fiziki təsirlər altında  krekingidir.  Bu üsulların  
köməkliyi ilə nəzərə alınmayacaq xarici enerji sərfiyyatı ilə  və maddələrin 
daxili ehtiyyatlarından istifadə etməklə onların quruluşlarının və supramole-
kulyar  strukturlarının  dəyişilməsi mümkündür. Maddənin quruluşuna həmçi-
nin neft dispers sisteminə təsir edən xarici təsir kimi elektrik, elektromaqnit, 
maqnit, vibrasiya (titrəşmə) və akustik sahədən istifadə edilə bilər. Bu üsullar 
iqtisadi cəhətdən, effektlivlik və əldə olunması baxımdan daha perspektivli-
dirlər. Onların istifadə olunması qısa zaman kəsiyində neft assosiatlarının 
quruluşunun dağılmasının əhəmiyyətli səviyyəyə çatması və bu səviyyənin 
müəyyən müddət ərzində saxlanılmasına imkan verir.  

Bununla əlaqədar olaraq təqdim olunan işdə mazutun maqnit sahəsi tə-
sirində katalitik krekinq prosesinin nəticələri təqdim olunub. 

Mazutun adi şərairdə və onun intensivliyi 20-55 milli tesla  olan maqnit 
sahəsində aktivləşməsindən sonra 410-450 oC temperatur intervalında və  
katalitik krekinq prosesinin material balansı cədvəl 1-də  verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi  maqnit sahəsində aktivləşmiş mazutun adı 
şəraitdə aparılan prosesinin material balansı maqnit sahəsində aktivləşmə-
miş mazutun material balansından bir qədər fərqlidir. Belə ki, maqnit sahəsi 
təsirində 410-450oC temperatur intervalında alınan maye katalizatın miqda-
rında müvafiq olaraq 0.9-3.4% (küt.)  artım  müşahidə olunur. 
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Cədvəl 1. Mazutun katalitik krekinq prosesinin material balansı 

Göstəricilər 
Maqnitsiz Maqnit sahəsi təsirində 

    Temperatur, оС 
410 430 450 410 430 450 

Götürülmüşdür, % küt.       
mazut 100 100 100 100 100 100 
Alınmışdır, % küt.:       
katalizat 93,5 91,6 81,6 94,4 93,5 85,0 

Qaz С4-də qədər 3,5 4,8 13,2 2,7 2,9 10,4 

koks 1.8 2,5 3,8 1,6 2,3 3,2 
Itkilər 1,2 1,1 1,4 1,3 1,3 1,4 
Katalizatın tərkibi:       

fr. q.b.-200 С 8,4 11,5 16,7 10,1 12,7 17,4 

fr. 200-350 С 18,6 22,3 26,2 24,7 28,4 34,4 
∑benzin+dizel 27,0 33,8 42,9 34,8 41,1 51,8 
fr. > 350 С 66,5 57,8 38,7 59,6 52,4 33,2 

 
 Proseslərdə  alınan maye katalizatın fraksiya tərkibində də kəskin fərq 

nəzəri cəlb edir. Belə ki, tədqiqatlar aparılan temperatur intervalında maqnit 
sahəsinə uğradılmamış mazutun termiki çevrilməsində alınan benzin fraksi-
yalarının çıxımında ənənəvi şəraitdə aparılan proseslər müqayisədə artım  
0.7-1.7% (küt.) təşkil edirsə,  xammal maqnit sahəsi təsirinə uğradıldıqda  
alınan yüngül qazoyl (dizel) fraksiyasının çıxımında daha nəzərə çarpacaq  
artım müşahidə olunur və 410- 450 oC temperaturlarda bu artım temperatur-
lara müvafiq olaraq 6,1-8,2 % (küt.)   təşkil edir. Bu zaman dizel fraksiya-
larının çıxımı 24,7-34.4% küt. təşkil edir.   
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SİNTETİK NEFT TURŞULARI ƏSASINDA SİNTEZ OLUNMUŞ   
AMİDOAMİNLƏRİN AŞQAR KİMİ YOL BİTUMUNA TƏDQİQİ  

Vəfa Musalı 
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

vefalepu@mail.ru 

Elmi rəhbərlər: Leylufər Əliyeva, Lalə Əfəndiyeva 

Məlumdur ki, bitumlar neftin yüksək molekullu mürəkkəb qarışıqlarıdır. 
Bitumun tərkibində müxtəlif quruluşlu birləşmələrdən ibarət heteratomlar var. 
Bitumların əsas istifadə sahələri yolların və aerodomların salınması və təmiri, 
sənaye və mülki binaların, qurğuların tikilməsidir. 

İstehsal olunan bitumların çeşidi olduqca çoxdur. Bunlar geniş yayılmış 
yol bitumları, tikinti, örtük, izolyasiya bitumları, xüsusi bitumlar, lak bitumları, 
plastifikatorlar və sairədir [1]. 

Hazırda bitumlar sənaye və mülki tikintidə və texnikanın bir çox başqa 
sahələrində birləşdirici, korroziya əleyhinə və hidrolizə material kimi, eləcə 
də radioaktiv şüalanmadan mühafizə məqsədi ilə işlənilir.  

Bitumun  əsas vəzifələri mineral materialın hissəciklərini möhkəm və 
uzun müddət etibarlı birləşdirib karkas halında saxlamaqdır [2]. 

 Yol salmaqda bitumun əhəmiyyəti böyükdür. Yol örtükləri onun möh-
kəmliyini, təhlükəsizliyini təmin edir və beton örtüklərdən 2-2,5  dəfə ucuz 
olur. Bitum möhkəmlik yaradan, su buraxmayan birləşdirici material kimi 
işlədilir. Hazırda Azərbaycanda yol bitumu azparafinli dəniz neftlərinin 
qudronlarından oksidləşmə yolu ilə alınır.  

“Azərneftyağ” NEZ-da istehsal olunan bitumun keyfiyyət göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə müxtəlif quruluşlu amidoaminlər sintez edilmiş 
və zavodda istehsal olunan bituma əlavə edilərək keyfiyyət göstəriciləri təyin 
edilmişdir. 

Bitumların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, xammal olaraq sin-
tetik neft turşusu (SNT) və polietilenpoliamindən (PEPA) istifadə olunmaqla 
müxtəlif tərkibli amidoaminlər sintez olunmuşdur. 

SNT və PEPA əsasında müxtəıif mol nisbətlərində sintez olunmuş 
amidoaminlərdən istifadə olunaraq, bituma aşqar kimi müəyyən faiz 
miqdarında (0,4 və 0,6%) əlavə olunmaqla tədqiqat işləri aparılmışdır. 

    Yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, 
xammal olaraq SNT-dən, PEPA-dan istifadə olunmaqla müxtəlif tərkibli  
(SNT:PEPA 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1və 6:1 mol nisbətlərində)  amidoaminlər 
sintez olunmuşdur. 

SNT azərbaycan neftləri qarışığının 185-330°C-də qaynayan fraksiya-
sından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin maye fazada 135-140°C 
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-də, 5 saat müddətində, keçid metal duzlarının katalitik iştirakı ilə barbotaj 
tipli qurğuda oksidləşməsindən alınmışdır [3]. 

Sintetik neft turşuları və PEPA əsasında sintez  olunmuş amidoaminlərin  
0,4 və 0,6% miqdarında yol bitumuna əlavə olunması cədvəl 1 və 2-də 
verilmişdir. Cədvəllərə nəzər salsaq görərik ki, bütün sintez olunmuş amido-
aminlərin az miqdarda yol bitumuna əlavə olunması bitumun adgeziyasını 3 
baldan 1 bala qədər dəyişmişdir.  

Cədvəl 1.  SNT və PEPA əsasında sintez olunmuş amidoaminlərin  0,4% miqdarında  yol 
bitumuna əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

Sintez olunmuş 
aşqarların yol bitumuna 
əlavəsi, amidoaminlər 

Yumşalma 
temperatur

u °C 

İynə 
batma 

dərinliyi, 
25°C-də 

Dartılma, 
sm 

Kövrəklik 
temperatur

u °C 

Adgeziya 

25°C balla 

Yol bitumu 48 48 75 -18 3 
SNT:PEPA 1:1  50,2 44 50,6 -19 1 
SNT:PEPA 2:1  50,6 40 38,18 -26 1 
SNT:PEPA 3:1  46,3 51 70 -22 1 
SNT:PEPA 4:1  46,3 50 55,25 -19 1 
SNT:PEPA 5:1  46,6 50 62,9 -23 1 
SNT:PEPA 6:1  46 52 35,5 -17 1 

Cədvəl 2.  SNT və PEPA əsasında   sintez  olunmuş amidoaminlərin  0,6% miqdarında  yol 
bitumuna əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

Sintez olunmuş 
aşqarların yol bitumuna 
əlavəsi, amidoaminlər 

Yumşalma 
temperatur

u°C 

İynə 
batma 

dərinliyi, 
25°C-də 

Dartılma, 
sm 

Adgeziya Kövrəklik 
tempe-

raturu °C 
25°C balla  

Yol bitumu 48 48 75 3 -18 

SNT:PEPA 1:1  47,5 49 33 1 -20 
SNT:PEPA 2:1  46,5 50 61,65 1 -30 
SNT:PEPA 3:1  47,5 50 >100 1 -23 

SNT:PEPA 4:1  48,8 46 43 1 -26 

SNT:PEPA 5:1  47,6 48 73 1 -29 

SNT:PEPA 6:1  46,3 51 40 1 -20 
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NEFTİN DİZEL FRAKSİYASINDAN AYRILMIŞ NAFTEN-PARAFİN 
KARBOHİDROGENLƏRİNİN NANO Γ-AL2O3 ÜZƏRİNDƏ CVD 

METODU İLƏ KEÇİD METALLARI YERLƏŞMDİRİLMİŞ 
KATALİTİK SİSTEMLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ MAYE FAZADA 
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Karbohidrogenlərin maye fazada oksidləşməsi ilə müxtəlif oksigenli 
birləşmələrin – hidroperoksidlərin, spirtlərin, karbonil birləşmələrin, turşu-
ların, mürəkkəb efirlərin alınması prosesləri karbohidrogenlərin daha çox 
tonnajlı kimyəvi emal üsullarına aiddir. Neft kimya sintezində və üzvi sintezdə 
xammal kimi geniş istifadə olunan üzvi maddələr sırasında üzvi turşular 
xüsusi yer tutur. Belə ki, yüksək istismar xassəli məhsullar almağa imkan 
verən sintetik üzvi turşuların alınması neft kimya və üzvi sintez üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Neftdən ayrılan müxtəlif karbohidrogen fraksiyalarının oksid-
ləşməsi neftin emalında rasional və perspektiv üsullardan sayılır. Deyilənləri 
nəzərə alaraq, neftin dizel fraksiyasından ayrılan naften-parafin karbohid-
rogenlərinin yeni effektiv katalitik sistemlərin iştirakı ilə maye fazada aerob 
oksidləşməsilə yüksək çıxımla sintetik neft- və oksiturşular qarışığının (SNT 
və ONT) alınması böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqat işinin əsas məqsədi azərbaycan neftləri qarışığından ayrılmış 
dizel frasiyasının aromatiksizləşməsindən alınaa naften-parafin karbohidro-
genlərini maye fazada katalizator iştirakında oksidləşdirmək, oksidləşmə 
məhsullarının fiziki-kimyəvi xassələrini tədqiq etmək və SNT-nin çıxımını 
artıran yeni katalitik sistemlər yaratmaqdır. 

Bu baxımdan  tədqiqat obyekti kimi Azərbaycan neftləri qarışığının 190-
330º C temperaturda qaynayan fraksiyası götürülmüşdür. Oksidləşmə pro-
sesini həyata keçirmək üçün fraksiya əvvəlcə sulfolaşma üsulu ilə aromatik 
karbohidrogenlərdən təmizlənmişdir. Prosesdə katalizator kimi ilk dəfə 
olaraq keçid metalların duzları ilə (Cr, Co, Mn) modifikasiya olunmuş γ-Al2O3-
dən istifadə edilmişdir. γ-Al2O3 sintezi zol-gel metodundan istifadə olunmaqla 
həyata keçirilmişdir: Al(NO3)3 məhlulu monoetanolaminlə hidrolizə uğradıl-
dıqdan sonra qızdırılmaqla γ-Al2O3 hissəciklərinə çevrilmiş, sonra məsamə-
lərinə hopdurulma metodu ilə metal duzları yerləşdirilmiş, sonda CVD 
qurğusunda arqonun iştirakı ilə 800°C-də emal olunmaqla nanokatalizatorlar 
sintez edilmişdir [1]. Oksidləşmə prosesi barbotaj tipli qurğuda, 135°C 
temperaturda, havanın verilmə sürəti 300 l/saat olmaqla, 5 saat müddətində 
aparılmışdır [2]. Oksidləşmə prosesinin nəticələri cədvəldə verilmişdir. 
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Cədvəl 1. Naften-parafin karbohidrogenlərinin müxtəlif katalitik sistemlərin iştirakı ilə maye 
fazada oksidləşmə prosesinin nəticələri  

Katalizator 
Oksidat  Alınan məhsullar 

Çıxım,
 % 

Turşu 
ədədi, 

mqKOH/q

SNT ONT 

Çıxım, %
Turşu ədədi, 

mqKOH/q 
Çıxım,  

% 
Turşu ədədi, 

mqKOH/q 
Mn-γ-Al2O3 97,5 53,43 17,5 150 13 140 
Cr-γ-Al2O3 98,2 66,5 12,5 174,4 9,5 155 
Co-γ-Al2O3 97 60,9 14 131 15 124,1 

Cədvəldən göründüyü kimi, istifadə olunan katalizatorlar fərqli aktivlik 
göstərir və bu da onların struktur xüsusiyyətləri ilə izah oluna bilər. Belə ki, 
ən yaxşı nəticə Mn- duzu ilə modifikasiya olunmuş γ-Al2O3 iştirakı ilə 
alınmışdır: Cr- və Co əsaslı katalizatorlar iştirakı ilə SNT+ONT –nin çıxımı, 
uyğun olaraq, 22% və 29% olduğu halda, Mn duzu iştirakı ilə bu qiymət 
30,5% təşkil etmişdir. Bu sahədə tədqiqatlarımız davam edir. 
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Дефицит нефтяного сырья, нестабильность ми-ровых цен на нефть 
и нефтепродукты, а также все бо-лее усугубляющаяся экологическая 
напряженность, вызванная негативными последствиями исполь-
зования минеральных энергоисточников, делает актуальной проблему 
вовлечения альтернативных и одновременно экологически более 
безопасных  видов сырья в процессы получения бензиновых и 
дизельных топлив с целью улучшения как качества самих топлив, так и 
продуктов их сгорания [1,2].  

В качестве таких возобновляемых добавок к моторным топливам 
могут использоваться спирты, молекулы кислорода в которых обеспе-
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чивают полноту сгорания углеводородов в цикле горения, в связи с чем 
в настоящее время широко применяется добавление в состав дизель-
ных топлив простых спиртов. Кроме того, например для этаноло-
дизельных смесей высокая теплота испарения этанола (870 кДж/кг у 
этанола против 230-250 кДж/кг у нефтяного ДТ) приводит к снижению 
максимальных температур сгорания, и, как следствие, к снижению 
выбросов оксидов азота. Еще одним фактором улуч-шения показателей 
токсичности отработавших газов  при сгорании дизельных топлив  
является повышение качества процесса смесеобразования за счет 
низкой температуры кипения этанола (78,4 оС у этанола против 160-360 
оС у нефтяного ДТ), что приводит к быстрому испарению этанола из 
смесевого топлива и дополнительной турбулизации нефтяного дизель-
ного топлива  за счет такого испарения [3,4].  

В данной работе исследованы физико-хими-ческие свойства и сос-
тав дымовых газов товарного дизельного топлива (ТДТ) с содержанием 
в нем  5% этанола  (95%-ного)  (Эт) с добавлением 1% поверх-ностно-
активного эмульгатора (Эм), представляя-ющего собой оксипропило-
вые эфиры  нефтяных кислот.  

Выявлено, что, несмотря обводненность этано-ла,  использование 
данного эмульгатора обеспечивает получение полностью однородного 
дизельного топлива с сохранением всех его нормируемых показателей. 

Улучшение состава выхлопных газов данной композиции заклю-
чается в уменьшении содержания в них монооксида углерода на 32%, 
оксидов серы и азота на 24 и 16% соответственно (табл.1).   

Таблица 1. Сравнительный состав выхлопных газов для товар-ного ДТ до и после 
введения в его состав этанола и эмульгатора 

Состав выхлопных газов . % масс Т ДТ ТДТ+5%Эт+1%Эм 

CO 0.874 0.594  (-32%) 

NOx 0.681 0.516   (-24%) 

SOx 0.630 0.529  (-16%) 

Дымность 22.4 13.8     (-38%) 

Снижение дымности при этом составляет 38%.  
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3. Tutak, W., et al., Alcohol-Diesel Fuel Combustion in the Compression Ignition Engine, 
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Научный руководитель: Чингиз Муршудлу  

Когда говорят о нефти, имеют в виду, что нефть является источ-
ником энергии [1]. Это не случайно, поскольку нефть и другие источники 
энергии обеспечивают 86 процентов мирового спроса на энергию. 
Кроме того, нефть широко используется в производстве электрической 
энергии, художественных материалов и других продуктов в нефте-
химической промышленности. Большие запасы нефти являются также 
вкладом в экономику. Недаром нефть называют «черным золотом». 

Нефть является одним из основных ресурсов Азербайджанской 
Республики [2-5]. Издревле Баку и окружающий его ландшафт являются 
одной из немногих богатейших стран мира, где нефть используется в 
течение длительного времени. 

Для нефтей Азербайджана характерно наибольшее содержание 
нефтяных кислот, в особенности нафтенового основания [6]. Так, 
богатейшим источником нафтеновых кислот являются нефти Бинага-
динского, Биби-Эйбатского, Романинского, Сабунчинского, Балахан-
ского и других месторождений. Нефтяные кислоты, выделенные из 
бакинских нефтей по составу и физико-химическим свойствам соответ-
ствуют нафтеновым синтетическим кислотам и потому их обычно 
называют природными нафтеновыми кислотами. 

Высокое содержание серы во фракции легкой нефти в Баку ухуд-
шает термостабильность нефти, а коррозионная активность и содержа-
ние в ней смолы и золы возрастают. Поэтому эти фракции обрабаты-
вают щелочным раствором, например, раствором гидроксида натрия. 
При этом кислоты превращаются в соли и переходят в щелочной слой:  

RСООН + NaOH → RСООNа + Н2О. 
В этом случае рабочие характеристики топлива возрастают, а с 

другой стороны, из него получают другие ценные дополнительные 
продукты. 

Как известно, аммониевые соли жирных кислот не являются тер-
мически стабильным продуктом и легко разлагаются в соответствии со 
следующей реакцией. 

RCOONH4 → RCOOH + NH3 ↑ 
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здесь R - насыщенный углеводородный радикал. 
Разложение аммониевых солей жирных кислот может быть 

осуществлено двумя способами: 
- полное удаление аммиачной воды из щелочных отходов; 
- расщепление щелочных отходов под давлением путем частичного 

удаления аммиачной воды из системы. 
Разложение аммониевых солей жирных кислот путем частичного 

удаления аммиачной воды под давлением проводили в устройстве, 
состоящем из металлического контейнера, манометра, холодильника, 
ресивера с реагентом и поглотителя аммиака, снабженного электри-
ческими нагревателями, очищенными лабораторный автотрансформа-
тор. 

Процесс разложения солей, то есть удаление аммиака и воды, идет 
при постоянной температуре 96 0С. Резкое повышение температуры в 
колбе указывает на то, что процесс разложения завершен и вода 
полностью удалена. 

Разрушение щелочной отработанной аммиачной воды осуществля-
лось в масляной трубке с добавлением воздуха, подаваемого микро-
процессором. Аммиак и испаренный водяной пар, а также воздушный 
конденсатор-охладитель охлаждаются во время разложения. 
Конденсированная вода и растворимый реагент поступают в приемник. 
Свободный аммиак поглощается дистиллированной водой в абсорбере, 
а воздух выпускается в атмосферу. Отсутствие аммиака в воздухе 
проверяется влажной индикаторной фенофталеиновой бумагой. 
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ferqaneelizade@gmail.com 

Abbasov V.M., İsmayılov T.A., Alizadeh F.T., Yolchuyeva U.C 

One of the actual problems that is adversely affects the principle of 
operation of corrosive metal installations, equipment, machines, tools and 
vehicles. In recent years, anti-corrosion protection measures of metals have 
become a global problem. Corrosion of metal structures, especially oil and 
gas industry equipment causes major losses in all sectors of the economy. 
Equipment made of corrosion resistant materials does not always provide 
reliability and durability. Therefore, the use of corrosion protection measures 
is rising.[1] 

 Most metals and alloys used in industry, technology, and even 
households are not resistant to aggressive environments (at high 
temperatures, high humidity, etc.) and corrosion by varying speeds 
depending on the nature of the metal. Factors such as sulphate reducing 
bacteria (biocorrosion) are factors that enhance the corrosion of metals. 
Microbiological corrosion causes total corrosion loss of 20-25%. Adapted 
microorganisms in oil layers cause sulphate reducing bacteria to form. These 
bacteria are deposited on the surfaces of metals, releasing sulfuric gases 
and other organic acids that cause corrosion. One of the best ways to protect 
metal structures from long erosion is by covering its surface with corrosion-
resistant admixtures. So that ,this is the use of recently-used method of 
inhibitors to prevent corrosion of chemical, biological effects of metal. As an 
inhibitor, nitrogen-based compounds derived primarily from synthetic and 
natural petroleum acids are used. [2],[3] 

The present lecture is devoted to the synthesis of complex salts and 
physical properties of dialkylamines with the participation of natural 
petroleum acids and oleic acid(C17H33COOH). We synthesized the 
complexes by taking the reactions at room temperature (reaction is 
exothermic), in the ratio of substances to 1: 1 mole. All our reactions have 
taken place in the following scheme.[4] 

 
Composition of synthesized substances was confirmed by spectroscopic 

analysis (IR, UV). Thus, the identification of the structure-group composition 
of substances based on IR spectroscopy shows that the peaks corresponding 
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to the -NH2 group at 2578-2734cm-1 absorption maximum, -COO- on the 
1551-1621 cm-1 strip receiving reaction complexes. In order to study the 
content of the research we have investigated the JENWAY-based UV / Vis 
6850 spectrophotometer and we have drawn UV spectra using isopropyl 
alcohol such as solvent. According to UV spectrum identification, the 
absorption maximals of the alkyl radical are generally observed in the 
vacuum region, however, due to the effect of the polyar solvent, these 
absorption maximums  slipping arise at 210-215 nm wavelength. In the UV 
spectrum, two absorption strips are observed belonging to the amine group 
(one of these strips are 220-235 nm, and the other 270-280 nm). 20 % 
solution in IPA(isopropyl alcohol) and IPA + H2O mixture of taken 8 
complexes using C3-C8 representatives of dialkylamines were prepared  their 
physical and chemical parameters were examined and shown in the following 
table: 

formulas of compounds nd
20 ρ, q/sm3 Tf / °C σ, S/sm) 

1.4650 0.8800 -12 6,4x10-9 

1.4610 0.8700 -24 2,94x10-7 

1.4610 0.8690 -30 2,94x10-7 

1.4620 0.8670 -14 2.27x10-7 

1.4630 1.9756 +18 6,3x10-9 

(C3H7)2NH2 OOCR 1.3960 0.8130 -20 8,3x10-8 

(C4H9)2NH2 OOCR 1.3950 0.8050 -24 2,78x10-7 

(C5H11)2NH2 OOCR 1.3930 0.8750 -20 2,17x10-7 

The table shows that the electrical conductivity of nitrogen organic 
complexes because of are closer to electrical conductivity of cable therefore 
they is desirable using as a corrosion inhibitor.                                  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИГЕНАТОВ В КАЧЕСТВЕ  
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Руководитель: Багирова Наргиз 

Бензины являются одним из основных видов горючего для двигате-
лей современной техники. Увеличение количества автомобилей прово-
дит к возрастанию токсичных выбросов в окружающую среду, что обус-
ловливает необходимость ужесточение норм на выбросы и требований 
к качеству моторных топлив.  

В настоящее время известно более 20 основных типов присадок к 
бензинам. Назначением большинства из них является улучшение про-
цессов горения топлива, что приводит к понижению токсичности продук-
тов сгорания. [1-3] 

На сегоднешний день наиболее перспективными компонентами 
топлив, которые повышают антидетонационную стойкость бензинов, 
являются оксигенаты. 

 Оксигенаты - кислородсодержащие добавки такие как спирты (ме-
танол, этанол, изопропанол), простые и сложные эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ) 
— одни из самых экологически чистых высокооктановых компонентов 
для моторных топлив. Эти добавки, наряду с повышением октанового 
числа бензинов, способствуют снижению содержания токсичных 
углеводородов и монооксида углерода в выхлопных газах, благодаря 
повышению содержания кислорода в бензине, что способствует дожигу 
оксида углерода в диоксид.  

Главное отличие оксигенатов от углеводородов является присутс-
твие в структурной формуле кислорода. Это понижает теплотворную 
способность топлива, что приводит к реакции горения топлива при 
более низкой температуре. [2] 

На основе расчетов построен график (рис.1). [8] 
На основе данного графика можно сделать вывод, что парафины, 

находящиеся в бензине, нагревают рабочий объем двигателя значи-
тельно меньше, чем углеводороды ароматического строения. 

На основе данного графика видно, что оксигенаты намного снижают 
температурный режим двигателя внутреннего сгорания. 
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Рис.1. Зависимость максимального повышения температуры камеры сгорания 

двигателя при адиабатическом сгорании стехиометрических смесей парафинов и 
аренов с воздухом от элементного состава топлива.  

  
Рис.2. Зависимость максимального повышения температуры камеры сгорания при 

адиабатическом сгорании с воздухом стехиометрических смесей модельных топлив с 
добавками оксигенатов. 

Добавки, в которых имеются циклические компоненты – бензол, 
толуол, нафталин окисляются с трудом. Данные топлива имеют высо-
кую теплотворную способность и высокое ОЧ, но при их использовании 
возникают местные перегревы двигателя, что существенно увеличи-
вает количество вредных выбросов автомобиля, в отличии от оксиги-
натов. 

Основные преимущества использования кислородосодержащих 
добавок: 
 Оксигенаты, благодаря содержанию кислорода - способствуют 

снижению содержания токсичных углеводородов и монооксида 
углерода в выхлопных газах; 
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 оксигенаты типа простых спиртов и эфиров не склонны к 
нагарообразованию; 

 температурный режим двигателя снижается при применении бен-
зинов с оксигенатами, а образование углеродных отложений проис-
ходит именно при высоких температурах сгорания топливовоздуш-
ной смеси; 

 оксигенаты в составе автомобильных бензинов, обладая высоким 
октановым числом заменяют ароматические углеводороды, вызы-
вающие наибольшее коксообразование в двигателе; 

 оксигенаты типа спиртов обладают моющим действием и способ-
ствуют очистке камеры сгорания и ее элементов от нагара имею-
щего низкую теплопроводность и обладающего калильной актив-
ностью. 
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POLİSTİROL TULLANTILARININ TƏKRAR EMALI 
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Rəhbər: Əliyeva G.A. 

Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada polimer-
lərdən və ya polimer kompozisiyalar əsasında hazırlanmış materiallardan 
istifadə olunmasın. Polimer sənayesinin inkişafı ilə yanaşı polimer 
tullantıların miqdarı da sürətlə artır. Uzunmüddətli tullantılar olan köhnə 
avtomobillər, televizorları, soyuducular, kondisonerlər və s. əlavə etsək, bu 
tullantıların həcmi ildə 15 mln tona çatar. Tonlarla polimer  materiallar 
tullantıya çevrilir və şəhər zibilxanalarında mln tonlarla yığılıb qalır, hansı ki, 
bu məhsulun təkrar emalı mümkündür [1]. 
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Müasir dövrdə bərk tullantılardan təkrar istifadə etmək bir problem kimi 
qarşıda durur. Onlardan sənayedə təkrar emal zamanı xammal kimi istifadə 
etmək və bununla da ətraf mühitə edilən antropogen təsirlərin miqdarını 
nisbətən azaltmaq məsələsi günün vacib probleminə çevrilmişdir [2]. Bu 
nöqteyinəzərdən sənaye tullantılarının xüsusən metal, rezin və plastik 
kütlələrin tullantılarının təkrar emalı Respublikamız üçün mühüm ekoloji və 
iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bərk sənaye tullantılarından və 
istismardan çıxmış məmulatlardan “dağ” yaratmaq əvəzinə, onların səmərəli 
təkrar emalını təşkil etmək ən aktual problemlərdən biridir. 

Təqdim olunan iş polistirol tullantılarının polivinilxloridlə mexanokimyəvi 
modifikasiyasına həsr edilmişdir. Tədqiqat obyekti kimi 1979-cu ildə istehsal 
olunan “ОРСК” soyuducusunun daxili hissələrindən götürülmüşdür. Polimer 
nümunələri qabaqcadan yuyulub təmizlənib doğranılmışdır [3]. Tədqiqatın 
başlanğıcında polistirol tullantılarının bəzi göstəriciləri təyin edilmişdir – 
həllolma, şişmə, molekul kütləsi, polimer ərintisinin axma göstəricisi və s. 
Polimerlərin mexanokimyəvi modifikasiyası laboratoriyada kapilyar 
viskozimetrində aparılmışdır. Emalın optimal şəraiti, yəni temperatur, təzyiq, 
zaman təyin edilmişdir [4] . 

Polimerlərin mexanokimyəvi modifikasiyası termoplastların kimyəvi 
təbiətindən asılı olaraq müxtəlif  yerdəyişmə gərginliyi və yerdəyişmə sürə-
tində aparılmışdır. Polimer tullantıları və polivinilxlorid aşağıdakı nisbətlərdə 
götürülmüşdür (%, kütlə) - 95:5, 96:4, 97:3, 98:2, 99:1. Mexanokimyəvi 
modifikasiya reaksiyasını  təsdiqləmək məqsədilə polimer nümunələrinin 
infraqırmızı spektrləri çıxarılmış və spektrlərdə həm polistirol, həmdə polivi-
nilxloridin udma zolaqları müəyyən edilmişdir. 

Polimerlərin mexanokimyəvi modifikasiyasının əsas göstəricilərindən 
biri alınan kompozisiyaların bircins olmasıdır. Bu məqsədlə modifikasiya 
olunmuş polimer qarışıqlarının reoloji xarakteristikaları öyrənilmişdir. 
Məlumdur ki, polimer ərintilərinin reoloji göstəriciləri kompozisiya materialının 
quruluşunun və xassələrinin dəyişməsinə çox həssasdır. Bu xassələr 
modifikasiya olunmuş qarışıqların gələcəkdə təzyiq altında tökmə, ekstruziya 
yolu ilə emal edilməsinin mümkünlüyünü xarakterizə edir. 

Polimer tullantısı əsasında alınan kompozisiyada modifikator kimi isti-
fadə olunan polivinilxlorid miqdarının polimer qarışığının reoloji xassələrinə 
təsiri öyrənilmişdir. Reoloji xassələr kapilyar viskozimmetriya üsulu ilə 160-
1700C temperatur intervalında, geniş yerdəyişmə gərginliyi və yerdəyişmə 
sürəti şəraitində öyrənilmişdir. Temperatur seçimi polimer kompozisiyaların 
emal olunan zaman istehsal rejiminə əsaslanaraq müəyyən edilmişdir. 

Yerdəyişmə gərginliyinin diapazonu 3,38÷8,21∙105 Pa-dır. Əldə edilmiş 
nəticələr göstərir ki, bütün nümunələrdə qarışıqların özlü-axıcılığın xarakteri 
qeyri nyutondur və bu hal alınan sistemlərin bircins olduğunu təsdiqləyir. 
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Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə 
gərginliyindən aslılığı düzxətli xarakterlidir və əlavə olunmuş modifikatorun 
miqdarından asılı olaraq alınan kompozisiyaların effektiv özlülüyü monoton 
dəyişir. 
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Aromatik karbohidrogenləri, o cümlədən toluolun su ilə stabil emulsion 
sistem əmələ gətirə bilməsi ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar ona gətirib 
çıxarmışdır ki, suyun asfaltenlərdən daha effektiv təmizlənməsi prosesində 
ekstragent kimi məhz aromatik karbohidrogenlərdən istifadə edilə bilər. 

Şəkil 1-də cirkab sularının neft məhsulları və asfalten  qalıqlarından 
ekstraksiya metodu ilə toluol vasitəsi ilə təmizlənməsi qurğusu göstərilmişdir. 
Həcmi 5 litr olan laborator ekstraktora neft məhsulları ilə, bərk hissəciklərlə 
və toluolla (toluolun və suyun miqdarı 1:30 olmaqla) çirkləndirilmiş çirkab su 
verilir və ekstraktorun birinci mərhələsində 10 dəqiqə ərzində intensiv qarış-
dırılır.  Nəticədə, ekstraktın və rafinatın sıxlığı fərqli olduğuna görə fazaların 
ayrılması baş verir. Həlledicinin üçmərhələli ekstraktor sisteminə verilməsi 
belə baş verir: I mərhələ–50%, II və III mərhələlərdə ayrı-ayrılıqda olmaqla 
toluolun bütün həcmindən hərəsinə 25%. 

Qalıq çirkab suyun yenidən işlədilməsi (II) ekstraktorunda qarışdırılma 
20 dəqiqə baş verir; III ekstraktorda isə 30-40°C temperatur intervalında 40 
dəqiqə müddətində qarışdırılır.  Ekstraktın və rafinatın ümumi ayrılma vaxtı 
eksperimental olaraq 1 saat ərzində həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
fazaların strukturu belədir: aşağıdakı faza– asfalt qətranlı maddələrdən 
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təmizlənmiş, bərk mexaniki qarışıq tərkibli sudur; yuxarıdakı faza–ekstra-
gentdir. Yuxarıdakı faza– asfalt qətranlı maddələr həll olunmuş toluoldan 
ibarət ekstragent toluolun ağır neft məhsullarından ayrılması üçün rektifi-
kasiyaya göndərilir və o sxemin əvvəlinə qayıdır, sonra da həlledici kimi 
istifadə olunur. 

 
Şəkil 1. Asfaltenli lay sularının ekstraksiya metodu ilə təmizlənməsi üçün qurğu: 

1–ekstraktor, 2–qarışdırıcı, 3–laboratoriya transformatoru, 4–elektromotor, 5–bərk 
hissəciklərin qarışını almaq üçün filtr, 6–toluol üçün tutum, 7–ventil 

Axın: I–tullantı suyun girişi, II–toluolun girişi, III–ekstraksiyanın ağır qalıqlarının çıxışı,                     
IV–su emulsiyasının çıxışı. 

 Qarışdırıcının sürətinin artması, eyni zamanda həm toluol damlaların 
parçalanma sürətini,  həm də ekstragent damlaları arasında toqquşmaların 
sayını, koalesensiya sürətini və damlaların diametrlərini artırır. Bununla da, 
ekstraksiya prosesi zamanı ekstragent-rafinat sisteminin təbəqələşməsinin 
daha da effektli olması təmin olunur.   

Toluolun ekstraktora təchizat yerinin və xüsusiyyətinin eksperimental 
tədqiqi onu göstərdi ki, ən effektiv üsul onun qarışdırılma zonasına aşağıdan 
verilməsidir. Cədvəlin nəticələrini istifadə etməklə çirkab suların izopropil 
efirlə təmizlənməsi ekstraksiyasıyanın effektivliyini aşağıdakı asılılıqla gös-
tərmək olar: 

E = 43.53 + 3.492θ – 0.069θ2 

E– ekstraksiyanın effektliyi; θ – suyun həllediciyə nisbəti 
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Şəkil 2. Ekstraksiyanın effektivliyinin suyun həllediciyə nisbətindən asılılıq. 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi ekstraksiya dəyərinin maksimal effektivliyi 
Emax = 99.79 suyun həllediciyə nisbəti θ = 28.46 olan zaman olur.                 
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Стеклопластик – перспективный композитный материал на основе 
стеклоткани и связующего вещества (термореактивные и термоплас-
тичные полимеры). Является одним из самых доступных и недорогих 
композиционных материалов.  

Имеет малый удельный вес, очень низкую теплопроводность, проч-
ность как у стали, биологическую стойкость, влаго- и атмосферостой-
кость. Используется как конструкционный материал в авиа- и кораблес-
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троении, космической технике. Изделия: трубы, профили, резервуары, 
кабины, корпуса, панели и др. тонкостенные конструкции любой формы, 
цвета и толщины. 

Практически все лакокрасочные материалы (ЛКМ), применяемые в 
качестве связующих для стекло-и углепластиков, являются дорогостоя-
щими зарубежными товарами, что влечёт за собой дополнительное 
повышение затрат на импорт широкой номенклатуры иностранной про-
дукции. 

С экономической точки зрения, наиболее выгодно применение 
материалов, полностью основанных на отечественном сырье и произ-
ведённых непосредственно в стране. Тенденция к импортонезависи-
мости составляет одну из важных задач экономического развития 
Республики. 

Среди ЛКМ, потенциально пригодных в качестве связующего, мож-
но отметить отечественный двухкомпонентный полиэфируретановый 
лак (ПЭУЛ), разработанный Национальной Академией Авиации (НАА) [1]. 

Испытания, проведённые в ведущих НИИ России – НПО 
«Спецполимер», ИБХФ РАН, ВИАМ и ГосНИИ ГА [2-4] показали, что 
ПЭУЛ обладает высокими физико-механическими показателями, улуч-
шенными свойствами для герметизации и электроизоляции, лучшими 
адгезионными свойствами с керамикой и металлами, высокой 
гидролитической устойчивостью, долговечностью и озоностойкостью. 

Эти свойства позволяют рекомендовать его к применению в 
качестве связующего в технологических операциях для производства 
композитных материалов. 

Стеклопластиковый корпус модели атмосферного зонда «CanSat» 
для международного конкурса был вручную изготовлен командой сту-
дентов НАА из ПЭУЛ и стеклоткани в условиях студенческой мастерс-
кой, и успешно прошёл все термовибромеханические испытания. 
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ОЧИСТКА НЕФТЯНЫХ БУРОВЫХ ВОД ОТ УРАНИЛ-ИОНОВ 
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Как известно, разработка эффективных способов очистки водных 
систем от ионов тяжелых металлов, радионуклидов и др. экологически 
опасных веществ является одним из приоритетных направлений 
химической науки.  В последние годы для этих целей были предложены 
многочисленные сорбционные способы, основанные на использовании 
как природных материалов, так и синтетических  и гибридных [1,2]. При 
создании новых материалов, обладающих достаточно высокой избира-
тельностью по отношению к вышеуказанным токсикантам, требуется 
проведение всесторонних исследований процессов, протекающих как 
на их поверхности, так и в порах, что может определить дальнейшие 
пути их рационального использования [3]. 

В настоящем докладе приводятся результаты наших исследований 
по исследованию процессов извлечения уранил-ионов из буровых вод 
(бакинского месторождения Балаханы) с помощью сшитого сополимера 
стирола, малеинового ангидрида и 1,4-бис(2-пропенилфенокси)бутана, 
использованного в качестве синтетического сорбента.   

Вначале были проведены лабораторные на модельных системах, 
приготовленных растворением рассчитанных количеств уранил 
сульфата в дистиллированной воде. Для регулирования рН среды 
готовили буферные растворы смешиванием 0,1 М уксусной кислоты с 
0,1 М водного аммиака. Процессы сорбции изучались в статических 
условиях при комнатной температуре путем выдерживания рассчитан-
ных количеств гидролизованного тройного сополимера (сорбента 
комплексообразующего типа) в растворе с UO2

2+-ионами (заданной 
концентрации) при определенных значениях рН и продолжительности 
выдержки, после чего (после фильтрования) определяли содержание 
этих ионов с помощью -спектрометра с германиевым детектором 
(произодства США).  

Исследование влияния времени на процесс сорбции показало, что 
полное насыщение сорбента наблюдается практически за 24 час, 
поэтому дальнейшие эксперименты проводились при продолжитель-
ности выдержки в течение этого времени. 
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Было установлено, что существенную роль (при прочих равных 
условиях) на процесс улавливания уранил ионов оказывает рН среды и 
наилучшие результаты достигаются при проведении его из слабоще-
лочной среды (степень извлечения (Z) уранил ионов при рН 8 из раст-
вора, с их начальной концентрацией 212 мг/л составляет 94,6%). 

Присутствие в водном растворе «мешающих» ионов, как и 
следовало ожидать, оказывает свое отрицательное влияние на степень 
извлечения уранил-ионов (Z составляет около 50-60%). 

Для описания параметров сорбции были использованы известные 
уравнения Ленгмюра и Фрейндлиха. 

Сшитый сополимер, как показали дальнейшие исследования можно 
повторно использовать (после регенерации какой-либо кислотой). 
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XX əsrin ikinci yarısından etibarən oliqomerlərin yeni növlərinin modi-
fikasiya prosesi həyata keçirilmiş və bir müddət sonra sürətlə inkişaf etmişdir.  

Fenol-formaldehid oliqomeri əsasında fiziki-mexaniki, fiziki-kimyəvi, bu-
nunla yanaşı, istiyədavamlı, dielektrik və digər göstəriciləri yüksək olan 
materialların alınması və onların istifadə sahəsinin genişlənməsi,  yeni növ 
kompozisiyaların hazırlanma  prosesi aktuallığı ilə seçilir.  Hazırda bütün 
dünya üzrə istehsal olunan fenol-formaldehid oliqomerinin həcmi yüksək-
molekullu birləşmələr əsasında alınan məhsulların istehsal həcminin 
ortalama 5%-ni təşkil edir. Bu oliqomeri digər oliqomerlərdən fərqləndirən 
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xüsusiyyəti xammal bazasının geniş olması, alınma texnologiyasının sadəliyi 
və nəhayət, reaksiya girmə qabiliyyətinin yüksək olmasıdır. Fenol-
formaldehid oliqomerinin çatışmayan cəhəti odur ki, kövrəkdir, tərkibindəki 
sərbəst fenolun və formaldehidin miqdarı çoxdur, yapışqanlıq qabiliyyəti 
aşağıdır. Fenol-formaldehid oliqomerinin istehsalı zamanı sərbəst fenolun 
miqdarı 10-15%, formaldehidin miqdarı isə 6-8%-dir. Bu vəziyyət isə emal 
prosesi zamanı xammal itkisinin yaranmasına və ekoloji problemlərin baş 
verməsinə səbəb olur. Yaranan problemlərin qarşısının alınması üçün FFO 
müxtəlif üzvi birləşmələrlə modifikasiya edilir. Nəticədə bu oliqomerlər 
əsasında müxtəlif məqsədli kompozisiyalar hazırlanmışdır. 

Aparılmış tədqiqat işində fenolun, formaldehidin və  modifikatorun mol 
nisbəti müvafiq olaraq 1,5:1,0: 0.15, temperaturu – 950C, reaksiyanın getmə 
müddəti – 1.5 saat olur, modifikasiya prosesini ən yüksək çıxımla başa çatır. 
Müəyyən olunmuşdur ki, fenol-formaldehid oliqomerinin bərkiməsi prosesini 
1500C		temperaturda, 3 saat müddətində aparılmış, onun bərkimə dərəcəsi 
99.02% olmuşdur. 

Modifikatorun tərkibindəki  funksional qrupların sayəsində modifikasiya 
olunmuş fenol-formaldehid oliqomerinin reaksiyaya girmə qabiliyyəti artır. 
FFO-nin müxtəlif göstəricilərə malik modifikasiyaedici agentlə modifikasiya 
edilib texnoloji, istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması yolları axtarılır [1]. 

Modifikasiya olunmuş FFO fiziki-mexaniki, teplo-mexaniki, dielektrik və 
istismar xassələrinə görə modifikasiya olunmamış FFO-i geridə qoyur. 
Modifikasiya edilməmiş FFO-nin molekul kütləsinin 400-450 aralığında 
dəyişməsi, tərkibindəki sərbəst fenolun miqdarının çox olması, kövrəkliyi, tez 
qocalması və adgeziya qabiliyyətinin (yapışma möhkəmliyinin) bir qədər 
aşağı olması, onun əsasında hazırlanan kompozisiya materiallarının da 
texnoloji göstəricilərinin aşağı düşməsinə səbəb olur [2,3]. 

Fenol-formaldehid oliqomerinin azot tərkibli polimerlərlə modifikasiya 
edilməsi ilə onun əsasında istiyədavamlı, yapışqanlıq qabiliyyəti yüksək olan 
kompozisiya materialları hazırlanır. Hazırlanmış kompozisiyalar isə müxtəlif 
sənaye sahələrində, eyni zamanda, rezin texnologiyasında, maşınqayır-
mada, müxtəlif təbiətə malik materialların bir-birinə, həmçinin bərk substrak-
ların (ağac məmulatların, metalların, keramikanın, dəri və dəriəvəzedicilərin, 
şüşə və plastik kütlələrin) yapışdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur [4]. 
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Məlumdur ki, iqtisadi inkişafı neftsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Dünya okeanına ildə 4-10 milyon ton neft düşür. Adətən neftin özlülüyündən 
və temperaturdan asılı olaraq neft suyun səthinə bir neçə mm qalınlığında 
nazik təbəqə şəklində yayılır [1,2]. Baş verən çirklənmə mənbələrindən və 
axıdılan neftin miqdarından asılı olaraq neftin sudan təmizlənmə üsulları 
müxtəlif olur. Suyun səthinə dağılmış nefti müxtəlif mexaniki,fiziki və kimyəvi 
üsullarla təmizləyirlər. Qalın neft təbəqələrinin adətən mexaniki üsullarla 
təmizlənməsi daha məqsədəuyğundur. Bu zaman təmizlənməsi mümkün 
olmayan nazik neft təbəqəsi suyun səthində qalır. Bu təbəqəi atmosfer və 
hidrosfer arasında sərhəd yaradır ki, bu da oksigenin və karbon qazının suda 
həll olmasına, suyun buxarlanmasına, günəş şüalarının suyun daha dərin 
qatlarına keçməsinə çətinlik yaradır. Nəticədə hidrosferdə olan flora və 
faunaya çox mənfi təsir edir [3,4].  

Təqdim olunan işdə trietilentetraminbutil yodid duzunun neytrallaşmış 
poliakril turşusu ilə 1:1 mol nisbətində otaq temperaturunda qarşılıqlı 
təsirindən polimer kompleks sintez edilmişdir: 

İntensiv qarışdırma nəticə-sində sarımtıl-
qəhvəyi rəngli gelşəkilli polimer alınmışdır. 
Reaksiya məhsulu suda həll olur. Çalxalan-
dıqda güclü köpüklənmə müşahidə olunur. 
Alınmış yeni polimer kompleksin səthi aktiv-
liyi 21° C-də su-kerosin sərhəddində səthi 

gərilmə əmsalı təyin edilmişdir. 1.0%-li sulu məhlul halında bu göstərici 14.16 
mN/m olur (komplekssiz =46.5mN/m). 

C
COOHO

O-N+H(CH2)2-NH2

C4H9

( CH2-CH-)m ( CH2-CH )n-m

=

(CH2)2-NH-(CH2)2-NH2
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Bu polimer kompleksin quruluşu İQ- və UB spektroskopiya üsulları ilə 
təsdiq edilmişdir. 

Alınmış polimer kompleksin nazik neft təbəqəsi ilə çirklənmiş su hövzə-
lərinin təmizlənməsində istifadəsinin mümkünlüyü, yəni neftyığıcılıq xassəsi 
öyrənilmişdir. Bunun üçün laboratoriya şəraitində Pirallahı yatağının neft 
nümunəsindən istifadə etməklə minerallaşma dərəcəsi müxtəlif olan 3 tip su 
(distillə, içməli və dəniz) səthində yaradılmış nazik neft təbəqəsi üzərində 
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu reagentin 0.5%-li sulu məhlul kimi 
içməli və dəniz suyunda su səthindəki nazik neft təbəqələrini dispersləməklə 
yox edir (təsir müddəti təqribən 8 gündür). 
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EPOKSİD KOMPOZİSİYASINA FUNKSİONALLAŞDIRILMIŞ 
GRAFEN OKSİDİNİN ƏLAVƏ EDİLMƏSİNİN ONUN DİELEKTRİK 

XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 

Gölçöhrə Hüseynova 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Gulhuseynova01@gmail.com 

Rəhbər: Nərminə Quliyeva 

Qrafen oksidi qrafen strukturlarının funksionallaşdırılması öçön geniş 
imkanlar açır və tətbiq olunan tədqiqatlara əsasən, xösusilə də, qrafendən 
fərqli olaraq, qrafen oksidindəki karbon atomları sp3-hibritləşdirilmiş və 
böyök miqdarda oksigen tərkibli qruplar vardır ki, onun dielektrik xassələrini 
və mikrodalğalı diapazonun elektromaqnit dalğalarının absorptivliyini 
göcləndirir. 

Ədəbiyyatdan möxtəlif nanoboru və qrafenlər ilə modifikasiyadan sonra 
kompozitlərin dielektrik və radiotezlik xösusiyyətlərində əhəmiyyətli bir 
dəyişiklik olduğu bildirilir. Bu işdə doldurucu kimi aminlərlə funksionallaş-
dırılmış az qatlı qrafen oksidinin epoksid kompozisiyalarının dielektrik xas-
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sələrinə təsiri araşdırılmışdır. Qrafen oksidinin aminlə funksionallaşdırılması 
zamanı vahid dispers epoksid kompozisiyası əldə edilmişdir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, alınan kompozisiyalar radio dalğalarını udan, 
nisbətən kiçik ε ' ilə yöksək dielektrik xassələri olan, aşağı kötləli və çoxqatlı 
qrafen oksidinin funksionallaşdırılması zamanı kompleks dielektrik xassələ-
rində geniş dəyişiklik olan materiallar vəd edir. 

 
Şəkil 1. Grafen oksidinin strukturu 

İstifadə olunan ədəbiyyatlar: 
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Supervisor: Niyazi Rasulzadeh 

There are many bacteria that collect and rapidly increase the risk of 
human health on products made from polymeric materials widely used in 
households. Medicine, food industry etc. The need for sterile, bactericidal 
and fungicidal polymer materials is increasing every day. It is therefore 
important that these materials have antibacterial properties along with 
optimal mechanical strength properties [1]. Therefore, there is a great 
interest and need to obtain the new antibacterial polymeric materials. For 
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this, a number of methods are known for introduction of biologically active 
additives (BAA) in the composition of polymer composite materials. 

Many BAA have been developed for production of antibacterial 
polyolefins, polystyrene and styrene copolymers, polyamides and their 
mixtures, polyethylene (PE), ABC (acrylonitrile-butadiene copolymers) [2]. 

In our previous research, it has been suggested that salicylic and 
acetylsalicylic acids can be used as methacryloyl, allyl and vinyl ether of 
methyl methacrylate polymers, as well as synthesis of oligoalkyl esters of 
salicylic acid and antibacterial biologically additives (ABA) for the obtaining 
of antibacterial polymers [2]. 

As a continuation of these studies, the aim of the study is the obtaining 
and investigation of antibacterial composition material (ACM) based on PP 
by using potentially biologically active cyclic bisimides as BAA. 

The biological active properties of previously synthesized Diels-Alder 
adducts (bisdienes and bisdienophils) have been studied and it has been 
determined that these compounds possess antibacterial properties. 

The following bisimides have been used as antibacterial polymer 
additives: 

I N, N '-(3,3-dimethoxy-4,4'-diphenylmethane) bisimide of 2,3,4,5-
tetrachloro-1,3-cyclohexadiene-5,6-dicarboxylic acid, m.p. 205 °C 
(benzene), Rf 0.61. İG-spectrum sm-1: 1720, 1780 (C=O), 1602 (C=C), 650-
710 (C-Cl). 

II N-[2-maleinimide] ethyl bisimide of endo, exo-1,2,3,4,11,11-
hexachlorotricyclo [6.2.1.05,10] undec-2-ene-7,8-dicarboxylic acid, m.p. 400 
°C (chloroform), Rf 0.67. İG-spectrum sm-1: 1717, 1780 (C=O), 1600 (C=C), 
650-770 (C-Cl). 

III N-[4-maleinimidobenzyl] phenyl bisimide of 1,4,5,6,7,7-hexachloro 
bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylic acid, m.p. 300°C (benzene+ 
hexane), Rf 0.67. İG-spectrum sm-1: 1720, 1780 (C=O), 1600 (C=C), 660-
740 (C-Cl). 

Biologically active CM on the basis of PP have been obtained using 
these compounds as additives, their physico-mechanical and antibacterial 
properties have been investigated. It have been established that antibacterial 
additives in the amount of 0.3-1.0% do not affect the physical and mechanical 
properties of CM based on PP or have little effect. 

The antibacterial properties of the obtained composite materials have 
been studied. The antibacterial properties of the obtained composite 
materials have been studied. Aspergillus niger, A.ochraseus, Penicillium 
cuclopium, Cladosporium herbarium, Fusarium moniliforme and F. 
oxysporium have been used as the test cultures. The introduced composite 
materials were placed in the nutritional medium (bleached juice from straw) 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

46 

for 30 days and mushroom cultivation has been carried out. After finishing 
the time, the plastic material has been examined microscopically and 
compared with the initial state. 

It was found that none of the tested plastic materials, neither visual nor 
microscopic image changes have occurred, which can be regarded as an 
indicator of their resistance to fungi. 
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The purpose of this study was to screen the antimicrobial activity of some 
of the synthesized compounds and to identify the compounds, active towards 
the test cultures of microorganisms. As a result of the tests, was revealed the 
antimicrobial activity of the tested substances: diethyl-1-isobutyl-9-hydroxy-
9-methyl-7-phenyl-1,4-diaza-spiro [4,5] decane-6,8-dicarboxylate (I) (sample 
No. 1), ethyl 6-hydroxy-6-methyl-3- (2-oxo-2-phenylethoxy) -4-phenyl-4,5,6, 
7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate (II) (sample No. 2), ethyl 6-methyl-3-
oxo-4-phenyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo [c] isoxazole-5-carboxylate (III) 
(sample No. 3), diethyl 4-hydroxy-4-methyl-2-phenyl-6-(2-(4-phenylthiazol-2-
yl) hydrazino) cyclohexane-1,3-dicarboxylate (IV) (sample No. 4). 

The obtained data show that the bactericidal effect of the synthesized 
compounds is associated with their inhibitory effect on the formation of the 
cell wall of microorganisms, protein denaturation, impaired permeability of 
the cytoplasmic membrane, and inhibition of the enzymes important for the 
vital activity of bacteria. The results show that the synthesized compounds 
can be used as bactericidal and fungicidal preparations. 
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Синтез наночастиц никеля являеться актуальным в данное время 
из-за его многочисленных уникальных характеристик в физико-хими-
ческих свойствах. Способ химического восстановления имеет преиму-
щества, заключающиеся в том, что он более удобен, дешевле и более 
надежен для целей массового производства. По сравнению с благород-
ными металлами, такими как серебро [1, 2], золото [3], палладий [4] и 
платина [5], наночастицы никеля изучались реже, вероятно, из-за того, 
что их относительно трудно восстанавливать и избежать агрегации, а 
также из за их легкой склонности к окислении. Полимерные материалы 
широко используются для стабилизации  наночастиц со специальными 
свойствами. 
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 Наночастицы никеля были успешно синтезированы методом вос-
становления из  раствора. Морфологию и структуру синтезированных 
наночастиц Ni характеризовали с помощью просвечивающей электрон-
ной микроскопии (ПЭМ), порошковой дифракции рентгеновских лучей 
(XRD), данных QELS и инфракрасной спектроскопии (IR). Результат 
показывает, что наночастицы Ni имеют высокую чистоту, а средний 
размер наночастиц Ni составляет 13 ± 2 нм.в наномасштабе.  

Начальная концентрация иона никеля является доминирующим 
фактором, влияющим на коллоидные размеры, в то время как другие 
параметры, такие как температура реакции и количество поли (винил-
пирролидона) (PVP), демонстрируют лишь незначительные эффекты. 
Хотя ПВП обладает некоторой дисперсионной способностью, он не 
способен предотвращать постепенную агломерацию никелевых кол-
лоидов. Наше исследование показывает, что последующее добавление 
поли (акриловой кислоты) (ПАА) после синтеза может помочь стабили-
зировать никелевую суспензию. Эта стабилизирован-ная суспензия 
затем может быть дестабилизирована путем изменения pH ниже 4 и 
наоборот. Этот обратимый процесс стабилизации-дестаби-лизации, 
вероятно, обусловлен поведением комплекса ПВП-ПАА в водных раст-
ворах. 
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Metallic complexes of thiosemicarbazones have a wide spectrum of 
biological activity, and their pharmacological applications have been exten-
sively studied. There are a number of reviews on many aspects of the chemistry 
of these compounds, such as preparative methods, stereochemistry, bond 
types in metal complexes, spectral characteristics, and crystal structures [1-3]. 
Many papers mention their pharmacological properties of these versatile 
compounds [2, 3]. The biological properties of thiosemicarbazones are often 
associated with their coordination of metal ions. It is changed in first by 
lipophilicity, which controls the rate of penetration into the cell [4].  

Structures having O, N, and S atoms lead to active coordination 
chemistry in the presence of thiosemicarbazone molecules. Metal complexes 
with these ligands may have a mononuclear, binuclear and polymeric 
structure. The agricultural pests cause economic losses. We have directed 
our work to combat insect pests. Carboxylic acids are known to form 
coordination complexes with transition metal carboxylates, and these 
complexes are widely used in agriculture, biology, medicine, and other fields 
[2, 3].  It is known that metal complexes of carboxylic acids have antioxidant, 
antibacterial, antifungal, cytotoxic, fungicide, insecticide activity and are 
effective against rot [5]. 

     

Figure 1.  The results of the complex Co(HGAT)2H2O on the enzyme activity and some 
biochemical parameters of G. mellonella hemolymph tissue after 2, 4, 6, 8 hours. 
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In this study, we examined some biochemical parameters of insects and 
changes in the activity of metabolic enzymes complex of Co(II), which were 
previously synthesised Co(C3H4N3O2S)22H2O [2] and studied by X-ray, 
spectroscopic properties, also examined the biochemical parameters of 
insects. Model insect Galleria mellonella L. larvae of metabolic enzymes in 
the hemolymph tissue alanine aminotransferase (AST), aspartate 
aminotransferase (ALT) creatine kinase (CK), lactate a dehydrogenase 
(LDH) gamma-glutamyltransferase (GGT) and biochemical parameters of 
total bilirubin (BILT), direct bilirubin (BILD), total protein (TP), urea (UREA) 
and uric acid (UA) (Fig. 1). It is aimed to determine the effects on the amount. 
This article explores the possibilities of using metal complexes with various 
chemical structures and mechanisms of action in the fight against harmful 
insects with minimal damage to non-target organisms and the environment. 

In this study, we examined the use of metal complexes with various 
chemical structures and mechanisms of action in the fight against harmful 
insects with minimal damage, so as not to affect organisms and the 
environment. G. mellonella larvae of Co(C3H4N3O2S)22H2O complex 
decreesed the total protein content in hemolymph tissue within 8 hours. This 
may be because of the toxic effect of the complex Co(C3H4N3O2S)22H2O 
adversely affects the development of the insect. Co(II) complex increased 
the biochemical parameters (BILT and UREA) of G. mellonella within 8 
hours. It was found that the amount of UA decreased statistically at the end 
of 8 hours. The results of antimicrobial activity show that the metal complex 
exhibits antimicrobial properties, and it is important to note that they exhibit 
increased inhibitory activity compared to the parent ligand. 
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Müasir dövrdə sintetik boyaq maddələrinin toxuculuq, xalçaçılıq, qida, 
rezin, kağız, dərman və plastik kütlə istehsalında geniş istifadəsi onların 
müxtəlif su hövzələrinə yayılmasına səbəb olur. Sintetik boyaq maddələri 
yüksək molekul kütləsinə malik olan mürəkkəb quruluşlu üzvi birləşmələrdir. 
Onlar müxtəlif amillərin təsirinə (temperatur, işıq şüaları, istilik, mikroorqa-
nizmlər) qarşı davamlıdırlar. Boyaq maddələri suda ya uzun müddət dəyiş-
məz qalır, ya da daha zəhərli birləşmələrə çevrilirlər. Dünyada istehsal olu-
nan boyaq maddələrinin əksəriyyəti insan orqanizmi üçün zəhərli, kanse-
rogen və mutagen təsirlərə malikdir. Beləliklə, tullantı sularının boyaq 
maddələrindən təmizlənməsi olduqca vacib məsələlərdəndir.  

Rodamin 6G ksantenlər sinfinə aid olan kation tipli sintetik boyaq mad-
dəsidir. O, ipək, pambıq, yun, kağız, dəri və plastik kütlələrin rənglənməsin-
də, lazer cərrahiyyəsində, mikrobiologiyada, eləcə də orqanizmdə dərman 
və psixotrop maddələri, alkoqolu aşkar etmək üçün istifadə olunur. Rodamin 
6G dəridə, gözlərdə və nəfəs yollarında qıcıqlanmaya, xroniki bronxit, qastrit, 
qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinə, sinir sistemi və qanda dəyişikliklərə 
səbəb ola bilər. O, həmçinin böyük qatılıqlarda mutagen təsirə də malikdir. 
Trietanolaminlə tikilmiş malein anhidridistirol-okten-1 üçlü birgə polimerinin 
əsasında alınmış sorbentlə Rodamin 6G boyaq maddəsinin sorbsiyası 
zamanı sorbsiya dərəcəsinə sorbentin kütləsinin, kontakt müddətinin, boya 
məhlulunun qatılığının, temperaturun təsiri öyrənilmişdir.  

Trietanolaminlə tikilmiş malein anhidridistirol-okten 1 üçlü birgə polime-
rinin əsasında Rodamin 6G-nin sorbsiyası zamanı sorbsiya dərəcəsinə 
sorbentin kütləsinin təsiri boyaq maddəsinin 200 mql-1 başlanğıc qatılığında, 
20oC temperaturda və 20 dəq. kontakt müddətində öyrənilmişdir. Bu şəraitdə 
sorbentin kütləsi 0,02 q-dan 0,1 q-a qədər dəyişdirildikdə sorbsiya dərəcəsi 
3% -dən 10,5 %-dək artır (şəkil 1). Qrafikdə qeyd olunduğu kimi sorbentin 
kütləsi 0.08 q olduqda stabilləşmə getmişdir. 

Sorbsiya dərəcəsinin kontakt müddətinin təsiri boya məhlulunun 
200mq/l başlanğıc qatılığında, pH=6- da (msorb.=0.08q, T=20 ̊C, V=0.04, 
λ=527nm) aparılmışdır. Kontakt müddətini 10 dəq-dən 90 dəq-ə qədər artır-
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dıqda sorbsiya dərəcəsi 6,7%-dən 19,4 %-ə qədər artır və sonrakı müddə-
tlərdə sabit qalır.(şəkil 2) 

 
Şəkil 1. Sorbsiya dərəcəsinin sorbentin kütləsindən aslılığı. 

 

 
Şəkil 2. Sorbsiya dərəcəsinin kontakt müddətindən aslılığı 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОРБЦИЮ 
КРАСИТЕЛЯ РОДАМИНА 6Ж СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ 
ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА МАЛЕИНОВЫЙ-АНГИДРИД-

СТИРОЛ-ОКТЕН-1 СШИТОГО С ГЛИЦЕРИНОМ. 

Пярвин Исмайлова, Камранзаде Фатма 
Бакинский Государственный Университет 

parvinka134@gmail.com 

Научный руководитель: Октай Акперов 

В настоящее время в текстильной и в других отраслях промыш-
ленности широко используются синтетические красители. Эти вещес-
тва устойчивы к воздействию различных факторов и наносят серьезный 
вред живым организмам. Поэтому их очищение из сточных вод 
считается важным процессом. 

Родамины – это семейство близких химических веществ, флуоро-
новых красителей. Характерные представителями являются Родамин 
6Ж и  Родамин B. Родаминовые красители в целом токсичны и 
растворимы в воде, метаноле и этаноле. Родамин 6Ж может вызывать 
раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также хронический 
бронхит, гастрит, заболевания печени и желчного пузыря, изменения 
нервной системы и крови. 

Была изучена сорбция красителя родамин 6Ж с синтетическим 
сорбентом малеиновый ангидрид-стирол-октен-1 сшитого с глицери-
ном. Исследовано влияние массы сорбента, времени контакта на 
степень сорбции красителя. 

Исследование влияния массы сорбента на степень сорбции вод-
ного раствора красителя родамина 6Ж была проведена следующим 
образом: в растворы красителя с начальной концентрацией 200мг/л 
был добавлен сорбент с разными массами. Исследование провели при 
температуре 20ºС и при 20 минут. Далее с помощью спектрофотометра 
была измерена оптическая плотность раствора красителя (λ=527 нм) и 
на основе полученных данных определили степень сорбции красителя. 
Таким образом, при изменении массы сорбента с 0,02 г до 0,1 г степень 
сорбции увеличивается с 1,5% до 8% (рисунок1). Как видно из графика, 
стабилизация процесса наступает, когда масса сорбента составляет 
0,08 грамма. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

54 

 
Рисунок 1. Зависимость степени сорбции от массы сорбента 

Влияние времени контакта на степень сорбции также была иссле-
довано с использованием раствора красителя с начальной концентра-
цией 200мг/л при pH=6 (mсорб.=0,08г, T=20˚С, λ=527нм). При увеличении 
времени контакта от 10 до 90 минут степень сорбции увеличивается от 
2,3% до 7% и остается стабильной в течение следующего периода 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Зависимость степени сорбции от времени контакта. 
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FENİL-HİDRAZİNLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FOSFOR 
TƏRKİBLİ POLİMERİN SORBSİYA XASSƏLƏRİ 

Məmmədov Əli 
Bakı Dövlət Universiteti 

alimammadov999@gmail.com 

Elmi rəhbər: Rasim Alosmanov 

Təqdim olunan işdə fenilhidrazinlə modifikisiya olunmuş fosfor tərkibli 
polimer əsasında akridin sarı məhlunun sorbsiyası zamanı sorbsiya dərəcə-
sinə məhlunun qatılığının, sorbentin kontakt müddətinin, temperaturun və 
sorbentin kütləsinin təsiri öyrənilmişdir. 

Təcrübə zamanı fosfoxlordaşdırılmış divinil kauçukundan istifadə olun-
muşdur. Sorbsiya dərəcəsinə boyaq məhlulunun qatılığının təsirini öyrənmək 
üçün 1x10-3 M qatılıqlı ana məhlulu durulaşdırmaqla, ardıcıl olaraq 1x10-6 M, 
5x10-6 M, 20x10-6 M, 20x10-6 M, 20x10-6 M, 20x10-6 M, 20x10-6 M qatılıqlı 
boyaq məhlullarından istifadə olunmuşdur. Təcrübə zamanı 0,015 qram 
sorbentdən istifadə edilmişdir. Nəticədə sorbsiya dərəcəsi (R%) 51,8%-dən 
8,6%-ə azalmışdır (şəkil 1). Sorbsiya otaq temperaturunda (200C-də) və 50 
dəqiqə kontakt müddətində aparılmışdır.  

 
Şəkil 1. Sorbsiya dərəcəsinin məhlulun qatılığından asılılığı 

Novbəti mərhələdə sorbsiya dərəcəsinin sorbentin kontakt müddətindən 
asılılığı öyrənilmişdir. Sorbsiya zamanı başlanğıc olaraq 100x10-6 M qatılıqlı 
boyaq məhlulu, 0,05 qram sorbent istifadə olunmuşdur. Otaq temperaturun-
da kontakt müddətini 5 dəqiqədən 60 dəqiqəyə qədər artırdıqda sorbsiya 
dərəcəsi 8.09%-dən 45.30%-ə qədər artır və qrafikdən görüldüyü kimi 
sorbsiya 50-ci dəqiqədən sonra sabitləşmə nəzərə çarpır(şəkil 2). 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

56 

 
Şəkil 2. Sorbsiya dərəcəsinin kontakt müddətindən aslılığı 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 
ИЗ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

Гасанзаде Айгюн Сардар 
Азербайджанский Государственный  

Университет Нефти и Промышленности 
good.good.98@inbox.ru 

Руководитель: Айралова Тамара Ибрагим 

Циклопентадиен и дициклопентадиен с рядом соединений (алле-
ном, бутадиеном, изопреном, жирными кислотами и др.) дают сополи-
меры с пленкообразующими свойствами. В нащей стране ведут-
ся разработки процессов получения пленочныхпокрытий для стекла и 
металла на основе сополимеров ЦПД, бутадиена, стирола, индена и 
др. 

Важное промышленное значение имеет модифицирование различ-
ных растительных масел циклопентадиеном для получения наилучших 
пленкообразующих соединений. 
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Циклопентадиен, полученный таким путем, следует тотчас же 
гидрировать в циклопентан или вводить в какую-либо иную реакцию. 
Циклопентадиен при стоянии быстро димеризуется в дициклопента-
диен (через 2—3 часа). 

Получаемый из сероуглеродной фракции технический дициклопен-
тадиен служит сырьем для получения маномера — циклопентадиена. 
Циклопентадиен применяется в ряде синтеза в полимерных веществ, 
ядохимикатов, так как имеет высокую реакционную способность     
Очистка от непредельных и сернистых соединений. В сыром бензоле, 
выделенном из продуктов коксования, и легком масле, получаемом из 
смолы пиролиза, непредельные соединенияраспределены неравно-
мерно по разным фракциям. Больше всего их содержится в легкой 
фракции, выкипающей до 75°С (амилены, циклопентадиен и др.), в то 
время как в тяжелой фракции сырого бензола находятся инден, кума-
рон и стирол, дающие при полимеризации кумаронинденовую смолу. 
По этой причине на очистку от непредельных соединений направляют 
более узкие фракции, полученные при перегонке легкого масла или 
сырого бензола. Так, из сырого бензола выделяют головную (или серо-
углеродную) фракцию, которая содержит около 40% СЗг и 40—50% оле-
финов, а также бензол-толуол-ксилольную фракцию и остаток, называ-
емый тяжелым бензолом. При нагревании головной фракции сырого 
бензола присутствующий в ней циклопентадиен димеризуется в дицик-
лопентадиен СшН12. 

Температуры кипения сероуглерода и циклопентадиена очень близ-
ки (46,3° и 42,5°) и разделение их методом ректификации затруднено. 

Поэтому перед ректификацией головная фракция подвергается 
термической полимеризации, при которой циклопентадиен превра-
щается в свой димер дициклопентадиен С10Н12, значительно отличаю-
щийся по температуре кипения от сероуглерода. Процесс термополи-
меризации проводится в агрегатах перио-дического действия в течение 
12—24 часов при температуре не выше 120° С. При последующей 
ректификации отбираются легкая, сероуглеродная, бензольная и про-
межуточные фракции. В кубовых остатках обычно содержится 60—80% 
дициклопентадиен а, высшие полимеры и смолистые вещества. Легкая 
фракция испаряется в газопровод коксового газа, промежуточные 
фракции повторно ректифицируются. Кубовые остатки подвергаются 
ректификации с острым паром с получением товарного продукта — 
технического дициклопентадиена. 

Исходным для получения этих препаратов является гексахлорцик-
лопентадиен — продукт термической циклизации (при 300-500°С) 
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полихлорпентанов, образовавшихся при жидкофазном хлорировании 
пентан-амиленовой фракции углеводородов нефтепереработки. 

Это тяжелая, желтого цвета, жидкость с характерным резким 
запахом, уд. в. 1,70—1,71. При взаимодействии ГХЦПД с циклопента-
диеном, поставляемым коксохимической промышленностью, образует-
ся промежуточный продукт, носящий название хлорден (гексахлор-
дициклопентадиен), хлорированием которого получают гептахлор. 

Во фракции С4 находятся изопрен и циклопентадиен. Эти два 
углеводорода разделяют селективной димеризацией, при которой цик-
лопентадиен переходит в более высококипящий дициклопентадиен, а 
изопрен остается незатронутым. Тяжелые углеводороды вместе с 
углеводородами, полученными при разделении эмульсии, полностью 
обезвоживают и подвергают разгонке. 

Получение циклопентадиена термическим расщеплением его ди-
мера в жидкой фазе характеризуется более мягкими температурными 
условиями и может быть осуществлено в кубе обычной ректифика-
ционной колонны. Так, по способу западногерманской фирмы Bayer 
ведут мономеризацию дициклопентадиена при 180°С и времени 
реакции 3 ч. С верха колонны отбирают циклопентадиен, а из куба вы-
водят смолы и непрореагировавший дициклопентадиен. Выход цикло-
пентадиена составляет 92%. Недостатком жидкофазного способа явля-
ется образование олигомерных смол в количестве 8%, но непрерыв-
ность процесса и простота аппаратурно-технологического оформления 
делают его привлекательным для практического осуществления. 
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AZƏRBAYCAN POPULYASİYASINDA SEROTONİN 
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GENLƏRİNİN POLİMORFİZMİNİN TƏDQİQİ 

L.A. Mehdibəyli, G.R.Əlibəyova 
AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu 

elibeyova96@mail.ru 
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Serotonin (5-hidroksitriptamin 5-HT), endokrin sistemimizin əhəmiyyətli 
bir hissəsi olub, bizə xoşbəxtlik, canlılıq, gümrahlıq hissi verən hormondur. 
Eyni zamanda, bu hormon bədən temperaturu, qan təzyiqi, iştah, həzm və 
digər bir çox metabolik fəaliyyətlərin tənzimlənməsində əsas rol oynayır. 
Hormonun çatışmazlığı depressiya, yorğunluq, kefsizlik, iştah artımı, 
ekstremal vəziyyətlərdə isə ölüm hallarına da səbəb ola bilər. Angiotenzin 
çevirən ferment (AÇF) - hüceyrəxarici mühitdə sirkulyasiya edən ferment 
olub, angiotenzin I dekapeptidinin angiotenzin II oktapeptidinə parçalanma 
reaksiyasını kataliz edir. Somatik AÇF ürək-damar sistemi, böyrəklər, 
bağırsaq, böyrəküstü vəzi, qaraciyər, uşaqlıq və s. daxil olmaqla müxtəlif tip 
toxumalarda və hüceyrələrdə ekspressiya olunduğu halda, testikulyar AÇF 
isə yalnız sperma hüceyrələrində tapılmışdır. Serotonergik sistemin genləri 
arasında ən çox araşdırılan genlərə triptofan hidroksilaza 1 və 2 (TPH1 və 
TPH2, serotonin sintezi), serotonin reseptorları 1A, 1B, 2A və 2C (5-HT2A 
və 5 HT2C,5HT1A,5HT1B,post-sinaptik reseptorlar) və serotonin transporter 
(5 HTT, serotonin - qəbul) genlərini misal göstərmək olar. İnsan 5-HTT 
geninin kDNT-sinin klonlaşdırılması və sekvens analizi vasitəsilə,güman 
olunan 12 transmembran seqmentindən  və 630 amin turşu ardıcıllığından 
ibarət olub 17-ci xromosomun uzun qolu (17q12) üzərində lokalizasiya 
olunduğu göstərilmişdir.  5-HTT geninin transkripsiyaya nəzarət bölgəsində 
polimorfizmin - 5HTTLPR (serotonin-transporter-linked polymorphic region) 
olması nəticəsində uzun (L-528 bp) və qısa (S-484 bp) variantların 
yaranması 44 bp ardıcıllığın insersiya və ya delesiya səbəbi ilə baş verir. 
Angiotenzin çevirən fermenti kodlaşdıran ACE geninin 16-cı intronunda, 287 
bp uzunluğunda bir DNT ardıcıllığının varlığı (I) və ya yoxluğu (D) ilə 
xarakterizə olunan bir polimorfizm tapılmışdır. ACE geninin DD, İD və İİ 
genotiplərinin yayılması uyğun olaraq 30.5 %, 47 % və 22.5 % təkil edir. Ağ 
irqdə D allelinin yayılması 56.2 % olarkən, bu göstərici qara irqdə daha 
yüksək olub, təxminən 60.3%, asiyalılarda isə təxminən 39 % təşkil edir. ACE 
geni ürək-damar homeostazı ilə əlaqədar olaraq geniş şəkildə tədqiq 
edilmişdir və bir neçə tədqiqatlarda ürək-damar sistemi xəstəliklərində 
əhəmiyyətli bir faktor kimi təklif olunmuşdur. 
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Azərbaycan populyasiyasında serotonin sisteminin 5HTT geninin və 
angiotenzin çeviren ferment genlərinin polimorfizminin  molekulyar 
metodlarla müəyyən edilməsı tədqiqat işinin əsas məqsədidir. Müxtəlif qrup 
insanlardan (nevroloji xəstələrdən, gənc idmançılardan, müəyyən idman 
naliyyətləri qazanmış idmançılardan, elm-təhsil və s. sahələrdə çalışan 
insanlardan qan nümunələri götürülərək xromosom DNT ayrılmışdır. 5HTT 
geninin allel formalarının təyini üçün (F-
5’CAATCTCTGGTGCTTCCCGTACATАТ3’/R-5’GACАА 

ATСТGTСТТСТGGCTTСТGАА3’) praymer cütündən, ACE geninin allel 
formalarının təyini üçün isə (F-5'CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT3'/R-
5'GATGT GGCCATCACATTCGTCAGAT3' və F-5'GCCCTGCAG 
GTGTCTGCAGCATGT3'/F-5'GGATGGCTCTCCCCGCC TTGTCTC3') 
praymerlərdən istifadə olunaraq PZR analiz aparılmış, amplifikasiya məhsul-
ları 1-1,5%-li aqaroza gellərində elektroforetik analiz edilmişdir. Sintez olun-
muş amplikonların ölçüsünə görə genlərin allel formaları müəyyən edilmişdir. 
Belə ki, 5HTT geninin LL allelinə (serotonin daşıyıcısının qatılığı artır) 311 
n.c., L/S allelinə  (heteroziqot aralıq variant) 267n.c. və 311n.c və SS allelinə 
(serotonin daşıyıcısının qatılığı azalır) isə 267 n.c. uzunluğunda amplikonlar 
uyğun gəlir. ACE geninin polimorfizmi ilə əlaqədar 490 n.c. uzunluğunda 
fraqmentlər insersiyanın mövcudluğunu (İ allel), 190 n.c. ölçüsündə 
fraqmentlər isə delesiyanı (D allel) göstərir. Alınan nəticələr müzakirə olunur. 
 

REAKSİYAQABİLİYYƏTLİ OLİQOMERLƏR 

Xaliqə Cəfərova  
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

aytenmammedova@yahoo.com 

Müəllim: Aytən Məmmədova 

Reaksiyaqabiliyyətli oliqomerlər, o cümlədən fenol-formaldehid, rezorsin 
-formaldehid, amin-aldehid və epoksid oliqomerləri molekul kütlələri, 
funksional qrupları, həmçinin tətbiq sahələri ilə fərqlənən oliqomerlərdir [1-3]. 

Sintez zamanı məqsəd oliqomerin quruluşu və molekul kütləsi nəzərə 
alınmaqla, reaksiyanın sonunda makromolekulun funksionallığına diqqət 
yetirməkdir. Oliqomerin hansı yolla polikondensləşmə, sopolikon-densləşmə 
və s. alınması prosesi mərhələli olduğu üçün məqsədli reaksiya məhsulunun 
sintezində kənar məhsulların alınması makromolekula mənfi təsir göstərmə-
sin deyə, ani olaraq alınan əlavə məhsul reaksiya mühitindən kənarlaşdırıl-
malıdır. Əks halda alınan oliqomer əsaslı hər hansı kompozitin hazırlanma-
sında çatışmayan cəhətlər ola bilər. 
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Göstərilən oliqomerlərin alınma reaksiyasının mexanizminin mürəkkəb-
liyini nəzərə alaraq, reaksiya üçün götürülən komponentlərin təmizlik də-
rəcəsinə, nisbətinə, funksionallığına, reaksiyanın mühitinin pH-na, tempe-
raturuna, təzyiqinə və reaksiyanın getmə müddətinə xüsusi diqqət yetirilmə-
lidir. Əks halda zay məhsul (oliqomer) alınır və bu da son məhsulun (kom-
pozitin) əsas fiziki-mexaniki və istismar göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. 

Fenol-formaldehid, rezorsin-formaldehid, amin-aldehid və epoksid oliqo-
merləri təxminən bir əsrdən çoxdur ki, həm laboratoriyada, həm də sənaye 
miqyasında alınır.  

Bu oliqomerlərə olan tələbat günü-gündən artmaqdadır. Xüsusilə də 
onlarda olan çatışmayan cəhətləri (kövrəkliyi, sərbəst monomerlərin miq-
darını azaltmaq, yapışqanlıq qabiliyyətini və istiyə, zərbəyə davamlılığını 
artırmaq) aradan qaldırmaq məqsədi ilə onların modifikasiyası aktuallığını bu 
gündə saxlayır. 

Bu istiqamətdə dünya miqyasında o cümlədən Azərbaycanda çox saylı 
tədqiqat işləri aparılmış və bu gündə aparılmaqdadır.  

Modifikasiya olunmuş yeni tərkibli oliqomerlər əsasında müxtəlif məq-
sədli kompozitlər hazırlanmışdır və sənaye, yarımsənaye miqyasında sınaq-
dan keçirilmişdir [4-9]. 

Tədqiqat işində məqsəd ekoloji təmiz reaksiyaqabiliyyətli oliqomer 
almaq və onun əsasında korroziyaya qarşı örtük kompozisiyası hazırlamaq-
dır. Hazırlanan ekoloji təmiz örtük kompozisiyasından isə neft və qaz çıxarma 
sənayemizdə avadanlıq və qurğuların korroziyadan qorunmasında istifadə 
etmək nəzərdə tutulmuşdur. 
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AMİN-ALDEHİD OLİQOMERİ ƏSASLI QORUYUCU ÖRTÜKLƏRİN 
FİZİKİ-MEXANİKİ VƏ İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ 
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Tuncay Əliyev  
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aytenmammedova@yahoo.com 

Müəllim: Aytən Məmmədova 

Qoruyucu örtük kompozisiyaların tərkibinə müxtəlif təbiətli mineral və ya 
üzvi doldurucuların daxil edilməsi aktual problemlərdəndir. Tədqiqat işində 
amin-aldehid oliqomeri əsasında hazırlanan qoruyucu örtük kompozisiyası-
nın tərkibinə mineral doldurucu olan boksit şlamı və üzvü doldurucu olan 
ağac kömürü əlavə olunmuşdur.  

Doldurucunun əlavə olunması ilə örtüyün istismar göstəriciləri yüksəlir 
və onun maya dəyəri aşağı düşür. Doldurucu fasiləsiz faza olan matrisada 
paylanaraq, onunla əlaqə yaradır və yeni quruluşun əmələ gəlməsinə səbəb 
olur. Bu zaman kompozisiyanın sıxlığı artır və onun möhkəmliyi istilikkeçiri-
ciliyi, elektrikkeçiriciliyi və s. göstəriciləri yaxşılaşır. Örtüyün mexaniki göstə-
ricilərinə doldurucunun ölçüləri, hissəciklərin ölçülərinə görə paylanması, 
onların forması, matrisada bərabər paylanması və s. təsir edir. Doldurucunun 
miqdarı geniş intervalla məqsədli kompozisiyanın tələbatına uyğun olaraq 
dəyişdirilə bilər. Müxtəlif təbiətli doldurucular oliqomerin tərkibində müxtəlif 
şəkildə paylana bilir və onun quruluşuna təsir edir.  

Oliqomerə doldurucu əlavə etdikdə onun nizamlılıq dərəcəsi, yəni gücü 
molekullararası qarşılıqlı əlaqənin xarakteri dəyişir və nəticədə onun qurulu-
şunun dəyişməsi də müşahidə olunur. 

Tədqiqat işində istifadə olunan doldurucular istehsal tullantıları olmaları 
ilə yanaşı yüksək keyfiyyətləri ilə də xarakterizə olunur. 
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Boksit şlamının tərkibində olan metal oksidləri molekullararası qarşılıqlı 
əlaqə qüvvəsinə müəyyən təsir göstərir və nəticədə yüksək istismar göstə-
ricilərinə malik örtük kompozisiyası alınır. 

Dəniz şəraitində və atmosfer şəraitində baş verən korroziyanın qarşısını 
almaq məqsədi ilə örtük kompozisiyasının tərkibinə müxtəlif metalların 
oksidləri əlavə edildikdə və ya doldurulduqda, maye və ya qaz halında olan 
aqressiv mühitdə, diffuziya sürəti azalır və nəticədə metal konstruksiyaların 
korroziya sürəti zəifləyir. Örtüyün davamlılığına oliqomerin təbiəti və polyar-
lığı da təsir edir. 

Qoruyucu örtük kompozisiyasının özlülüyünün doldurucunun miqdarın-
dan asılılığı öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, 15 kütlə % ağac kömürü ilə 
doldurulmuş kompozisiyanın nisbi özlülüyü 80 san., boksit şlamı ilə doldurul-
duqda isə 90 san. olmuşdur. 

Doldurucunun miqdarından asılı olaraq, örtük kompozisiyasının bərkimə 
sürəti və dərəcəsi də öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, bərkimə sürətinin 
artması metal oksidlərinin oliqomerin tərkibində olan funksional qruplarla 
əlaqəyə girərək, bərkimə prosesində iştirak etməsidir.  

Doldurucunun optimal miqdardan az olan hallarında örtük kompozisiya-
sının özülü axıcılıq halı yüksəlir, çox olan hallarda isə əlaqələndirici (oliqo-
merlə) ilə “islanması” pisləşir və quru kompozisiyanın alınmasına səbəb olur. 

Doldurucunun təbiətindən asılı olaraq örtüyün dielektrik və istilikkeçirmə 
göstəriciləridə müsbət istiqamətdə dəyişir. 

Beləliklə, amin-aldehid oliqomeri əsasında hazırlanan örtük kompozisi-
yası dəniz şəraitində 20 ay müddətində təxminən 10-25oC də sınaqdan çı-
xarılmış və müsbət nəticələr alınmışdır. Sınaq müddətində kütlə itkisi 0,015-
0,02% olmuşdur.  
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ALTERNATİV ENERJI MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN 
ARAŞDIRILMASI 

Məmmədova Aynur 
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Rəhbər: dos. Allazov Mahmud 

Qlobal ekoloji problemlərlə qarşılaşan müasir dünyamızda yeni, ekoloji 
cəhətdən təmiz enerji mənbələrinin axtarışı və tətbiqi alimləri getdikcə daha 
çox düşündürməkdədir. Artıq bir sıra dünya ölkələri böyük aktuallıq kəsb 
edən enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bərpa olunan alternativ enerji 
mənbələrinin mənimsənilməsi məsələsini özünün prioritet vəzifəsi sayır. 

Bərpaolunan və ya alternativ enerji – insan varlığı miqyasında tükənməz 
enerjidir.  

Bərpa olunmayan enerji mənbələri sayılan neft, qaz, daş kömürün 
tükənməsi, həmçinin ekoloji problemlər müasir dövrdə bütün bəşəriyyəti 
narahat etməkdədir. İndi hər kəs başa düşür ki, bərpa olunmayan enerji 
mənbələrindən aktiv surətdə istifadə onların getdikcə daha da azalmasına və 
qiymətinin bahalaşmasına gətirib çıxarır. Alimlərin bu narahatlıqdan irəli 
gələn araşdırmalarına görə, bugünkü istismar tempi ilə daş kömür 400-500, 
neft və qaz isə maksimum 100 ilə çatacaq. Digər tərəfdən, bərpa olunmayan 
enerji mənbələrindən aktiv istifadə, yer təkinin istismarı və yanacağın 
yandırılması planeti də eybəcərləşdirir, onun ekologiyasını getdikcə korlayır. 
Məhz bu kimi səbəblərdən bəşəriyyət qarşısında ekoloji təmiz, bərpa olunan 
alternativ enerji mənbələrinin mənimsənilməsi məsələsi əsas vəzifə kimi 
dayanıb. Ona görə də inkişaf etmiş bir çox ölkələr alternativ enerji mənbələri 
əldə etmək üçün çoxsaylı layihələrə, geniş tədqiqatlara start verilib [1]. 

Aparılan tədqiqatlar həm də onu göstərib ki, bərpa olunan alternativ 
enerji mənbələri içərisində yalnız günəş və külək enerjisi, bioloji resurslar 
tükənməz və təbiətə tam təsirsizdirlər. Alimlər eyni zamanda belə qənaətə 
gəliblər ki, alternativ enerji təkcə qənaət və ətraf mühitin mühafizəsi üçün 
vacib deyil. O, ölkələrin, ərazilərin, təsərrüfat sistemlərinin neftdən və onun 
qiymətindən asılılığını da yumşaldır. Bu kimi səbəblərdən hələ illər öncədən 
İslandiya, Danimarka, ABŞ, Norveç, Almaniya və sair kimi ölkələrdə alter-
nativ enerji istehsalına başlanılıb. Belə ki, günəşli saatların miqdarı il 
ərzində ABŞ-da və Orta Asiya ölkələrində 2500-3000 saat, Rusiyada 500-
2000 saat, Azərbaycanda isə 2400-3200 saatdır [3]. 

Buna görə də bu ərazilərdə günəş alternativ enerjisindən istifadə 
səmərəli hesab olunur. 
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Şəkil 1. Bəzi ərazilərdə günəşli saatların orta miqdarı 

Külək enerjisi elektrik enerjisi istehsalı üçün daha səmərəli texnologiya-
lardan biridir. Külək qurğularının inşasına ənənəvi elektrik stansiyalarının 
qurulmasından nisbətən daha az vaxt sərf olunur. Bundan başqa, külək, 
əslində, istənilən ölkənin malik olduğu daimi təbii enerji mənbəyidir. Külək 
enerjisindən istifadə olunması energetikanın daha tez inkişaf edən sahə-
lərindən biridir. 

ABŞ, Almaniya, Hindistan, Fransa, B. Britaniya, İspaniya, Çin, İtaliya, 
Danimarka, Portuqaliya külək enerjisindən ən çox istifadə edən ölkə-
lərdir. 

Hesablamalara görə, Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi vəziyyə-
tinə, təbii şəraitinə və iqtisadi infrastrukturuna görə 800 MVt-a yaxın illik külək 
enerji ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat ildə təxmini hesablamalara görə, 2,4 
milyard kVt/saat elektrik enerjisi deməkdir. Bu isə, öz növbəsində, ildə 1 
milyon tona yaxın şərti yanacağa qənaət, ən əsası isə ildə küllü miqdarda 
tullantıların, o cümlədən ozondağıdıcı olan karbon dioksidin atmosferə 
atılmasının qarşısının alınması deməkdir [4]. 

29 dekabr 2011 - ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbay-
can Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadəyə dair Dövlət Strategiyasının hazırlanması haqqında Sərəncam” 
imzalanmışdır. Azərbaycan MEA bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin 
həll edilməsi və alternativ enerji mənbələrindən istifadə imkanlarının geniş-
ləndirilməsi sahəsində bir sıra layihələr həyata keçirməyə başlamışdır. Bu 
layihələrdə günəş və küləkdən alınan enerjiyə üstünlük verilir. 

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji 
mənbələri üzrə tam miqyasda istifadə məsələləri və strategiyası bilavasitə 
Prezident İlham Əliyevin nəzarəti altındadır. Məhz onun uzaqgörənliklə imza-
ladığı sərəncamlar nəticəsində həyata vəsiqə alan və dövlət qurumu kimi 
formalaşan ABEMDA da ölkə başçısının "Enerji potensialımız tələbatımızı 
daim qabaqlamalıdır” fikrini daim əlində rəhbər tutur. Elə bunun nəticəsidir 
ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda ümumən istehsal olunacaq elektrik enerjisinin 
ən azı 20 faizinin məhz alternativ mənbələr hesabına əldə olunması əsas 
hədəfə çevrilib [2]. 
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BAKTERIYALARIN TSIKLOHEKSAN SIRASI AZOTLU 
POLIKARBONILLI BIRLƏŞMƏLƏRƏ QARŞI HƏSSASLIĞININ 
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Şəbnəm Hacızadə, Qəmər Süleymanova 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
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Elmi rəhbər: Nərminə Quliyeva 

Sintez edilmiş bəzi birləşmələrin antimikrob xüsusiyyətlərinın sınaqları 
Azərbaycan Tibb Universitetinin mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının 
bazasında disk-diffuziya və seriyalarla durulaşdırma üsulları ilə aparılmışdır.  

Həssaslığın seriyalarla durulaşdırma üsulu ilə təyinlərində sınaq maddə-
ləri  1% spirt məhlulu şəklində götürmüşdürlər [1]. Onların  1:100, 1:200, 
1:400, 1:800 nisbətində  durulaşdırılmış qatılıqları öyrənilmişdir. Test kultura 
kimi qram-müsbət bakteriyalardan Staphylicoccus aureus (qızılı stafilakoklar), 
qram-mənfi bakteriyalardan Esherichia coli (bağırsaq çöpləri) və Pseudomonas 
aeruqinoza (göy-yaşıl irin çöləri), göbələklərin nümayəndəsi kimi mayabənzər 
göbələk olan Candida albicans (kandida) götürülmüşdür. Qidalı mühit kimi pH 
7,2-7,4 olan ət-peptonlu aqar, Candida üçün   isə Saburo istifadə edilmişdir. 
Mikroorqanizmlərin sutkalıq kulturasında suspenziya hazırlanmışdır (1 ml-də 
1 mld mikrob hüceyrəsi olan). Əkmələr hər 10, 20, 40, 60 dəqiqədən bir apa-
rılmışdır. Nümunələrin fəallığının müqayisəli tədqiqatını aparmaq üçün kontrol 
maddələr kimi məlum preparatlar (etil spirti, furasillin, nitrofungin) götürülmüş-
dür.   Sınaqlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,  ən güclü antimikrob təsiri 
№ 2 və № 4 nümunələri göstərirlər. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi № 4 1:400 olan durulaşdırmada  bağırsaq 
çöplərini 10 dəqiqəyə, stafilakok və göy-yaşıl irin çöplərini 20 dəqiqəyə,  
kandidanı 40 dəqiqəyə öldürür.  № 2 nümunəsi hətta 1:800 olan durulaşmada 
belə stafilokokları 20 dəqiqə ərzində öldürür. Antimikrob təsirin uzun latent 
dövrünün olmasını tədqiq edilən birləşmələrin qarşılıqlı təsirdə olduğu fəal 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

67 

mərkəzləri əhatə edən membranların  müxtəlif sayda olması  ilə izah etmək 
olar. Durulaşdırıldıqda preparatların təsir effettivliyinin artması onların hüceyrə 
membranından yaxşı keçiriciliyini sübut edir. 

Ən mühüm olan odur ki, molekula müxtəlif funksional qrupların daxil 
olmasından asılı olmayaraq nümunələr bütün  mikroorqanizmlərə qarşı təsir-
lidirlər. Preparatların bakterisid xassəsi onların mikroorqanizmlərin hüceyrə 
divarına əzici təsiri, zülal denaturasiyası, sitoplazmatik membranın keçirici-
liyinin pozulması, bakteriyaların həyat fəaliyyəti üçün vacib fermentlərin 
təsirinin kəsilməsi ilə əlaqədardır. 

 
Test-kultura 

 
Ekspozisiya 

zamanı 
(dəq) 

Maddələr   

(III)         
( nümunə    
№ 1) 

(XII)         
(nümunə 
№2 ) 

(XVII)  
(nümunə   
№3) 

(XXII)  
(nümunə №4) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
St. Aure-us        10 - - - + - - - + - - + + - - + + 

       20 - - - + - - - - - - - + - - - + 
       40 - - - + - - - - - - - + - - - + 
       60 - - - + - - - - - - - + - - - + 

Ps. 
Aeruginoza 

       10 - - + + - - + + - - + + - - + + 
       20 - - + + - - + + - - + + - - - + 
       40 - - + + - - + + - - - + - - - + 
       60 - - + + - - + + - - - + - - - + 

E. coli        10 - - + + - - + + - - + + - - - + 
       20 - - + + - - + + - - + + - - - + 
       40 - - + + - - + + - - - + - - - + 
       60 - - + + - - + + - - - + - - - + 

Can. 
Albicans 

       10 - - + + - - - + - - + + - - + + 
       20 - - - + - - - + - - + + - - + + 
       40 - - - + - - - + - - - + - - - + 
       60 - - - + - - - + - - - + - - - + 
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POLİETİLEN MAKROMONOMERLƏRİNİN SALİSİL TURŞUSU İLƏ 
FUNKSİONALLAŞMASI REAKSİYASININ TƏDQİQİ 

Leyla Abbasova 
leyla-abbasova-1982@mail.ru 

Elmi rəhbərlər: Niyazi Rəsulzadə, Bəxtiyar Məmmədov 

Məlum olduğu kimi polimer materiallarında  antibakterial xassələrinin 
yaranması üçün adətən onların tərkibinə bakteriosid və ya funqisid əlavələr 
daxil edilir . Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip əlavələrin polimer qarışıqlarının 
tərkibindəki miqdarı yüzdə bir faizlərlə ölçülür. Antimikrob əlavələrə bir çox 
tələblər qoyulur ki, bunlardan ən əsasları onların zəhərsiz olması, asan emal 
edilməsi, polimerlərlə və digər aşqarlarla yaxşı qarışması, polimerlərin fiziki-
mexaniki xassələrinə neqativ təsir göstərməməsi və yüksək effektli 
olmasıdır. Antimikrob əlavələrin KM-nın tərkibinə daxil edilməsində məqsəd 
polimer məmulatların səthində və daxilində müxtəlif növ mikrobların 
yaranmasının və inkişafının qarşısının alınmasıdır. 

 Kiçik  molekullu əlavələrin daxil edilməsi ilə  hazırlanmış antibakterial 
kompozisiya materialların səthindən bu əlavələrin qısa müddət ərzində 
yuyulub getməsi KM-nın istismar müddətini azaltmaqla yanaşı digər 
xassələrinə də mənfi təsir göstərir. İstismar müddətini artırdığı üçün 
antibakterial polimer kompozitlərin hazırlanması və antibakterial əlavə olaraq 
bioloji aktiv qrup saxlayan polimerlərdən istifadə olunması bu sahədə 
perspektiv istiqamət hesab olunur [1].  

Tərkibində bioloji aktiv salisil qrupu saxlayan monomerlərin və onlar 
əsasında sintez olunmuş antibakterial polimerlərin alınması barəsində 
əvvəlki tədqiqatlarımızın nəticələri haqqında müəyyən qədər əsərlərdə geniş 
məlumat verilmişdir [2]. 

Təqdim olunan işdə məqsəd salisil qrupu saxlayan yeni antibakterial 
oliqmerlərin alınması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsidir. 

Salisil turşusu ilə oliqoetilen makromonomeri arasında reaksiya 
aşagıdakı sxem üzrə baş verir: 

 
Salisil turşusunun oliqoetilen makromonomerləri ilə kondensləşməsi 

reaksiyanın xüsusiyyətlərinin və optimal şəraitinin müəyyən edilməsi üçün 
reaksiya DMFA, dioksan, toluol kimi həlledicilərdə həyata keçirilmişdir. 
Müəyyən edilmişdir ki, ən yüksək çıxım (62%)  DMFA həlledici kimi götürül-
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dükdə müşahidə olunur. Həlledicinin dielektrik nüfuzluğu )(  və donorluq 
ədədinin (DƏ) yüksəlməsilə əsas məhsulun çıxımı da yüksəlir. 

Reaksiya sürətinin ilkin maddələrin qatılıqlarından və temperaturdan 
asılılığı əyrilərindən istifadə etməklə  reaksiyanın tərtibi və aktivləşmə enerjisi 
hesablanmışdır.  

Alınan salisil turşusunun oliqoetilen efirinin tərkib və quruluşu onun İQ 
spektrinin təhlili və brom ədədinin təyin olunması ilə müəyyən edilmişdir. İQ-
spektrdə 1740 sm-1, 700 sm-1, 2915 sm-1, 2847 sm-1 udulma zolaqlarının 
qeyd olunmuş  mürəkkəb efir qruplarının  varlığını təsdiq edir. 

Salisil turşusunun oliqoetilen efirinin fiziki –kimyəvi göstəriciləri 

aşagıdakı kimidir: Orta ədədi molekul kütləsi- M =500, yumşalma tempe-
ratur-343K, parçalanma temperaturu-573K. 
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METAKRİLOİLMORFOLİN VƏ STİROL BİRGƏPOLİMERLƏRİNİN 
ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 
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Elmi rəhbər: Niyazi Rəsulzadə 

Məlum olduğu kimi, məişətdə geniş istifadə olunan polimer materialların-
dan hazırlanmış məmulatların üzərində insan sağlığı üçün təhlükə törədən 
olduqca müxtəlif bakteriyalar mövcuddur. Bu səbəbdən steril, bakterisid və 
funqisid xassəli polimer materiallarına olan ehtiyac hər gün artmaqdadır.  

Günümüzdə yeni antibakterial birləşmələrin, o cümlədən polimer əlavə-
lərin, məlum bioloji aktiv birləşmələr əsasında daha effektiv və uzun müddətli 
təsirə malik  yeni monomer, polimer və kompozisiya materiallarının alınması 
aktual problemlərdən hesab olunur. Polimer antimikrob preparatların əksəriy-
yəti tərkibində azot atomu, karboksil qrupu və s. saxlamaqla müsbət yük 
daşıyan makromolekullardır [1]. Əvvəlki tədqiqatlarımızda tərkibində poten-
sial bioloji aktiv salisil qrupu saxlayan oliqomerlər və birgəpolimerlərin sintezi 
və onlardan antimikrob və funqisid xassəli polipropilen (PP) və akrilonitril-
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butadien-stirol (ABS) əsaslı kompozisiya materiallarının alınmasında anti-
bakterial əlavələr olaraq istifadə olunmasına dair məlumatlar verilmişdir [2].  Bu 
nöqteyi-nəzərdən bioloji aktivliyə malik polimerlərin, o cümlədən, morfolin fraq-
menti saxlayan oliqomerlərin sintezi və tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlumdur ki, morfolin  törəmələri korroziya inqibitoru olaraq əvəzolun-
maz birləşmələr hesab olunur. Onun milyonda bir hissə olaraq əlavəsində 
yanacaq və nüvə reaktorlarında pH-ı tənzimləmə qabiliyyəti vardır. Digər 
tərəfdən metakriloilmorfolin (MAM) əsasında alınan homo və birgə polimer-
lərdən yağların özülülük indeksini (Öİ) yüksəltmək üçün əlavə  kimi istifadə 
olunur Bunları nəzərə alaraq potensial bioloji aktiv morfolin qrupu saxlayan 
monomer olan MAM və stirol (St) əsasında birgəpolimerlərin alınması və təd-
qiqi qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur. MAM məlum üsulla sintez olunmuş 
və St ilə müxtəlif nisbətlərdə monomer qarışığı hazırlanaraq benzoil peroksidi 
iştirakı ilə həlledici (izopropanol) mühitində 700C temperaturda ampulada 
birgə polimerləşmə reaksiyasına daxil edilmişdir. Alınan birgəpolimer etanol 
ilə çökdüruldükdən və yuyulduqdan sonra vakuum quruducuda qurudulmuş 
və fiziki-kimyəvi xassələri müəyyən edilmişdir.                                         

Polimerlərin İQ-spektrdə  fenil qrupuna aid (1600 sm-1)   və morfolinə  aid 
(3383,1227, 1095sm-1) udulma zolaqları mövcudluğu birgəpolimerlərin alın-
masını sübut edir. 

.  
MAM-ın St ilə birgəpolimerləşmə reaksiyasında birgəpolimer tərkibinin,  

reaksiya çıxımının və digər göstəricilərin ilkin mononomer qarışığının tərki-
bindən asılılığı öyrənilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, adı keçən monomerlərin birgəpolimerləşməsi 
zamanı hər iki monomerin  nisbi aktivliyi vahiddən kiçikdir (r1=0.92; r2 =0.62). 
Buna səbəb ümumiyyətlə metakril monomerlərinin St ilə birgəpolimerləş-
məyə meyilli olmasıdır. MAM monomeri üçün Alfrey-Prays parametrləri   
hesablanmışdır (Q= 1,2 və  e=0,6). Xüsusi aktivliyin qiyməti MAM-in aktiv 
monomer olmasını göstərir. 
Ədəbiyyat 

1.  Штильман М.И. Полимеры в биологически активных системах // Соросовский образо-
вательный журнал, 1998, №5, с. 48-53.   

2.  N.Ş. Rəsulzadə, E.Ə. İbadov, G.M. Səfərova, K.F. Baxşəliyeva, P.Z. Muradov. Antibakterial 
polietilen kompozisiya materiallarının alınması və xassələrinin tədqiqi. Kimya problemləri 
jurnalı, №4, 2018.  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

71 

ПОЛУЧЕНИЕ  И ИССЛЕДОВАНИЕ СОПОЛИМЕРОВ 
СТИРОЛА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ МАКРОМОНОМЕРАМИ 

Вусала Достуева 
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Институт Полимерных Материалов 
azeri-77@inbox.ru 

Научный руководитель: Ниязи Расулзаде 

Полистирол (ПС) относится к термопластам общетехнического наз-
начения. Обладая высокими диэлектрическими показателями, он 
используется в электротехнике, в том числе для изготовления тонких 
ориентированных конденсаторных пленок. Нетоксичен, в связи с чем 
допущен к контакту с пищевыми продуктами и используется в меди-
цинской технике, водостоек и радиационностоек. Благодаря хорошей 
формуемости, окрашиваемости и стабильности размеров, использу-
ется в качестве упаковочного материала и для изготовления изделий 
культурно-бытового назначения 1. 

К недостаткам ПС можно отнести хрупкость при нормальных 
условиях, низкую ударную прочность - это значительно ограничивает 
его применение. Химическая модификация полистирола путем сополи-
меризации стирола (Ст) с другими мономерами обусловила появление 
целого ряда ударопрочных полимерных продуктов. Приоритетное нап-
равление в области химической модификации ПС получило создание 
ударопрочных материалов на основе сополимеров акрилонитрил-
бутадиен-стирола (АБС).  

    Представленный материал посвящен результатам исследования 
и изучению некоторых закономерностей реакции радикальной сополи-
меризации Ст (М1) с полипропиленовым макромономером-ППММ (М2). 

Сополимеризацию ППММ со стиролом осуществляли в ампулах в 
растворе декана в присутствии 0.2% перекиси бензоила (от суммарной 
массы мономеров) при  70С. 

Сополимеры, представляющие собой порошок белого цвета, 
хорошо растворимы в ароматических углеводородах. Характеристичес-
кую вязкость определяли в бензоле в вискозиметре Уббелоде. Харак-
теристическая вязкость составила [η]=0.25-0.80 дл/г, Тпл.=242С.  

С целью установления строения синтезированных сополимеров 
были проведены ИК-спектральные анализы мономеров и полимерных 
образцов. ИК-спектры мономеров и сополимеров регистрировали на 
спектрометре ,,Agilent Cary 630 FTIR” фирмы ,,Agilent Technoloqies’’ в  
диапазоне 600÷4000 см-1. 
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Путем сопоставления ИК-спектров сополимеров со спектрами 
полистирола установлено, что в отличие от ИК- спектра  полистирола 
появляются полосы поглощения при в ИК-спектре сополимера.  

На ИК- спектре образца наблюдали следующие полосы поглощения: 
•  деформационные (888, 1373, 1452 см-1) и валентные (2844, 2917, 

2955 см-1) колебания С–Н связи СН3 и СН2 групп; 
•  деформационные (693, 752, 1452, 1597 см-1) и валентные (2955, 

3025, 3065 см-1) колебания С–Н связи замещенного бензольного 
кольца.  

Для оценки полимеризационной активности Ст и ППММ были 
рассчитаны значения констант относительной активности мономеров 
по составам исходной мономерной смеси и сополимеров по методу 
Майо-Люиса, которые составляют соответственно r1=9.20 и r2=0.02 2. 
Показано, что в реакции сополимеризации ППММ проявляет низкую 
активность. Величины относительной активности и их производных, 
которые близки к нулю показывают вероятность образования статис-
тических сополимеров. Параметры микроструктуры сополимеров опре-
деляли исходя из констант сополимеризации.  
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Məlum olduğu kimi Azərbaycan termal sularla zəngin olan bir ölkədir. 
Ölkəmizin bir çox bölgələrində- Böyük və Kiçik Qafqazda, cənub zonasında, 
Mil-Muğan zonasında termal su mənbələri məlumdur [1]. Təbii şəkildə çıxan 
termal sular bir sıra hallarda istilik sistemlərində geniş istifadə olunur və 
perspektivdə onların tətbiq sahələrinin genişləndirilməsi gözlənilir. Termal 
sular bir çox hallarda həddən artıq minerallaşmış şəkildə çıxır. Bu cür termal 
suların nəqli və istifadəsi zamanı istifadə olunan avadanlıqlar və boru kə-
mərləri sürətli korroziyaya uğrayırlar. Digər tərəfdən boru kəmərlərinin daxili 
divarlarında mineral duzlar ərp şəklində çökməsi səbəbindən ötürücü sistem-
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lərin ayrı-ayrı hissələrində tıxaclar yaranır, boruların divarları daralır və suyun 
nəqli prosesində müəyyən çətinliklər yaranır. Əmələ gəlmiş ərp həm də 
korroziyaya səbəb olur. Təqdim olunan iş Goranboy rayonu Cinli kəndinin 
ərazisindən çıxan termal suyun istilik sistemlərində istifadəsi zamanı boru 
kəmərlərində baş verən korroziya prosesinin tədqiqinə və termal su sistem-
lərinin inhibitorla mühafizəsinə həsr olunub. Su sistemlərinin korroziyadan 
mühafizəsində istifadə olunan ən geniş yayılmış üsullardan biri inhibitorların 
tətbiqidir [2]. 

Termal su sistemlərində korroziyaya təsir edən əsas faktorlar kimi mi-
neral su sisteminin tərkibi, mineral suyun temperaturu, mineral suyun tərki-
bində olan qazları qeyd etmək lazımdır.  

Goranboy rayonu Cinli kəndində çıxan termal suyun kimyəvi tərkibi 
tədqiq olunmuş və müəyyən olunmuşdur ki, suyun tərkibində əsasən Ca, Sr, 
K, Mg, Zn, Si, Cl elementləri üstünlük təşkil edir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
termal suyun tərkibində dəmir ionları, ammonium ionu,  yod yoxdur. Suyun 
pH-ı 7,7-dir. Quru qalıq 6,28 q-dır. Suyun kimyəvi tərkibinin müəyyənləşdi-
rilməsi korroziya inhibitorunun seçimini asanlaşdırır. Cinli termal su mühitin-
də korroziya prosesindən mühafizə azot tərkibli Abşeron korroziya inhibito-
rundan istifadə olunmuşdur. Termal su mühitində korroziya prosesinin təd-
qiqi qravimetrik üsulla müxtəlif şəraitlərdə tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar 
Ст-3 nişanlı polad lövhələr üzərində 20-800 aralığında aparılmışdır. Korroziya 
prosesinin 50-800C intervalında temperaturdan asılılığı göstərmişdir ki, tem-
peratur artdıqca polad lövhələrdə korroziya sürətinin azalması baş verir. 
500C temperaturda korroziya sürəti 2,99 q/m2 saat olduğu halda, 800C 
temperaturda 1,02 q/m2 saata qədər azalmışdır. Korroziya sürətinin inhibi-
torsuz halda azalmasının səbəbi metal səthində mühafizə örtük təbəqəsi rolu 
oynayan karbonatların əmələ gəlməsi ilə izah olunur. Temperatur artdıqca 
karbonatın səthə çökməsi sürəti artır. Cinli su sistemində korroziyadan mü-
hafizə üçün azot üzvi tərkibli “Abşeron” inhibitorundan istifadə olunmuş və 
onun termal su mühitində korroziyadan mühafizə təsiri göstərdiyi müəyyən-
ləşdirilmişdir. Tədqiqatlar inhibitorun 100-300 mq/l qatılığında 5 saat müd-
dətində aparılmışdır. 50oC-də aparılmış tədqiqatların nəticələri cədvəldə 
verilmişdir. 

Cədvəl 

İnhibitorun miqdarı, 
mq/l 

Korroziya sürəti, 
q/m2·saat 

Ləngitmə əmsalı Mühafizə effekti, 
% 

100 1,13 2,0 63,0 

200 1,04 2,2 67,0 

300 0,23 10,0 92,3 

Müəyyən olunmuşdur ki, “Abşeron” inhibitoru Cinli termal su mühitində 
Ст-3 nişanlı poladı 300 mq/l qatılıqda göstərilən temperaturda korroziyadan 
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77-92,3% mühafizə edir.Tədqiqatlar göstərir ki, temperatur artdıqca inhibito-
run mühafizə effekti aşağı düşür.  

“Abşeron” inhibitorunun 300 mq/l qatılığında Cinli termal suyunda 
duzçökmədən mühafizə effekti isə 96% olur. 
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Aşağı oktanlı benzinlərin pirolizindən alınan fraksiyasının neftkimya sin-
tezi orbitinə cəlb olunması ekoloji, elmi və praktiki baxımdan vacib əhəmiyyət 
kəsb edir    [1-3]. 

Təqdim olunan işdə tərkibində izopren və piperilenlə zəngin olan C5 
fraksiyası ilə etilenin termiki kondensasiyası nəticəsində alınan 3 və 1-
metiltsikloheksenlərlə orto-fosfat turşusu hopturulmuş seolit-Y katalizatoru-
nun iştirakında fenol ilə tsikloalkilləşmə reaksiyalarının qarşılıqlı təsirindən 
alınmış para-metiltsikloheksilfenolların sirkə turşusu asilləşmə reaksiyalarına 
cəlb olunaraq aseto fenonların sintezindən bəhs edilir. 

Fenolun metiltsikloheksenlərlə alkilləşmə reaksiyaları 80-140 oC tem-
peraturda, 2-6 saat müddətində, komponentlərin mol nisbətləri 0.5÷1-2 mol, 
katalizatorun miqdarı 5-15 % (götürülən fenola görə) həddində tədqiq olun-
muşdur. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, aparılan alkilləşmə 
reaksiyalarının optimal şəraitində məqsədli məhsulların çıxımları götürülən 
fenola görə 68.3%-75.7%, seçicilikləri isə məqsədli məhsula görə 92.1-
96.4% təşkil edir. 

Rektifikasiya yolu ilə alkilatdan para-(1-metiltsikloheksil)-fenol, fiziki-
kimyəvi xassələri: qaynama temperaturu 160-164 oC/10 mm c.st., ərimə 
temperaturu 95 oC , mol kütləsi 190; para-(3-metiltsikloheksil)-fenol , fiziki-
kimyəvi xassələri: qaynama temperaturu 158-160 oC/10 mm c.st., ərimə 
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temperaturu 91-92 oC, mol kütlə 190. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, 
alkilləşmə nəticəsində 4-6%-ə qədər orto-əvəzlənmiş fenollar alınır. 

 
 
Alınmış para-(metiltsikloheksil)-fenolların sirkə turşusu asilləşmə reak-

siyalarına cəlb olunmuşdur. Asilləşmə reaksiyaları nano ölçüyə gətirilmiş 
ZnCl2 katalizatoru iştirakı ilə 145-155 oC temperaturda, 40-60 dəqiqə müd-
dətində aparılmışdır. Bu zaman məqsədli məhsulların çıxımı götürülən para-
metiltsikloheksilfenollara görə 58.3-67.4% təşkil edir. 

Asilləşmə reaksiyası nəticəsində 2-hidroksi-5-metiltsikloheksil asetofe-
nonlar sintez olunmuşdur. Sintez olunmuşa asetofenonların müasir üsullarla 
kimyəvi sturukturları və fiziki-kimyəvi xassələri təyin edilmişdir. 

Asetofenonlar polistirolda fotostabilizator kimi sınaqdan çıxarılmışdır. 
Stabilizator polistirola 0.5% kütlə miqdarında əlavə edilib məlum stabiliza-
torlarla müqayisali yoxlanılmışdır. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, asetofe-
nonlar əlavə edilmiş polistirol nümunələrinin 8 saat fotoşüalanmadan sonra 
optiki sıxlıqlar sabit qalır.  
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Grapevine leafroll disease (GLD) caused by economically important 
viruses of the family Closteroviridae affects grapes (Vitis vinifera L.) in almost 
all grape-producing areas all over the word. Grapevine leafroll-associated 
virus 3 (GLRaV-3), the species of the genus Ampelovirus and a member of 
the proposed subgroup I of this genus causing 60% yield loss, is the most 
economically dangerous among grape viruses. The aim of this study was to 
identify GLRaV-3 from grapevines in Azerbaijan by serological and molecular 
assays. During 2017-2018, approximately 25 percent of grapevine plants in 
the experimental fields of  Research Institute of Crop Husbandry of the 
Ministry of Agriculture,  the fields of the Salyan and Jalilabad regions showed 
symptoms of dark vein banding, interveinal chlorosis, deformation and 
curling of leaves. Twenty seven randomly collected symptomatic and 
asymptomatic (control) leaf samples of various cultivars were tested by rapid 
one-step assay AgriStrip and double antibody sandwich (DAS)-ELISA using 
antiserum of Grapevine leafroll-associated virus-3 (Agdia, USA). Out of total 
27 tested samples, 17 samples were found positive serologically (rapid one-
step assay AgriStrip, DAS-ELISA) against antisera of GLRaV-3. Total RNA 
from highly ELISA-positive samples against antisera of GLRaV-3 virus  was 
isolated by Tri Reagent (Sigma,USA) and was further used in one-step RT-
PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction) with the LR3 8504v-
3’ (ATGGCATTTGAACTGAAATT; nts 13269 to 13288) and LR3 9445c-5’ 
(CTACTTCTTTTGCAATAGTT; nts 14191 to 14210) degenerate primers 
targeting the coat protein (CP) gene of GLRaV-3. According to the result of 
the serological tests, four local cultivars (gara kishmish, chehrayı tayfur and 
mahmudu) were found infected by single infection of GLRaV-3. In RT-PCR 
tests 942 bp fragments corresponding to a part of the GLRaV-3 viral coat 
protein gene were amplified. Overall, specific amplification in RT-PCR for 
GLRaV-3 confirmed the presence of this pathogen. In conclusion, vector 
enabled transmission of GLRaV-3 via Mealybugs, strengthen the real time 
expansion of host range by virus from  foreign grapevine varieties to local 
cultivars under Azerbaijan conditions. Therefore, further studies regarding 
molecular variations and distribution of GLRaV-3 throughout Azerbaijan are 
much needed. 
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To obtain high processing temperatures using furnaces is more efficient 
compared to other heat transfer devices. Process fluids are heated by all 
three types of heat transfer, namely radiation, conduction and convection 
inside of the furnaces. Heat is produced via chemical combustion reaction. 
To carry out combustion reaction, fuel, air and ignition source are required. 
Several types of fuels are used varying according to application areas, such 
as natural gas, coal or oil. [1] 

Efficient operation of furnaces has become major concern in today’s 
engineering world with rising fuel prices and environmental problems. 
According to Popov’s conducted experiment, it has been found that, nearly 
20 – 30% of supplied heat to the furnace is lost to the environment. [2] There 
are two important parameters that have an effect on furnace efficiency. One 
of them is excess air ratio, which is defined as oxygen concentration in 
supplied air. By reducing this parameter, furnace efficiency could be 
improved. The other parameter is inlet air temperature. [3] Air is preheated 
from ambient temperature by using heat exchangers or other types of 
heaters before it enters the furnace. Increasing inlet air temperature will help 
to reduce fuel consumption to reach the desired temperature. This statement 
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has been proved by Chien – Li Lee’s experiment that, decline of oxygen 
concentration from 4% to 3% will only lead to 0.6% efficiency in fuel saving, 
but if inlet air temperature is raised nearly by 40 ℃, 2.3 * 106 m3 of natural 
gas will be saved. Besides this, using air preheater will allow to reduce 
3.1*103 tons of carbon dioxide emission and 14.3% of nitrogen oxide 
emission per year. [4] 

As far as it has been mentioned that, there are several ways of 
increasing inlet temperature and one of them is using air preheater. Air 
preheaters using thermal recuperation process of hot exhaust gases’ heat 
can be considered as an effective way of energy saving in furnaces, 
especially working in high temperatures. Air preheaters are typical heat 
exchangers, which transfer heat released from hot stack gas to air at ambient 
temperature by contacting them inside of the preheater. Air preheater can 
increase temperature of air up to 260 – 270 ℃ starting from ambient 
temperature, which is so effective for fuel usage. Moreover, hot furnace exit 
gas temperature is reduced approximately by 220 ℃. [4] Although there is 
harm to environment in each case, but minimization needs to be done. 
Removing hot air gas to the environment at 800 ℃ is significantly hazardous 
than removing at 600 ℃. However, it should be considered that, outlet hot 
gas temperature shouldn’t be lower than condensation temperature of flue 
gas components, which can lead to corrosion. To conclude that, using air 
preheaters are both economically and environmentally beneficial.  

 

 
Figure 1: Schematic illustration of furnace system with air preheater 
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Flue gas out 

Flue gas in 

Air out 
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The process of methanol production is started with the section which is 
called “Syngas Production from Carbon Dioxide” and it can be subdivided 
into three main section such as Feed Preparation, Reaction-Production and 
finally Separation.  

 

Figure 1. Process Flow Diagram of Syngas Production Section 
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Feed Preparation – Hydrogen ( ) and Carbon Dioxide ( ) come from 
the feed storage tanks are separately compressed to approximately 16 bar 
(at which the reaction will occur) and then mixed. But before Hydrogen mixed 
with Carbon dioxide its 15% is transferred to the Stream N116 for ensuring : :  ratio as 1:1:4 which is vital optimum ratio for methanol production 
reactor [0].  Then mixed stream is heated up by means of products of Reactor 
R-101 and sent to the furnace. In the natural draft type of furnace, natural 
gas (mainly methane ) is fired by air with the ratio of nearly 19 
(air/methane) for complete combustion. Thus, with the help of combustion 
heating mixture of feed is heated up to about 1123 K. 
Reaction – Compressed, mixed and heated gasses enter the primary 
equipment of section R-101 (reactor) to react with each-other at 16 bar and 
1023K for production of syngas via below desired and undesired reactions: 
                CO + H → CO + H O			(Desired-main reaction) 
                CO + H 	→ CH + H O			(Undesired reaction) 
As can be seen, in order to conduct desired reaction and avoid side reaction 
proper selection of operating conditions and catalyst with higher selectivity is 
vital. Then produced components are cooled down via series of heat 
exchangers and condenser to nearly 276K. 
Separation – Finally cooled components in Stream N112 is transferred into 
separator for extraction water from the mixture. Lastly, mixture of produced 
components which is water free is heated up via higher temperature of 
reactor outlet (Stream 109) to 369.15 K and mixed with Hydrogen stream and 
goes to following section – Production of Methanol from Syngas. 
References 
1. Cheng Yang, Zhongyi Ma, Chinese Academy of Sciences, Methanol synthesis from 

CO2-rich syngas over a ZrO2 doped CuZnO catalyst, pg-226 
 

 

MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FENOL-FORMALDEHİD VƏ 
EPOKSİDİAN OLİQOMERİ ƏSASINDA ÖRTÜK KOMPOZİSİYASI 
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Rəhbər: dos. Naibova Tamilla 

Neft və qaz çıxarma, həmçinin neft-kimya sənayesində istismar olunan 
avadanlıq və qurğuları korroziyadan qorumaq istiqamətində aparılan təd-
qiqat işləri aktual problemlərdəndir. Səbəb son zamanlar texnoloji proses-
lerin intensivləşməsi  neftin nəqli, dağıdıcı mühitlər və müxtəlif təbii iqlim 
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şəraitinin olmasıdır. Tədqiqat işində əsas məqsəd oliqomer-metal fza sər-
həddində baş verən dəyişiklikləri örgənməkdir .Bu məqsədlə ilk növbədə 
əlaqələndirici kimi istifadə olunan oliqomerlərin çatışmayan cəhədlərini ara-
dan qaldırmaq üçün sopolikondensləşmə üsulu ilə həm fenol-formaldehid, 
həm də epoksi-dian oliqomeri modifikasiya olunmuşdur.Modifikasiya prosesi 
üçün tərkibində azot, kükürd, xlor, brom və.s olan üzvi birləşmələrdən 
modifikator kimi istifadə olunmuşdur. Hal-hazırda dünya miqyasında 
elastomer-fenol-formaldehid oliqomeri və ya elastomer—epoksidian oliqo-
meri əsasında hazırlanan örtük kompozisiyalarından geniş istifadə olunur. 
Daha yüksək yapışqanlıq qabiliyyətinə və istiyədavamlılığa malik örtük kom-
pozisisyası hazırlamaq üçün  yeni tərkibli modifikasiya olunmuş fenol-
formaldehid və epoksi-dian oliqomerləri qarışığından əlaqələndirici kimi 
istifadə etməklə daha yüksək fiziki-mexaniki və istismar göstəricilərə malik 
örtük kompozisiyası hazırlanmışdır . Kompozisiyaya az miqdarda elastomer 
əlavə etməklə onun elastikliyidə yüksəlmişdir. Örtük kompozisiyası  aşağı-
dakı resept üzrə hazırlanmışdır  (k.h.):  

Modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomeri.......100 
Modifikasiya olumçuş epoksi-dian oliqomeri................50 
Butadien –nitril elastomeri ...........................................5.0 
Doldurucu ....................................................................10 
Həlledici....................................................... ........300-350 

Göstərilən tərkibdə hazırlanan örtük kompozisiyasının fiziki–mexaniki 
və istismar göstəricilərinin analizi aparılmışdır. 

Məlum olunmuşdur ki, oliqomerlər və elastomerlər əsasında hazırlanan 
örtük kompozisiyalarından neft və qazçıxarmada, həmçinin neft-kimya 
sənayesində korroziyaya qarşı örtük kimi istifadə oluna bilər. 

Ədəbiyyat 

1.  Naibova T.M. Neft kimya və neft emalı sənayesində polimer materialları. Dərslik. B.: 
ADNA, 2009, 202 səh. 

2. Сорокин М.Ф, Лялюшко К.А. Практикум по синтетическим полимерам для лаков. 
М.:Вышая школа, 1985, 271 с. 

3.  Гасанов Я.Г, Байрамов В.В. Полимерные защитные композиции для нефтянного и 
нефтехимического оборудования. Б.: АГНА, 2000, 36 с. 

 
   



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

82 
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Severe pollution from heavy industries and agriculture has damaged the 
environment of the Republic of Azerbaijan. The pollution of the Caspian Sea 
from oil drilling in Baku has been a problem since the 19th century, when the 
Russian Empire took control of the region and began to rapidly exploit its oil 
reserves. Although oil production waned during the Soviet period, petroleum 
waste was routinely dumped into the Caspian. The Caspian also suffers from 
the discharge of untreated sewage, and pollution has depleted the sea’s 
stocks of sturgeon. Severe air pollution is a global problem in the major cities 
due to emissions from petroleum and chemical industries. During the Soviet 
period, dangerously high concentrations of pesticides and fertilizers were 
used to increase Azerbaijan’s agricultural output. In the late 1980s, when 
environmental awareness began to surface in the USSR, Azerbaijan’s high 
infant mortality rate and high rates of infectious diseases were linked to the 
chemicals used in cotton growing. [1]  

Burning of trees in villages due to Armenian land burning policy in war. 
Cutting of trees by vast refugee population as wood and kindling are needed 
as fuel to boil water which is contaminated. Fuel needed to cook the bread, 
main sustenance in refugee's diet; trees used for heating fuel in cold winters. 
Concerns of deforestation include: soil erosion and loss of rich top soil into 
rivers; change in climatic patterns due to loss of trees which may affect 
agricultural process; loss of rare plant species; destruction of habitats of bird 
and animal species; loss of parks and state reserves. [2]  

Serious exposure to toxins in the air, soil, water, and the unknown effect 
of combinations of these poisons may seriously effect the health of people 
who live or work in these impacted areas which, in return, will effect their 
children. The main concerns include born of children with prematurely or 
evidence severe genetic mutation that cannot be corrected which, in turn, 
causes irreversible consequences to child, family and society.  

Although the people of Azerbaijan are generally aware of the need to 
protect the environment, the republic’s environmental issues have not 
received significant attention from the government. 
References: 

1 https://azer.com/aiweb/categories/magazine/23_folder/23_articles/23_overview.html 
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ARQON MÜHİTİNDƏ MÜXTƏLİF REJİMLƏRDƏ                              
TERMİK İŞLƏNMƏNİN P-GAAS/N-CD1-XZNXS1-YTEY 

HETEROKEÇİDLƏRİNİN  DÜZLƏNDİRMƏ ƏMSALINA TƏSİRİ 

Əli Bəşirov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

ali.bashirov02@gmail.com 

Rəhbər: Vüsal Məmmədov 

Otaq temperaturunda sulu məhluldan bilavasitə çökdürülmüş müxtəlif 
tərkibli p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTey VAX-ını tədqiq edərkən, bütün tərkib hete-
rokeçidlərin düzləndirmə xüsusiyyətinə malik olduğunu görürük. Tədqiqatlar 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, düzləndirmə əmsalı (k) və VAX-ın qeyri xəttilik 
əmsalı (A) Cd1-xZnxS1-yTey nazik təbəqələrinin tərkibindən asılıdır .Nazik 
təbəqələrin tərkibindən asılı olaraq k = 1,7 ÷ 200 və A = 1,6 ÷ 2,7 intervalında 
dəyişir.  x=0.75 və y=0.2 tərkibli nazik təbəqələr əsasındakı heterokeçidlərdə 
düzləndirmə əmsalı maksimal (k=200), VAX-ın qeyri-idealllıq əmsalı isə 
minimal qiymətə (A=1.6) malik olur. Bu da göstərilən tərkibli Cd1-xZnxS1-yTey 
nazik təbəqələr ilə GaAs kontakt materiallarının qəfəs parametrlərinin 
uzlaşdığını göstərir. 

Bilavasitə çökdürülmədən sonra heterokeçidlərin kiçik qiymətli düzlən-
dirmə nümayiş etdirməsi onların ardıcıl müqavimətinin böyük olmasını gös-
tərir.  

Arqon mühitində bir neçə dəqiqəlik termik işlənmə heterokeçidlərdə 
keçid oblastından cərəyanın daşınma mexanizmini dəyişir (şəkil 1). Belə ki, 
termik işlənmədən sonra rekombinasiya cərəyanlarının qiyməti və nəticədə, 
heterokeçidlərin ardıcıl müqaviməti kəskin azalır. Arqon mühitində 390C 
temperaturda 14 dəqiqə ərzində termik işlənmədən sonra p-GaAs/n-
Cd0.25Zn0.75S0.8Te0.2 heterokeçidlərində düzləndirmə əmsalı k = 3000 və VAX-
ın qeyri-ideallıq əmsalı isə A = 1.4 qiymətini alır (cədvəl 1). Qeyri-ideallıq əm-
salının kəskin azalması keçid oblastında cərəyan daşınmasında diffuziya 
mexanizminin üstünlük təşkil etdiyini və heterokeçidlərin ideallığa yaxınlaş-
masını göstərir.  
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Şəkil1.  p-GaAs/n-Cd0.25Zn0.75S0.8Te0.2 heterokeçidlərinin arqon mühitində müxtəlif rejimlərdə 

termik işlənmədən sonra yarımloqarifmik miqyasda otaq temperaturunda düzünə 
VAX-ı 

 
Cədvəl1. p-GaAs/n-Cd0.25Zn0.75S0.8Te0.2 heterokeçidlərinin müxtəlif rejimlərdə termik 

işlənmədən sonra düzləndirmə əmsalı və ardıcıl müqavimətləri 

Termik işlənmə termeraturu və 
müddəti 

Duzləndirmə əmsalı (k) 
Ardıcıl müqavimət (Ra, 

Omsm2) 
Tİ-dən əvvəl 200 260 

1500C; 14 dəq 540 200 
2000C; 14 dəq 970 176 
2500C; 14 dəq 1700 93 
3000C; 14 dəq 2450 54 
3500C; 14 dəq 2600 30 
3900C; 14 dəq 3000 24 
4300C; 14 dəq 6 1300 
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The conversion of the heavier fractions of crude oil into more valuable 

light products has long been a primary goal of the petroleum refining industry. 
Today, this goal has become even more important as the demand for heavy 
fuel oil and known reserves of the lighter crudes continue to decline. The 
market for residual fuel oil has been shrinking because of the steady increase 
in demand for middle distillates. Hydrocracking is commonly practiced in the 
petroleum refining industry to treat oil residua. 

 Hydrocracking can proceed by means of four distinctly different 
mechanisms, depending on the nature of the catalyst: 
1. Bifunctional catalysts comprise a hydrogenation/dehydrogenation 

component, often a noble metal, and a Brønsted acid component. 
2. Carbon–carbon bond cleavage followed by hydrogenation of the fragments 

may also occur on metals, that is, monofunctional catalysts. For such a 
hydrocracking mechanism the term hydrogenolysis is customary. 

3. Hydrocracking on monofunctional acidic catalysts - Haag–Dessau 
hydrocracking. 

4. Finally, even in the absence of a catalyst, thermal hydrocracking (or 
hydropyrolysis) can be achieved at temperatures of 500 to 600 8C and 
elevated hydrogen pressures. 

Conventional catalysts for hydrocracking contain a metal that has as the 
main function the capability to perform hydrogenation/dehydrogenation of 
unsaturated/saturated hydrocarbons. This metal component can be noble 
metals such as Pt, Pd or their alloys or can be even metal sulfides such as 
combinations of Ni, Mo, Ni–W and Co–Mo. The hydrogenating capability is 
the highest for Pt and noble metals and is lower for metal sulfides that require 
higher percentages and higher temperatures in order to exhibit the desired 
activity, but are less prone to deactivation by sulfur. The order of 
hydrogenating performance of sulfides is Ni/W > Ni/Mo > Co/Mo. This 
metallic component is supported on an acid solid such as amorphous silica–
alumina or preferably zeolites such as mordenite, zeolite Y and Beta. The 
acid strength of zeolites is higher than that of amorphous silica–alumina and, 
for this reason, zeolites require lower temperature to act as hydrocracking 
catalysts, typically, between 300 and 330˚C. In contrast, amorphous silica–
aluminas operate at temperatures between 340 and 390˚C. In addition, 
zeolites also exhibit a lower tendency to deactivate. 
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A new type of zeolite that shows considerable promise in hydrocracking 
due to the accessibility of its acid sites is delaminated zeolites. The 
advantages of delaminated zeolites, and specifically ITQ-2, as catalysts for 
hydrocracking of vacuum gasoil derive from the accessibility of their active 
sites that are located on the layers and not embedded in the microporous 
system. Thus, comparison of the vacuum gasoil conversion in the range of 
temperatures from 340 to 460˚C shows that Ni supported on ITQ-2 performs 
better than Ni–USY and much better than Ni supported acid alumina, while 
exhibiting lower selectivity than USY for undesirable gas formation. An 
alternative to the use of microporous zeolites for hydrocracking of long-chain, 
high-boiling point hydrocarbons is the use of acidic mesoporous 
aluminosilicates. A catalyst constituted by Ni–Mo supported on MCM-41 
performs better than analogous Ni–Mo/USY and Ni–Mo/amorphous silica–
aluminas, while also leading to a reaction mixture where the percentage of 
the gaseous fraction is lower.  

Reference 
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selectively opening naphthenic rings into paraffins, WO 9709290 A1 19970313, 1997. 
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Müasir dövrdə həllini gözləyən qlobal problemlərdən biri də ekoloji taraz-
lığın pozulmasıdır. Məlumdur ki, bu tarazlığın pozulmasında kimya müəssi-
sələrinin və istehsal tullantılarının rolu az deyildir. Belə ki, kimya müəssisə-
lərinin istehsal tullantılarının, istismardan çıxmış polimer materiallarının yığılıb-
qalması atmosferin və su hövzələrinin çirklənməsinə səbəb olur. 

Respublikamızda polimer tullantısı olan aşağı sıxlıqlı (həmçinin yüksək 
sıxlıqlı) polietilendən (ASPE) təkrar emal və modifikasiya yolu ilə müxtəlif 
məqsədli kompozisiya materiallarının alınması iqtisadi və ekoloji cəhətdən 
çox sərfəli və əlverişlidir.  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

87 

Termoplastlara olan tələbatın müəyyən hissəsinin ASPE tullantılarının 
modifikasiyası və təkrar istifadəsi hesabına doldurulmasına, ASPE-nə nisbə-
tən istiliyə, kimyəvi təsirlərə, yüksək davamlılığa və bərkliyə malik polimer 
kompozisiyaların alınmasına imkan verir.  

Məlumdur ki, müxtəlif təbii iqlim şəraitlərində müəyyən müddət istismar 
edilmiş polietilenin (əsasən örtüklər) fiziki-mexaniki xassələrində intensive 
olaraq dəyişikliklər baş verir və yararsız hala gəlir. 

Aparılmış tədqiqat işində istismar olunmuş aşağı sıxlıqlı polietilenin 
(ASPE) fiziki-kimyəvi, fiziki-mexaniki və reoloji xassələri öyrənilmişdir.  

Belə tullantıların təkrar istifadə olunacaq xammala çevirmək üçün 
modifikasiya oluması əsas prosesdir.  

Mineral doldurucu (balıqqulağı,  seolit) ilə modifikasiya olunmuş istismar 
edilmiş ASPE-də lazımi kompleks xassələri əldə etmək mümkün olmamışdır, 
belə ki, davamlılıq, termiki stabillik göstəriciləri yaxşılaşsa da, elastiklik, 
effektiv özlülük, ərintinin axma göstəricisi pisləşir.  

Müəyyən olunmuşdur ki, istismarda olmuş ASPE-nin təkrar 87mail 
prosesində quruluş və xassələrinin modifikasiyası – yalnız mineral doldurucu 
hissəciklərinin isladılması və onların polimer kütləsi ilə dispers qarışması 
funksional oliqomerdən – modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid 
oliqomerndən-əlaqələndiricinin istifadəsi ilə  mümkündür. 

Göstərilmişdir ki, qarışıqların polimer-oliqomer və doldurucu-polimer 
faza ayrılma sərhəddində modifikasiyaedici, dispersləyici və əlaqələndirici 
polimerin istismardan çıxmış ASPE-nin quruluşunda əmələ gəlmiş karbonil, 
hidroksil və s. funksional qruplarla kimyəvi əlaqəsi və doldurucu hissəcikləri 
üzərində adsorbsiyası nəticəsində istismar çıxmış ASPE-nin kompleks 
xassələrinin yaxşılaşdırılması mümkündür. 

Alınmış nəticələrin analizi göstərmişdir ki, yalnız mineral doldurucu və 
doldurucu hissəciklərini yüksək islatma xassəsinə malik disperləşdirici polimer 
və oliqomer əlavələrin və  funksional əlaqələndiricilərin qarışığından istifadə 
edildikdə mineral doldurucuların istismardan çıxmış kövrək ASPE-lə qarışması 
yaxşılaşır, istismar nəticəsində itirilmiş texnoloji və kompleks fiziki-mexaniki 
xassələrin, o cümlədən, davamlılıq göstəricilərinin  bərpası əldə edilir. 

Alınmış nəticələr əsasında istismardan çıxmış modifikasiya edilmiş 
ASPE əsasında kompozisiyaların termoplastların ənənəvi emal üsulları ilə 
emalı və təkrar xammaldan lazımi xassələrə malik materialların və məmu-
latların alınması mümkündür. 
Ədəbiyyat 
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The population on the planet is steadily rising. Our planet uses resources 
very well. This creates global problems. The population of the planet will 
reach 9 billion by 2050. Food issue comes to the fore. The solution of the 
problem of food is not only about productivity increase and land use, but also 
artificial food. This artificial food consists of genetically modified organisms. 
Humans have been genetically modifing plants and animals for thousands of 
years. When genes mutate, plants produce different proteins and so have 
different traits. Genetic modification is used for upgrading a specific trait, for 
which a specific protein is required.GMO is a result of a laboratory process 
in which DNA is genetically derived and that it binds to genes of the plant or 
animal that is artificially inaccessible. DNA is a code containing only four 
letters, and genes are simply lots of these letters in a sequence.The foreign 
genes come from bacteria, viruses, insects, animals and even humans. 
GMOs are also known as "transgenic" organisms. Today 18 million farmers 
in 28 countries are growing genetically modified crops on 448 million acres, 
12 percent of the world's farmland. Most of our livestock are fed genetically 
modified corn and soybeans, and most of our prepared foods contain GM 
ingredients. Today nearly all of our beer, wine, cheese and yogurt are made 
with GM yeast and culture. Observers suppose that GMO is dangerous for 
the future of humanity. Some people still won't believe modified products are 
safe, and that's fine, stores label food for them "organic". But some people 
are demanding things they don't want want to buy be labelled, which may, 
quite quickly, become problematic. In the future genetic technologies have 
the potential to revolutionise our lives, and understanding the complexity of 
DNA will likely be amongst our greatest technological achievement thus 
far.GMO Prevention includes:People who want to believe there is something 
sinister or unhealthy about GM plants should either buy food that is labeled 
non-GM or pay more for so-called "organic" food. 
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TƏBİİ NEFT TURŞULARI ƏSASINDA SİNTEZ OLUNMUŞ 
KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TUYA TOXUMLARI ÜZƏRİNDƏ 

STİMULLAŞDIRICI TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

Rəna Əsədova 
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

r.asadova88@mail.ru 

Elmi rəhbər: İ.T.İsmayılov ,F.T.Əlizaqdə 

Dünyada iqlim dəyişməsi bitkilərin məhsuldarlığının azalmasına səbəb 
olur. Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, iqlim 
şəraitinin son on ildə dəyişilməsi gedir (orta temperatur yüksəlir) [1]. 

Bugünki gündə bitki istehsalının mühüm vəzifəsi – dəyişən ekoloji 
mühitin tələblərini nəzərə alaraq bitkinin məhsuldarlığını artırmaq, eyni 
zamanda keyfiyyətli məhsullar yetişdirməkdir. Buna görə də təbii və sintetik 
boy tənzimləyicilərdən bitkiçilikdə istifadə olunması zəruridir [2]. 

İnstitutumuzda neft turşuları əsasında bitki boy maddələrinin alınması 
istiqamətində bir çox müvəffəqiyyətli işlər görülmüşdür. Belə ki, müəyyən 
fraksiyalı təbii neft turşuları əsasında sintez edilən natrium, kalium və 
ammonium duzlarının bitkilər üzərində laborator sınaqları onların stimullaş-
dırıcı qabiliyyəti olduğunu aşkara çıxarmış və aparılan çöl sınaqlarından 
alınan ilkin nəticələr bu maddələrin kənd təssərüfatında tətbiqinin böyük 
perspektiv olduğunu göstərmişdir. 

Hazırda bu işlər bizim tərəfimizdən davam etdirilmiş, bitkilər üçün stimul-
laşdırıcı təsirini arışdırmaq məqsədi ilə  neft turşularının aminlərlə kompleks 
birləşmələri sintez edilmiş və laboratoriya şəraitində Tuya bitkisinin toxumları 
üzərində ilkin sınaqlar aparılmışdır.  

TNT-nin kompleks birləşmələrinin sintezi aşağıdakı reaksiyalar üzrə 
gedir. 

 
R- təbii neft turşusunun I fraksiyası (qaynama temperaturu 80-180/3,99 

10-4MPa) 
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Sintez etdiyimiz komplekslərin İQ spektrləri Almaniyanın BRUKER fir-
masının ALPHA İQ - Furye spektrofotometrində çəkilərək quruluşları öyrənil-
mişdir.  

Təcrübələr otaq temperaturunda (19-20°C) laboratoriya şəraitində 
aparılıb. Əvvəlcə bu komplekslərin 0,001 və 0,0001%-li suda məhlulları 
hazırlanmış, Petri çaşkasında Tuya toxumları bu məhlullarda müxtəlif 
vaxtlarda 1, 3 və 5 gün isladılaraq sonrakı inkişafına nəzarət olunmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, Tuya bitkisinin TNT-in izobutilamin kompleks 
birləşməsinin məhlulunda 24 saat müddətində saxlanılan toxumlarının 
cücərtilərinin sayı və inkişafı 3 və 5 gün məhlullarda saxlanılan toxumlardan 
daha yaxşı nəticə göstərmişdir.  
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The fact that polymer-metal complexes are a special class of polymer 
compounds presents new challenges for researchers: the description of the 
molecular characteristics of these new polymer compounds, such as 
molecular weight, particle size, compositional heterogeneity, etc. as a 
function of the content of metal ions in a polymer – metal complex particle. 

In this regard, the present paper is devoted to the study of the 
characteristics of quaternized, cross-linked polymer particles — metal 
complexes formed as a result of the cooperative binding of nickel and 
manganese metal ions with poly-4-vinylpyridine chains [1-3]. 
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The high physical-chemical properties of quaternized polymers give an 
opportunity to immobilize them with transition metal ions such as Cu, Co, Ni, 
Mn, Zr and Ti. Further, these show that metal-complexes can be used as 
high activity and durable sorbents and catalysts. Specially, if metal particles 
coordinated to polymer ligands are nanosized which are giving an 
opportunity to carry out catalytic reactions such as oxidation, hydrogenation 
and alkylation on moderate condition. In that point of view, poly(4-
vinylpyridine) containing Mn0 nanoparticles are actual. In present work, 
quaternization of poly(4-vinylpyridine) (molecular weight 360 kDa) with 
benzyl chloride on ethanol-water medium have carried out and stable 
complex of MnCl2 with product were obtained.  

After cleaning and drying processes reduction of Mn(II) with NaBH4  ions 
in nitrogen atmosphere for 4-5 hours were performed. Mn0 nanoparticles 
which was stabilized by quaternized poly(4-vinylpyridine), as well as, the 
structure of previous materials, character of chemical bonds in coordination, 
chrystallinity of samples were studied by IR, X-RAY, TGA. Character 
vibration bands of Nitrogen atoms in the pyridine cycle in the samples which 
was obtained during the reaction were monitored by IR spectroscopy. It was 
shown that nitrogen atom of free pyridine groups have characteric valent 
vibration at 1600 sm-1. After quaternization analytical lines belonging to 

pyridine groups had chemical shifts at 1637 sm-1 which is not shown in IR 
spectroscopy of poly (4-vinylpyridine). It was identified that, the 
quaternization, also the chrystalline degree of metal complex and 
nanocomposit samples were increased, which is initially linked with the 
formation of the metal ions and followed by the metal nanoparticles in 
polymer phase. Formation of Mn0 nanoparticles lower than 50nm samples, 
show the durability of sample to temperature in contrast to free polymer. 
Nanocomplex that obtained by quaternization of poly(4-vinylpyridine) with 
manganese salts have tested as effective catalysts to oxidation of C6-C8 n-
alkanes. It has shown that reactions which carried out by that catalyst have 
shown activity, selectivity and stability. 
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Polyoxometalates (POMs) are a distinct class of inorganic compounds 
with interesting structural versatility and unique redox properties, which have 
been employed in the areas of catalysis, medicine as well as a variety of 
functional materials. 

To study the structure of the samples of polyoxo- and peroxometallates 
of phospohotungsten and molybdenum- ХPO4MеO(O2)24, (where Х= Gd, 
Nd, La, Ме= Mo,W) FTIR, EPR, and TGA methods of analysis have been 
used. 

For a more detailed investigation of the structures of the catalysts 
synthesized by us, the IR spectra of their surfaces were pulled off under a 
microscope. On the image of the sample surface (fig.1), 6 points were 
selected and their IR spectra were taken off. 

 
Fig1. IR spectras of the peroxomolybdate containing Gd 

An analysis of the IR spectrum of point 1 showed that the spectrum 
contains absorption bands at 829.868 cm-1, related to stretching vibrations of 
the O-Mo-O-Gd bond. The absorption band at 922 cm-1 is characteristic of 
the O-Mo-O bond. And also in the spectrum there are absorption bands at 
1647 and 3303, 3597 cm-1, respectively, related to the deformation and 
stretching vibrations of the O-H bond. In addition, the spectrum contains an 
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absorption band at 986 sm-1, which is characteristic of the -O-O bond. The 
absorption band at 690 cm-1, characteristic for the Mo-O-O bond. The 
spectrum contains absorption bands at 1042, 1089 cm-1, which are related 
to P-O bonds. Comparing the IR spectra of points 1 and 2, 3, 4, 5 we can 
conclude that they are almost identical and the surface of catalyst is 
homogeneous. 

Thermograms of complexes are characterized by an endothermic effect 
associated with the lost of water and by an exothermic effect associated with 
the decomposition of peroxo compounds and release of oxygen (140 °C). 
This proves the assumption that water enters the inside sphere and dimer 
(or tetramer) forms of peroxotungstate (peroxomolybdate) complexes  
containing gadolinium, neodymium and lantan are formed. The results of 
TGA are in good agreement the results of Ft-IR spectroscopy about the 
hydrophobic nature of the catalyst. 

Studies of the catalytic activity of the complexes was performed both in 
oxidation and condensation reactions The highest yields of the reaction 
products obtained in the presence of polyoxo- and peroxometalates 
complexes containing a cation of gadolinium. 
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Phytopathogen viruses that infect Solanaceous plants are responsible 
for reduction in both the yield and the quality of crops all over the world and 
they also cause great economical loses in agriculture. However, interest in 
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plant viruses extends beyond their ability to damage crops. Therefore, the 
purpose of the research was to investigate the occurrence, frequency and 
distribution of the Cucumoviruses-Cucumber mosaic virus (CMV) in tomato 
(Solanum lycopersicum L.) growing areas of Azerbaijan using the serological 
and molecular methods. During growing season, surveys and 
phytopathological examinations were conducted in the important areas 
known for vegetable production in Azerbaijan. A total 75 suspicious tomato 
samples of various cultivars and some other non-cultivated host plants 
exhibiting symptoms of leaf curl, dwarfing, leaf narrowing, necrosis, mosaics 
or yellowing with reduced fruit yield and quality were collected from three 
regions of Azerbaijan. Depending on virus symptoms, collected tomato 
samples were first screened against the virus serologically (rapid one-step 
assay AgriStrip, DAS-ELISA) and then were tested molecularly (RT-PCR, 
PCR) to detect the presence of the CMV infecting these crops. According to 
the results of serological tests, 53 samples (71%) positively reacted with the 
virus antibodies. CMV was confirmed by reverse - polymerase chain reaction 
(RT-PCR) and polymerase chain reaction (PCR). ELISA-tested positive 
tomato plants samples were identified using the specific primer pairs. The 
RT-PCR and PCR tests resulted in the amplification of the expected 500 bp 
fragments. Obtained results confirmed the presence of CMV in tomato 
samples. To confirm the presence of CMV infection, the amplified fragments 
were sent for direct sequencing to Genoscreen. The obtained results report 
the natural prevalence of Cucumber mosaic virus in Azerbaijan, which can 
provide important basic information useful for virus control  strategies for 
tomato growing in our country.  
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Polipropilen, polistirol, polivinilxlorid və bir cox başqa polimerlərdən avto-
mobil, maşınqayırma, elektrotexnika, tikinti sənayesində, həmçinin məişətdə 
geniş istifadə edilir. Bu polimerlər əsasında alınan kompozisiya materialları 
yüksək istilik, səs izolyasiya xüsusiyyətlərinə, ekoloji təhlükəsizliyinə və s. 
göstəricilərinə  görə insan həyatının müxtəlif sahələrində geniş rol oynayır. 
Hal-hazırda, polimer əsasında alınan məmulatları əvəz edə biləcək analoqlar 
tapmaq  qeyri-mümkündür. Lakin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, polimer 
istehsalı inkişaf etdikcə külli miqdarda sənaye və məişət tullantıları əmələ 
gəlir, beləliklə də ətraf mühiti çirkləndirir. Bərk polimer tullantılarının aşağıda 
göstərilən kimi utilizasiya etmək mümkündür: basdırılma, yandırılma və 
təkrar emal. Lakin, tullantıların basdırılması problemi həll etmir. Tullantının 
yandırılması da zərərli komponentləri  tam zərərsizləşdirməyə imkan vermir. 
İqtisadi cəhətdən bu daha bahalıdır. 1 ton tullantının yandırılması zamanı 
təxminən 5000 m3 zərərli qazlar yaranır, hansı ki, 10 illərlə özünün dayanıq-
lığını saxlamaqla zəhərlənmə  zonaları yaradır. Polimer materialların təkrar 
emalı ekologiyanın qorunması üçün vacib məsələlərdən biridir. Polimerləri 
təkrar emal edərək, təbiətin ekoloji təmizliyini qoruyub saxlamaq, həm də 
mənfəət əldə etmək  olar.  

Hal-hazırda kimya sənayesinin qarşısındakı ən mühüm məsələlərdən 
biri də yeni polimer materiallarını hazırlamaq və müxtəlif sahələrdə tətbiq 
etməkdir. Buna görə də polimer tullantılarının təkrar emal zamanı modifika-
siyası və onların əsasında müxtəlif, yeni xassəli kompozisiyaların alınması 
vacibdir [1-3]. Sənaye və məişət tullantılarından, yəni iqtisadi cəhətdən ucuz 
xammaldan istifadə edərək yüksək keyfiyyətli polimer birləşmələri almaq 
mümkündür. 

Bu məqsədlə biz polistirol tullantılarını modifikasiya edərək və müxtəlif 
doldurucularla dolduraraq yeni tərkibli polimer kompozisiyaların alınmasını 
nəzərdə tutmuşuq.  Polistirol tullantıları əvvəlcədən seçilib, çeşidlənib, təmiz-
lənib, doğranılıb, xırdalanmışdır. Polimer nümunələrin həllolma qabilliyyəti, 
müxtəlif mühitlərdə şişmə dərəcəsi, molekul kütləsi təyin edilmiş və gös-
tərilmişdir ki, polistirol tullantılarının göstəriciləri, kütlədə alınan polistirolun 
göstəricilərindən fərqlənir. 
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İstismardan çıxmış polistirolu müxtəlif tərkibə malik üzvi və qeyri-üzvi 
doldurucularla modifikasiya edərək doldurulmuş sistemlər alınmışdır və on-
ların xassələri təhlil edilmişdir. Doldurucu kimi sənaye və məişət tullan-
tılarından istifadə olunmuşdur. Doldurucular polimer materiallarının maya 
dəyərini aşağı salmaq və xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün əlavə edilən mad-
dələr kimi tanınır. Bu maddələr müxtəlif forma və ölçüdə ola bilər. Uyğun 
şəkildə seçilmiş doldurucu sadəcə iqtisadi cəhətdən deyil, eyni zamanda 
emal və fiziki-mexaniki xassələri də yaxşılaşdıra bilər. Doldurucu maddələr 
öz təbii xassələrini saxlamaqlarına baxmayaraq, molekul kütləsindən, emal 
prosesindən, kompozisiyanın tərkibindəki digər qatqı maddələrindən asılı 
olaraq, çox vacib fərqliliklər göstərə bilirlər. Buna görə əsas tələblər müəyyən 
edildikdən sonra, doldurucunun növü müəyyən edilməlidir. 

Təqdim olunan işdə aşağıda adları çəkilən sənaye və məişət tullantıları 
olan dolduruculardan istifadə edilmişdir: qırmızı şlam, sümük ovuntusu, 
portağal qabıqları. 

Qırmızı şlam. Gəncə şəhərində yerləşən “Azəralüminium” MMC-nin  
boksit filizindən alüminium-oksid istehsalının tullantısı olan qırmızı şlamın 
tərkibi, %: - 82;  – 10;  – 5,4;  – 0,30; 	– 0,30 və s. 

Qırmızı şlamın əsas göstəriciləri: 

pH (suspenziya).... .................................... 
7 

Sıxlıq, kq/m3............................................... 3960 
Xüsusi səth, m2/q ......................................  32 
Hissəciklərin ölçüləri, mkm ........................ 3-12 
Hissəciklərin forması ................................. yumru 

Sümük ovuntusu. Tərkibində üzvi maddə kimi I növ kollagen, qeyri üzvi 
maddə kimi hidroksiapatitdən (Ca10(PO4)6(OH)2) ibarət olan sümükdən istifa-
də olunmuşdur. Əldə edilmiş sümük nümunələri təmizlənmiş, xırdalanmış, 
laboratoriya dəyirmanında üyüdülmüş və ələkdən (d=0,08mm) keçirilmişdir. 

Portağal qabığı. Zülallar, karbohidrogenlər,efir уağlar və liflərlə zəngin 
olan portağal qabığı yeyinti sənayesinin tullantısıdır. Portağal qabıqları 
yuyulub-təmizləndikdən sonra sabit çəkiyə qədər qurudulub laboratoriya 
dəyirmanında üyüdülmüşdür. O, kulinariyada geniş istifadə olunur. 

Polistirol tullantısının doldurucularla mexano-kimyəvi modifika-siyası 
müxtəlif temperatur, təzyiq və zamanda aparılmış və nəticədə modifikasiya 
prosesinin optimal rejimi müəyyən edilmişdir. Müxtəlif kimyəvi təbiətli poli-
merlərin bərk fazada termomexaniki emalının xüsusiyyətlərini nərərə alaraq, 
kapilyar viskozimetrində yerdəyişmə sürətinin və yerdəyişmə gərginliyinin 
fərqli qiymətlərində üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə doldurulmuş polimer qarı-
şıqları alınmışdır. Polistirol tullantıları müxtəlif dirspers ölçülü portağal qabığı, 
sümük tozu və qırmızı şlam ilə  98:2, 96:4 və 94:6 nisbətlərində qarışdırıl-
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mışdır. Mexano-kimyəvi üsulla alınan polimer qarışıqların reoloji xassələri 
öyrənilmişdir. Reoloji xassələr İİRT-1 cihazında kapilyar viskozimetriya üsulu 
ilə 150-1700C temperatur intervalında geniş yerdəyişmə gərginliyi diapazo-
nunda və yerdəyişmə sürətində öyrənilmişdir. Bundan başqa bütün alınmış 
polimer qarışıqların, polimerlərin əsas texnoloji xassələrindən biri olan, ərin-
tinin axma göstəricisi təyin edilmişdir [4].  

Alınan sistemlərin mexaniki davamlılığı aşağı, kövrəkliyi yüksək olduğu 
üçün bu sistemlər elastomerlərlə modifikasiya olunmuşdur. 

Ədəbiyyat 
1. https://az.trend.az/business/economy/1863100.html 
2. https://greenologia.ru/othody/utilizaciya-pishhevyx-otxodov.html 
3. https://greenologia.ru/othody/biologicheskie 
4. Амиров Ф.А., Алиева Г.А., Абдуллаева И.Г.  Синтез и свойства высокомолекулярных 

соединений. Лабораторный практикум. Баку 2019, 157с. 
 
 
 
 

DİETOKSİKARBONİL ƏVƏZLİ TSİKLOHEKSANONLARIN 
TİOSEMİKARBAZİD VƏ MALONONİTRİL İLƏ YENİ 

ÜÇKOMPONENTLİ KONDENSLƏŞMƏ REAKSİYASI 

Nərmin Cabbarlı 
Bakı Dövlət Universiteti 
nermin.cabbarli@list.ru 

Elmi Rəhbər: Arif İsmiyev 

2-Ar-4-metil-4-hidroksi-6-oksotsikloheksan-1,3-di-karboksilatların ( β-
ketollar) aromatik aldehidlər və asetosirkə efiri əsasında asan sintezi, 
onların mole-kulunda  karbonil və etoksikarbonil qruplarının əlverişli qarşılıqlı 
vəziyyəti  qeyd edilən birləşmələri  bir çox kondensləşmə, heterotsiklləşmə 
və spirotsiklləşmə reaksiyalarının səmərəli sintonu kimi tanıtmışdır [1]. Lakin, 
əksər hallarda bu reaksiyalar iki komponentin iştirakı ilə aparılmışdır, β-
ketolların üç- və çoxkomponentli qarşılıqlı təsirləri indiyədək ədəbiyyatda 
öyrənilməmişdir.  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, biz ilk dəfə (1,2) β-ketollarının tiosemi-
karbazid (3) və malononitrillə (4) üçkomponentli kondensləşmə reaksiyasını 
tədqiq etmişik. Reaksiya qaynar etanolda, trietilaminin katalitk miqdarının 
iştirakında aparılmışdır. Sintez edilən (5,6) birləşmələrinin çıxımı 37-42% 
təşkil etmişdir. Reagentlər reaksiya sisteminə eyni zamanda deyil, müəyyən 
ardıcıllıqla verilmişdir: əvvəlcə qaynar etanolda (1,2) ketolları və tiosemi-
karbazid (3) həll edilir, 10 dədiqə sonra malononitril və 1 damcı trietilamin 
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əlavə edilir. Reaksiya məhsulları 48 saat müddətində otaq temperaturunda 
saxlanıldıqda etanoldan tədricən çökür. Reaksiya gedişini əks etdirən sxem 
aşağıda verilir: 

 

Reaksiyanın aproton həlledici olan benzolda, dioksanda aparılması za-
manı qətranlaşma baş verdiyindən son məhsulları ayırmaq mümkün olmur. 

Sintez edilmiş (5,6) birləşmələrinin quruluşu İQ-, NMR 1H və 13C-spek-
troskopiyası, (5) birləşməsinin etanolla solvat kristallik quruluşu isə əlavə 
olaraq rentgen quruluş analizi üsulu (RQA)  ilə tam təsdiq edilmişdir: 

 
Şəkil 1. (5) Birləşməsinin molekulyar quruluşu 

Məhsullarının quruluşu əsasında reaksiyanın mərhələli kaskad 
heterotsiklləşmə kimi getdiyini ehtimal etmək olar: 
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Sintez edilmiş birləşmələrin bioloji fəallığının sı-naqları disk-diffuziya və 
seriyalarla durulaşdırma üsulları ilə aparılmışdır. Nəticədə müəyyən edil-
mişdir ki, sınaq nümunələri Staphylicoccus aureus, Esherichia coli, Pseu-
domonas aeruqinoza və Candida albicans kimi mikro-orqanizmlərə qarşı 
qüvvətli antimikrob xassəsi göstərir.  

Ədəbiyyat: 

1. Исмиев А.И., Магеррамов А.М., Сукач В.А., Вовк М.В. Синтез и реакции диацетил 
(диалкоксикар-бонил)замещенных гидроксициклогексанонов// Жур-нал 
органической и фармацептической химии, 2016, т.14, №4 (56), с.16-32 
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xalisamammadova@gmail.com 

Elmi Rəhbər: Arif İsmiyev 

Dietoksikarbonil əvəzli tsikloheksanonların azotlu nukleofil reagentlərlə 
qarşılıqlı təsiri  tədqiqatçıların xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdəndir. Qeyd 
edilən  reaksiyalar stereo-, regio- və xemoseçicilik məsələlərinin, sintez 
edilən birləşmələrin stereokimyasının, əhəmiyyətli xassə-lərinin  və s. tədqiqi 
baxımından  xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [1,2] Əldə edilən diqqətə layiq  nəti-
cələrə baxmayaraq bu kimyada az öyrənilmiş və ya ümumiyyətlə öyrənil*-
məmiş məsələlər mövcuddur və hazırki tədqiqat yerinə yetirildikdə  ilk növ-
bədə göstərilən cəhət nəzərə alınmışdır. 
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Biz dietoksikarbonil əvəzli tsikloheksanonların (1,2) hidroksilaminlə 
reaksiyasının hansı şərtlər daxilində  kondensləşmə və ya heterotsiklləşmə 
istiqamətləri üzrə reallaşdığını müəyyən etmək məqsədi ilə, ilk öncə otaq 
temperaturunda KOH ilə neytrallaşdırılmış hidroksilaminin sulu məhlulu ilə  
(1,2) birləşmələrinə təsir etmişik. Reaksi-ya nəticəsi əsasında müəyyən 
edilmişdir ki,   məhsullar kimi müvafiq (4,5) ketoksimlər alınır: 

 
Eyni reagentlərin etanol mühitində, 60 °C tempera-turda, əsas 

kimi KHCO3 ikiqat mol miqdarının iştirakında aparılan reaksiyasının 
69-72% çıxımla etil-4-aril-6-hid-roksi-6-metil-3-okso-3,3a,4,5,6,7-
heksahidrobenzo [c] izoksazol-5-karboksilatların (6,7) alınması ilə 
nəticələndiyi müəyyən olunmuşdur: 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu reaksiyanın eyni şəraitdə KOH əsasının  işti-
rakında aparılması reaksiya məhsulunun qətranlaşması ilə nəticələnir. 
K2CO3, CH3COONa kimi əsaslar iştirakında isə (6,7) birləşmələrinin çıxımı 
isə 35-47%-dən artıq olmur. 

Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki,  əsasi komponent 
hidroksilaminin netrallaşmasına yetəcək miqdarda götürüldükdə alitsikl kar-
bonili ilə kondensləşmədən (4,5) ketoksimləri alınır. Əsasi komponent ikiqat 
mol miqdarında götürüldükdə isə çox guman ki, neytrallaşma ilə yanaşı  
ketoksim hidroksilindən anion alınır, sonuncu etoksikarbonil qrupuna həmlə 
edərək heterotsiklik (6,7) məhsullarını əmələ gətirir. 

Sintez edilmiş (4-7) birləşmələrinin quruluşu İQ-, NMR 1H və 13C-
spektroskopiyası, (6) birləşməsinin kristallik quruluşu isə əlavə olaraq rentgen 
quruluş analizi üsulu (RQA)  ilə tam təsdiq edilmişdir (şəkil 1) 
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Şəkil 1. (6) Birləşməsinin molekulyar quruluşu 

Sintez edilmiş birləşmələrin bioloji fəallığının sı-naqları disk-diffuziya və 
seriyalarla durulaşdırma üsulları ilə aparılmışdır. Nəticədə müəyyən edilmiş-
dir ki, sınaq nümunələri Staphylicoccus aureus, Esherichia coli, Pseu-
domonas aeruqinoza və Candida albicans kimi mikro-orqanizmlərə qarşı 
qüvvətli antimikrob xassəsi göstərir.  

Ədəbiyyat 
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Microorganisms are the oldest form of life on Earth, they have existed 
for billions of years and successfully adapted to the ever-changing 
environment. Microbes live everywhere, in the soil, in air, in boiling hot 
springs and on frozen snowfields, inside roots, in animals, plants and even 
us. The microorganisms’ diversity is as vast as it is unknown. It is estimated 
that less than one percent of the greatest diversity of microorganisms have 
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been currently identified. Just imagine, all known microbial biomolecules, 
useful to humans as medicines, biofuels and etc. were produced only by 1% 
of identified microbial species. Considering the critical importance of 
developing new biomolecules which can be applied as novel entities in the 
fields of chemotherapeutics and biofuels, we are interested in identifying 
novel, previously uncultured bacterial species. The initial goal of our study 
was to establish a library of microorganisms with wide diversity of species. 
Here, by plating 30 oil contaminated soil samples, collected from different 
areas of Azerbaijan, onto plates with different nutrients a library of 580 
bacterial species has been created. Once created, the library can be 
screened for antimicrobial activity as well as for other valuable compounds. 
The development of novel antimicrobial compounds involves the screening 
of the established bacterial library against pathogenic Gram Positive 
(Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis) and Gram Negative 
(reference and permeable outer membrane mutant strains of Escherichia 
coli) indicator organisms, which has been completed by spotting of 
suspension from unknown isolates onto an agar plate of confluent indicator 
organisms. Plates were incubated at 37°C overnight. Positives are identified 
by the presence of an inhibition halo around the place the suspension of 
unknown isolate has been spotted. After initial screening 40 isolates have 
demonstrated antimicrobial activity against at least one indicator organism 
and were identified as “isolates of interest” for their activity. The further efforts 
for novel antimicrobial compounds were then focused on testing the “active” 
isolates for an inhibitory activity in cell-free supernatant to observe if bacteria 
secretes compound into the cell culture supernatant. All 40 “isolates of 
interest” were inoculated and grown overnight at 32°C at 180RPM. Then 
bacteria-free culture supernatants were clarified by centrifugation at 10,000g 
for 15 min at 4°C. Both culture and supernatant of “active” isolates were 
spotted onto an agar plate of confluent indicator organism, against which 
isolate was active. Plates were incubated at 37°C and zone of inhibition was 
measured. After supernatant screening, 14 isolates showed an inhibitory 
activity in cell-free culture supernatant and the identities of these isolates 
have been categorized by 16S rRNA gene sequencing. Based on novelty of 
isolates, as determined by 16S rRNA gene sequencing, and the broad range 
of antimicrobial activity, AZ-130 strain, that produces AZ130 antimicrobial 
compound, was chosen for the further characterization including the 
isolation, purification and identification of potentially novel AZ130 
biomolecule. 

This work was completed in the Fraunhofer USA Center for Molecular 
Biotechnology. 
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ОПТИЧЕСКИЕ и ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТЫЕ СВОЙСТВА  
АМОРФНОГО As2S3 

Гульнар Фатуллаева 
НАНА Институт Катализа и Неорганической Химии 

gulnarfatullayeva@gmail.com 

Научный руководитель: Ихтияр Бахтиярлы 

Методами оптического поглощения, спектроскопической  эллиписо-
метрии  и спектров фотолюминесценции ФЛ при возбуждении лазера-
ми, как с энергией больше края поглощения Е0, так и меньше иссле-
дованы оптические свойства аморфного (а)- As2S3. При энергиях ћω≤Е0 
спектры ФЛ наиболее информативны для исследования дефектных 
состояний в запрещенной зоне. Исследованы спектры ФЛ а- As2S3 леги-
рованных La2O3  Er2O3. Установлено, что легированные а- As2S3 могут 
быть использованы в оптической связи в ИК диапазоне спектра. Край 
Тауц а в а- соответствует непрямому переходу кристаллического As2S3, 
который расположен при Еg≈2.3-2.4эВ. Поэтому коэффициент погло-
щения вблизи края α в кристаллическом As2S3 имеет очень малые 
значения  α≈2-3см-1[1], тогда как в аморфном он достигает величины  
α≈100-200см-1, благодаря тому, что волновой вектор k≈0 для расширен-
ных зонных состояний, так как они являются локализованными, 
благодаря оборванным связям. В области прямого края кристалличес-
кого As2S3, при ћω≈2.7эВ, где α>106  cм-1 аморфные образцы имеют 
настолько большие значения КП α, что свет поглощается в них пол-
ностью. Однако, эллипсометрические исследования по отражению в а-
As2S3, впервые проведенные в данной работе в аморфных полупровод-
никах, в глубине межзонного поглощения, показало возможность иссле-
дования межзонных переходов методом эллипсометрии в а- As2S3. 
Действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости 
ε1(ћω) и ε2(ћω) вблизи ћω≈2.7эВ согласно модели Лоренца проявляет 
четко выраженные аномалии. ε2(ћω) имеет широкий максимум при 4-
6эВ, где расположены 2- межзонных перехода в кристаллическом As2S3 
[2]. Экспериментально установлено, что в а- As2S3 в отличии от крис-
талла уровень Ферми, расположенный в середине запрещенной зоны 
не виртуальный и пуст, а реален и имеет ширину, которая обусловлена 
степенью аморфности образца. Спектры ФЛ  La как в  La2O3, так и в ле-
гированных образцах As2S3:La2O3(5%), более чем на-2-3 порядка силь-
нее, чем в соответствующих образцах, легированных с Er. Однако, в 
образцах одновременно, легированных  La,и Er, картина ФЛ обратная. 
Это позволяет сделать вывод о том, что происходит поперечная релак-
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сация [3] из возбужденных состояний La→Er. Обнаруженный эффект 
может быть использован в средствах оптической связи в ИК диапазоне, 
т.к. аморфный  As2S3 легко поддается вытягиванию из него тонких во-
локон [4] при температурах близких к плавлению, которое происходит 
при сравнительно низких температурах. 
Литература: 
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Нами установлено, что взаимодействие  диэтил-2-арил-6-гидрокси-
6-метил-4-оксо-циклогексан-1,3-дикарбоксилатов с гидразоном изатина 
[1]  приводит к диэтил-3-гидрокси-3-метил-5-(2-(2-оксоиндолин-3-
илиден)гидразинил)-1,2,3,4-тетрагидро-[4`-R-1,1`-би-фенил]-2,6-ди-
карбоксилатам (I ,II) (выходы 83-87 %) 

 
Также изучены реакции гидразона  с диэтил- 5-метил-3-оксо-1,2,3,6-

тетрагидро-[4`-R-1,1`-дифенил]-2,6-дикарбоксилатами. Эти соединения 
содержат α, β -непредельный кетонный фрагмент, по С=С связи кото-
рого возможно нуклеофильное присоединение аминов. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

105 

 
Установлено, что первичная аминная группа гидразона  взаимо-

действует  с кетонной группой  алицикла  c образованием соответству-
ющего енамина. Следовательно,  аза-Михаэлевское присоединение по 
кратной С=С связи не происходит. Продукты  реакций  диэтил-3-метил-
5-(2-(2-оксоиндолин-3-илиден) гидрази-нил)-1,2-дигидро[4`-R-1,1`-
дифенил]-2, 6-дикарбоксилаты (III, IV)  выделены  c выходами  69-72 %.  
Нами установлено, что скорость взаимодействия  гидразона изатина 
при использовании каталитических количеств соляной кислоты возрас-
тает. Структура синтезированных соединений (III-IV) доказана с по-
мощью ИК-, ЯМР-спектроскопии. 

Литература: 

1. Исмиев А. И., Кадырова Н.А., Магеррамов А. М. Гидразон изатина в реакциях с 
диэтилциклогексанон и циклогексенон дикарбоксилатами. //Вестник Бакинского 
Университета. Серия естественных наук. 2014, №4, с. 21-25. 
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Introduction 
Every year approximately 300 million tons of plastic is produced all 

around the world whose 8 million ends up in the oceans damaging the water 
sources and posing threat to the life of the marine ecosystem. Besides the 
increasing composition of these polymers in the soil, their existence in food 
products, even in freshwater resources in micro sizes can be held 
responsible for the occurrence of new types of diseases among both humans 
and animals. Since the biodegradation of plastic has its long-term difficulties 
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that still challenge the scientists and engineers, various approaches to 
recycling or reusing of these products are proposed to deal with the 
worsening situation. In this thesis, reuse of some polymers, such as PVC 
(polyvinyl chloride), HDPE (high dense poly-ethylene) and also LDPE (low-
density polyethylene) which was especially investigated in laboratory 
conditions, and their integration with bitumen in order to create more 
resistant, dense, stable and flexible pavement structures. 

Advantages 
Results of the several experiments displayed that adding polymers to the 

asphalt mixture, in the example of polyethylene plastic bags, some 
characteristics of the structure can be enhanced including its binding properties, 
durability, resistance against the water and high temperature. Generally, there 
are three main types of polymers that plastic bags consist of: PE (polyethylene), 
PP (polypropylene) and PS (polystyrene) [2]. As a substitute for a certain extent 
of bitumen in the asphalt mixture, these compounds are blended into small parts 
and melted to combine with other main components. Bitumen - the major 
material of the asphalt is a product from the distillation of crude oil, which is 
distinguished by its black, gluey composition. From the experimental values, 
we can assume that around 30 % replacement of bitumen with plastic wastes 
mainly with LDPE reduces the mixture density by 16 % while demonstrating 
an increase in the stability by 250 % [3]. Comparison of modified mixes with 
polymers with unmodified asphalt revealed the great advantage of this 
innovative approach in terms of both environmental and chemical perspective. 
It also increases the life span of the road constructions by increasing its 
strength against rutting and temperature cracking. 

 Examining the conditions of main roads in large cities of Azerbaijan, 
new standards for road construction seems a necessity and application of 
plastic mixed bitumen can improve the quality of the road system at the same 
time decreasing the amount of plastic disposal to the nature. 

Conclusion 
This project is aimed to determine adequate ways to transform plastic waste 

into beneficial additive to bitumen production in order to utilize this enhanced 
bitumen in road construction, simultaneously, to achieve a satisfactory 
resolution in terms of decreasing the number of waste plastics in nature 
drastically. Bitumen is mixed with modified plastic waste alters the percentage 
weight to increase by around 5% -15% which in turn has its strong positive 
influence on Marshall stability, strength, bulk density, flow, fatigue life etc. 
features [4]. To conclude, in order to prevent the discussed issue which rises at 
alarming rates, some effective steps should be taken and with the help of the 
data procured, it can be assumed that it would be optimal to take PE and PS in 
their liquefied form because of the adhesive properties that they present. 
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Malein anhidridinin oksidləşdirici fosforxlorlaşması xloroform mühitində 
oksigen iştirakilə aparılmışdır.Bu məqsədlə reaksiya kolbasına 3 qr malein 
anhidridi əlavə edilir.60 ml xloroformda həll edilir.Tam həll olmadığı üçün su 
hamamında isidilir.Daha sonra fosforxlorlaşma reaksiyası aparılır.Bunun 
üçün 15 dəqiqe müddətində oksigen verilir. İlkin tempratur 20 0C olur və 
sonra 3 ml PCl3 əlavə edilir  tempratur 23 0C artır.Her defe müeyyen ml PCl3 

əlave edilir tempratur 300C  çatır 1.5 saat eyni tempraturda qalır sonra isə 
yenidən düşür. Alinan məhlul qovulur ve tempratur 70 0C dək qaldırılır. 

Kolbanın  ağzı açıq vəziyyətdə saxlanıb PCl3 qovulur sonda isə kristallar 
görünməyə başlayır .Kolbada alınan kristalların üzərinə efir elavə edib filtr 
kağızından keçirilir.Filtr kağızından alınan maddə vakuum aparatında 
tempratursuz qurudulur.və həmin maddədən kicik bir miqdar götürülür.Kristal 
almaq üçün sinaq şüşesinə  benzol elavə edilir qızdırılır amma həll olma baş 
vermir.Daha sonra həmin maddədən nümunə götürüb spirt əlavə olunur 
qızdırılır,həll olma baş verir.Sınaq şüşəsi ağzı kağızla örtülüb deşikler açılır 
və stabil vəziyyətdə kristallaşdırılır. 

Ədəbiyyat siyahısı: 

1. ’’Высокомолекулярные соединения’’ под редакцией А.Б.Зезина,М: Юрайт,2016 
2. Ю.Д.Семчиков.’’Высокомолекулярные соединения” М: Академия,2003 
3. В.В.Киреев.”Высокомолекулярные соединения”  М:Юрайт,2013 
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BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKUNUN MODIFIKASIYA OLUNMUŞ 
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Elmi Rəhbər: dos. Mövlayev İbrahim 

Tədqiqat işində əsas məqsəd əldə edilmiş qarışıqlar əsasında kompo-
zisiyaların xassələrini öyrənməkdir. 

Bunun üçün butadien-nitril kauçuku ilə etilen-propilen kauçuku haqqın-
da yəni,onların xassələri haqqında ümumi məlumat verək. 

Butadien-nitril kauçuku(BNK) butadien və akrilnitrilin sopolimerləşmə 
məhsuludur.Sopolimerləşmə prosesi emulsiyada aparılır və komponentlərin 
nisbətini dəyişdirməklə alınan polimerin xassələrini lazimi istiqamətdə dəyiş-
dirmək olar. BNK-nun orta molekula kütləsi geniş molekulyar kütlə paylan-
ması ilə 100-300 mindir.Bu kauçuklar amorf olub,saxlanma və dartılma za-
manı şüşələşir.Tərkibində miqdarı aşağı (17-20%),orta (27-30%),yüksək 
(36-0%), çox yüksək (50%) akril turşusunun nitrili olan polimerlər buraxiliri 
və onlar müvafiq olaraq SKN-18,SKN-26,SKN-40,SKN-50 kimi işarə olunur.  

Texnoloji xassələri.Sopolimerləşmə prosesinin nizamlanmasından 
asılı olaraq müxtəlif plasto-elastiki xassələrə malik: çox bərk - Defoya görə 
bərkliyi 21,5-27,5N və yaxud Muniyə görə qatılığı 120 ş.v.-dən çox; bərk - 
Defoya görə bərkliyi 17,5-21,5N və yaxud Muniyə görə qatılığı 50-70 ş.v. olan 
BNK buraxılır. Buna müvafiq olaraq çox bərk kauçukların işarələrinə T, 
yumşaq kauçuklarm işarələrinə M hərfi əlavə edilir. Kauçukların alınması 
zamanı emulqator kimi alkilsulfonatlardan istifadə edilərsə, onun işarəsinə S 
hərfi əlavə edilir. 

Fiziki xassələri. BNK fiziki xassələri tərkibində olan akril-nitrilin miqda-
rından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır: 

 SKN-18 SKN-26 SKN-40 

Sıxlığı, kq/m3 943 962 986 

Şüşələnmə temperaturu,  -55 -42 -32 

Dielektrik keçiriciliyi 6,4 10,2 12,0 

Xüsusi həcmi elektrik müqaviməti, Omm 6,5108 3107 1107 

Dielektrik itkilərinin bucaq tangensi 0,205 0,310 0,315 

Həllolma parametri,  19 19,4 20,2 
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Etilen-propilen kauçukları-etilenlə propilenin sopolimerləri  alüminiumun 
alkil törəmələri və vanadiumun halogenli törəmələrindən təşkil edilmiş 
kompleks katalizatorlarının iştirakı ilə məhlulda polimerləşmə üsulu ilə alınır.  

Fiziki xassələri. Etilen-propilen kauçuklarının xassələri polimerdə etilen 
və propilenin nisbətindən asılıdır və praktiki olaraq üçüncü monomerin 
polimerdə olmasından asılı deyillər. Buraxılan sənaye kauçuklarının tərkibin-
də 30-40% propilen vardır və onlar tam amorf polimerlərdir, saxlanılma və 
deformasiya zamanı şüşələşirlər. Etilen-propilen kauçuklarınm sıxlığı (850-
879) kq/m3, şüşələşmə temperaturu (-58~68)°C, 20°C xüsusi həcmi elektrik 
müqaviməti - 1014Om.m, dielektrik keçiriciliyi - 2,1-2,2-dir. Kauçuklar aroma-
tik və alifatik karbohidrogenlərdə və həmçinin xloroformda, dördxlorlu kar-
bonda yaxşı həll olurlar. 

Texnoloji xassələri. Etilen-propilen kauçuklarının emalına onların orta 
molekula kütləsindən və molekula-kütlə paylanmasından asılı olan plasto-
elastiki xassələri böyük təsir göstərir. Bu kauçuklar mexaniki və istilik-
oksidləşmə plastikasiyaya davamlıdırlar. Muniyə görə qatılığı 30-70 ş.v. olan 
polimerlər inqredientlərlə adi qarışdırıcı avadanlıqlarda tamamilə kafi qarışır. 
Doymamış kauçuklar doymuş kauçuklarla müqayisədə bir neçə yaxşı 
texnoloji xassələrlə xarakterizə olunur və bu da onlarda bir qədər şaxələn-
mənin və gel fraksiyanın olması ilə izah edilir. Kauçuklar plastifıkatorlarla və 
texniki karbonla yüksək doldurulma qabiliyyətinə malikdirlər. Etilen-propilen 
kauçuklarının çatışmayan cəhətlərindən biri onlardan çox qatlı məmulatların 
hazırlanmasında maneçilik törədən az yapışqanlılığa malik olmasıdır. Etilen-
propilen kauçuku modifikasiya olunmuş şəkildə qarışığa əlavə ediləcəkdir. 
Modifikasiyanın əsas məqsədi əldə edilmiş kompozisiyanın göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaqdır və göstəriciləri yaxşılaşmış kompozisiya iqtisadi cəhətdən 
səmərəlidir. 
Ədəbiyyat 
1. Sh. M. Mammadov, Fundamentals of the synthesis technology, processing and 

vulcanization of butadiene-nitrile rubbers, LAP. Lambert Ac. Germany (2015). 
2. A.C.İbrahimov,L.M.Abbasova.Elastomerlərin kimyəvi texnologiyası.(səh 432,Bakı-2004). 
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ŞİRVAN-ŞAHI ÜZÜM SORTU NÜMUNƏSİNDƏ QOHUMLUĞU 
GÜMAN OLUNAN VİTİS VİNİFERA VƏ VİTİS SYLVESTRİS 

FORMALARDA IN VIVO TƏBİİ AUKSİNLƏRƏ QARŞI  
KOMPETENTLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

A.A.Sadiqova 
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Elmi rəhbər: T.H. Qaragözov 

Azərbaycan ən qədim üzümçülük diyarlarından biridir. Məşhur bioloq 
alim N.İ.Vavilovun Zaqafqaziya, o cümlədən Azərbaycan ərazisində  uzun-
müddətli tədqiqatları bir çox təbii bitkilərin, həmçinin üzümün yetişdiyi mər-
kəzlərdən biri olduğu müəyyən etmişdir. Azərbaycan florasında üzümün təbii 
halda iki növünə (V. vinifera L. və V.labrusca L.) təsadüf edilir. 

Burada V.vinifera növü isə mədəni (Vitis vinifera ssp. sativa DC.) və ya-
banı halda (Vitis vinifera ssp. sylvestris C.C. Gmel.) mövcuddur. Azərbayca-
nın münbit torpaqlarında bir çox dəyərli texniki üzüm sortları yetişir. Bunlar-
dan biri də qədim aborigen sort Şirvan-Şahı üzüm sortudur. Şərq üzüm sort-
larının ekoloji-coğrafi qrupuna aiddir. “Şirvan-Şahı” digər sortlardan təqribən 
2 dəfə yüksək şəkərliliyə malikdir. Bəzi hallarda onun şəkərliliyi 32-34 %-ə 
çatır. dünya üzrə tibbi əhəmiyyətə malik 2 şərab mövcuddur: Şirvan-Şahı 
üzüm sortundan alınan “Kürdəmir” şərabı və San-Rafael sortundan alınan 
“San Rafael” şərabı. İlk dəfə bu üzüm sortundan istifadə etməklə 1927-ci ildə 
şərab istehsal edilmiş və əfsanəvi “San-Rafael” tipli şərab adını almışdır. San 
-Rafael sortu 48-50-ci illərdə fillokseriya (Phylloxeridae) görə məhv olmuşdur. 

1907-ci ildə Rusiyada “Beni-Karlo” tipli üzüm texnologiyasına analoq 
olaraq “Kürdəmir” adlı şərab istehsalı texnologiyası yaradılmışdır. Təkmin-
ləşmə nəticəsində bu texnologiya şərabçılıqda “Kürdəmir” adlandırılmış, 
şərabı isə Kürdəmir şərabları adlanan tipə aid edilmişdi.ŞirvanŞahı sortunun 
sinonimi yoxdur və o, öz adını kulturaya salındığı yayılma zonası olan Şirvan 
ovalığından götürmüşdür. İlk dəfə Kürdəmir rayonunda xiyabani üsulla po-
pulyasiyası yaradılmışdır .XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın Kürdəmir ra-
yonunda əkin sahəsi  500 hektardan çox ərazini əhatə edən Şirvan-Şahı 
üzüm populyasiyası 1985 tamamilə məhv edilmişdir. 

Neqrulun fikrinə görə  Vitis vinifera yabanı forma olan Vitis vinifera ssp. 
Sylvestris - dən əmələ gəlmişdir. Vitis vinifera ssp. sylvestris C.C. Gmel.- 
əsasən meşə (Tuqay meşələrində) və çay kənarlarında bitir. Yarpaqları sadə, 
yumru-yumurta şəkilli, yaxud böyrək şəkilli, kiçik, kənarları kəsiklərlə bölün-
məmiş,yaxud dayaz kəsikli 3-5 dilimli, alt səthi tüklü, yaxud çılpaqdır. Salxım-
ları seyrək, gilələri dəyirmi, qara rəngli, şirəli, turş tamlı və bəzən də dadlıdır. 
Vitis vinifera ssp. Sylvestris növü yox olma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır.  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

111 

Biotexnoloji üsullardan istifadə etməklə, bu iki formanın mikroklonal ço-
xaldımasının müqaisəli öyrənilməsi həm praktiki, həm də fundamental cə-
hətdən əhəmiyyət kəsb edir. 

Aborigen Şirvan-Şahı üzüm sortunun populyasiyasının yaradılmasında 
ən effektiv üsul mikroklonal çoxaldılmadır. Hər bitkinin mikroklonal çoxal-
dılma koeffisenti vegetativ çoxaldılmadan bir neçə dəfə çoxdur. Bu üsul se-
leksiya prosesini əhəmiyyətli dərəcədə tezləşdirir, iqtisadi məhsulun alınma 
müddətini 10-12 ildən 2-5 ilə qədər azaldır. Mikroklonal çoxaldılma adi çoxal-
dılma üsullarından, ilkin bitki materialının patogen infeksiyalardan azad olun-
muş genotiplərinin əldə edilməsi, və faydalı əlamətləri olan sortların elit klon-
larının çoxaldılması üstünlüklərinə malikdir. Belə ki, çoxillik bitkilər üçün isti-
fadə olunan mikroklonal çoxaldılma mikrobitkilərin alınması müddətini əhə-
miyyətli dərəcədə qısaldır [2,3]. Əvvəlcədən işlənib hazırlanmış metodika 
əsasında [1], ilkin eksplant kimi 1-2 qoltuq tumurcuqlu bitkilər donor bitki 
materialının hazırlanmasında istifadə edilmişdir.   

Sterelizasiya növbəti sxem üzrə yerinə yetyirilmişdir: qələmlər deter-
gentlə 10-15 dəq yuyulur, bir neçə dəfə distillə su ilə təmizlənir,10-15 dəqiqə 
ərzində 1,5-2 mq/l konsentrasiyalı çəhrayı KMnO4 məhlulunda saxlanılır, 
distillə su ilə yuyulur. 

Sterilizasiya edilmiş qələmlər distillə suyunun içərisində 1-2 həftə müd-
dətində, 21-23°C süni iqlim şəraitində saxlanılımışdır. Yara kallusun əmələ-
gəlməsi  və bitkinin  daxili toxuması ilə hormonun əlaqəsini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə son buğumun yaxınlığından aşağıya doğru 1,5-2 sm-dən böyük 
olmamaqla şırımlar edilmiş,  sonra isə nümunələr hormonda saxlanılmışdır. 
İyirmi dörd saaat İYT-də (indolil yağ turşusu) saxlanılan obyektlər, daha 
sonra distillə suyunda saxlanılmışdır. Hər iki formada da 1 həftə sonra bütün 
nümunələrdə böyümə və yarpaq tumurcuğunun əmələgəlməsi müşahidə 
olunmuşdur.  Növbəti iki həftə ərzində Şirvan-Şahı sortunda kök əmələgəlmə 
müşahidə edilsədə, yabanı formada kök əmələgəlmə gec – 3 həftə sonra 
başlanmışdır. Təcrübələr onu göstərir ki, hər iki formanin auksinlərə qarşı 
kompetentliyi fərqlidir və müxtəlif mərhələlərdə özünü büruzə vermişdir. 
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POLİMER VƏ OLİQOMER QARIŞIQLARI ƏSASINDA 
KOMPOZİSİYALARIN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Sadıqova Əzimə 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Sadiqovaezime@gmail.com 

Elmi Rəhbər: Mövlayev İbrahim 

Bu gün sənayenin müxtəlif sahələrində (maşınqayırma, aviasiya, gəmi-
qayırma, elektrotexnika, radiotexnika, yeyint, tibb, neft və.s) kompozisiya 
materiallarından istifadə edirlər. Bu kompozisyalar polimer-polimer,polimer-
oliqomer, oliqomer-elastomer və s.əsasında hazırlana bilər. Hazırki işimizdə 
isə biz istənilən polimer və oliqomer qarışığı götürmüşük və yeni kompo-
zisiya materialı alıb, xassələrini tədqiq edirik. Bunun üçün isə əvvəlcə poli-
mer və oliqomer arasında uyğunluq müəyyən olunmalıdır. Oligomerlər və 
polimerlər arasında uyğunluq fərqli termoqravimetrik analiz (TQA), infra-
qırmızı spektroskopiya (İKS), differensial-inteqral kolorimetriya üsulları ilə  
istifadə edərək sistematik şəkildə qiymətləndirilmiş və doymuşluq və həllol-
ma parametrində oxşarlıqla əlaqələndirilmişdir. Bu ölçülər statistik birləşmə 
maye nəzəriyyəsi (SAFT-γ Mie) və molekulyar dinamika (MD) üsullardan  
istifadə edərək, qarışıq hesablamalarının həcminin doğrulmasına imkan ya-
ratmışdır ki, bunlar eksperimental olaraq əlverişli şəraitdən kənar davranışı 
öngörmek üçün istifadə edilə bilər. Bu  üsullarla həmçinin sübut olunduki, 
polimerlər və oliqomerlər arasında uyğunluq tempraturdan asılıdır[1]. Tədqi-
qat işimizdə oliqomer kimi epoksid oliqomerindən istifadə edirik. 

Epoksid  oliqomerləri  böyük  sənaye  istehsalı  olantermoreaktiv  oliqo
merlərdən  biri-dir. Epoksid oliqomeri ilk dəfə olaraq laboratoriya şəraitində 
1930-cu ildə İsveçrə alimi Paul Kastan tərəfindən alınmışdır. Sənaye miq-
yasında xammalın çətin alınması səbəbindən 1948-ci ildə istehsal olun-
muşdur. 

Məlumdur ki, tərkibində reaksiya qabiliyyətli funksional qrupları olan 
epoksid oliqomerləri çox yüksək adgeziya qabiliyyətinə, elektrik keçiriciliyinə 
malikdir. Buna görədə onlardan örtüklərin, laminatların, yapışqanların yarım-
keçirici qurğuların alınmasında istifadə olunur. Həmçini möhkəmlik xassə-
lərinə görə də epoksid oliqomerinin xassələri başqa oliqomerlərdən çox 
yüksəkdir. Uzanmada möhkəmliyi 1400 kqs/sm2, sıxılmada möhkəmliyi 4000 
kqs/sm2, əyilmədə möhkəmliyi 2200 kqs/sm2, nisbi uzanması 50000 
kqs/sm2, zərbə özlülüyü 250 kq/m3, nisbi uzanma 750% (20°C-da). 

Epoksid oliqomerlərinin çatışmayan cəhətləri onların bahalı olmasıdır. 
Bununla yanaşı, onlar əsasında alınan kompozisiyalar kövrək və aqressiv 
mühitə davamsızdırlar. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün isə onları 
tərkibində müxtəlif funksianal qruplu birləşmələrlə modifikasiya edirlər. Və 
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bizdə hazırki işimizdə polimerlərdən istifadə etmişik. Polimer kimi polibuta-
dien (PB) və poliizopren (Pİ) götürürük. Hansıki, müəyyən olunmuşdurki 
polizobutilenin tempratura qarşı müqaviməti polibutadienə nisbətən daha 
güclüdür.Yaxşı qarışmanı təyin etmək üçün polimer hissəcikləri çox yaxşı 
xırdalanmalıdır (d=0.14mm). Buna görədə polimeri dəyirmanda yaxşıca 
üyüdürük. Həmçinin bu zaman  elektrik keçiriciliyi də yaxşılaşır. Polimerin 
epoksid oliqomerinə əlavə edilməsi qarışığın özlülüyünü artırır və bərkimə 
prosesində yığılmanın qarşısını alır,zərbəyə davamlılığını,elastikliyini, eyni 
zamanda oliqomerin möhkəmliyini və bərkliyini artırır. Və alınan kompozisi-
yalar yağa, benzinə, suya,az qatılıqlı sulfat və xlorid turşusunun məhlullarına 
və qələvilərə davamlıdır. Və həmçinin bu kompzisiyanın suya və istiliyə 
davamlılığı müəyyən olunmuşdur [2]. 
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TEXNOGENEZİN BİTKİLƏRƏ TƏSİRİ 
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Nargiz.eko@gmail.com 

Rəhbər: Sevda Cəfərova 

İnsanlar təbii mühitin maddə və problemlərini fasiləsiz dəyişməklə və 
yenidən formalaşdırmaqla özünə əlverişli şərait və yaşama mühiti yaradır. 

Cəmiyyətin  inkişafının  daha  yüksək  pilləsində mühitin  özünün  yenid
ən formalaşması baş verir. Nəticədə hər bir əmək məhsulu insanla təbiətin 
birgə təsirinin nəticəsi kimi üzə çıxır,cəmiyyətin istehsal gücünün inkişafının 

səviyyəsi isə belə qarşılıqlı təsirin miqyasında əks olunur. 
İstehsal gücündən asılı olaraq təbii ehtiyyatlar potensialından istifadə 

genişlənir, ictimai istehsal  təbii  mühitin iştirak dərəcəsi  artır  ki, nəticədə 
təbii komplekslərə və onların  komponentlərinə  birtərəfli antropogen təsirin 
daim güclənməsi ilə şərtlənir. Şübhəsiz ki, belə təsirlərinbirbaşa nəticəsi 
texnogenez prosesinin formalaşması və inkişafıdır.   

Texnogenez  insanın istehsal fəaliyyətinin təsirindən təbii komplekslərin 
dəyişməsi prosesidir. Biosferin yenidən formalaşması ilə nəticələnir. Burada 
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insanların texniki və texnoloji fəaliyyətinə bağlı çoxsaylı geokimyəvi proseslər 
baş verir, bir çox kimyəvi elementlərin qatılaşması və yenidən qruplaşması, 
onların mineral və üzvi birləşmələri yaranır.   

İnsanın sənaye, kənd təsərrüfatı və digər çoxplanlı fəaliyyəti nəticəsində 
müxtəlif formalı maddənin böyük həcmdə texnogen miqrasiyası baş verir. 

Təbiidir ki,  bunların çoxu ətraf mühiti çirkləndirir. Kənd təsərrüfatının 
payına daha çox tullantı düşür. Bunu təbiətin mühafizəsi tədbirlərində nəzərə 
almaq lazımdır. Belə  ki, texnogenez  prosesləri bir qayda olaraq energetik, 
sənaye və nəqliyyat təsiri ilə izah olunur.  

Kənd təsərrüfatı tullantıları struktur spesifikasından vəonların sonrakı 
transformasiyasından özünəməxsusluğu, təbii  komponentlərlə (torpaq, su 
və b.) birbaşa təsiri çox aktiv baş verir.  

 Texnogenezin nəticələri torpağın vəziyyətinə mənfi təsir edir. (Məsələn
,torpağın şum qatında yağış qurdlarının sayı tullantı mənbələrinə məsafəsin
dən və istiqamətindən asılıdır). Müasir biotexnosferanın ayrılmaz hissəsi 
olan aqroekoloji sistemlər təbii senozlar kimi daimi texnogen təsirlərə, lokal, 
regional və qlobal xarakterli müxtəlif çirklənməyə məruz qalır. 

Bildiyimiz kimi, çirklənmə maddə və enerji mübadilə-sində pozucu rol 
oynayır. Bu aqroekoloji sistemləri  təşkil edən  təbii  komponentlərin kəmiy-
yət və keyfiyyət  dəyişkənliklərində, becərilən bitkinin dözümlülüyünün və 
məhsuldarlığının azalmasında üzə çıxır. Nəticədə əsas məqsədə çatmaq 
çətinləşir kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı zəifləyir. 

Aqroekosistemlərdə mərkəzi yeri mədəni bitkilərin geniş dəstini əhatə 
edən produtsentlər (avtotrof həlqə)  tutur.Məhz bu həlqədə texnogenezin 
məhsulları, xüsusilə qaz-toz tullantıları, birbaşa və dolayı yolla toplanır. 

Bitkliyə çirklənmənin görünməyən təsirləri və görünən zədələri müəyyən 
olunur. Əsas görünməyən təsirlərə daxil edilir: bitki materiallarının zəhərli 
maddələrin qaz formalı və bərk komponentləri ilə çirklənməsi, hansı ki, 
bitkinin ayrı-ayrı hissələrilə udulur, daxildə toplanır və ya yapışır. Bitkilərdə 
qısa müddətdə baş verən maddələr mübadiləsi reaksiyalarında (məsələn, 
çirkləndirici inqridientlərin yüksək qatılığında) onlar gizli ilkin təsirlər kimi 
özünü büruzə verirlər, hansı ki, mühitin digər faktorları ilə birləşdikdə neqativ 
təsirləri güclənir; hüceyrə daxilində struktur dəyişmələri baş verir. 

Bu və ya digər dərəcədə görünən xarici dəyişmələrə aşağıdakılar daxildir: 
çirklənmə (məsələn, hisdən, uçan küldən, sement tozundan, dəmir oksidin-
dən və s.), xüsusilə tükcüklərlə örtülü olan, bitkinin yapışan və ya nəmli his-
sələri; yapışan passiv toz (müəyyən şəraitdə köklərin formalaşmasına qə-
dər); tərkibində Pb, As və ya F olan yapışan zəhərli toz; SO2, HF, SiF4, SO3, 
HCl təsirindən yarpaqlarda və iynə yarpaqlarda və bitkinin digər orqanlarında 
yaranan yanıqlar və rəngin dəyişməsilə üzə çıxan nekroz.  

Zəhərləyici çirkləndiricilər bitkilərdə müxtəlif xəstəliklərə və məhsuldarlığın 
azalmasına səbəb olur.  
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Cədvəl 1.  Əsas atmosfer çirkləndirici maddələrin müxtəlif kənd təssərüfatı bitkiləri üçün 
zəhərlilik dərəcəsi 

 
Çirkləndirici maddələrin təsiri onların növündən, qatılığından, təsir müd-

dətindən asılıdır. Kənd təsərrüfatı bitkiləri toksikantlara müxtəlif dözümlülük 
göstərir. Bu toksiki qazların xroniki təsiri (bitkilərin məhsuldarlığında və başqa 
funksiyalarında üzə çıxan) bitkilər üçün müxtəlif dərəcədə təhlükəlidir    
(cədvəl 1). 
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Azərbaycan Respublikasının bir çox dağlıq ərazilərində dəmir, qızıl, 
gümüş, mis,uran, kobalt və s. metalların filizlərinə rast gəlinir. Dağ mədən 
sənayesi respublikamızda yeni inkişaf dövrünə başlamışdır. Gədəbəydə, 
Daşkəsəndə, Tovuzda və s. ərazilərdə dəmir qızıl gümüş mis ehtiyatları 
böyükdür. 

Təbiətdə qızıla həm sərbəst, həm də birləşmələr şəklində rast gəlinir. 
Qızıl təbiətdə əsasən sərbəst halda olur. Əsas mineralları AuTe2 – kolaverit, 
AuAgTe2-silkavit, Ag3AuTe2- petsit, AuAgTe2- krennerit minerallarıdır. 

XVIII əsrdən başlayaraq qızılın hidrometallurgiya üsulu ilə alınması 
daha çox tətbiq edilirdi. Bu üsulla qızılı almaq üçün tərkibində metal olan 
narın süxura natrium və ya kalium sianidin duru məhlulu ilə təsir etməklə onu 
kompleks birləşməyə çevirirlər. Sonra məhlula sinklə təsir etdikdə qızıl 
sərbəst halda ayrılır. Bu üsul 1843-cü ildə P.R. Baqration tərəfindən işlənib 
hazırlanmışdır.  

4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 = 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH  
2Na[Au(CN)2] + Zn = 2Au + Na2[Zn(CN)4]  
Bu üsulun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, prosesi fasiləsiz etmək 

üçün sink metalının yeni miqdarı lazımdır. Bu da iqtisadi cəhətdən əlverişli 
deyildir. 

Au + 4HNO3 = Au(NO)3 + NO + 2H2O 
2Au + 4HNO3 = Au(NO)3 + NO + 2H2O 
2Au + 2NaOH + 3NaNO3 = 2Na(AuO2) + 2Na2O 
2Au + 3BaO2 = Ba(AuO2)2 + 3BaO 
Göründüyü kimi, qızılı filizdən məhlula keçirmək üçün kifayət qədər 

həlledici var. Lakin bu həlledicilərdən elə biri seçilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən 
onun istifadəsi səmərəli olsun. Gədəbəy qızıl zavodunda filizi məhlulda həll 
etmək üçün sianid üsulundan istifadə edilir. Bu üsulla qızılı məhlula keçirmək 
üçün filizi sianid turşusu və onun qələvi duzlarının məhlululunda həll edirlər 
(oksigen iştirakı ilə). Xırdalanmış Filiz natrium-sianidin (0.3-0.03%-li) məh-
lulu ilə işlənir natrium-sian-aurat əmələ gəlir. Sink tozundan istifadə etməklə 
qızılı çökdürürlər. Əgər filizdə sulfidli birləşmələr çoxdursa çox mərhələli 
texnoloji proseslərdən istifadə edilir. Qələvi metalların sianidləri olduqca 
zəhərli maddələr olduğu üçün bu mədənlərdə işləyən işçilər maariflənməlidir. 
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Qızılı nümunədə təyin etmək üçün ekstraksiya atom adsorbsion üsulun-
dan da istifadə edirlər. Qızılın müxtəlif növ markalarını atom adsorbsion 
cihazında ölçürlər.(rezonans xətti Au 242.8 nm propan-butan-hava və ya 
etilen-hava alovunda). Rezonans şüalanma mənbəyi kimi katodlu qızıl lam-
pasında istifadə edilir. Ölçülmənin aparılması və köməkçi avadanlıq aşağı-
dakılardan ibarətdir 
1. Atom-adsorbsion spektrometri istənilən markalı (propan-butan və ya 

asetilen alovunda işləmək üçün) 
2. Qızılın spektrini şüalandıran spektral lampa 
3. Propan-butan və ya asetilen balonları (reduktorlu və ya təmizləyici filtrli) 
4. Nümunəni qarışdırmaq üçün şeyker 
5. Elektron analitik tərəzi 
6. 750°C almaq üçün mufel peçi  

Reaktivlər 
1. Nitrat turşusu d1.40 
2. Xlorid turşusu d1.19 və Durulaşdırılmış 1M 
3. Çar arağı 3 hissə xlorid turşusu (d1,19)1 hissə nitrat turşusu üçün (d1.40) 
4. Toluol markası a.x.t. 
5. Neftin sulfidləri 
6. Qızılın standart məhlulları 

Analizin Aparılması. 
Nümunədən 10 q götürüb 0.074 nm-ə qədər xırdalayaraq farforlu stə-

kana səpərək mufel peçi 550-600°C-ə qədər qızdırılır (1.5-2 saat ərzində 
yumşaldaraq daxil olması ilə). Soyumuş nümunəni kolbaya yerləşdirib su ilə 
yumşaldaraq üzərinə təzə hazırlanmış 40 ml çar arağı əlavə edərək 90°C-ə 
qədər qızdırılır. 

Bir saatdan sonar çar arağından qarışığa 15ml-də əlavə edilir və 1.5-2 
saat ərzində duzların alınmasına qədərbuxarlandırılır (20-30 dəqiqə ərzində 
şüşə çubuqla qarışdırmaq lazımdır.). Filtrata 1M xlorid turşusu əlavə edərək 
qızdırılır və məhlul halına salınır sonra filtirdən süzülərək 250 ml-lik kolbaya 
tökülür. Kolbanı və filtirdəki qarışığı isti xlorid turşusunun məhlulu ilə (1M 25-
30ml) yuyurlar. 

Alınmış filtrata 5 ml 0.1M sulfidli neft əlavə olunaraq 5 dəq-ə qədər əllə 
çalxalanır sonra şeykerdə 10-15 dəq-ə qədər qarışdırılır. Ekstratı kolbanın 
üst təbəqəsinə qaldırmaq üçün su tökülür və sonra 3 gözlü qızdırıcının alovu-
nun üzərinə səpələnir. Verilən hava və isti qaz elə verilməlidir ki, püskürülən 
toluolun alovu rəngsiz olsun və sistemi çirkləndirməsin. Bundan sonra 
200ml-lik kolbaya aşağıdakı miqdarda tərkibində qızıl olan ekstrakt əlavə 
olunur. 5,10,20 və 40 ml qızıl 1mkq/ml və 5,10,20 və 40 ml ekstrakt 
tərkibində 10 mkq/ml. Filtrata 100 ml 1 M xlorid turşusu 10 ml 0.1ml neft 
sulfidləri əlavə olunaraq əldə 5 dəq-ə qədər çalxalanır və aşağıdakı 
miqdarlar alınır. 0,5,1,2,4,5,10,20,30,40 mkq. 
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Keçən il Azərvaycanda 330 kq-dan çox qızıl istehsal edilmişdir. Qızılın 
respublikamızda istehsal olunması üçün ilk addımlar atılmışdır və buna görə 
də dağ mədən sənayesinin intensiv inkişafı üçün yeni səmərəli texnoloji 
üsullar işlənib hazırlanmalıdır. 
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Xülasə: Bu elmi məqalədə neftdən alınan plastik qablaşdırılmalarının 
ekologiyaya, insan sağlamlığına, atmosferə torpağa qarşı mənfi təsirləri və 
bu problemin tam aradan qaldırılmasıdır. Bu problemin həlli üçün neftdən 
alınan plastikləri tam əvəz edən təbii,orqanik polimerlərdən alınan bioplas-
tiklərdən istifadəsidir. Həmin bioplastiklərdəndə sırf orqanik, təbii gübrələrin 
alınmasıdır. 

Açar sözlər: ekologiya,problem,,həll,orqanik gübrə,yenilik,qazanc. 
Plan: 

1. Bioplastik material nədir? 
2. Bioplastik materiallar nədən alınır? 
3. Bioplastik materiallarının ekoloji cəhətdən səmərəliliyi. 
4. Bioplastik materiallarının iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi. 

Gündəlik həyatımızda hər birimizin işlətdiyi plastik qablar bizə çox tanış-
dır. Bəs onlar nədən istehsal olunur? Cavab: Neftdən. Bəs neft necə yara-
nıb? Cavab: 1000000 illər bundan qabaq yaşayan heyvanlar əsasən dinoza-
vorlar, mamontlar və s. kimi qədimi heyvanların qalıqlarından əmələ gəlib. 
Ona görədə 1 litr neftin yaranması üçün 1000000 illər lazımdır. Neft bu qədər 
uzun müddətə yarandığı kimi, ondan alınan məhsullar da uzun müddətə 
məhv olur. Hətta deyə bilərik ki, heç məhv olmur. Neftdən alınan məhsul-
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lardan biri də plastik kütlədir. Plastik kütlənin alınmasında neftdən başqa təbii 
qazdan, müxtəlif zəhərli kimyəvi maddələrdən də istifadə olunur. Bu plastik 
kütlələrdən qida qəbulu üçün (qab, qaşıq, bıçaq və s. kimi) məişət əşyası 
kimi istifadə etdikdə onun tərkibində olan zəhərli maddalərin bir qismi insan 
orqanizminə daxil olur. Bu daki, insanların sağlamlığına ağlagəlməz dərəcə-
də mənfi təsir göstərir. İnsanlar da o qablardan istifadə etdikdən sonra onları 
tullayırlar. Bəzi mədəniyyəti çox aşağı səviyyədə olan insanlar o qablaş-
dırmaları küçələrə, ağacların dibinə tullayırlar. Bayaqda dediyimiz kimi plastil 
kütlənin çox uzun zaman məhv olduğunu hətta, məhv olmadığını nəzərə ala-
raq belə halların həddən artıq çox olduğunuda nəzərə alsaq, istər ölkəmizdə, 
istərsədə dünyada qlobal çirklənmə prossesi gedir. Həmdə, o plastik kütlələr 
də, təbii şəkildə məhv olmadığına görə onalrı fiziki-kimyəvi üsullarla məhv 
edirlər. Məsələn: yandırmaqla. Məlumdur ki, plastik kütlə yandıqda ondan 
zəhərli spesifik qoxu xaric olunur. Yandıqdan sonra isə yandığı sahə plas-
tikləşməyə məruz qalır və yandığı sahə yararsız hala gəlir. Bütün bunları 
nəzərə alaraq görürük ki, palstik kütlə bizə nə qədər həm maddi, həmdə 
mənəvi ziyan vurur. Bəs bu halın qarşısənı almaq üçün nə etməliyik? 

CAVAB: BİOPLASTİK MATERİAL 
Bioplastik material - orqanik maddələrdən alınan polimerlərdir. Bu poli-

merləri almaq üçün təbii, orqanik xammaddələrdən istifadə edilir. 
Bəs onlar hansılardır? 
1.Qarğıdalı 
2.Kartof 
3.Şəkər qamışı 
4.Banan qabığı və s. kimi bitkilərdən istifadə olunur. 
Misal olaraq qarğıdalını götürsək: Qarğıdalı əkilir. Ondan nişasta alınır, 

nişastadan polimer, polimerdən də qab istehsal olunur.  
Bəs bioplastikin materiallrının bildiyimiz neftdən alınan plastik material-

lardan fərqləndirən ən önəmli cəhətlər nədir?  
İlk öncə bioplastik materiallarını torpağa basdıranda qısa zamanda tor-

pağa qarışıb məhv olur. Budaki, ekoloji cəhətdən səmərəlidir. Həmdəki, tər-
kibi sırf orqanik maddələrdən ibarət olduğu üçün insanların sağlamlığına 
mənfi təsir göstərmir. Bayaqda dediyimiz kimi onu torpağa basdıranda məhv 
olur. Budaki, torpağa gübrə əvəzi kimi istifadə edilə bilər. Bəs bu prosseslər 
necə olur? İlk öncə qarğıdalı kartof və bu kimi tərkibindəki nişastanın miqdarı 
yüksək olan bitkilər əkilir, biçilir. Sonra, həmin bitkilərin nişastaları ayrılır. 
Nişastadan polimer, polimerdən qab alınır. Həmin qabların istifadə müddəti 
bittikdən sonra xüsüsi zibil qabılarına atılır. Atıldıqdan sonrada həmin 
tullantıyı xırdalayıb, humus halına gətirib torpaqlara gübrə əvəzi verilir və 
beləcə döngü tamamlanır. Nəticədə həm ölkəmiz, həm də sağlamlığımız 
mükəmməlləşir. Bəs iqtisadi cəhətdən səmərəlidirmi? Məlumdur ki, Azər-



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

120 

baycanımızda dünyada mövcud olan 11 iqlimin 9-u mövcuddur. Ona görə də 
necə deyərlər “nə əksən bu torpaqlarda bitəcək”. 

Həm qarğıdalı, həmdəki kartof bitkisi ölkəmizdə yaxşı bitir. Ona görə də 
biz burada 7 tərəfli qazanc əldə edəcəyik: 

1.  Ekoloji cəhətdən mükəmməl ölkə 
2.  Daimi qazanc 
3.  Orqanik gübrə 
4.  Bitkilərdən nişasta alındıqdan sonra qalan tullantılardan heyvanlar 

üçün yem istehsal etmək. 
5.  Neftə və təbii qaza küllü miqdarda qənaət. 
6.  Bioplastik qablaşdırmaları hazır qablaşdırma şəklində xaricə ixracı. 
7.  Bioplastik qablaşdırılmaların istifadə müddəti bittikdən sonra orqanik 

gübrəyə çevrildiyinə görə,onları orqanik gübrə şəklində xaricə 
ixracatı. 

Daimi qazanc deyəndə mən nə demək istədim? 
Məlumdur ki, neft-qaz bir müddətdən sonra tükənəcək. O zaman ölkə-

mizin büdcəsində çox ciddi miqdarda azalma baş verəcək. Bu halın qarşısını 
almaq üçündə, biz kənd təsərrüfatı sahəsini genişləndirməliyik. Bunun üçün 
də bizə məhsuldar torpaqlar lazımdır. Bu problemin həllində də yenə bizim 
dadımıza bioplastik materiallar yetişir. Bioplastik tullantılarına vurub daha 
məhsuldar edə bilərik. Hətta şoran torpaqlarımızıda canlandıra bilərik. Bu 
daki, gələcəyimizə mükəmməl inbestisiyadır. 

Təklif-Nəticə 
Təklifim ondan ibarətdir ki, bioplastik istehsalatını Azərbaycana gətiril-

məsidir. Bioplastikin istehsalatı üçün, xüsusi laboratoriyalar, sənayelərin kar-
tof, qarğıdalı, şəkər qamışı və bu kimi tərkibində yüksək miqdarda nişasta 
olan bitkilərin əkilməsi üçün xüsusi sahələrin verilməsidir. 

Nəticə olaraq onu vurğulamaq istəyirəm ki, bioplastik material həm 
ekoloji cəhətdən, həmdə iqtisadi cəhətdən çox qiymətli məhsuldur. Bioplastik 
materialın Azərbaycanda tətbiqi nəticəsində həm ekologiyamıza, həm kənd 
təsərrüfatımıza, həm dəki dövlət büdcəmizə çox böyük mənfəət qazandırmış 
olacayıq. 

Son olaraq da, əgər ölkəmizin torpağı məhsuldar, havası təmiz olsa, in-
sanları rahat və xoşbəxt olar!!!!! 
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The 20 	century which was the period of technological and scientific 
revolution changed the world completely and enriched the humankind with 
precious knowledge and groundbreaking technologies which previously were 
considered to be impossible. On the other hand, this development resulted 
in environmental problems which seem to be on the contrary to all inventions. 
Nowadays, one of the most complicated challenges for many countries is the 
production of burgeoning amounts of waste. Waste management which is 
comprised of recycling, furthermore, converting waste materials which are of 
high calorific value into energy is an essential resolution. A significant benefit 
of waste management is that it will not only preclude environmental 
contamination but also provide more people with working places.  

These days, almost all countries in the world are experiencing a boom 
in population which leads to a shortage of nation’s resources and produces 
increasing amounts of waste. According to the statistics of 2018, the annual 
percentage growth in the world’s population accounted for 1.22%. By the end 
of 2018, the oil and gas consumption experienced an increase of 4.2% 
compared to 2016. To eliminate those issues the governments work on the 
optimization of energy expenditure as well as developing new renewable 
energy resources. 

The method which can partially decrease the amounts of waste being 
disposed of in landfills and, furthermore, be an alternative source of energy 
is the waste to energy concept. There is a wide range of waste conversion 
methods, depending on the quantity and type of feed, as well as the desired 
amount and form of energy which should be extracted. All waste to energy 
mechanisms can be categorized into thermal and non–thermal processes. 
Incineration, pyrolysis, and gasification are classified into thermal processes, 
while anaerobic digestion and fermentation production belong to non–
thermal techniques.  

Pyrolysis: the method of decomposition of carbon–rich organic waste, 
which results in the production of 3 types of energy: solid char (35%), a 
synthesis gas – CO, CO  and H  (10%), and bio-fuel (40%). The aim is to 
transform oil-rich plastics into fuel, saving 1.8 to 3.6 million Btu/ton of plastic. 
Pyrolysis generates fewer amounts of emissions, compared to the 
incineration, however, the disadvantage is that it also produces toxic 
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leftovers. In addition, before the process waste should be ground up which 
makes this method less favorable and expensive.  

Gasification: the technique which converts low-value materials, such 
as agro-industrial residues, refuse-derived-fuel, coal, and dried sewage 
sludge into syngas which constitutes of H  and CO. Syngas is widely utilized 
in heat generation and electric power production, which is environmentally 
friendly. The major benefit of gasification is that it is more efficient and 
cheaper, furthermore, it preserves 7 to 14 million Btu/ton	 of waste.  

Anaerobic Digestion: the process by which biodegradable waste is 
broken down by anaerobic bacteria, and 3 by-products are made: bio-liquid, 
bio-gas, and fiber digestate. Being a gaseous mixture, bio-gas is composed 
of 40%	CO  and 60%	CH  with some negligible amounts of H S	and NH . Bio-
gas is utilized in combustion engines, whilst bio-liquid and fiber digestate for 
improvement of the soil fertility.  

Bacterial Fermentation: the method is suitable for waste with high 
sugar content, as it extracts energy from carbohydrates in anaerobic 
conditions. Cellulosic waste generates bio-ethanol, which is cleaned and 
treated to be further used as fuel for the combustion.  

Incineration: direct burning of waste at high temperatures of about 760℃ − 870℃ in the presence of oxygen, during which heat energy, flue gas, 
and ash are generated. Incineration is the widely used technology as it 
reduces the amount of waste 70% by mass and 90% by volume. The heat 
produced by the process turns water into steam, which passes through 
turbines at high pressure. Consequently, those turbines drive the generators 
which produce electricity. An incombustible part of the waste is called bottom 
ash, which is washed to remove metals and obtain clean sand and stony 
granola, used as building material. The longest and the most crucial part of 
the incineration process is flue gas treatment, and it should meet some 
important requirements. Despite all positive outcomes of the technology, 
there are some limitations, like high operating costs and heavy construction 
investments. In addition, emissions and resulting ash from the procedure are 
hazardous if not handled properly. 

When all methods have been analyzed, it becomes obvious that 
incineration is the most efficient technique, while gasification produces the 
least amounts of hazardous emissions.  

Currently, there are over 900 WTE plants which generate about 130	TWh of energy from 0.2 billion tons of waste. The Asia Pacific region 
produces half of WTE revenue, additionally, Japan and China have a great 
contribution to statistic. Germany is the leading investor to WTE technology 
in the EU. In November 2009 President of Azerbaijan Republic, Mr. Ilham 
Aliyev signed a contract with CNIM Group about the construction of WTE 
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plant in Baku. The plant started operation in 2012 in Balakhani with power 
capacity of 37.5	MW. It burns 500,000	tons/year of municipal solid waste, 
which highly improves the environment of the country.  
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Nowadays, several severe diseases are broadly spread as well as 
genetic ones. This type of illnesses is considered more dangerous, as the 
diseases which can be transmitted genetically can easily pass to the family 
so descendants may also be affected from all of this kind. Thus it becomes 
impossible to prevent such sicknesses by using traditional methods, as a 
consequence, more sufficient treatments are needed. There are several 
approaches to genetic issues, one of them is so called gene therapy, it is one 
of the fields of Nano-biotechnology. This cure provides opportunities to make 
corrections in genes but has not been applied on humans yet, as scientist 
still investigate its perspectives and test on animals. In this thesis we will 
provide brief information about gene therapy, benefits and drawbacks of its 
application in medicine, especially, for nervous disorders such as Alzheimer 
and Parkinson.  

First of all, if a gene is disease-causing then this gene will cause a 
producing malfunctioning protein, in order to replace this gene with normal-
functioning one by using the nucleic acids, gene therapy is applied. To the 
target cells which are the cells that contain the malfunctioning gene, the 
therapeutic genes inserted. It is seemed that it is possible to transform 
somatic and germline cells. For the presented gene to transmit ordinarily to 
descendants, it requires not only to be implanted into cell, but also to 
combine into the chromosomes by genetic recombination. There are two 
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types of somatic gene therapy, ex vivo and in vivo. Ex vivo means the cells 
are modified outside, and in vivo genes are transformed in the body. The 
delivery of the DNA into the cells has some types, such as the viruses, or 
non-viral vector. Viral vectors includes retroviruses, adenoviruses, vaccinia, 
and adeno-associated virus (AAV). As viruses infect the cell they can deliver 
the new gene and they used as the vectors. The viruses are adapted to the 
human so they can't cause infection when used in people. For replication, 
the viruses trick the host cell in order to take the blueprint for viral proteins. 

Alzheimer is an age-related neurodegenerative sickness characterized 
by memory defects and decay of cognitive functions as a result of 
degeneration in some regions of brain which are crucial for cognition and 
memory. In fact, nervous system growth factors (NGF) stimulate neuritis and 
prevents the death of function of forebrain cholinergic neurons that undergo 
early and prominent decadency in AD. The main advantage of application of 
human gene transfer in AD is that it can involve recognizing appropriate DNA 
sequences and cell types that are related to disease and then developing 
suitable ways in which to get enough of the DNA into these cells. Looking at 
the details, in the implementation of abovementioned method, beta-amyloid 
( ) plaques should be positioned in the infected cells via vectors. Viral 
vectors are viruses, that have huge potential to affect and infect the cell 
without any risk for cell, thus an adeno-associated (AAV) or lent virus vector 
(AAV) is altered for the developed delivery to neural cells. The DNAs to treat 
the disease are inserted into the virus,that then delivers the genes to cells or 
tissues of person who had already infected by AD. 

Using the genes as a medicine; gene therapy is applied in treatment of 
the second most known neurodegenerative disease called Parkinson after 
the Alzheimer’s disease. It occurs in male usually, rather than females and 
has symptoms such as, tremor, rigidity, postural instability. Present 
treatments of Parkinson’s disease include levodopa, carbidopa-levodopa or 
dopaminagonists. But after some time period the cells gain tolerance against 
these treatments and they also have several side effects, such as nausea, 
lightheadness or hallucinations. So there is a need for gene therapy which is 
more suitable treatment method, completely opposite, in gene therapy it is 
observed that AAV2-GAD causes the creation of new neural pathways in the 
brain, and it links the subthalamic nucleus to further motor regions. Injecting 
the gene directly is not suitable, so there is a need to use different vectors. 
Commonly used vectors are Lentiviruses or adeno associated virus. Gene 
therapy to the brain has some restriction factors, blood brain barrier. But 
latest progresses in gene transfer gives promise for the delivery of 
therapeutic genes to brain to replace the defective proteins. It has most 
commonly two strategies: re-establishment of dopamine by tyroxine 
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hydroxylase and neuroprotective measure to prevent the reducing of 
dopaminergic neurons by transporting the neurotrophic factors genes. 

All in all, gene therapy provides many promising opportunities to 
overcome several illnesses cure of which has not found yet. Taking into 
account that traditional treatment techniques may contain drawbacks and 
lose its effect in some stages of illnesses, transfer of human genes may 
overcome such issues by recovering damaged cells. Some of clinical trials 
in application are using viral and non-viral vectors gene therapy in 
neurodegenerative disorders such as Alzheimer, Parkinson diseases etc. A 
number of them are in phase I, phase II and in phase III steps of medical 
trials. 
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Photosynthesis is one of the most sensitive physiological processes to 
light stress in green plants. When plants are exposed to light intensities which 
are exceed their photosynthesis capacity, the absorbed energy can be 
transferred to oxygen to form reactive oxygen species (ROS) that are very 
dangerous for plant. Plants have evolved a series of mechanisms to protect 
photosynthetic apparatus against damage resulting from light stress. One of 
the fundamental photoprotection mechanism is the non photochemical 
quenching of chlorophyll fluorescence (NPQ), which harmlessly dissipate 
absorbed excess light energy as heat. Energy-dependent quenching (qE) is 
a fast component of NPQ that relies on the development of a trans-thylakoid 
proton gradient (∆pH), accumulation of zeaxanthin involved in the 
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xanthophyll cycle, and existence of a photosystem (PS) II subunit S (PsbS) 
protein. The PsbS protein is the product of the nuclear gene psbS, which 
belongs to the Lhc superfamily and interacts in some way with PSII [1]. The 
NPQ capacity correlates to PsbS level in plant leaves. The PsbS protein also 
acts as sensor of lumenal pH for NPQ activation. The amount of the PsbS 
protein in thylakoids has been shown to be a determinant of qE capacity [2], 
and two lumen-facing glutamate residues in PsbS have been identified as 
proton-binding sites that are probably involved in sensing lumen pH and 
turning qE on and off [3]. Moreover, it is also proposed that PsbS controls 
reorganization of grana membrane in high light condition. This protein does 
not bound pigments, but for full NPQ capacity vascular plants may need 
zeaxanthin. Thus, PsbS protein has an important role for resistance of the 
vascular plants to high light. The investigation of PsbS protein could open 
the regulation of the photosynthesis light harvesting which in perspective 
could improve the crop plant productivity.  

İn the present study, we discuss the results of research directed to the 
identification of the localisation of PsbS protein in the thylakoid membrane. 
To obtain information on the localization of PsbS the thylakoid membrane 
pigment-protein complexes were prepared from seedlings of Arabidopsis 
thaliana wild-type (WT) and npq4-1mutant, which lack of PsbS protein. In 
current research we used: 1) the BBY particles which were prepared 
according to Berthold et al. [4]; 2) tris washed BBY particles, and 3) the 
supernatant from WT and npq4-1 mutant of Arabidopsis thaliana. The 
analyses using sodium dodecyl sulfate – polyacrylamide gel electrophoresis 
(SDS-PAGE) and further western blotting with antibodies against PsbS, 
showed the lack of PsbS protein in all samples isolated from mutant leaves. 
However, we could observe the presence of PsbS protein in all samples 
isolated from WT leaves. The existence of bands inherent to PsbS in tris-
washed BBY particles of WT and in supernatants confirm that PsbS protein 
strongly interacts with PSII. These data also suggest that there is the relation 
between PsbS and minor light-harvesting complex proteins. 
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The demand for plastic masses is increasing every day. The 
improvement of physical, mechanical and dielectric properties of polymer 
materials is an important direction of the modern development of polymer 
chemistry. One of the main goals of the chemical industry research is to 
prepare new polymer compounds and apply them in various other industries. 
In the 50-60s of the 20th century, the modification of polymers and 
obtainment of various compositions from them was a rapidly developing 
area. Research in polymers exploitation allows us to best understand the 
process of obtaining high-molecular compound with complex properties, the 
production of polymers, and their proper application in a range of 
environments. 

In the past, polymers were not among the most commonly used 
substitutes for valuable materials. Today, the use of polymer compositions in 
oil extraction, oil refining, agriculture, electrical engineering, construction, 
machine building and other industries is a clear evidence of the rapid 
development of the chemical industry. High-quality polymer compounds can 
be obtained from industrial wastes and economically low-quality raw 
materials. 

Modified polymers are widely used for the procurement of new polymer 
materials with high physical and mechanical, adhesive, heat-insulated, 
dielectric, and exploitative properties. One of the methods for the preparation 
of new polymers is adding various fillers to polymer materials. Fillers (i.e., 
additives) are used to reduce the cost and to improve the physical and 
mechanical properties of polymer materials. Fillers, despite keeping their 
natural characteristics, can differ in a range of ways depending on their 
molecular weights, the production process, and types of additives included 
in the composition. Therefore, the load level for the optimum filler type, the 
cost, and the performance balance must be calculated after determining the 
basic requirements.  

In this presentation, the presenters will share the findings from the study 
in which we analyzed the properties of the compositions obtained from 
adding filled fillers to the low-density polyethylene (LDPE). The LDPE used 
in this study was the product of the SOCAR "Ethylene-Polyethylene" plant. 
Cocoon fibers and cocoon waste from Sheki-IPEK, JSC were used as fillers. 
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The properties of the fillers were found after first cleaning, drying, and 
breaking up into smaller sizes, and then adding them into the low-density 
polyethylene through mechanochemical method. Mechanochemical 
treatment was performed in capillary viscometer (IIRT-1) under laboratory 
conditions. Different rates were obtained for filled systems depending on 
temperature, pressure, and time (LDPE / filler = 99.5/0.5, 99/1, 98/2, 96/4). 
In addition, the effect of the amount of filler on the rheological properties of 
polyethylene was studied. The rheological properties were investigated by 
the capillary viscometer (IIRT-1) at the temperature range 160-1700C and the 
displacement velocity. Temperature interval was determined based on the 
practical results of the polymer production process. The range of 
displacement tension was 3.296 / 5.380*105 Pа. One of the important factors 
in the polymers mechanochemical process is that the obtained compositions 
are homogeneous. For this reason, the precision weighted components were 
carried 3 times from the capillary viscometer (3-5 minutes for each). A non-
Newtonian characteristics of the displacement curves suggested that the 
systems were homogeneous. We will share the findings in more depth and 
discuss potential implications.  
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Introduction 
 

The current scenario of environmental deterioration intensifies transition 
from fossil fuels to renewable energy sources. In this regard biomass is 
considered as one of the most attractive renewable sources. Biomass to 
liquid via Fischer-Tropsch synthesis offers the possibility to produce carbon 
neutral, “green” liquid fuels. Since newly grown biomass completely offsets 
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CO2 emission from the use of biomass by absorbing and removing the gas 
from atmosphere, the net emission of CO2 becomes zero. In this paper, the 
Fischer-Tropsch (FT) synthesis of biomass-based transportation fuels is 
briefly reviewed looking at the process as a key technology that can help 
alleviate environmental degradation. 

Fischer-Tropsch synthesis of biomass-derived syngas 
The production of liquid transportation fuels from biomass is a multi-

step process, which converts a renewable feedstock into a clean fuel by 
integrating biomass gasification with FT synthesis. Firstly, bio-syngas is 
produced via gasification and is given to cleaning process in order to 
remove tar, hydrogen sulfide, carbonyl sulfide, ammonia, hydrogen 
cyanide, alkali and dust particles. This is an important process to avoid FT 
catalyst poisoning and to meet FT synthesis specifications. The multi-
product reaction system takes place in the heterogeneous gas solid 
catalytic vapour phase reactors which is catalyzed by an iron, cobalt or 
ruthenium based catalyst at pressure range of 15 to 40 bar and temperature 
range of 475 to 625 K. As the purified bio-syngas is used in the reactor the 
fuels produced are free of sulfur, nitrogen and aromatics, hence exhibit 
lower emission levels compared to conventional fuels when used in internal 
combustion engines. The simplest form of the reaction system is as given 
in Eq. (1) and Eq. (2), in which alkanes and alkenes are prevailing products, 
respectively. + (2 + 1) → +    (1) + 2 → +     (2) 

Considering the idealized case of biomass as a feedstock that is 
gasified and subsequently undergoes FT synthesis, the overall reaction can 
be described as in Eq. (3). 2 + 1/2 + → − − +    (3) 

In recent years, BTL-FT systems have been examined in bench-scale 
experiments, pilot plants and installed in commercial scale. Long-term 
operation of bench-scale BTL-FT system was conducted using wood pellets 
as a feedstock for a total time of 500 h with output of 0.1 bbl/d by Kim Y. et 
al. The conversion of CO was remained above 92% on average and the 
overall selectivity of  hydrocarbons was above 50%. FT products 
(Fischer-Tropsch syncrude) refer to more than one product, like conventional 
crude oil and has to be further refined to get transportation fuels and 
chemicals. FT diesel separated by fractional distillation from hydrocarbon 
liquid was analyzed and proved to meet the quality standards. A small pilot 
plant established based on this research to investigate the process with 1 
bbl/d output during the same period of time, in which CO conversion was 
above 85% on average.  paraffins, low and intermediate molecular weight 
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olefins are desired products, therefore it is of utmost importance to maximize 
the selectivity of these products. FT selectivity is governed changing the 
operating conditions, the feed composition, and type of the catalyst. The 
selectivity of  −  hydrocarbons (diesel range) was about 55%, however 
highly selective catalyst can be developed to enhance the selectivity of 
desired products. 145% increase in −  selectivity has been obtained by 
Wang C. et al. over Ru/polyoxometalate/  catalyst system by tuning 

 support with tungstophosphoric acid (HPW) for Ru-based catalysts.  
Most recently, a growing interest has been observed in the application 

of the process for the production of clean jet fuels for aviation industry. 
Fulcrum Bioenergy, a pioneer in making low-carbon fuels from household 
garbage have started large-scale developmental project, Sierra bio-refinery 
that once completed, is expected to process 175000 tons of municipal solid 
waste to produce 10.5 million gallons of fuel each year. Analysis shows a 
net lifecycle reduction in greenhouse gas emissions by more than 80%. 

Conclusion 
Fischer-Tropsch synthesis of transportation fuels via biomass derived 

syngas has been evaluated in terms of environmental impacts with low 
sulfur, nitrogen, aromatics content, no need for CO2 sequestration. 
Currently there are a few BTL-FT plants on commercial scale and most of 
the documented plants are on experimental scale. However, this concept 
needs to be sustainably developed to implement large scale installations of 
such plants, as it has become an encouraging and an assuring option for 
the production of environmentally friendly transportation fuels.  
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Müasir dövrdə dünyada müxtəlif sintetik boyaq maddələrindən istifadə edən 
tekstil, toxuculuq və digər sənaye sahələri geniş inkişaf etmişdir. Bu boyaq 
maddələrindən Rodamin 6G kationit xassəyə malik olduğundan anionit xassəli 
materialların lazer iştırakı ilə onunla boyanması daha əlverişli hesab edilir. 

Əvvəllər boyaq maddələrinin mikroorqanizmlər tərəfindən tamamilə 
məhv edildiyi düşünülsə də,aparılan təcrübələr onların heç də təsir effektini 
itirmədiyini,müxtəlif amillərin təsirinə qarşı davamlı olduqlarını göstərmişdir. 
Aparılan müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, zavod və fabriklərdən 
dəniz və çaylara axıdılan müxtəlif boyaq maddəli tullantı suları canlı orqa-
nizmlərə zərərli təsir göstərir. Buna görə də,müasir dövrdə tədqiqatçılar hə-
min boyaq maddələrini əlverişli üsullarla tullantı sularından ayırmağın yolla-
rını işləyib tapırlar.  

Bu tədqiqat işində qliserinlə tikilmiş malein turşusu-stirol birgə polimeri 
əsasında alınmış sorbentlə boyaq maddələrindən geniş istifadə olunan 
Rodamin 6G-nin sorbsiyası aparılmışdır. Qeyd etdiyimiz sorbentlə  Rodamin 
6G-nin sulu məhlullardan sorbsiyası zamanı sorbsiyası dərəcəsinə kontakt 
müddətinin, temperaturun və Rodamin 6G boyaq maddəsinin qatılığının 
təsiri öyrənilmişdir. 

       
a)                         b) 

Şəkil 1.  Rodamin 6G-nin sorbsiya dərəcəsinin sorbentin kütləsindən (a) və kontakt 
müddətindən (b) asılılığı. 
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Sorbsiya dərəcəsinə sorbentin kütləsinin təsiri boyaq maddəsinin 200 
mqL-1 başlanğıc qatılığında, 200C temperaturda və 30 dəqiqə kontakt müd-
dətində öyrənilmişdir. Sorbentin kütləsi 0.04 q-dan 0.14q-a qədər dəyişdiril-
dikdə sorbsiya dərəcəsi 1,3%-dən 13%-ə qədər artır (şəkil 1,a). Qrafikdə 
qeyd olunduğu kimi sorbentin kütləsi 0.12 q olduqda sorbsiya dərəcəsi 
sabitləşdiyindən  bu kütlə digər ölçmələr üçün optimal kütlə hesab oluna bilər.  

Sorbsiya dərəcəsinə kontakt müddətinin təsiri boyaq maddəsinin 200 
mqL-1 başlanğıc qatılığında, pH=6-da  (msorb= 0,12 q, T=200C, V=0,04L, λ= 
528 nm) aparılmışdır. Kontakt müddətini 20 dəq-dən 150 dəq-ə qədər ar-
tırdıqda sorbsiya dərəcəsi 4%-dən 29%-ə qədər artmışdır (şəkil 1,b). 
Təcrübəyə əsasən 120 dəq.dən sonra sorbsiya dərəcəsi stabilləşdiyindən 
optimal zaman 120 dəq  götürülmüşdür. 

Sorbsiya dərəcəsinə Rodamin 6G məhlunun qatılığının təsiri sorbentin 
sabit miqdarında (0,12q), boyaq maddəsinin 75-275 mqL-1 qatılıqlarında, 
pH=6 mühitində, 200C temperaturda öyrənilmişdir. Qatılığı 75 mqL-1-dən 275 
mqL-1-ə qədər artırdıqda sorbsiya dərəcəsi 21%-dən 10%-ə qədər azalmışdır 
(şəkil 2,a) . 

 
Şəkil 2. Sorbsiya dərəcəsinin  Rodamin 6G-nin qatılığından asılılığı.    
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Qliserinlə tikilmiş malein turşusu-stirol birgə polimerindən alınan sorbentlə 
Rodamin 6G boyaq maddəsinin sulu məhluldan sorbiyasının təcrübəli nəti-
cələri  Ləngimür və Freyndlix modellərində işlənmişdir. 

Ləngimür modelinə uyğun olaraq qrafik tənliyi aşağıdakı kimidir: 

 =  +  

burada ,Ce – uyğun olaraq boyaq maddəsinin sorbsiyadan sonrakı tarazlıq 
qatılığı, (mqL-1) ; qe - tarazlıq halında sorbentin sorbsiya tutumu (mqq-1) ; qmax  

- sorbentin maksimum sorbsiya tutumu (mqq-1) ; KL- Ləngimür izoterm sa-
bitidir (Lq-1 ). Bu tənlikdən istifadə edərək Ceqe =ƒ(Ce) xətti asılılığı 
qurulmuş(şəkil 1.) və Ce/qe=ƒ(Ce) xətti asılılığının qrafikindən Ləngimür 
tənliyinin parametrləri hesablanmışdır (cədvəl). Rodamin 6G boyaq 
maddəsinin    (  75mqL-1 – 275mqL-1 ) müxtəlif başlanğıc qatılıqları üçün ayı-
rıcı faktorun (RL) hesablanmış qiymətləri 0.0539- 0.0066 aralığında 
olduğundan boyaq maddəsinin malein turşusu - stirol birgə polimeri əsasında 
alınmış sorbentlə adsorbsiyasının aparılmasının əlverişli olduğunu söyləmək 
mümkündür. 

             
Şəkil 1. Ce /qe=ƒ(Ce) asılılığının qrafiki 

Freyndlix modelinə uyğun olaraq isə qrafik tənliyi aşağıdakı kimidir: log q 	= log KF + 	log C  

y = 0.0744x + 7.3084
R² = 0.9798
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burada, Ce – uyğun olaraq boyaq maddəsinin sorbsiyadan sonrakı tarazlıq 
qatılığı, (mqL-1) ; KF – Freyndlix izoterm  sabiti  (mqq-1) ; 1/n – qeyri - bircinslik 
əmsalıdır. Bu tənlikdən istifadə edərək logqe = ƒ(logCe) xətti asılılığının qrafiki 
qurulmuşdur (şəkil 2). Freyndlix tənliyində (1/n) 0 və 1 (0.4429) arasındadır, 
bu da sorbsiyanın kimyəvi sorbsiya olduğunu göstərir. 
 

  
Şəkil 2. logqe=ƒ (logCe) asılılığı 

Qrafiklər əsasında parametrlərin hesablanmış qiymətləri  1-ci cədvəldə 
verilmişdir.  
 

       Ləngimür sabitləri         Freyndlix sabitləri 

    qmax, 
   mqq-1 

   KL, 
  mlq-1 

RL R2   KF 

mqq-1 
 1/n     R2  

13.44  0.5437 0-1 0,9798 0.84 0.4429 0,9857 

Cədvəl 1. Ləngimür və Freyndlix sorbsiya izotermlərindən alınmış parametrlərin qiymətləri 
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BUTİLMETAKRİLATIN HEKSEN-1-LƏ BİRGƏ POLİMERİ 
ƏSASINDA SÜRTKÜ YAĞLARINA ƏLAVƏLƏR 

Mir Əli İsakov 
Bakı Dövlət Universiteti 

mmc-93@mail.ru 

Supervisor: Oqtay Əkbərov 

Sürtkü yağlarının mühüm istismar keyfiyyətlərindən biri onların özlülük-
temperatur xassələridir. Yaxşı özlülük-temperatur xassələrinə malik sürtkü 
yağları almaq üçün ya onların kimyəvi tərkibi dəyişdirilməli, ya da istehsal 
texnoloqiyası təkmilləşdirilməlidir ki, hər iki hal xeyli miqdarda kapital qoyu-
luşu tələb edir. Belə yağ almağın daha sadə, iqtisadi cəhətdən səmərəli və 
etibarlı üsulu onların tərkibində polimer birləşmələrdən – özlülük aşqarla-
rından istifadədir [1]. 

Özlülük aşqarları kimi, əsas etibarı ilə, vinil monomerlərinin yağda həll 
olan polimer və birgə polimerlərindən istifadə edilir. Aşqarlardan istifadə 
təcrübəsi göstərdi ki, mürəkkəb efir tipli polimerlər (polialkilmetakrilatlar) 
digər polimerlərə nisbətən üstünlüklərə malikdirlər, belə ki, sadə və ekoloği 
təhlükəsiz texnologiya üzrə alınır (radikal polimerləşmə üsulu ilə), asan 
kimyəvi modifikasiya olunur və nəhayət, onlarla qatılaşdırılmış yağlar digər 
polimerlərlə qatılaşdırılmış yağlara nisbətən daha yaxşı özlülük-temperatur 
xassələrinə malik olur. Ancaq digər özlülük aşqarları kimi polialkilmetakrilat-
lar da destruksiyaya qarşı az davamlılıqları ilə fərqlənirlər (polimer zəncirində 
dordlü karbon atomu olduğun görə) və müasir texnikanın tələblərinə cavab 
vermirlər. Ona görə də termiki və mexaniki təsirlərə qarşı davamlı polialkilme-
takrilat tipli özlülük aşqarlarının işlənib hazırlanması müasir neft kimyasının 
aktual problemlərindən biridir [2]. 

Polimer birləşmələrin, o cümlədən özlülük aşqarlarının, destruktiv təsir-
lərə qarşı davamlılığının artırılmasının ən sadə yolu birgə polimerləşmə he-
sab edilir. Belə ki, kimyəvi modifikasiya üsulu olan birgə polimerləşmə yolu 
ilə qabaqcadan məlum xassələrə malik polimer birləşmələrin məqsədyönlü 
sintezini aparmaq mümkündür. Bu məqsədlə ilkin metakrilatlar bəzi stabilləş-
dirici monomerlərlə birgə polimerləşdirilirlər. Belə stabilləşdirici monomerlər-
dən biri də α-olefinlərdir. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, müasir tələblərə cavab verə biləcək özlülük 
aşqarları kimi butilmetakrilatın heksen-1-lə birgə polimerini sintez edərək 
tədqiq etmişik. 

Butilmetakrilatın heksen-1-lə birgə polimerləşməsi radikal mexanizmi 
üzrə inisiator olaraq götürülmüş benzoil peroksid iştirakı ilə aparılmışdır. 
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Hər iki monomer təzə qovulmuş halda istifadə edilmişdir. Prosesə tem-
peraturun, reaksiyanın davametmə müddətinin, birgə monomerlər nisbətinin, 
inisiatorun qatılığının və həlledicinin təsiri öyrənilmişdir.  

Builmetakrilatın heksen-1-lə birgə polimerləşmə reaksiyasının öyrənil-
məsi göstərmişdir ki, həlledici tətbiq etmək, monomerlər nisbəti və reaksiya 
temperaturunu dəyişmək yolu ilə istənilən molekul kütləyə malik olan polimer 
birləşmələr sintez etmək mümkündür, yəni prosesin qanunauyğunluqlarını 
bilməklə onu idarə etmək olar.       

Sintez olunmuş birgə polimerin tərkib və quruluşu IQ- və NMR-
spektroskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. 

İQ-spektrdə aşkar olunmuş 1780 sm-1 udulma zolağı mürəkkəb efir 
qrupunu, 1385 sm-1 udulma zolaqları isə butilmetakrilatın CH2 qruplarını 
xarakterizə edir. NMR-spektrindəki uyğundluq belədir: 0,8 m.h. siqnalı H3C-
C qruplarını, 3,63 m.h. siqnalı isə qrupunı  -COCH2=

O  

xarakterizə edir. 

Beləliklə makromolekul zəncirində monomerlərin növbələnən manqa-
larının olduğu həqiqi birgə polimerin alındığı təsdiq olunmuşdur. Birgə 
polimerin fərz olunan ümumi formulu belədir: 

CH2 C
 

CH3

......

 COOC4H9

CH2 CH

R
n

m
 

burada R = C4 

Birgə polimerlərin destruksiyası öyrənilmişdir. Destruksiya məlum meto-
dika üzrə özlülük aşqarının turbin “Л” yağında 5%-li məhlulunu 200oC-də 12 
saat müddətində qızdırmaqla aparılmış və yağın özlülük düşküsü müəyyən 
olunmuşdur. Müqayisə üçün məlum aşqarların destruksiya zamanı özlülük 
düşkülərinin qiyməti də verilir (cədvəl). 
 

Özlülük aşqarı 
 

Molekul 
kütləsi 

Qatılaşdırılmış yağın 
destruksiya 

nəticəsində özlülük 
düşküsü, % 

Termiki destruksi-
yanın aktivləşmə 
enerjisi, kc/mol 

Butilmetakrilat-heksen-1 
birgə polimeri 

10 000 6,0 200 

KП-10 markalı 
poliizobutilen 

10 000 12,0 180 

Polialkilmetakrilat 12 000 13,2 165 
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Cədvəldən göründüyü kimi, birgə polimer məlum özlülük aşqarları ilə 
müqayisədə termiki təsirlərə qarşı iki dəfə çox davamlıdırlar. Deməli, birgə 
polimerləşmə polimerin kimyəvi modifikasiyasına səbəb olur ki, bu da öz 
növbəsində onun aşqar kimi tədqiqi zamanı istismar xassələrinin 
yaxşilaşmasında özünü göstərir. 

Ədəbiyyat 
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QUYULARIN İSTİSMARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

Möhsüm Əliyev, Aytac Mərdanova  
Sumqayıt Dövlət Universiteti 
mohsumaliyev39@gmail.com 

Elmi rəhbər: dos. I.E.Qarayeva 

Bildiyimiz kimi laya su vurmaq məqsədiilə dəniz suyu, çay və lay suyun-
dan istifadə olunur. Neft quyusundan neftlə birlikdə çıxarılan su mexaniki 
qarışıqlardan təmizlənərək yenidən laya vurulur. Bu mexaniki qarışıqlar 
dəmir qırıntıları, dəmir duzları, gil, qum, lil və .s.-dir. Bu qarışıqlar lay suyunun 
tərkibində asılqanlar halında qalaraq, quyu dibində kollektor məsamələrini 
tutaraq laydan quyu dibinə axını pisləşdirir. Laydan çıxan su bu qarışıqlardan 
xüsusi süzgəclərlə  təmizlənərək yenidən laya vurulsa da onun tərkibində 
dəmir hissəcikləri və duzları hələ də qalır. Laya vurulan suyun tərkibində 
dəmir duzunun miqdarı 0,1-0,2 mq/l dan çox olmamalı, su çöküntü vermə-
məli, avadanlığı korroziyaya uğratmamalıdır. Asılı halda olan mexaniki qarı-
şıqlar isə 1-2 mq/l dan çox olmamalıdır. Bunun üçün bu hissəcikləri təmiz-
ləmək zərurəti yaranır ki, təmizlənmiş bu su distillə suyunun alternativi ola 
bilər.  

İşin məqsədi: Koaqulyasiya üsulu ilə suyun maqnitlə işlənməsi və onun 
tərkibindəki dəmir hissəcikləri və dəmir duzlarından təmizlənərək  laya 
vurulmasının təmin edilməsidir.  

Bu məqsədlə suyu maqnitlə işlədikdən sonra, su buxarlandıqda duz 
kristalları qabın duvarında deyil, həcmi boyunca əmələ gəlir, səthin ıslanma 
dərəcəsi dəyişir, belə ki hava şəraitundə səthi isladan su maqnitləşdikdən 
sonra ıslatma qabiliyyətini xeyli azaldır. Nəticədə adsorbsiya güclənir və artır. 
Bərk hissəciklərin (duzların) suda həll olması artır. Bu proseslə suyun təmiz-
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lənməsi həm də borularda düşün çökərək korroziyaya yaratmanın qarşısını 
alır. Bundan əlavə bildiğimiz kimi koaqulyasiya prosesinin mahiyyəti suyun 
tərkibində olan hissəciklərin birləşərək iriləşdirilib çökdürülməsidir. Suyu 
maqnitlə işlədikdə kaoqulyasiya yəni suda asılı halda olan bərk hissəciklərin 
birləşmə prosesinin sürəti artır. 

Gözlənilən nəticə: Təklif olunan prosesin əlverişli cəhəti ondan ibarətdir 
ki, istismar zonasında başqa yerdən su mənbəyi kimi istifadə olunmayacaq. 
Həmçinin texniki nöqteyi nəzərdən ən sadə üsuldur. Bu üsulu daha da 
əlverişli etmək üçün müasir dövrümüzdə istifadə olunan təkmilləşdirilmiş 
maqnitlərdən də istifadə edə bilərik. 

Nəzərə alsaq ki, zaman keçdikcə tükənən sərvə-timiz olan neftin istis-
marı prosesində quyuların neft verimi get-gedə aşağı düşür. Bu səbəbdən 
təklif etdiyimiz üsulla quyuların daha uzun müddət işləməsini təmin edə 
bilərik. Həmçinin qısa vaxt ərzində daha çox neft hasilatına nail ola bilərik. 
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YAĞLAYICILIQ XASSƏLƏRİNİ YAXŞILAŞDIRAN 
KÜKÜRD SAXLAYAN BİRLƏŞMƏLƏR 
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Elmi rəhbər: B.İ.Musayeva 

Son illərdə böyük ehtiyatı olan qliserin kimyəvi xammal növünə çevril-
mişdir. Qliserindən farmakologiyada, kosmetik, tütün, sürtkü yağlara aşqar 
kimi, yüksək keyfiyyətli şəffaf şamlar yaratmaq üçün və s. sahələrdə istifadə 
olunur.  

Qliserin törəmələrinin əksəriyyəti toksiki olmayan və ya az toksiki məh-
sullara çevrilməklə, mikroorqanizmlər tərəfindən asan  parçalanır. Onların bu 
xüsusiyyəti ətraf mühitin qorunması üçün çox vacibdir.  

Bu nöqtəyi nəzərdən qliserin əsasında yeni aşqarların yaradılması çox 
mühümdür.  

Bunun üçün ilk öncə qliserinin monoxlorsirkə turşusu ilə 1:2 nisbətində 
reaksiyasından diqliserid alınmışdır.  
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ClCH2COOH ClCH2COCH2CH - CH2OCCH2Cl

OH OOH

HOCH2CH - CH2OH

O

+ 2

 
Diqliserid ilə ksantogenat turşusunun kalium duzu ilə 1:2 nisbətində 

reaksiyasından, 2 hidroksi–1,3–bis (butilksantogenatoasetiloksi) propan efiri 
alınmışdır.  
 
 
 
 
 
 
 

Alınan birləşmə suda həll olmayan, üzvi həlledicilərdə və yağda həll olan 
sarı rəngli maddədir.  

Alınan birləşmənin quruluşu İQ-spektroskopiya üsulu ilə təsdiqlənmişdir. 
İQ-spektrində 1749 sm-1 sahəsində karbonil qrupu, 3500 sm-1 sahəsində 
hidroksil qrupunun udulma zolağı müşahidə edilmişdir.  

2 hidroksi–1,3–bis (butilksantogenatoasetiloksi) propan siyrilməyə, 
korroziyaya qarşı xassələri yaxşılaşdırır, məlum etilen bisizopropil 
ksantogenat aşqarından (L3–23K) üstündür. Bu xassələrə görə keyfiyyətli 
transmissiya yağlarını yaratmaq üçün təklif oluna bilər.  

 
Bu iş Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı Fondunun maliyyə 

yardımı ilə yerinə yetirilmişdir-Qrant № EİF/GAM-4BGM-GİN-2017-3(29)-19/05/4 
 

 

ETİL-1-ASETİL-3-(ARİL)-2,2-DİSİANTSİKLOPROPAN 
KARBOKSİLATLARIN KASKAD SİNTEZİ 

Afaq Həsənova 
Bakı Dövlət Universiteti 

chemistry.is.building@gmail.com 

Elmi Rəhbər: Arif İsmiyev 

Malononitril molekulunda olan nukleofil və elektrofil reaksiya mərkəzləri 
bu birləşmənin bir çox kondensləşmə reaksiyalarının, o cümlədən çoxkom-
ponentli kondens-ləşmə reaksiyalarının səmərəli reagenti kimi çıxış etmə-
sinə imkan verir [1]. Çoxkomponentli kondensləşmə reaksiyaları  ən azı üç 
maddənin qarşılıqlı təsiri əsasında aparılan, molekulunda başlanğıc maddə-

ClCH2COCH2CHCH2OCCH2Cl + KSCOC4H9

O OH SO

C4H9OCSCH2COCH2CHCH2OCCH2SCOC4H9

S O OH O S

2
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lərin struktur fraqmentlərini saxlayan birləşmənin alınması ilə nəticələnən və 
müasir üzvi kimyanın sürətlə inkişaf edən istiqamətlərindəndir. Əksər hallar-
da bu reaksiyaların məhsulları  ardıcıl baş verən elementar transformasi-
yaların nəticəsi olaraq  əmələ gəlir ki, bu cür reallaşan reaksiyaları müasir 
ədəbiyyatda kaskad reaksiyalar adlandırırlar. İnnovativ üzvi maddələrə artan 
ictimai tə-ləbat fonunda çoxkomponentli kaskad reaksiyalar  əhə-miyyətli 
tibbi-bioloji xassəli karbo- və heterotsiklik sis-temlərin sintezində istifadə 
olunur. 

Malononitrilin aromatik aldehidlərlə reaksiyalarında üçüncü komponen-
tin struktur variasiyaları reaksiyaların prinsipcə fərqli istiqamətlərdə reallaş-
ması üçün imkanlar aça bilər. Qeyd olunan bu cəhəti  nəzərə alaraq, biz ilk 
dəfə NaOH-in ekvimolekulyar miqdarının iştirakında malononitril (1), aromatik 
aldehidlər (2,3) və etil 2-xlor-3-oksobutanoat (4) iştirakı ilə üçkomponentli 
reaksiyanı tədqiq edərək   müəyyən etmişik ki,  nəticədə 70-72% çıxımla etil 
1-asetil-3-(aril)-2,2-disiantsiklopropan karbok-silatlar (5,6) alınırlar: 

 

Sintez edilmiş (5,6) birləşmələrinin quruluşu İQ-, NMR 1H və 13C-spek-
troskopiyası, (5) birləşməsinin  kris-tallik quruluşu isə əlavə olaraq rentgen 
quruluş analizi üsulu (RQA)  ilə tam təsdiq edilmişdir: 

 
Şəkil 1. (5) Birləşməsinin molekulyar quruluşu 
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(5,6) Məhsullarının alınması çox ehtimal ki, kaskad çevrilmələrin 
nəticəsidir: NaOH qələvisinin təsirindən etil 2-xlor-3-oksobutanoatdan α-
dehidrixlorlaşma nəticəsində (A) karbeni alınır; karben aralıq mərhələdə 
alınan ariliden-malononitrillərin (B) C=C rabitəsinə tsiklo birlə-şərək reaksiya 
məhsullarını  əmələ gətirir: 

 

Sintez edilmiş birləşmələrin bioloji fəallığının sı-naqları disk-diffuziya və 
seriyalarla durulaşdırma üsulları ilə aparılmışdır. Nəticədə müəyyən edil-
mişdir ki, sınaq nümunələri Staphylicoccus aureus, Esherichia coli, Pseu-
domonas aeruqinoza və Candida albicans kimi mikro-orqanizmlərə qarşı 
qüvvətli antimikrob xassəsi göstərir.  
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NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQ VƏ SU 
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Könül Qəhrəmanova 
MEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu 
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Elmi rəhbər: Pərvin Məmmədova 

Məlumdur ki, neft və neft məhsulları ətraf mühitin ən geniş yayılmış və 
təhlükəli çirkləndiricilərindən hesab olunur. Neft sənayesi regionu olması ilə 
əlaqədar Abşeron yarımadasında bir çox quru ve su obyektləri, sahilyanı 
zonalar neftlə çirklənməyə məruz qalmışdır. Bu ərazilərdə neft və neft məh-
sulları ilə çirklənmə geniş təsadüf edilən bir hal olub, həmin ərazilərə böyük 
ziyan vurur, təbii ekosistemlərin torpaq örtüyünün xassələrinin dəyişilməsi və 
orada məskunlaşmış canlıların azalması və ya tamamilə məhv olması ilə 
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ifadə olunan deformasiyasına  səbəb olur, su mühitində yaşayan bitki və hey-
vanat aləmi üçün təhlükəli vəziyyət yaradır, suda buxarlanmanın dəfələrlə 
aşağı düşməsinə, ətraf mühitdə ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır. 
Neftlə çirklənmə son illər Xəzər dənizində nərə balığı ehtiyatının nəzərə-
çarpacaq dərəcədə tükənməsinə səbəb olmuşdur.  

Son illər çirklənmənin belə yüksək intensivliyi müxtəlif təmizlənmə 
üsullarının işlənib hazirlanmasını tələb edir. Məlumdur ki, neftlə çirklənmələ-
rin mexaniki, fiziki, fiziki-kimyəvi üsulları mövcuddur. Son zamanlar su və 
torpaq ərazilərinin bioloji bərpa problemlərinin tədqiqinə dair çoxlu işlər həsr 
edilmişdir. Bu tip çirklənmələrdən ətraf mühitin qorunması məqsədilə görülən 
tədbirlər içərisində mühüm yeri torpaq ərazilərinin və su hövzələrinin biore-
mediasiyası tutur. Bu üsul bəzi mikroorqanizmlərin neft ve neft məhsullarını 
parçalamaq xüsusiyyətinə əsaslanan, ekoloji və iqtisadi cəhətdən səmərəli 
və perspektiv hesab edilən üsuldur. Bioremediasiya metodları aborigen mik-
rofloranın aktivləşdirilməsini, eyni zamanda çirklənməyə və xarici mühit şə-
raitinə uyğunlaşmış aktiv mikroorqanizm-destruktorlarının biopreparat şəklin-
də çirklənmə obyektinə daxil edilməsini nəzərdə tutur.  

Bu məqsədlə, Suraxanı yatağı yaxınlığından götürülmüş torpaq və Bakı 
buxtası sahilyanı zonasından götürülmüş dəniz suyu nümünələrı tədqiqat 
obyekti olaraq seçilmişdir.  

İşin məqsədi neftlə çirklənmiş torpaq və dəniz suyu nümunələrindən 
aktiv karbohidrogenoksidləşdirici mikroorqanizmlərin seçilməsi , neft və nef-
tin müxtəlif  karbohidrogen fraksiyalarını oksidləşdirmək qabiliyyətinin müəy-
yənləşdirilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparmaqdır. Bu meqsəd cox sadə 
prinsipə əsaslanib, neftlə çirklənmiş  torpaq və dəniz suyundan mikrooqa-
nizmlər ayrılır, onların içərisindən aktiv karbohidrogenoksidləşdirici kulturalar 
seçilir, optimal şəraitlərdə yetişdirilir və çoxaldılaraq yenidən çirklənmə zona-
sına daxil edilir. Mikroorqanizmlər öz həyat fəaliyyəti nəticəsində neft karbo-
hidrogenlərindən qida mənbəyi kimi istifadə edir, inkişaf edir və çoxalır,eyni 
zamanda neft məhsulları miroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilərək daha 
zərərsiz və az toksik birləşmələrə çevrilir. 

Neftlə çirklənmiş torpaq və su nümünələrindən karbohidrogenoksidləş-
dirici mikroorqanizmlərin ayrılması qida mənbəyi olaraq neft və ya neft məh-
sullarının (1%) əlavə edildiyi maye mühitlərdə kultivasiya yolu ilə aparılır. 
Təmiz mikroorqanizm kulturalarının neft karbohidrogenlərini mənimsəmə 
qabiliyyəti neft və neft məhsullarının ekstraksiyası və destruksiya dərəcəsinin 
tapılması yolu ilə təyin olunmuşdur. 

Aparılan işlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Suraxanı yatağı əra-
zisindən götürülmüş torpaq nümunələrindən seçilmış karbohidrogenoksid-
ləşdirici mikroorqanizmlərdən 11 ştam nefti yaxşı mənimsəmə qabiliyyətinə 
malikdir, onların nefti destruksiya dərəcələri 59-71 % təşkil edir. Bakı buxtası 
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sahilyanı ərazisindən götürülmüş su nümünələrinin tədqiqi zamanı isə dəniz 
suyundan ayrılmış mikroorqanizmlərdən neft və neft məhsullarını 62-87 % 
mənimsəyən kultura ştamları seçilmişdir. 

Tədqiqatların nəticələrinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki, seçilmiş 
bütün mikroorqanizmlər neftlə çirklənmiş obyektlərdən ayrılmış neftlərin ayrı-
ayrı fraksiyalarına qarşı müxtəlif effektliyə malikdirlər. Belə ki, heksan fraksi-
yası daha asan utilizasiyaya uğrayır (parafin-naften və aromatik karbohidro-
genlər), S-1-və S-11 ştamları bu fraksiyada nisbətən çox destruksiya 
dərəcəsinə (45% -30%) malikdir. Biodestruksiya üçün qətran fraksiyaları isə 
daha çətin mənimsənilən substrat hesab olunur, S-2 ştamının destruksiya 
dərəcəsi -17 %, S-10 ştamınin isə 15% təşkil edir. 

Neftlə çirklənmiş obyektlərdən ayrılmış, yüksək destruksiya qabiliyyətinə 
malik bu mikroorqanizmlər gələcəkdə neftlə çirklənmiş torpaq və su ərazilə-
rinin bioremediasiyası üçün nəzərdə tutulmuş biopreparatın hazırlanmasında 
istifadə oluna bilər. 
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Introduction 
Nowadays, the demand in plastic is drastically increasing all over the 

world, resulting in about 280 million metric tons of plastic waste annually, 8 
million of which eventually accumulate in oceans. Consequently, disposal of 
plastic waste is a significant burden of mankind since the estimations show 
that biodegradation of plastic takes at best approximately 450 years. As a 
resolution, different ways of recycling are introduced. Nevertheless, less than 
a fifth of plastic trash is globally recycled, the rest being non-recyclable. 
Taking into account that the plastic waste is exponentially increasing, in the 
meantime the energy demand of the world keeps on growing, conversion of 
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waste plastic to fuel can be considered as an encouraging resolution for both 
problems at the same time. Plastics are made from light hydrocarbons 
involving polymerization process. So, there is potential to convert these 
polymers back to hydrocarbons by different chemical and mechanical 
processes.  

Thermochemical conversion of plastic to fuel 
The uttermost advantage of the thermochemical conversion of plastic to 

oil is that even non-recyclable plastics can be used as a raw material. This, 
at the same time, ultimately resolves the problem of landfilling. 

Principally three ways of thermochemical conversion of plastic to fuel 
exist: pyrolysis, hydrogenation and gasification. Since the pyrolysis method 
is deemed as more efficient way of conversion, further discussions are 
related to pyrolysis.  

More clearly, pyrolysis process embraces thermochemical decomposition 
of polymers at relatively high temperature in complete deficiency of oxygen. 
As a final product of pyrolysis, liquid and gaseous fuels can be procured. In 
dependence of the desired product, catalytic and thermal pyrolysis 
processes are implemented. Considering the high demand for liquid fuels in 
our country, this research work mainly describes thermal pyrolysis of plastic 
waste, since by catalytic pyrolysis majority of oil product is obtained in 
gaseous form, while thermal pyrolysis involves the production of liquid 
hydrocarbons. On the other hand, catalytic pyrolysis has some advantages 
over thermal pyrolysis in conversion limit, higher energy demand and coke 
formation, as higher temperatures support the coke formation. The overall 
process is divided into several steps involving washing, shredding/mixing 
and further procedures at pyrolysis unit. Pyrolysis takes place at temperature 
range of 350-900ºC, where hydrocarbon chains are cracked and mixture of 
oil similar to crude oil is acquired. Main products obtained from reactor are liquid 
hydrocarbons. A special control is required for chlorine and other additive 
constituents of plastic. As soon as pyrolysis reaction takes place, products with 
high boiling temperatures, predominantly kerosene (C10 – C18), diesel (C12 – 
C23) and gasoline (C4 – C12) are further fractionated in distillation column. 

Nowadays, the top countries with higher awareness of plastic waste 
issue – Japan, USA, Switzerland and Norway set in motion the pyrolysis 
process to convert plastic waste into valuable fuel. Some examples are SPR 
(Sapporo Plastic Recycling), Agilyx, Bluealp and others. In a large scale, one 
of the thermal pyrolysis plants for processing in Japan is SPR. A commercial 
plant established in Hokkaido island in 2000, SPR has the scope of recycling 
about 50 tons of mixed plastic waste per day, where the obtained light 
hydrocarbons are utilized for plastic production again, and liquid fraction is 
transported as a fuel for electricity generation.  
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Another plastic to oil treatment plant in USA – Agilyx located in Portland, 
generates 1 gallon of crude oil from average 10 pounds of waste plastics. 

Conclusion 
The oil produced from the plastic waste is named as WPO (waste plastic 

oil). The quality of WPO is comparable to diesel fuel, even its calorific value 
is higher than the diesel obtained from petroleum, 10498 cal and 10460 cal, 
respectively. To conclude, overall percentage ranges for the obtained output 
products are: for natural gas – 8-10%, fuel – 80-90% and tar 2-13% 
depending upon the feedstock and applied technology. Nonetheless, the 
waste plastic to oil technique is still remaining expensive and the conversion 
percentage is about 50-60%. The newest and cheapest developments 
should be introduced to increase the efficiency of plastic to fuel conversion 
and in the meantime, to generate more circular economy to protect the 
environment and mankind.  
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It is a well-known fact that today, mankind across the world, confronts 
with severe global problems of climate change (48.8%), poverty (29.2%), 
lack of education (15.9%) & employment (12.1%), inequality (30.8%), water 
and food scarcity (18.2%). Each of these challenges is directly 
interconnected meaning that one can be prime root cause for another crisis. 
Recent investigation namely World Economic Forum’s Global Shapers 
Survey 2017 suggests that climate change and global warming are current 
main concerns of most millennials. Phenomenon is mostly triggered by use 
of cheap fossil fuels which ultimately increase the level of greenhouse 
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gasses (GHGs) in the atmosphere. Ecosystem deterioration and diminishing 
of natural resources are just further results of paradigm. 

Above diagram clearly depicts that level of CO2 emission in the 
atmosphere has enormously increased after Industrial Revolution. According 
to the report of IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), by 2030, 

global average temperature will reach 1.5℃ and if the necessary steps are 
not taken, temperatures will peak at 3℃ at the end of this century. Therefore, 
humanity has only 11 years left to preclude undesirable consequences and 
safeguard future generations. This thesis proposes sustainability by 
introducing the concept of green building as a comprehensive solution that 
can simultaneously address the all global problems. 
Sustainability 
Sustainability is the idea of development or economic growth that fulfills the 
current demand of world without endangering the welfare and prosperity of 
next generations. It is basically the maintenance or conservation of energy & 
natural resources, quality of social welfare and environmental responsibility. 
Being economically sustainable, ensures all humankind with good education 
& health, gender & social equality, clean water and food resources. To 
achieve sustainable development, three main interlinked factors known as 
“pillars of sustainability” should be reflected: 

 Economic development− focuses on uniform economic progress that 
allows all people benefit from equal amount of wealth 

 Environmental protection−all mankind activities must be eco-friendly 
and support clean environment  

 Social equality−all people across the world must receive fair and 
equal treatment accessing to good education, health care and shelter 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

147 

In the September of 2015, 193 countries came together at the UN with the 
aim of accepting 17 global targets which should be accomplished by 2030 
for the sake of sustainable development. Analyzing the performance data of 
countries reveals that Scandinavian Countries namely Sweden, Norway and 
Finland meet the required targets at around 81%−84.5%. 
 
Concept of Green building 
One of the aims of sustainable development is to achieve innovative city 
infrastructures without threatening the natural ecosystem. It is a universal 
truth that public and commercial facilities or residential buildings can be key 
factors influencing in climate change. In U.S. residential buildings comprise 
about 38% of air pollutants (2236 MMT CO2), 39% of energy consumption 
and 68% of electricity demand which are mainly generated due to cooling, 
heating, lighting or other daily necessities. Therefore, transforming 
conventional buildings into more sustainable, eco-friendly and energy 
efficient ones can seriously mitigate the danger of global warming. Location, 
use of non-toxic & sustainable materials in construction, minimum negative 
influence to environment, waste management, promotion of health and high 
indoor air quality are prime targets for sustainable construction. Additionally, 
renewable energy usage (wind, solar, water or biomass) and wise 
architectural structure (well insulated windows & walls, roof design, 
foundation) also play major role in encouraging energy efficiency of green 
buildings. Today, examples of green building across the world tend to 
increase with the help of LEED verification, Energy Star, Earth Craft, Edge 
and other green programs. 
To sum up, in order to accomplish the idea of sustainable development, 
countries and governments should support green & innovative technologies, 
buildings by investing money and working collaboratively. Sustainability is a 
window for future prosperity that all living beings and planet can thrive. 
However to achieve this goal, individuals must also involve global actions 
making wise decisions about their daily consumptions. 
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As a consequence of the environmental problems and warnings which 

produced from plastic pollutions, biopolymers gain indispensability in the 
worldwide scale, the application of them can fulfil the demand of industry in a 
versatile way. Each year, approximately 380 million plastics are produced in the 
worldwide. Briefly, substitution of synthetic materials to the bio-based ones is 
preferable choice for controlling sustainability. Biopolymers are classified by 
several types and they contain the living organisms. Although how biopolymer-
based productions sound safe and can meet the demand of industry with 
developed technology in terms of several ways, the disadvantages and 
advantages of these polymers are needed to be compared. Despite the fact that 
they are often addressed as “environmentally friendly” products, several 
experiments and investigations verified that they can’t be considered totally 
environmentally safe products. Particularly, some types of biopolymer based 
products (not compostable ones) are produced from non-renewable sources, or 
decomposing (especially some biodegradable products) into some toxic 
components which in turn leads more complicated problems such as marine 
pollution, climate variation and so on. The production cost is another problem 
which appears during manufacturing biopolymers.  In order to achieve more 
environmentally safe and cost-effective ways to produce products which involve 
biopolymers as fundamental components, new innovations are suggested for 
industrial utilization. All in all, the new methods which are more environmental 
and economical for the production of biopolymers will be analyzed and their 
applications will be discussed. 

Methods of producing biopolymers. Biomass waste as a source of 
biopolymer production. 

The biomass sources are the most abundant sources on the earth, and it 
can be considered as a renewable source of energy. Lignocellulosic stock 
(means the main constituent parts of plant) contains three main types of 
biopolymers: cellulose, hemicellulose and lignin. The production of cellulose can 
be obtained pre-treatment methods (which is the most expensive stage): kraft, 
soda and sulphite treatments. However, these methods aren’t environmentally 
friendly and generates toxic components. Currently, organosolv method 
(invented in 1968) and ionic liquids are more favorable and environmentally safe 
ways to obtain cellulose from the biomass. Recycling agave bagasse is envir-
onmentally preferable method because it reduces environmental degradation 
while obtaining biopolymers and it is quite useful in terms of the economical 
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segment of case. National Consortium of Tequila asserts that 350000 tons of 
agave bagasse was obtained from the production of 14 million liters of tequila in 
2012.  

Some Cost-Effective Methods. 
Sugar beet pulp method- The residual waste which is obtained from 

the production of sugar, contains several biopolymers such as cellulose, 
hemicellulose, starch and pectin can be extracted, and this method is 
considered as one of the most cost-effective way to produce biopolymers for 
industrial purposes. 

Production from the avocado seeds- Currently, the utilization of 
avocado pit (which is considered as waste) can provide cost effective way to 
produce biopolymers and stuffs based on it. In terms of sustainable 
environment, it is quite efficient and economically effective technique to 
produce these polymers. Company which is called “Biofase” (Mexico) 
manufactures resin from the waste of avocado seeds annually. 

Widespread application of biopolymers in specific segments of 
industry. 

Tissue Engineering- 3D printers have gained attention in the tissue 
engineering because of the capability of the creation of three-dimensional 
stuffs. Providing biopolymers as feed material, can create a chance to develop 
artificial human parts (implants) which can replace the real ones because of 
their easy adaption to human body indeed.  

Food emulsifiers, disposal and packaging- In order to keep the stability 
accessibility of fresh food, biopolymers are widely utilized in the food 
emulsifier. Bio-based disposals and packages are considered harmless, that’s 
why food with them can be reheated in microwave. Conclusion 

Several advantages of biopolymers are considered, while some 
disadvantages are also concern of society. First of all, recent studies of Heriot-
Watt University show that some bio-based non-degradable products can bind to 
the bacteria or other organic components in the oceans which threats creatures 
of sea life. Moreover, processing and manufacturing biopolymers is really 
expensive in comparison with other synthetic polymers.  All in all, the main target 
of society is to obtain totally environmentally friendly and biodegradable 
products and achieve it with economical budget. The purpose is still in 
development and technology is improved in order to keep sustainability. 
Reference 
[1]  Kaplan, David L. Biopolymers from Renewable Resources. Berlin : Springer Berlin 

Heidelberg, December 15,2010. p. 420. 
[2]  Biomass and Biopolymer Production using Vegetable Wastes. Donato, Paola Di, Ilaria 

Finore,Gianluca Anzelmo,Licia Lama,Barbara Nicolaus. Napoli : University of Naples 
Parthenope, 2014, Chemical Engineering Transaction. 

[3]  M.Niaounakis. Biopolymers: Applications and Trends. 1 st edition. s.l. : Elsevier Science, 
Augsut 13,2015. p. 604. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

150 

SUYUN ANİLİN VƏ ONUN XLORLU                                     
TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ 

Abdullayeva Nabat 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 

nabatabdullayeva7@gmail.com 

Elmi rəhbər: Muradov Mahal 

Ekoloji poblemlər qlobal problemlər sistemində sülh və müharibə prob-
lemlərindən sonra birinci sırada durur və son zamanlar bütün dünyada 
mühüm qlobal problemlərdən   biri  kimi, ekoloji problemlər hər şeydən əvvəl, 
bütöv bəşəriyyətin mənafeyini ifadə edir.  

Geniş sənaye əhəmiyyətinə malik anilin və onun xlorlu törəmələri tekstil,  
kosmetika, dərman,  qida,  kağız, plastik  istehsalında  istifadə  olunur. Boyaq  
maddələri  sinfinə  daxil olan  anilin  tullantı  sularının  tərkibində  təmiz  sulara  
qarışaraq ilk növbədə  suyu  çirkləndirərək  rəngini  dəyişir. Vizual  çirklənmə  
ilə yanaşı günəş işığını  adsorbsiya  edərək və ya əks etdirərək, günəş  şüala-
rının  suyun dərinliyinə enməsinin qarşısını alır. Bu da müxtəlif  mikroorqa-
nizmlərin inkişaf etməməsinə və su bitkilərinin fotosintez etməməsinə şərait  
yaradır. Bunun nəticəsində təbii suların tərkibində dəyişiklik baş verir və 
oksigenin miqdarı xeyli azalır. 

Aromatik  aminlərin zəhərlənmiş insanların xərçəng olma riskini ilk dəfə  
1895-ci ildə Rehn tərəfindən açıqlanmışdır. Bu açıqlamada boya sənayesin-
də  işləyənlər  arasında  xərçəng   xəstəliyinin  geniş  yayıldığını  bildirmişdir.  
1988-ci ildə MAK (Menschliche Arbeits Konsantration) komisyası parça-
lanmayan aminlərin xərçəng yaranmasına səbəb olduğunu bildirmişdir. Zə-
rərli aminlər MAK III A1 (insanlarda  kansorogen)  və MAK II A2 (heyvanlarda  
kansorogen) olaraq təsniflənmişdir. 

MAK III A1 ( insanlarda  kansorogen) 

Adı  
4-aminodifenil  92-67-1 
Benzidin  92-87-5 
4-xloro-o-toluidin  95-69-2 
2-naftilamin  
 

91-59-8 

MAK III A2 ( heyvanlarda  kansorogen)   

Adı Cas No
4,4'-oksidianilin  101-80-4  
4,4'-tiyodianilin  139-65-1  
2,4,5-trimetilanilin  1- 37-17  
4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin) 101-14-4 
p-kloro anilin  106-47-8 
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Azot tərkibli aromatik birləşmələrin tədqiqi onunla şərtlənir  ki, müasir  
zamanda içməli suda onlarla belə  maddələrin  miqdarı  normallaşdırılır.  
Geniş  yayılmış   xüsusi  qrupa  yüksək  zəhərılikli  üzvi  birləşmələrdən  anilini  
ayırırlar.  Onların  geniş  yaılması   anilin   suda  yaxşı  həll  olması  və  aktiv  
sənaye tətbiqi ilə bağlıdır. Beləliklə, rəng-boyaq, sintetik polimerlər,  kauçuk-
lar və  dərman  preparatları  istehsalına  görə  müəssisələrin   axıntı  sularında 
həmişə anilin olur. Təbii şəraitdə xloranilinlər hidrolitik və biokimyəvi   
destruksiya ilə bəzi pestisid və antiseptiklər əmələ gətirirlər. İçməli su hazırlığı   
mənbələrinə anilinlərin düşməsi xüsusi təhlükəlidir. Anilin xlora görə reaksiya 
girmə qabiliyyəti o qədər böyüksür ki, onun zərərəsizləşdirilməsi mərhələ-
sində  bütün  spektr boyu  xlorla əvəzlənmiş  anilinlərin  əmələ  gəlməsi  baş  
verir, hansının ki zəhərliliyi  molekulda  xlor  atomlarının  sayına  simbiot  
(simbioz vəziyyətində  yaşayan  orqanizmlərdən  hər biri) olaraq  artır. 
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Изучено вулканизующие действие органических соединений содер-
жащая различные функциональные группы; диметилфенил малеимид и 
хлоразотсодер-жащие соединения. 
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Эффективным вулканизующим действием (1430 С) обладают произ-
водные малеимиды. Важный осо-бенности вулканизующего действия 
ДМФМ является возможность сочетается с вулканизующим эффектом 
других агентов: серой, рубракс, триазиновым и др. Это позволяет полу-
чить эластомер с разнообразными по своей природе сочетанием попе-
речных химичес-ких связей, а также совулканизовывать две разные 
вулканизаты с различными вулканизующими систе-мами агентов. Более 
однородны сетки с большим количеством С-С связей. 

Для изучения влияния оксид металла на скорость вулканизации и 
свойства вулканизатов из БНК были изготовлены смеси, содержащие 
на 100 масс.ч. каучука СКН-40 5,0 масс.ч. ДМФМ и в коли-честве 
эквимолярном 5,0 масс.ч. оксид цинка. 

Оценку активирующего действия оксида цинка осуществляли путем 
сравнения скоростей структу-рирования, определяемых по изменению 
вязкости и число выхода поперечных связей. 

При радиационной вулканизации (250-500 кГр) наполненных техни-
ческим углеродом в присутствии хлоразотсодержащими и ДМФМ а 
также с другими вулканизующими агентами заметно влияния серы и 
рубракса не наблюдалось. 

Другой интересной особенностью вулканизации с помощью ДМФМ 
и триазиновых соединений является влияник низкомолекулярных 
соединений на параметр пространственной сетки. 

Показано, что параметры пространственных сеток вулканизатов на 
основе БНК, вулкани-зованных при 1430С и 500 кГр дозы облучений, 
пустота сеток и степень поперечного сшивания у термических вулка-
низатов больше, чем у радиационных полученных при 500 кГр дозы. 

Радиационные вулканизаты имеют более низкое содержание золь 
фракции и больший показатели сшивания. Это указывает на то, что при 
совместно вулканизации (1430С; 500 кГр) деструктивные про-цессы 
выражены слабо. 

Высокая степень поперечного сшивания при 1500С + 500 кГр спо-
собствует большей неоднород-ности сетки, что по видимому, объясня-
ется возрас-танием дефектов структуры. На неоднородность структуры 
оказывает влияние и система сшивающих и сенсибилизирующих.   
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Üzvi kimyanın müasir istiqamətlərindən biri praktiki əhəmiyyətli xüsusiy-
yətlərə malik müxtəlif  birləşmələrin sintezinə yönəlmiş yeni yanaşmaların 
axtarışıdır. Bu cür birləşmələrin arasında gələcək sintezlərdə sinton kimi 
geniş tətbiq sahəsi tapan aldehidlər və aromatik ketonlar xüsusi yer tutur.   

Bu birləşmələrin karbonil qrupu yüksək reaksiya qabiliyyətinə malikdir və  
asanlıqla sulfid-, amino- və başqa qruplara çevrilə bilir ki, bu da potensial 
bioloji aktivliyə malik çoxlu sayda birləşmələrin alınması üçün onun modifika-
siyalarının  müxtəlif istiqamətlərinin perspektivliyini təmin edir. Belə ki, 
molekulunda S- və N-saxlayan 5-və 6-üzvlü heterosiklik fraqmentli aromatik 
aldehidlərin törəmələri bioloji aktiv maddələr kimi tanınır [1]. 

Aromatik ketonların törəmələri arasında sənayenin müxtəlif sahələrində 
metalların korroziya inhibitorları, yağların, lakların, boyaların və polimerlərin 
həllediciləri, polimerlərin stabilizatorları, sintetik yağların antioksidantları, 
yağlara aşqarlar, analitik reagentlər, həmçinin tibb preparatları kimi geniş 
tətbiq sahəsi tapan birləşmələr aşkar edilmişdir. 

Aromatik ketonların üzvi sintezdə oynadığı vacib rolu nəzərə alaraq, 
onların əsasında molekulunun tərkibində xüsusilə heterosiklik fraqment sax-
layan yeni törəmələrin sintezi, həmçinin mümkün tətbiq sahələrinin müəy-
yənləşdirilməsi aktuallıq kəsb edirdır. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, bizim tərəfimizdən yeni S- və 
N-saxlayan bioaktiv fraqmentli birləşmələrin sintezi sahəsində tədqiqatlar 
aparılmışdır. İlkin maddələr kimi sənaye miqyasında istehsal olan asetofe-
non istifadə olunmuşdur. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq tərəfimizdən asetofenonun merkaptosirkə 
turşusu ilə tiilləşmə reaksiyası aparılmışdır. Tiilləşmə reaksiyası benzol məh-
lulunda asetofenon: merkaptosirkə turşusu 1:4 mol nisbətində benzolsulfo-
turşunun iştirakı ilə 800C-də aparılmışdır. Reaksiya bitəndən sonra həlledici 
su nasosu ilə qovulur, əsas maddə isə müvafiq həlledicidən yenidən 
kristallaşma yolu ilə ayrılır. Reaksiya aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 

O

CH3

+HSCH2COOH
CH3

SCH2COOH

SCH2COOH
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Sintez edilmiş 1,1-bis-(karboksimetil)-1-feniletan asetonda, spirtdə və 
efirdə yaxşı həll olan kristallik maddədir. Tərimə=136-1370C, çıxım 81.1%. 

Sintez olunmuş birləşmələrin praktiki əhəmiyyətli xüsusiyyətləri müəy-
yən edilmişdir. Onların fizioloji, antimikrob, antikorroziya, antioksidləşdirici, 
antipaslanma və başqa xassələri təyin edilmişdir. 

Sintez olunan yeni birləşmənin Türkiyə alimləri ilə birgə canlı orqanizm-
də asetilxolineseraza (AchE), karbon anhidraz (hCA I və II) və a-glikosidaz 
fermentləri üzrə yüksək inhibitor təsirlərə malik olduğu müəyyənləşdirilmiş və 
məlum olmuşdur ki, bu maddələrin molekulunda bir neçə funksional qrupun 
olması onların antixolinerjik və antidiabetik təsirlər göstərməsi ilə nəticələnir. 
Bu araşdırmada metabolik fermentlər üzrə bütün törəmələr üçün nanomolar 
səviyyədə Ki və IC50 miqdarı qeyd olunmuşdur. Ən təsirli Ki dəyərləri 624.62 
± 100.34 və 649.15 ± 88.81 nM olan yeni birləşmədir. Gələcəkdə bu 
birləşmələrin α-Gly və AChE fermentlərinin seçici inhibitor molekulları ola 
biləcəyi və təsirli farmokoloji preparatlar ola biləcəyi anlamına gəlir. 
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The paper provided includes brief information of research paper related 
to nanofabrication. This unique term which characterizes the small feature 
size fabrication and the application of its studies which can be applied in oil 
and gas industry. Term of the nanofabrication in thin film deposition is 
significantly needed in order to obtain surfaces with significantly high 
hardness, chemical inertness as well as considerably low roughness.  

In oil and gas industry, one of the most frequent quandaries is corrosion 
of inner surfaces of pipes, surfaces of impellers of pumps, rotors, washover 
back-off connectors, gun perforates, valves, and blowout preventers. 
Corrosion has a huge impact on oil and gas industry since oil consistence is 
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rich in amount of sulphides, carbonates, and sulfonates which are highly 
corrosive. In addition, the imperative operation obstacle in industry is 
cavitation. High cavitation occurred, due to saturated vapor bubbles which can 
lead to shock pressure up to 1GPa (Xylem, 2015). These factors may 
contribute to falling-out of devices and their essential parts. Thus, special 
coating procedure is necessary to execute, namely thin film deposition. This 
process can be executed in special laboratories where some particles in air 
can have a knock-on negative effect on the products within vacuum chambers 
designed for deposition procedures. Room where the process is carried out is 
called clean room. According to ISO 14644-1 Cleanroom standards, a typical 
cleanroom rated ISO5 has 3520 particles in diameter of ≥0.5µm (Weesies, 
2010). Factors of contaminations are myriad, such as human skin, dust, 
human hair, bacteria, low amount of lint, and etc. which have sizes much more 
than10 microns (Hemmings, 2016). Thus, special gowning procedure must be 
conducted prior to entering according to ISO 7th class protocol. To create 
vacuum within chambers turbopumps or cryopumps may be installed with 
mechanical pumps contemporaneously to reach pressure roughly of 10-6 and 
10-8 torr (Longsworth & Bonney, 1998). The procedure under vacuum can be 
carried out via two main methods, namely Physical Vapor Deposition, and 
Chemical Vapor Deposition. PVD processes where high temperature creates 
vapor of material to be deposited onto substrate, by methods of Sputtering, E-
beam evaporation, and Thermal Evaporation. Chemical Vapor Deposition, 
however, involve ALD, APCVD, LPCVD, PECVD, and PICVD processes 
(Tiginyanu, 2011). Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition as one of 
the perfect methods involves using RF (Radio Frequency) electrical 
connection initiate reaction between substrate surface and reactive gases 
within chamber. The foremost advantage of CVD processes is implementation 
of deposition is multi-directional, rather than one directional. In other words, by 
virtue of this method complex structures can be covered with thin films fully. 
Industrial applications of DLC are directed to surfaces with low resistance to 
corrosion and to friction, by using deposition of Carbon molecules with sp3 
hybridization. Fabulous fact is high resistance to corrosion as well as ultra-high 
hardness of created surface comprises at least 5000HV, which in other words 
can withstand 49000MPa pressure. Problems such as cavitation and corrosion 
can be easily solved in sensible devices. However due to high cost of the 
procedure and material, coatings will be better be exposed to covering with 
Cr2O3, SiC, Ti, Si, and non-active metals, such as Ag, Ar, Pt for non-exposable 
to cavitation surfaces, with thickness of 0.9 . Idea is to combine SiC and C 
molecules which can also lead to almost the same outcome and high adhesion 
to the surface. Therefore, surfaces made of steel, can be coated with Ti and 
then with SiC-3C coating with allowable maximum deposition temperature of 
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1300-1520K (J.D. Parsons, 1985). The fact that SiC is the third hardest 
material allows to utilize it not only in military but also in industry for coatings 
due to its high adhesion (C.W.Locke, 2012). Since cost of it ranges around 
313$ in global market, it can be purchased for further utilization cheaper than 
Carbon. SiC can be found naturally mostly in USA, Russia, and Angola, 
therefore, it can be produced with different precursors, such as SiH4/CH4. 

 Solving of the corrosion problem, by means of these methods using 
natural materials is assuredly helpful, since annually cost over $2.5 trillion 
dollars are estimated owing to corrosion (International, 2016). In order to 
perform the coating process, special equipment for CVD, cleanroom are 
essential, otherwise effectiveness of outcome obtained would be 
considerably low. 
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The term “hazard” is defined as a dormant harm source, where the 
“harm” is referred as “damage or an injury to the people’s health or the 
detriment to the natural environment or property” in the definition given by 
ISO/EC.   
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The human societies from every continent are being affected by the 
natural disasters on an almost daily basis culminating in thousands of 
dramatic impacts on economy and casualties. The most severe disasters are 
the outcomes of the sequence of geohazards such as tsunamis, volcanoes, 
ground deformation, landslides, and earthquakes. The potential loss and 
disappearance of the values magnify the vulnerability to the natural 
processes. There is a direct and critic relationship between the disasters and 
the growth of developing countries which is primarily due to the deficiency of 
mitigation processes. Since the use of land throughout the last century has 
been completely changes, the society’s exposure to the geohazards has 
been increased drastically. The disruption of life and economy has turned 
into the major and primary disaster which is more likely to be witnessed in 
the following decades due to the worldwide population growth up to more 
than six billion people. Therefore, substantial and certain determined efforts 
have to be put for preventing economic and human losses. 

The geohazards’ influence on society and economy: 
 Volcanic disaster 
One of the most violent and dramatic agents of Earth alteration are 

volcanic disasters. The large areas around the volcano is transformed by the 
effect of powerful explosive eruptions. Furthermore, it is one of the key 
factors playing a vital role in the climate change since a significant amount 
of gas emissions is being exposed to the atmosphere. The population 
dwelling near the affected area are obliged to temporarily or permanently 
abandon their habitation. As an outcome of the damage to the economy and 
infrastructure of the region, the eruption-induced effects such as flooding, 
lahars, and tephra are being reflected on the life of inhabitants leaving far 
from the epicenter of the volcano. Dating back to 1700 A.D, 260,000 people 
had been killed and more than 500 million were put at a risky situation up to 
now. Due to the research done, the most vulnerable area is Asia, since over 
the last three decades the number of large recorded volcanic eruptions has 
reached 150. Despite the aforementioned fact, the number of population left 
homeless is maximum in Africa, being 340,542 inhabitants, while for Asia this 
is only 153,630. In general, due to the data available, America is in the first 
place in the number of killed population since 1990, which is equal to 115,841 
innocent people. As it was previously mentioned, the economy also suffers 
from the natural disasters, and the volcanic eruption is responsible for 
7,517,092 US dollars damage.  
 Seismic disaster 
Earthquakes are one of the fatal disasters due to the fact that they are 

occurring without any caution, destroy very large areas and include high 
amount of released energy. A strong earthquake brutally affects the 
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infrastructure and devastate houses. As an example, a magnitude 8 
earthquake which took place in China in 1556 has killed more than 835,000 
people.  

The U.S National Earthquake Information Center has officially proved 
and released data showing more than 10,000 events recorded each year, 
approximately 10 of which is of magnitude around 7 and 7.9 and only one or 
two of 8 and more. Since the majority of the earthquakes take place at the 
plate boundaries, they affect a huge number of countries. The research done 
on seismic damages has revealed data showing damage rendered to World 
economy which equal 600,025,882 US dollars, which is almost one hundred 
times bigger lost which is due to volcanic eruption. Asia is again on the top 
of list of number of killed population amongst continents. The number of 
homeless people left after seismic disasters since 1990 is 18,803,308, while 
the number of affected population is almost 10 million.  
 Tsunami disasters 
Apart from dramatic effects to the coastal regions, tsunamis are able to 

destroy the areas up to thousands kilometers away from the place of origin. 
Tsunamis have a great impact on social and economic sectors of the society. 
The lastly recorded great tsunami happened in 2004 in the Indian ocean and 
killed 59.126 people on distant shores and 130,000 people on the coastal 
area. Japan which is an active seismic zone has witnessed a destruction of 
almost all coastal population. Oceania, America, Africa, and Europe have not 
faced such a large losses due to tsunami, while Asia accounts for 94% of 
killed people and financial damages witnessed since 1990. Only 500 people 
have died over the last 30 years in Africa due to wave activity, while for Asia 
this number is 470,843. Overall, the number of natural disasters and affected 
population has increased dramatically over the 40 years, since if in 1975 the 
only 110 million people were affected, for 2017 this equals to 790 million 
inhabitants.    
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Təqdim olunan iş SKN-40 markalı nitril kauçukunun PCl3 ilə oksigen 
iştirakında oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasının tədqiqinə həsr 
olunmuşdur. İlkin polimer kimi Rusiya Federasiyası Voronej sintetik kauçuk 
zavodununun SKN-40 markalı nitril kauçuku götürülmüşdür. Funksional-aktiv 
qruplu polimer ilkin kauçukun PCl3 ilə oksigen iştirakında oksidləşmə 
xlorfosforlaşma rekasiyası və modifikatın sonrakı hidrolizilə sintez edilmişdir. 
Reaksiya CHCl3 məhlulunda aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, reaksiya 
ekzotermikdir, temperatur 40-450C-yə qədər qalxmışdır. CHCl3  mühitində 
reaksiya zamanı  təxminən 4saatdan sonra məhlulun rəngi qaralmış və hete-
rogenləşməsi müşahidə edilmişdir. Nəticədə, heç bir həlledicidə həll olmayan 
məhsul alınır. Alınan məhsulun İQ-spektroskopiya metodu ilə analizi 
aparılmışdır. İQ-spektroskopiya metoduna görə alınmış yeni xassəli polimer 
2330-2340 sm-1 oblastında özündə -PO(OH)2 funksional qrup saxlayır. 
Alınmış polimerdə -PO(OH)2 qruplarının miqdarı potensiometrik titrləmə 
metodu ilə müəyyən edilmişdir. Modifikasiya olunmuş polimerin natrium 
ionuna görə statistik mübadilə tutumu (SMT) 6,7 mq-ekv/q-dır.  

Polimer nümunəsində olan funksional qrupların xarakterinin sorbsiyaya 
təsirini öyrənmək məqsədilə sonrakı  tədqiqatlarda SKN-18 və SKN-26 
polimerlərində olan nitril qruplarının prosesə təsirinin öyrənilməsi, həmçinin 
müxtəlif qatılıqlarda prosesin kinetikasının öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
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Ecological Footprint is considered as a trace of an individual or a country 
on ecological state of particular area in future. Being put up by William Rees 
and Mathis Wackernagel in 1990, at University of British Columbia, 
ecological footprint had become a wide movement within using carbon 
footprint. In order to educate people profoundly and ensure sustainability 
locally, regionally as well as globally, it is required to undergone the massive 
exploration, hence the challenge is to find out the technique to balance 
limited productivity of nature and consumption of population (Hayden, 2019).  

It is an imperative tool in evaluation of population’s influence on 
resources as well as comparing with demand to available biocapacity 
(Crawford, 2013). Owing to the exponential growth of population throughout 
last century, the calculations of mean individual footprint indicate the roughly 
1.5 earths of biocapacity consumption per year. In accordance with Global 
Footprint Network, planet requires 18 months to restore everything that is 
utilized during 12-month period. As a result, the capacity is being renewed 
slower than it consumed, high production level of carbon dioxide which 
prevails its absorption rate, can be taken as an obvious example. Therefore, 
as a consequence of selfish actions of humankind, the resources of the 
planet will be totally consumed. Being depended on each lifestyle of an 
individual, it is vital to measure and lessen footprint in order to enhance the 
circle of ecologically-sustainable network of people, thus lowering demand 
for particular manufactures and leading to sharply decrease in industrial 
footprint. Therefore our aim is to aid and guide people in reducing their 
environmental impact of day-today or university activities.  

By investigating the sustainability of local students, this paper answers 
the question: “How extensive is the ecological footprint of students in 
BHOS?”, by additionally analysing difference of ecological footprints 
between female and male students, by means of EFA (ecological footprint 
analysis). BHOS’s ecological footprint is evaluated utilizing six diverse 
criteria, such as housing, nutrition, mobility, socio-demographic data and 
holiday –leisure, thus emerging from various theoretical methods to 
sustainability. The EFA of carbon footprint is based on personal choices of 
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each student, whose data was kept anonymously and made great 
contribution to this scientific research, in order to improve sustainable 
lifestyles of students. The officially recognized calculator was developed by 
the Wuppertal Institute(German) and Henkel. Since Henkel is one of the 
leading companies in Europe, safety and sustainability have become their 
imperative controlled factors (Henkel, 2017). Certain deep questions with 
certain inputs make this calculator assuredly suitable for survey among 
students.  
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The design of the self-healing materials is mainly inspired by the nature, 
from the repair of the cuts or wounds of the biological species. The self-
healing polymers attract significant scientific attention and they have been 
intensively investigated in recent decades. The self-healing polymers offer a 
wide range of applications, and one of them is the corrosion prevention.   

Worldwide cost of corrosion is estimated to be about 1.8 trillion US 
dollars annually, and one of the widely implemented corrosion mitigating 
measures is the usage of polymer coatings. However, when using the 
conventional polymeric coatings for the prevention of the metals from the 
corrosion, once the damages, microcracks occurs in the coating layer, which 
are not easily detectable, and the underlying metal substrate becomes 
exposed to the environment and leads to the corrosions and can eventually 
result in the rupture of the metal construction and piping system. 

The driving force for these investigations is that the self-healing polymer 
coatings offer reliability, durability, and longer service life for the coatings and 
do not require the costly and difficult detection, manual repair, since they are 
able to be healed by themselves.  
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Figure 1. Simplified illustration of the self-healing mechanism 

One of the most resent and 
highly promising self-repairing 
polymer coating strategy is the 
usage of epoxy matrix with the 
siloxane-based healing agents 
which offers easier procedure, 
wider availability, more stability and 
more cost-effectivity in comparison 
to the other previous methodolo-
gies. This current work is also 
focused on the investigation of the 
self-healing epoxy coating by usage 
of the siloxane-based healing agent 
at normal environmental conditions 
and at the temperatures near to the 
room temperatures. 

In this work, mainly two 
approaches for the self-healing epoxy coating using the siloxane-based 
healing agent are focused on, the first strategy is the encapsulated healing 
agent and the other is the phase separated healing agent. 

The microcapsulation technique involves the encapsulation of the 
siloxane-based healing agent and embedding of these microcapsules into 
the epoxy polymer matrix. In this approach, when a mechanical damage, 
crack occurs to the self-healing polymer, it leads to the rupture of the 
microcapsules and the healing agent is released from their compartments 
into the crack area where it polymerizes, solidifies and repairs the coating. 

In the later strategy, a phase separated siloxane-based healing agent is 
introduced to the epoxy polymer matrix. This approach has several 
advantages over the microcapsulation method, for instance, easier 

Figure 2. Schematic of the self-healing process 
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processing as the siloxane-based healing agent is simply mixed into the 
epoxy matrix, lower costs, more stability. However, for the phase separated 
siloxane-based healing agent technique, high immiscibility between the 
healing agent and polymer matrix is required and needs thorough 
investigations.   

Using each technique above, the functional end groups of the siloxane-
based healing agent needed to be selected and designed such that they 
become readily activated when exposed to the moisture of the environment 
air at near room temperatures and the polymerization of the healing agent 
occurs at the sufficient level and the repair of the damages, and cracks of the 
coating is achieved.        
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Petroleum contamination has been gaining publicity as an essential 
ecological and environmental problem in recent years. Along with the 
predicted impacts, the problem has unforeseen consequences for the life on 
both terrestrial and aquatic ecosystems. The contamination of marine habitats 
deserves to be paid more attention since marine oil spills have far reaching 
effects forthem. The ecological detriment can be visualized via an 
exemplification of oil-covered shorelines and oiled marine mammals and 
seabirds. Hence, oil in the sea water is comprehended as major current 
environmental issue [1].  

Oil gets into the sea from a plethora of sources with the inclusion of 
accidental or operational spills from ships, natural seeps, and unloading from 
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land-based sources [2]. The largest oil spill in history came about in Gulf war 
in the year of 1991. The Gulf of Mexico oil spill also known as the Deepwater 
Horizon is taken into consideration to be the largest accidental oil spill in the 
history of petroleum industry. 

The oil commences to degrade immediately after it enters the sea from 
any manmade or natural provenance. This process can take from days to 
decades depending on manifold factors such as water temperature, the type 
and amount of oil and water, wind and wave, sorts of microorganisms, the 
quantity of oxygen and etc. In general the degradation process is hastened by 
the virtue of mixing, existence of oil metabolizing microbes and warm water. 
The degradation is composed of several process including spreading, 
dispersion, evaporation, dissolution, emulsification, sedimentation and sinking, 
oxidation and biodegradation (Figure 1). Carbon dioxide and water are 
considered as the ultimate products of degradation process. 

 
Figure 1. The fate of oil spilled 

Depending on the sort of oil, spreading known as the comparably swift 
process complicates cleanup while providing larger surface area for the 
occurrence of the weathering. Evaporation is the process of extraction of light 
petroleum products the rate of which can highly be affected by virtue of rough 
weather conditions and higher temperatures. Dissolution process is observed 
when light hydrocarbons dissolve before even the evaporation initiates. 
Sedimentation is the density reliable process of capturing suspended solid 
particles and microbes by oil in a slow path. Dispersion as a vital process for 
permitting the occurrence of dissolution, sedimentation, and biodegradation is 
the disintegration of oil into fragments and drops that are able to sink into the 
water column. Being completely different from other discussed processes, 
biodegradation is the consuming process in which the oil particles are taken 
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away by means of microorganisms. The natural biodegradation rate can be 
enhanced by applying rate-limiting nutrients and oxygen or introducing 
convenient microorganisms to the influenced area. During the clean-up 
process of oil spill in sea water, various methods, including the usage of 
chemical dispersants, sorbent materials and biodegradation agents are 
applied taking into consideration their merits and drawbacks. Reaching 
absolute extraction of oil spillage is meticulously challenging stage therefore; 
sorbent materials are frequently utilized because of its high level of 
effectiveness in rehabilitation of small pools of oil. Regarding the chemical 
composition of used sorbents, they are being categorized into three distinct 
groups, namely organic materials (bark, peat, straw), inorganic materials 
(vermiculite, pumice), and synthetic materials (polypropylene) of which usage 
can possibly bring various consequences under different circumstances. The 
importance of sorbent materials is significantly revealed under some 
conditions in which the oil is collected against shoreline and in unreachable 
locations making the employment of pumps and skimmers impossible. Apart 
from the benefits that they bring, some predictable drawbacks can arise, such 
as hindrance in the functioning of skimmers, passiveness of them against sea 
waves, currents and strong winds leading to the break-up of slicks. The 
utilization of chemical dispersant is another way of oil treatment which boosts 
up the efficiency of dispersion process. However, dispersants are mostly toxic 
and have a negative impact on marine life [3]. The oil biodegradation can be 
accelerated with the aid of biodegrading agents that are primarily applied on 
shorelines and land. Nevertheless, the high level of dilution and speedy 
movement of oil are key factors restricting the effectiveness at the sea [4]. The 
microorganisms which have successfully adapted to the environment and 
started to thrive appear to be more effective in degrading oil than newly 
introduced species. 

To sum up, having considered all advantages and disadvantages of 
various oil treatment techniques, it can be concluded that biodegrading agents 
and sorbents have their own scope of application in which they are more 
privileged.  
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Sürtkü yağlarının xassələrindən ən ümdəsi oksidləşməyə qarşı davam-
lılığıdır. Sürtkü yağlarının istismar xassəsinin pisləşməsi bilavasitə oksid-
ləşmə məhsullarının əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır. Bu nöqteyi-nəzərdən 
yüksək təsirə malik antioksidantların yaradılması aktual məsələlərdən biridir. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, həmçinin müxtəlif sinif kükürdüzvi 
birləşmələrin sintezi, onların quruluşu ilə antioksidləşdirici xassəsi arasında 
əlaqənin müəyyənləşdirilməsi sahəsində tədqiqatları davam etdirərək, müx-
təlif quruluşlu alkilrodanidlərin yeni törəmələri sintez edilməsi və onların anti-
oksidləşdirici aşqar xassələrinin növbəti bölmədə model reaksiyalarda araş-
dırılması aktuallıq kəsb edir [1].  

Yerinə yetirdiyimiz tədqiqatın əsas məqsədi sürtkü materiallarının oksid-
ləşməyə qarşı xassələrini yaxşılaşdıran çoxfunksiyalı kükürd və azot saxla-
yan yeni üzvi maddələr kimi alkilrodanidlər və onların müxtəlif yeni törə-
mələrinin məqsədyönlü sintezi, çevrilmələri və aşqar kimi tədqiqindən 
ibarətdir. 

Apardığımız tədqiqatlardan aşkar olmuşdur ki, rodanidlər neft məhsulla-
rının oksidləşməsinin qarşısını alan ən səmərəli aşqardır. Bütün yuxarıda 
deyilənləri nəzərə alaraq, həmçinin müxtəlif sinif kükürdüzvi birləşmələrin 
sintezi, onların quruluşu ilə antioksidləşdirici xassəsi arasında əlaqənin 
müəyyənləşdirilməsi sahəsində tədqiqatları davam etdirərək, tərəfimizdən 
müxtəlif quruluşlu yeni alkilrodanidlər (I-II) sintez edilmişdir. 

Rodanidlər (I-II) alkilbromidlərin ammonium-rodanid ilə reaksiyası əsa-
sında alınmışdır: 

RBr + NH4SCN RSCN +NH4Br

(I-II)  
R=C6H5 (I), C6H5-CH2 (II) 

Fenirodanidin sintezi (I)  
Mexaniki qarışdırıcı, termometr və soyuducu ilə təchiz olunmuş üçbo-

ğazlı kolbaya 9.3 q (0.1 mol) anilin üzərinə 19 ml HCl·HNO2 (1:1) əlavə edirik 
və 10-15 dəq. 0°C-də qarışdırırıq  18 q (0.1 mol) mis-2-rodanid tozu əlavə 
edilir. Qarışıq 15 ml etil spirti mühitində 1-1.5 saat müddətində otaq tempe-
raturunda sürətlə qarışdırılır. Reaksiyanın gedişinə nazik təbəqəli xromo-
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toqrafiya ilə nəzarət edilir. Reaksiyanın başa çatdığı müəyyən olduqdan 
sonra qarışıq otaq temperaturuna qədər soyudularaq distillə suyu ilə yuyu-
laraq, benzolla ekstraksiya edildi. Ekstrakt Na2SО4 üzərində quruduldu. 
Benzol ekstraktdan su nasosu vasitəsi ilə distillə edildi. Qalıq vakuumda (1 
mm) distillə edilir. 8 q feniltiosianat (I) alındı. Elyuent kimi heksan:etil spirtinin 
3:2 nisbəti götürülür. Çıxım 60% təşkil edir. Qaynama temperaturu 175°C (1 

mm). n
20
D = 1.6357, Rf = 0.45.    

Benzilrodanidin sintezi (II)  
Mexaniki qarışdırıcı, termometr və soyuducu ilə təchiz olunmuş 

üçboğazlı kolbaya 12.65 q (0.1 mol) benzilxlorid üzərinə 7.6 q (0.1 mol) 
ammonium-rodanid əlavə edilir. Qarışıq 15 ml etil spirti mühitində 8-9 saat 
müddətində 80-85°C temperatur intervalında qaynadaraq sürətlə qarışdırılır. 
Reaksiyanın gedişinə nazik təbəqəli xromotoqrafiya ilə nəzarət edilir. 
Reaksiyanın başa çatdığı müəyyən olduqdan sonra qarışıq otaq temperatu-
runa qədər soyudularaq distillə suyu ilə yuyularaq, benzolla ekstraksiya 
edildi. Ekstrakt Na2SО4 üzərində quruduldu. Benzol ekstraktdan su nasosu 
vasitəsi ilə distillə edildi. Qalıq vakuumda (1mm) distillə edilir. 9.6 q Benzil-
rodanid (II) alındı. Elyuent kimi heksan:etil spirtinin 3:2 nisbəti götürülür.   

Çıxım 65% təşkil edir. Ərimə temperaturu 41.5-43°C, qaynama tem-
peraturu 230-235 °C. Rf = 0.51.   

Sintez etdiyimiz yeni birləşmələrin (I-II) karbohidrogenlərin oksidləşmə-
sinin qarşısını alan inhibitor kimi model reaksiyalarla tədqiqindən müəyyən 
olunmuşdur ki, bu birləşmələr peroksid radikallarını dəf edərək oksidləşmə 
zəncirlərini qırır və hidroperoksidləri katalitik olaraq molekulyar birləşmələrə 
parçalayır. Onların bir molekulu bir neçə min hidroperoksid molekulunu 
parçalaya bilir. Beləliklə, bu maddələr peroksid radikallarını dəf edərək 
oksidləşmə zəncirini qırır, hidroperoksidlə oksidləşərək hidroperoksidi 
katalitik olaraq parçalayan və peroksid radikallarını daha effektiv dəf edən 
maddələrə çevirirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən tədqiq olunan maddələri kombinə 
təsirə malik antioksidantlar hesab etmək olar. 
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İŞLƏNMİŞ ÇARPAZ QURULUŞLU POLİMERLƏRİN 
PRESPEKTİVLİ BİR İSTİFADƏSİ MODELİ OLARAQ 

FUNKSİONAL KARBON/MAQNİT NANOKOMPOZİTLƏRİN 
İSTEHSALI 

Aytən Səfərova 
Bakı Dövlət Universiteti 
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Elmi rəhbər: Rasim Alosmanov 

Xülasə 
Sorbent və ya ion dəyişdirici olaraq tətbiq olunan çarpaz quruluşlu 

funksional polimerlərin (ÇFP) istifadəsi ətraf mühitin qorunması zərurətindən 
yaranan böyük bir  problemdir.Bu tezisdə ÇFP modeli olaraq istifadə olunan 
butadien kauçuk əsaslı fosfor tərkibli polimerin metal (Co2+, Ni2+, Fe3+) törə-
mələri əsasında karbon /maqnit kompozitlərə çevrilməsi üçün əlverişli üsul 
təklif etdik. CFP-ni karbon/ maqnit kompozitlərinə (KMK) çevirmək üçün ter-
mal deqradasiya yanaşmasına müraciət etdik. Alınan KMK-lar 100-140 nm 
diametrli nano ölçüyə malik olmuş və metal törəmələrin (metal fosfat və 
metal fosfid) mövcüdluğuna görə güclü maqnit xassələri nümayiş etdirmişdir. 
ÇFP və KMK termal deqradasiya prosesindən sonra struktur və morfoloji 
dəyişikliklərini FTİR (Fourier- transform İnfrared Spectroscopy) üsulu ilə rent-
gen difraksiya analizi aparılmış, Skanedici Elektron Mikroskopu və Atom 
Qüvvət Mikroskopu-Maqnit Qüvvət Mikroskopları ilə tədqiq edilmişdir. Bun-
dan əlavə, prosesinin səmərəliliyini optimallaşdırmaq üçün termal deqra-
dasiya kinetik parametrlərı müəyyənləşdirilmişdir. 

Giriş 
Sorbent və ion dəyişdirici qətran kimi təqdim olunan ÇFP-lər demine-

ralizə olunmuş və deionlaşdırılmış suyun istehsalında, yüksək təzyiqli buxar 
generatorlarında həmçinin nüvə elektrik stansiyalarında geniş tətbiq olun-
maqdadır. İstifadə olunan ÇFP-nin adsorbsiya olunmuş metal ionları ilə 
yenidən istifadə olunması müxtəlif turşu ,əsas və ya duz həlledicilərindən 
istifadə edərək metal ionlarının desorbsiyası ilə polimer materialın yenilən-
məsini tələb edir. Bununla yanaşı bu tip bərpa etmə proseslərinin mənfi 
tərəfləri vardır. Hər şeydən əvvəl, bir müddətdən sonra ÇFP-nin kimyəvi və 
fiziki xassələri pozulur, sorbsiya və desorbsiya dövrlərinin sayı məhdudlaşır. 
İkincisi isə, bərpa etmə proseləri üçün təklif edilən üsullarda metal ionları 
iştirak edir və bu polimer materialı çirkləndirmiş olur. Beləliklə, əksər vaxt-
larda təqdim olunan bərpa etmə prosesləri yeni, istifadə olunmamış polimer 
materialların hazırlanmasından baha başa gəlir, iqtisadi baxımdan səmə-
rəsiz hesab olunur. Son olaraq, bəzi polimerlər nümunə olaraq radioaktiv 
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nüklidlərə yükləndikdən sonra üzərində bərpa etmə prosesləri görülsə belə, 
yenilənmə getsə belə yenidən onları istifadə etmək olmur. Və beləliklə isti-
fadə olunan ÇFP-lər tullantı kimi yığılır və lazımsız material hesab olunub, 
çirkllənmə sahələrində saxlanılır. 

Bəs necə edə bilərik ki bu tip materiallar istifadə edildikdən sonra tullantı 
materialı olaraq kənarda qalmasın, yenidən istifadə edilsin və ətraf mühitə, 
ekologiyaya zərərli olmasın? Ən yaxşı yol həmin materialın həmçinin bərpa 
olunmayan növlərinin belə tətbiq oluna biləcək materiala, kompozitə çevril-
məsidir.  

Bu tezisdə ÇFP-nin səmərəli istifadəsinin karbon /maqnit kompozit-
lərinin istehsalına gətirib çıxaran tədqiqatlı nəticəsini təqdim edirik. Butadien 
kauçuk əsaslı fosfor tərkibli polimerin (Fe-PhCP,Co-PhCP,Ni-PhCP) metal 
törəmələri ÇFP modeli kimi təqdim olunmuşdur .KMK əldə etmək üçün isə 
Termal Deqradasiya prosesi tətbiq edilmişdir. 

 
Materiallar və Metodlar  
İlkin maddə olaraq hirdogen şəkilində olan fosfor tərkibli polimer (PhCP) 

butadien kauçuku vasitəsi ilə sintez edilmişdir. PhCP-nin metal formalarını 
hazırlamaq üçün müxtəlif müvafiq metal duzlarından (nümunə: 
Co(NO3)2

.6H2Oi) istifadə edilmişdir.  

1.FTİR spektroskopiyası 

 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

170 

2.Termal Deqradasiya 

3.Skanedici Elektron Mikroskopiyası 

 

4.Rentgen Difraksiya Analizi  

5.Atom Qüvvət Mikroskopiyası –Maqnit Qüvvət Mikroskopiyası  

 

Mənbə: MDPİ / materials  

   



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

171 

OPTIMIZATION OF MECHANICAL AND CHEMICAL    
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Kenan Aliyev, Farid Taghiyev, Farid Mammadov 
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Supervisor: Assoc. Prof. Amir Reza Vakhshouri 

In industry, various kinds of materials are involved based on their 
mechanical and chemical capability and efficiency. Significantly large 
proportion of modern materials that are used in engineering industries have 
been captured by polymers thanks to their thermal, mechanical and physical 
characteristics. In other words, polymers are cheaper, more resistant to 
chemicals and corrosion, lightweight and sterile compared to metallic 
materials. Nevertheless, it has been hot topic of investigation, to optimize the 
properties of polymers by using other chemicals called composites. 
Composites improve the aforementioned characteristics of polymers by 
changing the chemical and positional configuration of their monomer chain. 
In our research, main focus is to optimize the mechanical and chemical 
properties of PP and PE based polymers by using fibre glass composite in 
order to enlarge their application fields. 

Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) are structurally consist of 
long chain of radicals called monomer chain, hence, they show special 
properties such as thermal capacity, strength and etc. depending on this 
structure.  Fibre glass has unique properties which are needed to transfer to 
the polymer in order to optimize thermal resistance, strength and other 
characteristics.  In procedure of this experiment two main methods are used: 
melting and mixing and mixing by using removable solvent.  In first method, 
the polymer and fibre glass are melted and mixed, while in second method 
the polymers are solved by using solvent alongside fibre glass and then 
removed.  

In general, polyethylene and polypropylene polymers has their own 
industrial application, whereas, more preferable polymer products can be 
obtained by mixing these polymers. The polymer example that is used in our 
experiment, is the mixture of PP and PE polymers with different 
concentration. Five main polymer examples are involved in this research 
experiment: 100 % PE, 30% PP 70% PE, 50% PP 50% PE, 70% PP 30% 
PE and finally 100 % PP polymer alloys on mass basis. Subsequently, fibre 
glass composite is added and mixed by using mentioned methods. At the 
end of the experiment 10 different samples are obtained and analysed 
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properly. In details, the structures of the samples are analysed by the help of 
Scanning Electron Microscopy as their structure is affected by composite. X-
ray diffraction method, on the other hand, were used to determine the 
position of the monomer chain which plays crucial role in observation of 
samples’ properties. As results reveal, the fibre glass structurally attached to 
monomer chain, thus obviously transferred its valuable and desirable 
properties to obtained samples. 

In summary, it is worth to note that the main objective of this research is 
to properly analyse the fibre glass composites and to prove the importance 
of the composites. As obtained results show, the polymer composites are 
more prestigious and futuristic materials than polymers themselves. 
According to the results, thermal, mechanic and optical properties of samples 
significantly changed to the positive and therefore used methods can be 
further developed and applied to the engineering industry. 
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Polimer materialların tərkibinə müxtəlif əlavələr daxil etməklə onların 
ilkin xassələrini məqsədli olaraq dəyişmək mümkündür. Bu zaman polimer 
kompozisiya materialı (PKM) adlanan çoxkomponentli sistem polimer matris-
dən və doldurucu, plastikləşdiri, stabilləşdirici, antipiren, funqisid  v.s. kimi 
müxtəlif əlavələrdən ibarət olur. İstifadə edilən əlavələrin çeşidi polimer mə-
mulatın təyinatından asılıdır. PKM-nın tərkibinə doldurcuların əlavə edilmə-
sində əsas məqsəd onların möhkəmliyinin artırılması və maya dəyərinin 
aşagı salınmasıdır.  
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”Noril” son illərdə geniş maraq doguran polimer kompozisiyalardan (PK) 
hesab olunur.  

Modifikasiya olunmuş Noril polifenilenoksid zərbəyədavamlı polistirol, 
poliamid, polipropilen kimi polimerlərin qarışıgından ibarət olub yüksək fiziki-
mexaniki, zərbəyə və istiliyə davamlılıq, yüksək dielektrik xassələrinə malik 
qiymətli termoplast hesab olunur. Lakin onun əsas çatışmayan cəhətlərindən  
biri maya dəyırinin yüksək olmasıdır ki, bu da onun tədbiqini məhdudlaşdırır.  

Norilin maya dəyərinin aşagı salınması üçün onun daha ucuz polimer-
lərlə KM-nın alınması və bu zaman onun fiziki-mexaniki xassələrinin dəyiş-
məməsi və ya çox az dəyişməsi ən mühüm şərtdir. Təqdim olunan tezisdə 
Noril tərkibli KM-nın fiziki-mexaniki xassələrini sabit saxlamaqla maya dəyə-
rinin aşağı salınması üçün polimer dolduruculardan-işlənmiş polivinilxlorid 
(PVX) istifadə edilməsi sahəsində həyata keçirilən elmi-tədqiqatların 
nəticələrinə həsr olunmuşdur. Belə kompozisiyaların yaradılması zamanı 
doldurucu olaraq polimer tullantılarından istifadə olunması iqtisadi cəhətdən 
səmərəlidir və eyni zamanda  polimer tullantılrının utilləşməsi ekoloji cəhət-
dən də əlverişlidir. Başlanğıc maddə olaraq tədqiqatlarda polifenilenoksidən 
istifadə olunmuşdur.  

Polivinilxlorid  tullantılarından istifadə olunaraq PFO əsaslı KM hazırlan-
mış, tərkibindən asılı olaraq KM-nın fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. 
Doldurucu və PFO müxtəlif nisbətlərdə qarışdırılaraq preslənmiş və standart 
nümünələr alınmışdır. Alınan nümunələrin fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmiş 
və müyyən edilmişdir ki, KM-nın bu xassələri tərkibində olan PFO və işlənmiş  
PVX-in (doldurucu) nisbətlərindən asılı olaraq dəyişir.  

Cədvəl 1. Polifenilenoksid (matris) və işlənmiş polivinilxlorid (doldurucu) əsasında alınan  
kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki  xassələri 

Nümunə Nisbi uzanma, 
% 

VİK-ə görə istiliyə 
davamlılıq, °C 

Mexaniki 
möhk, MPa 

PFO 57 102 36.2 
PVX 69 110 39.2 

PFO:PVX  40:60 42 108 26.3 
PFO:PVX  50:50 40 107 24.0 
PFO:PVX 60:40 52 103 32.4 

Alınan kompozisiya materialları fiziki-mexaniki xassələrinə görə həm 
fərdi şəkildə, həm də yeni polimer materialların yaradılmasında yarımfab-
rikatlar kimi tətbiq oluna bilər. 
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Introduction. In recent years, with a development of industrial sector, 

an issue concerning the industrial wastewater treatment is becoming 
increasingly prevalent. Industrial wastewater, in general, is expected to 
contain hazardous and harmfl organic as well as inorganic substances, 
involving ions of heavy metals. What regards the latter, largely due to non-
degradable nature of heavy metals, they have a tendency of an accumulation 
in the living organism, by causing detrimental threat. To exemplify, known 
heavy metal like copper can be encountered mostly in piping systems in 
chemical and oil refinery branches of industry, whereas lead and chromium 
metals in composition of waste water are predominantly observed not only in 
steel industry, but also in mining, battery and automobile industries. Coming 
to the toxic effects, heavy metal accumulation in human body contributes to 
kidney, liver, cancer as well as brain diseases.  

Discussion. First and foremost, the notion of heavy metals is pertinent 
to chemical elemets the density indicator of which surpasses 5 / . Being 
based on the level of toxicity, heavy metals can be categorized into four 
independent groups [1]. The first category, known as essential heavy metals, 
consists of micronutrients, such as Fe, Cr, Zn, Cu, Mn and Co. The reason 
why they are essential is that in non-excessive amouts they demonstrate 
beneficial properties for human health and disease resistance. Nevertheless, 
large amounts may cause detrimental effect to organism. Metals like Al, Ba 
and Li are related to the gorup of non-essential since they do not play a role 
in a growth of living body. In addition, category of less toxic metals is prevalent 
to which Sn can be added. Eventually, Cd and Hg are pertinent to group of 
metals with high toxicity, since in comparison with above mentioned 
categories, these metals generate toxic effect even at smaller concentrations. 
Furthermore, metals, namely, lead, mercury, arsenic and cadmium in contrast 
to Zn, Ni, Cu, Cr are frequnetly encountered in waste waters. 
Table 1. Heavy metal removal by chemical precipitation 

Heavy metal Initial metal conc. Precipitant Removal efficiency(%) 
Ni 50 mg/L Alkali 98.4 
Cu 100 mg/L Alkali 99.37 
Zn 200 mg/L Sulfate reducing bacteria 98.5 
Pb 100 mg/L Lime >90% 
Cd 50 mg/L Sodium decanoate >90% 
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Although diverse techniques prevalently can be implemented in purifying 
waste water from heavy metal, nevertheless, certain drawbacks of methods 
exist. Certain analysis has been carried out according to the literature survey 
[2], where diverse heavy metal removal procedures have been undertaken 
and efficiency of each technique has been displayed in Table1 and Table2. 

Table 2. Heavy metal removal by coagulation/flocculation 

Heavy metal Initial metal conc. Coagulant/floc-culant Removal efficiency(%) 
Ni 20 mg/L Chitosan montmorillonite 

system 
99 

Cu 11.2 mg/L Sodium dodecyl sulfate 97 
Zn 25-45 mg/L Aluminium sulfate 98 
Fe 25-45 mg/L Magnesium chloride 99 
Cr 20 mg/L Tanfloc  75 

By making comparisons, even though mentioned methods coped with 
an objective of metal removal, their high cost and large chemical 
consumption enter the domain of disadvantages. Adsorption technique is 
found to be more preferable alternative and it serves great advantages, 
including low cost, the highest efficiency. Moreover, adsorbents implemented 
into sorption can be regenerated. In this research, cheap and widely used 
method of adsorption by virue of zeolites has been performed. Some 
noteworthy fact to be noted about zeolite is that, in addition to sorption 
process, simultaneously, ion exchange takes place. 

Conclusion. By a way of conclusion, application of zeolites modified by 
ion exchange method has been proved useful in removing of heavy metals, 
and it is considered as an appropriate alternative in water treatment industry. 
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Проведена реакция 2,4-диацетил-5-гидрокси-5-метил-3-фенилцик-
логексанона-1 с фенилгидразином. Исследованием кристаллической 
структуры установлено, что в реакции образуются два продукта [1]:  
гетероциклическое соединение 1-(6-гидрокси-3,6-диметил)-2,4-дифенил 
- 4,5,6,7 - тетрагидро-2Н-индазол-5-ил)этан-1-он и продукт бисконден-
сации по двум кетонным группам  1-(2-гидрокси-2-метил-6-фенил-4-(2-
фенилгидразоно)-5-(1-(2-фенилгидразоно) этил) циклогексил) этан-1-
он. В кристаллической структуре гетероциклического продукта обнару-
жено наличие приближенных некристаллографических центров инвер-
сии. 

 

Монокристаллы получены двукратной кристаллизацией соедине-
ний (3) и (4)  из этанола. Рентгеноструктурное исследование (РСА) 
обоих соединений проведено на дифрактометре Bruker SMART  APEXII 
CCD (MoK-излучение, графитовый монохроматор, φ- и ω-сканирова-
ние). Для соединения (3) измерено 14298 дифракционных отражений, 
θmax=26o, для соединения (4) – 25486 отражений, θmax=25o. Интен-
сивности симметрически эквивалентных отражений были усреднены. В 
результате усреднения  получилось, для соединения (3) 7596 независи-
мых дифракционных отражений с R(int)=0,0177, а для соединения (4) - 
5276 отражений с R(int)=0,0574, которые были использованы для 
расшифровки и уточнения их кристаллических структур. 
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К смеси 0,576 г ( 20 ммоль) соединения ( 1 ) и   0,216 г ( 20 ммоль) 
фенилгидразина (2) в 15 мл этанола добавляют 1 каплю концен-
трированной соляной кислоты, перемешивают при 50-55 0С. Контроль 
за ходом реакции осуществляют методом ТСХ   элюэнт  - этилацетат-
гексан 1:1. Растворитель отгоняют, остаток хроматографируют на ко-
лонке наполненной оксидом алюминия, элюент  этилацетат – гексан 1:1.   
Выделяют две фракции: 
1) 1-(6-гидрокси-3,6-диметил)-2,4-дифенил-4,5,6,7-тетрагидро-2Н-

индазол-5-ил)этан-1-он (3), 0,38q (52%), Rf 0,62, т.пл. 174 0C; 
2) 1-(2-гидрокси-2-метил-6-фенил-4-(2-фенилгидразоно)-5-(1-(2-фе-

нилгидразоно) этил)циклогексил)этан-1-он ( 4 ), 0,1q (15%),   Rf 0,43 ,  
т.пл. 197 0C. 
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Introduction 
The palpable effect of abundant CO2 emission into air by sophistication 

process of world industry at the threshold of Fourth Industrial Revolution is 
going to have detrimental consequences for the future. No matter how grim 
the situation is still it can be tackled by taking advantage of CO2 which has 
been remained difficult to target one product on the reduction reaction of that 
very molecule. In the following document, one of the groundbreaking and 
attractive method of conversion of CO2 to CO using low-cost catalysts will be 
analyzed. 

Current methods. 
Looking at carried researches allows to say that currently various ways of 

conversion of CO2 to CO exist. Most of these ways are based on utilization of 
high level of energy or temperature in order to overwhelm energy barrier of 
thermodynamics as well as kinetic inertia. For being contributed by electric 
renewable energy sources, catalysts are needed which are either expensively 
cost or not efficient. By virtue of the copious possibility of reaction pathways, 
targeting one specific produce at desirably high yield has remained an issue. 
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Unfortunately, eclectic electro-reduction of carbon dioxide to the products such 
as formic acid, methane, ethylene and to other elements entail operations at 
ample overpotentials, precious metals – Pd, Ag, Au. Recent studies have 
made a big difference toward the decrement of overpotential by utilizing 
catalysts derived from copper oxides. One of the ways for modifying selectivity 
is adding the metal ions source whilst the reduction procedure of catalyst. 
Although it is effective, the manageability of the process is problematic and 
cannot be guaranteed. 

Proposed method. 
Other way of reaching high selectivity by making use of deposition of 

atomic layers of oxide of tin (SnO2) on copper oxide nanowires is 
demonstrated. Tin Oxide curbs the side-products generation that are 
frequently perceived by from the copper oxide catalysts, in turn leading to the 
way of just only production of carbon monoxide in the electro-reduction of 
carbon dioxide. CuO nanowire catalyst is made with the benefit of 
anodization of Cu films with heat treatment. With the utilization of atomic 
layer deposition, modification of SnO2 is conducted in which O3 and tetrakis 
(dimethylamido)tin(IV) are employed as an oxidant and metal precursor, 
respectively. With respects to CuO, this catalyst is enabled to utilize it as an 
anode as well as a cathode for electrolyze of CO2 which is contributed by its 
activity regarding evolution of oxygen. At the end of the process, bipolar 
membrane separates the electrodes, allowing each half part of reaction to 
run in their ideal electrolyte environment. Unassisted photolysis of CO2 with 
solar to CO free energy conversion is obtained with high efficiency by bipolar 
membrane as a separator and utilizing the triple-junction solar cell in order 
to make the uphill reaction drive. Solar driven CO2 is the result of using the 
benefits of low cost catalysts, while sunlight driven CO2 requires catalysts 
such as gold, palladium and etc. 

The groundbreaking side of this indicated method is due to having the 
potential of both – closing anthropogenic carbon cycle and being responsible 
for demonstrating multipurpose means of storing renewable electrical energy 
in chemical bonds. Moreover, catalysts that are needed throughout the 
process do not require much money and provide efficiency with the value of 
13.4%. 

Conclusion 
According to carried researches, climate change is the foremost problem 

of mankind that has already started to threaten all living beings. The main 
contributor is considered as greenhouse gases whose biggest part is 
occupied by CO2. One of the ways to decrease the percentage of these toxic 
gases is conversion of CO2 to CO or other substances by utilizing low-cost 
and efficient catalysts such as SnO2 which is modified by two cycles of CuO. 
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Oil spills have become a hazard for the whole ecosystem- environment 
and living beings, especially in recent years. Oil contamination is caused by 
natural (extreme weather conditions) and man-made (carelessness, 
terrorists, wars, technical faults during transport or industrial processing) 
factors. Taking large scale pollution into account, spills on huge water 
bodies, such as seas and oceans, clean-up can be considered as very 
complicated process as oil spreads out quickly across the water surface by 
making an oil click( thin layer). When this process continues, the layer turns 
into much more thinner layer-sheen, which looks like a rainbow. As a result 
of potential dangers, diverse decontamination methods have been 
developed tremendously, one of which is making use of hydrophobic and 
oleophilic polymers.  

Oil spill clean-up by using various methods: 
When it comes to seemingly the most versatile type of sorbents, 

synthetic sorbents, they are man-made materials that can be structurally 
fitted to the service they are designed to provide. Reasons of their high 
practicality, especially in combat against oil spillages, include, but are not 
limited to: staggering absorbance capability of 70 times the self-weight; 
trapping the liquid by the help of their solid structures; easier to recover due 
to swelling. Sorption process can take place through two mechanisms: 
adsorption and absorption. For our purposes, adsorption is the favorable 
option as it is more useful considering heavy oil. It should also be noted that 
the process is utterly physical meaning there are no byproducts produced. 

As a result of the research, polyethylene and polypropylene powders 
have been deemed to be the most viable options due to the factors given 
below: 
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 Abundant resources for usage as they constitute a large proportion of 
the waste produced globally. 
 Low costs of deployment compared to the monetary value of the adverse 

environmental consequences and actions taken against them afterwards. 
Sorbents are classified not only according to their origin, but also to their 

forms, such as, bulk, enclosed, continuous, loose fiber. Even with the same 
material used, the chosen form of the sorbent should be firmly dependent on 
the use case. Polypropylene and polyethylene can both be in continuous and 
loose fiber. Being case sensitive, fiber structure should be used for high 
viscosity oil and the continuous form for lower viscosity oil.  

In addition to this, depending in the scale of spillage, some 
enhancements can also be done to improve the sorption capabilities. Using 
the compound materials mentioned earlier as in the sheet form and low 
irradiation will increase the overall ability to retain oil.  

During oil spills, it is made use of different oleophilic adsorbents: natural 
sorbents, organic polymers (synthetic) and mineral materials (inorganic). 
Focusing on natural sorbents, it is favorable to discuss both organic and 
inorganic products. With regard to natural organic sorbents, one of the 
options available is raw cotton, a biodegradable sorbent, whose low-grade 
form has a potential to soak up 35.83 g of crude oil. Moreover, it costs less 
as immature cotton has less amount of cellulose (	( )	 ) which is not 
appropriate for cloth making fabric mills because of its insubstantial reaction 
to dyes. It is worth mentioning that such cotton fibers show approximately 
2.5-3 times higher absorption rate than polypropylene web or fibers that are 
utilized commercially in oil contaminations. Possibility of recycling and using 
it several times by means of a suitable mechanical device can be considered 
as one of the outstanding property of cotton. On top of that, with removing 
natural wax coating of cotton leads to an increase in oil sorption rates. The 
reason is that in this way fiber sample becomes more hydrophilic. 

Moving onto one of the natural inorganic applications, properties of glass 
wool (also named silica wool) are going to be discussed. In order to activate 
matter, piranta solution should be added to the surface of silica wool and 
after that hexamethyldisilazane (HMDS) is added to make material 
functionalized. All after this procedure, trimethylsiloxane (TMS) groups are 
formed on the surface of the wool making it superhydrophobic material. 
Furthermore, only 10 g of superhydrophopic wool is able to absorb hexane 
over 38 times that of water. The most significant advantage is that this 
method is environmentally friendly, thus by compression a vast majority of 
solvents can be removed from wool making a way to reuse it. On the other 
hand, there is disadvantage of this trend- glass wool soaks up a little amount 
of water, too.  
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Industry sector makes up to 30% of global carbon dioxide emission with 
main contributors: cement, metallurgy, and petroleum industries. Cement 
production is responsible for 26% of total industry carbon emission and is one 
the most promising industry for CO2 capturing. The number of researches and 
pilot projects has been launched to increase efficiency and economic feasibility 
of CCS deployment in cement industry and significant allocation of the financial 
resources was done toward investigation of CO2 storage, CO2 capture, and 
crosscutting issues. However, in most of the cases project could not pass to 
full-scale construction. Obstacles were created by governments, regulations, 
not clear permitting systems, fund allocation and even because of the social 
aspects. No recorded cancel or delay due to technology uncertainties has 
been spotted, meaning that successful project depends more on economical 
aspect.  

Economic feasibility of CCS integrated in cement production partially 
depends on location of the plant, as from technical point of view; appropriate 
amount of CO2 produced for capturing followed by its transportation to 
suitable storage in close distance, as well as good regulatory framework in 
that region. Thus, different locations still should be researched globe wide to 
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be able to find economically viable or at least suitable for CCS deployment 
opportunity with minimal impact on economic viability of the whole project.  

For this purpose, “Garadagh Cement Plant” case has been evaluated for 
oxy-combustion CCS deployment in Azerbaijan. “Garadagh Cement plant” is 
located in the area close to abandoned and possible EOR reservoirs with 
significant production capacity of 1.7 Mt of cement, what corresponds to 
approximately 50% of market supply in Azerbaijan, and with suitable 
technology in use for CCS integration.  

Theoretical evaluation of the project development with two oxy-fuel 
combustion configurations integration to project in the year of plant 
modernization to shift to the new dry-process has been evaluated. The scope 
of the project was to derive production cost for cement, cost of CO2 avoided 
and its sensitivity to external and internal factors.  

Technical and economic model has been constructed for evaluation and 
it has been calculated that the cost per ton of cement in the case of application 
“IEA configuration-4” Carbon capture method will increase 18% with respect 
to the base case 37 Euro (2008) /t of cement. For the “ECRA configuration” 
case, the cost will rise for 32% and is equal to 49 euro per ton of cement. The 
costs are calculated in MOD for 2008, the year of investment decision.  

The cost of CO2 avoided in the case of “IEA configuration-4” is equal to 
33 euro (2008)/t of CO2 and for the “ECRA configuration” this figure is lower 
and around 30 euro (2008)/t of CO2 captured.  

From economic and technical point of view, the “IEA configuration-4” 
shows more suitable for implementation characteristics rather than “ECRA 
configuration”, even though from pure technical aspect, the capturing method 
in “ECRA configuration” is more efficient, capturing more than 90% of CO2 
emitted. This figure for “IEA configuration-4” makes up only 60%. 

Sensitivity analysis backs up estimated results with solid understandings 
what the cost sensitive to. It was revealed that the cost of production for both 
cases is very sensitive to CAPEX and OPEX changes, thus economy of scale 
applicable to CCS capturing system as well. The fuel price has certain 
degree of impact on cost for both case in nearly equal proportions. Critically 
sensitive economy becomes to discount rate, thus discounting of the cash 
flow needs careful consideration.  

For cost of CO2 produced sensitivity analysis proved that, CO2 production 
is energy intensive process and highly depends on power supply cost. It is less 
sensitive to fuel cost. Discount rate and CAPEX is still most influencing factors, 
when OPEX remains at the third place. Additional factor influencing the cost 
of CO2 avoided is that cement plant is not only emission source during 
production, as power supply in case of “Garadagh Cement Plant” too, is 
supplied from fossil fuel base power plant. That is why, the cost of CO2 
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produced is highly sensitive to the emission factor, what cannot be ignored 
and excluded out of scope of the project. 

Recommendations.  
1.  The cost estimation shows that with appropriate support from 

government and good funding allocation for CCS research projects in 
region, it will be possible to deploy, and analyze system based on 
“Garadagh Cement Plant”  

2.  As the dry kiln process already built in Garadagh Cement plant, the 
retrofitting issue should be properly analyzed. It was stated before; that 
ECRA Configuration is more challenging for retrofitting, however, the 
“IEA configuration-4” also requires overview and check of current 
technology, layout and opportunities in production area.  

3.  Storage and transportation issue needs attention to be paid to. 
Transportation of CO2 is CAPEX intensive what will significantly affect 
the performance of the cash flow of cement plant. The possible routes 
of transportation, collaboration opportunities of several production plants 
in area, including power plants and refineries should be investigated to 
build up CO2 transportation network on area.  
Summing up recommendations for further study of subject: The Carbon 

Capture System integration is complex and global issues, thus must be treated 
correspondingly. It will be possible only with complex approach and local 
community involvement to the process together with global organizations 
working on common targets. To attract attention of communities to current 
critical in a fact topic, expansion of research and studies dedicated to CO2 
capturing and storage is key success factor. 
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Introduction.  Carried researches allow to say that, climate change is 
currently one of the biggest issues of mankind that has already started to 
threaten all living beings. Greenhouse gases are considered as responsible 
for global warming and unfortunately, they are the result of the combustion 
of fossil fuels in automobiles, buildings, factories, and so on. Carbon dioxide 
known as CO2 is the type of gases that affects to the most undesirable 
warming. 
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Nowadays, biofuels are following upward trend of attention as an 
alternative to fossil fuels. The reason of this fact is that biofuels are one type 
of the fossil fuels which can play a role in a reduction of the greenhouse gas 
emissions, so that by using biofuel instead of petroleum it is possible to 
decrease the percentage of CO2 emissions. Thus, getting biofuel with the 
cheapest and easiest way has been searching and one of them will be 
indicated underneath. 

Escherichia coli.  This microbe is discovered by German bacteriologist 
Theodor Escherich in human colon in 1885. E. coli is accepted as the best 
categorized organism on the earth, workhorse in biology labs and one of the 
mostly utilized organism in industry, due to its extensive investigation and 
development. With regards to its rapid growth, metabolic plasticity and simple 
culture condition, E. coli is also considered as the best host organism for 
synthetic biology and metabolic engineering. This microorganism is on the 
top of list of industrial producer where no natural producers exist. Lysine, 1,3-
propanediol (PDO) and 1,4-butandiol productions are successful examples. 

Seaweed.  These macro-algae are one of the two types of marine algae 
which is divided in terms of physical size (another one is called micro-algae). 
Marine macro-algae are mainly called as seaweeds with brown, red and 
green color. Seaweeds are raw materials for a wide variety of products which 
are mostly food hydrocolloids, fertilizers, animal feed additives and etc. Thus, 
in order to meet needs for seaweeds, cultivation is preferred as much as                   
corn agriculture. 

Brown seaweed is foremost owing to producing alginate or in other name 
algin that represent a broad group of materials based on alkaline salts of 
alginic acid. This substance exists on the cell walls of brown macro-algae. 
That is the result of the fact that methods and conditions are being developed 
to increase efficiency of seaweed cultivation. 

Alginate.  It was discovered in 1881 by E.C.C. Stanford. Algin is utilized 
as a source of several products such as gel, textile dye and plays vital role 
in the food industry for the purpose of stabilization of emulsions and 
dispersions of mixture. Alginates are also famous for the ability of removing 
some heavy metals like Cr, Cu and Cd. This matter is required by plants that 
live in the sea in order to have mechanical strength. 

Procedure.  As mentioned in the above, the aim is obtaining biofuel from 
seaweeds by utilizing E. coli organism. With regards to deep explanation, 
brown seaweeds should be preferred, in order to get alginate. Escherichia 
coli organism has potential to influence brown macro-algae genetically, so 
that bacteria break down previously inaccessible sugar in seaweed, called 
alginate. However, it requires strenuous effort to get algin. Transportation 
and metabolism enzyme of algin should be introduced to this same bacteria 
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to let extracellular depolymerization. They are utilized for residual 
transformation because of the effect of bacteria so that it degrades algin to 
oligosaccharides throughout the process of composting. Because these 
residues contains a lot of sugar like manitol or laminaran, they can be utilized 
to obtain biofuel or exactly, bioethanol and biobutanol, in a word, chemicals 
that used in biodiesel with similar properties of petroleum. 

Benefits of this way of obtaining biofuel from seaweeds by utilizing E. 
coli is based on several facts. Although biofuel is got from the contribution of 
corns or wheat in current situation, there are some drawbacks which cannot 
be faced in using of seaweeds. As already known, corn and wheat are food 
crops and cultivation of them is extremely costly. However, seaweeds are 
abundant because of being non-crop and does not require a lot of money in 
order to cultivate them. Furthermore, macro-algae does not require fresh 
water or fertilizer for cultivation and there is no lignin inside them which 
makes the procedure of getting biofuel easy. 

Conclusion.  Sustainable energy will continue to be one of the biggest 
challenges for the growing population of the world. Since the population will 
keep the growing process for several decades, request for energy will most 
probably increase more quickly and the essential role of fossil fuels will be on 
the top for meeting the demand of the world. Algae as a raw material is 
definitely a sustainable and eco-friendly source which allows to produce a 
renewable biofuels. With advantages of seaweed such as low-costing growth 
and non-food product, obtaining biofuel is a vital process in which Escherichia 
coli provides algin matter from seaweed and algin, in turn, is profitable source 
of biofuel (bioethanol or biodiesel)     
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Cancer is a group of diseases originated from uncontrollable cell growth, 
which is due to amassing gene mutations. Spread of cancer cells happens 
differently in individual organisms, which leads to cancer being considered a 
heterogeneous disease. However, heterogeneity is not confined only to 
intrapatient differences but also arises within the same organism. Specifically 
it is intratumoral heterogeneity that poses great complications on cancer 
detection. Owing to the fact that efficacy of cancer treatment increases when 
it is detected at an early stage, it becomes essential to capture cancer 
markers at the beginning of tumor growth. However, presently utilized 
paraphernalia is not sensible enough to recognize onset of symptoms. This 
issue however can be solved by means of nanowire sensors, which exhibit 
extraordinary sensitivity thanks to large proportion of their surface area to 
volume. Despite this device being relatively new, diverse types of it were 
invented, with each new one surpassing its predecessor. The most promising 
type, however, is semiconductor nanowires, with silicon nanowires being the 
most popular among them, these being implemented as channels for field 
effect transistors (FETs). Generally, the functioning of nanowires is mostly 
based on covering their surfaces by a layer of specific receptors, which are 
sensitive to particular target molecules only. This structure allows low-cost, 
label-free detection, real-time response, accurate during the whole 
procedure, without involving large samples analysis. Memristors are also 
worth mentioning, as they are perceived to be the latest innovation in 
nanowire sensors. The most distinguishable trait of theirs is the ability to 
store memory and detect fM concentrations of prostate and breast specific 
antigen in tumor tissues. The working principle of nanowire sensors is based 
on molecular interactions taking place on the wire surface being translated 
into electrochemical signals of transitive or memristor based origin. As the 
sensors are operated at nano scale, decreased area-volume fraction leads 
the energy to be at its highest transduction state and thermal noise to be 
comparatively low, which in turn contributes to ultrasensitivity of the device. 
As a result, large variety of biological species and molecules (DNA, RNA, 
viruses, proteins, and drugs) can be label-freely sensed by nano-wires. 
Recent researches have shown that Si nanowire FETs may serve as 
capturers of single-stranded DNA. The bond between negatively charged 
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DNA biomolecule and nanowire surface consequently leads to high 
conductivity. This process is implemented by using complementary peptide 
nucleic acids. Due to high selectivity of wild-type sequence over the mutated 
DNA sequence, these nanowires can be utilized in the future as identifiers of 
genetic-based diseases. Another advantageous side of nanowires is that 
they can be built up to contain a large array of wires that are capable of 
detecting multiple biomarkers simultaneously. This is ensuring the possibility 
of tackling the heterogeneous nature of cancer by means of nano-based 
platforms. The high efficiency of capturing the circulating tumor cells (CTCs), 
which are released during the early tumour formation, is the auspicious start 
for nanowire sensors being deployed both in capturing and therapy-based 
treating of cancer. As an array of silicon nanowires is densely integrated into 
the memristor surface, ability of capturing the CTCs is highly improved. 
Moreover, this practice is used to isolate CTCs from peripheral blood of 
prostate cancer patients and is further analyzed during long-term therapy 
monitorings.  

When considering drawbacks of nanowire sensors, we should take into 
consideration that presently utilized diagnostic devices are produced within 
exact specifications hence, at particular prices, and exhibit negligible variability. 
Nevertheless, in order to reduce variations, sensors should be tested by virtue 
of multiparameter performance metrics. Additionally, nanowires should be able 
to endure elaborate matrix of specimens, this requiring their pretreatment. 
Despite these adding up to the problems associated with nanowires’ clinical 
utilization, their advantages obviously outweigh drawbacks, as precision 
medicine, to which they contribute significantly, proposes the most favorable 
techniques of personalized cancer treatment. 

Nanowire sensors are potentially suitable for medical and biological 
applications in cancer detection, this being proved by a wide range of 
advantages. However, some steps should be taken in order for them to 
enhance and commercialize. Despite researches in this area being quite 
costly, results might highly contribute to precision medicine, this leading to 
more efficient individual treatment of tumor cells.  
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In order to meet the demands of growing population around the world, 
find the solutions of malnutrition and hunger, increase the endurance to the 
certain disease, reduce the agricultural inputs and pesticides, scientists turn 
to the new technique, called genetic engineering. Genetic engineering is 
aimed to alter the gene sequence of plants by inserting a new DNA into the 
genome of an organism, using different transformation methods, carried out 
with the help of plasmid vector, Agrobacterium tumefaciens, or 
microprojectiles. The plants, modified with the help of the genetic 
engineering, called the genetically modified crops. The GMO can able to 
bring some benefits, by improving nutritional quality of plants , making them 
resistant to pests and tolerant to herbicides, increasing the production of 
foods and their shelf life, and providing medical profits. Below are the some 
examples of the achievements of genetic engineering in agricultural sector: 
 The deficiency of vitamin A, leading to the blindness, induced the 

agricultural scientists to create the “Golden rice” that generates the −
 and, hence, full of vitamin A. 

 The pharmaceutical companies used the genetic engineering to introduce 
the genes into the bacteria and yeast, thus, making them able to produce 
the human insulin. 

 By inserting the gene from Bacillus thuringiesis that replaces the Bt-toxin, 
which is the favorable pesticide of farmers, into the plants, scientists were 
able to generate pest-resistant plants, such as Bt-cotton, and stop 
spraying them continually by pesticides.  

 The agricultural scientists were successful to increase the production of 
banana, by introducing 2 genes of sweet pepper that protect the banana 
from the disease, called Xanthomonas.  

 The ringspot resistant papaya was generated using GMO methods.  
Despite all benefits, gained from GMO, some negative effects on the 

human health and environment can occur. The most possible risk of GM 
foods to the human body is the allergenicity. In addition to that, genetically 
engineered crops can be the cause of antibiotic resistance of human body. 
Most plants contain the gene that makes them resistant to the pesticide, and 
can be sprayed by glyphosate herbicide Roundup. However, animal studies 
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showed that glyphosate contributes to the birth defects, cancer, endocrine 
disruption, reproductive damage.  

In terms of environmental impacts, the cross-pollination between GMO 
and non GMO crops should be considered. In addition to that, the 
phenomena called gene migration can happen that is the introduction of 
genes of crops, resistant to the herbicides, into the weeds. Also, the GMO 
crops can be poisonous to the organisms that were not targeted, such us 
bees, butterflies, birds. 

Safety assessments: 
The aim of the safety assessment is to compare the genetically modified 

food with its non-GMO counterpart, relying on molecular, compositional, 
toxicological, and nutritional data. Different analysis can be done, depending 
on the level of deviation of the novel food from the original one. One of the 
approaches of safety assessment of the GMO food is to check the 
“substantial equivalence” of it with not modified food. This concept was 
practiced firstly to tomato in 1994, and the equivalence of GM tomato with 
non-GM tomato was confirmed. For the detection of the unplanned 
modifications, nutritional and toxicological assessments, the chemical 
composition of the genetically modified organism should be checked. This is 
done using animal studies, such as rats. 

Future challenges: 
The future goals of the genetics are to create the crops with high 

nutritional content, disease-resistant pigs, bird-flu resistant chickens, 
hornless dairy cows, and cereal crops that will be able to fixate their own 
nitrogen. In addition, the determination of the impact of GM food to the 
nutritional status of population, and recognition of different conditions in the 
developed and developing countries will be the most important targets of 
scientists.  
Reference 

[1]  Engel, K.-H., Frenzel, T., & Miller, A. (2002). Current and future benefits from the use of 
GM technology in food production. Toxicology Letters, 127(1-3), 329–336. 
doi:10.1016/s0378-4274(01)00516-1  

[2]  Roberts, R. (2018). The Nobel Laureates’ Campaign Supporting GMOs. Journal of 
Innovation & Knowledge, 3(2), pp.61-65. 

[3]  McGough, K. (1994). Genetic Engineering: Its uses, Future prospects and safety 
assessments, Bio/Technology, 12(5), pp.458-458. 

 

 

  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

190 

SYNTHESIS OF FRAGRANCE AND CREATION OF PERFUME 

Nilufer Asgerzade 
Baku Higher Oil School 

nilufer.asgarzada.std@bhos.edu.az 

Supervisor: Rima Guliyeva 

Introduction 
Perfumery is the best form of the artistic expression which has a great 

connection with science of chemistry. It looks like music; so, how notes and 
chords are familiar to the musicians who tend to compose music and try to 
find the harmony between melodies, fragrances are also known by 
professional perfumers who do the best in order to catch the relationship 
between extremely various odors. In this thesis, information about the 
relationship between certain fragrances, the possible rates of the given 
substances in the perfume correspond to their notes will be provided and the 
influences of perfumes on human body will be discussed.  

History of perfume 
The word perfume stems from the Latin parfumare and means “to smoke 

through”. Although, the art called Perfumery which deals with the creation of 
perfumes, occurred in ancient Mesopotamia and Egypt, it was refined by 
Romanian and Arabian perfumers. One of the most well-known chemists Ibn 
Sina represented an extraction process of various oils from certain flowers 
with the procedure called distillation that is widely applied today. Before he 
discovered this significant method for the science of perfumery, there were 
only crumpled pieces of herbs and additive of some oils in the liquid perfume. 
While the art named perfumery spread in Europe and especially in Italy from 
the beginning of 13th century, in Hungary, at the end of 14th century, a 
perfume was prepared from oils with pleasant aromas and mixed in alcohol 
solution. 

Pure perfume: Each scent which was created from totally raw materials 
that have been got with the least number of processes without man-made or 
synthetic compounds is called pure perfume. There are certain substances 
that are in any pure perfume. They are called essential oils and mainly 
received from raw fruits, flowers, herbs, leaves, seeds, roots and woods 
through water or steam distillation. If we consider that all pure perfumes are 
made from essential oils with high quality, usually people are not faced on 
the health issues which are generated as a result of using these perfumes. 
But, if the person’s body is allergic to the given ingredients, some health 
problems can be observed. In opposing view, some fragrances have positive 
influences on human body, because of the useful compounds in it.  
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Synthetic perfume: Nowadays, for getting such perfumes with long time 
permanence, easy obtaining way and other important properties, certain 
synthetic compounds are used while preparation of them. Due to this reason, 
we cannot call this type of fragrances as pure perfumes. Instead of this, the 
term “synthetic fragrance” is used. If we considered the formulae of some 
perfumes with artificial materials, we would say that water, alcohol and the 
ingredients which are belonged to the chemicals named petrochemicals. 
Because, for obtaining them, petroleum and natural gases are applied. Of 
course, it is not good situation, because as a result, some negative impacts 
can effect on people’s health such as asthma attacks or eczema, also 
immune system problems.  

Ingredients of our perfume... 
Aldehydic accord  attachs a vivid quality to top notes. If we show an 

example for a perfume with this accord, Chanel No. 5 will be the best one. 
The permanence of aldehydes remains as a base part very long. It would be 
better to use them with the percentage from 0.1 to 10%. Ylang Ylang accord 
is powerful and rich. It is mixed easily with other ingredients such as florals 
and aldehydic compounds. Lily of the Valley Accord is very good bottom 
note. It is recommended to use Rose Jasmine accord from 0.1 to 100%. 1 
ounce is used to prepare 16 to 32 ounces of fragrance. Sandalwood Vanilla 
Perfume Accord is a rich combination of vanilla and light woods.  

Conclusion 
I have some expectations related to our experiment as getting our first 

perfume inspired Chanel no.5, increasing the permanence of it, making this 
fragrance from natural compounds as possible as, finding the positive sides 
of it for health, decrease the rate of negative influences and so on. I think we 
will be able to create such this perfume and introduce it to the public properly. 
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Introduction 
Since the beginning of this century demand for the car exhaust catalyst-

agent for purifying the toxic exhaust gas released by the automobiles has 
become a vital point. Concerns such as environmental hormones and global 
warming take the highest place in the agenda of the international 
conferences. In order to prevent global warming and reduce the use of fossil 
fuels, different kinds of automobile technologies such as high-mileage, low 
emission cars typically represented as hybrid vehicles and alternative fuel 
(biofuel) using cars. However, it does not affect to the demand of fossil fuel 
automobiles as it is projected to increase in the coming years. Hence for both 
meeting the demand of the countries and reducing the emission, car exhaust 
catalysts have a paramount role. 

Pd-Rh/YBaCo4O7/-Al2O3 Three-way Catalysts  
The principal aim of catalysts is to minimize the emission of CO2 and 

greenhouse effect by getting rid of nitrogen oxides, hydrocarbons and carbon 
monoxide, which have some toxic impact on the environment. Among 
catalysts, three way catalysts (TWC) are introduced to reduce emissions that 
is located in the exhaust system of lean-burn engine. TWC is mainly made up 
of precious metals and materials that have ability to store oxygen. In TWC the 
palladium and platinum are well-known for oxidation of CO (carbon monoxide) 
and HC (hydrocarbons), whereas for the reduction of NO (nitrogen monoxide) 
to N2 rhodium is preferred. However, in some conditions TWC are not able to 
successfully reduce NOx due to the excess amount of air. So, it can be 
deduced traditional three way catalysts are bounded as under the oxidizing 
conditions unburned hydrocarbons and carbon monoxide are removed while 
emitted nitrogen oxide remains in the exhaust which leads to considerable 
drawbacks. Gasoline lean-burn engines are the most viable solution to 
address this issue as it has greenhouse gas behavior. Stabilization of CeO2 
and CeO2-ZrO2 improve dynamic performance and heat durability. In 2002, 
the complex cobalt oxide YBaCo4O7+δ, was synthesized which drew attention 
because of its several interesting properties such as electric magnetic and 
structural properties. YBaCo4O7+δ possesses a flexible structure and for its 
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flexibility, a number of chemical substitutions may be done on in order to 
change capability of oxygen storing. It was investigated that if Co is substituted 
with metals like Al, Fe, Ni, Mn or Y if Ca, Bi, Gd is used instead of Y, it greatly 
influences the oxygen storage ability. As Y-114 begins decomposing very 
quickly at 700-800 degree centigrade in oxygen rich air that is unfavorable in 
terms of automobile exhaust catalyst. In experiments it was observed that 
when 10 percent of Co is substituted by Al, decomposition problem can be 
tackled at 700-800 degree centigrade temperatures. Additionally, at 
temperatures between 200 and 400 degree centigrade the catalyst can keep 
its oxygen release and intake ability remarkably. It was also investigated that 
when 20% of Co is substituted by Ga can contribute suppression of 
decomposition at 700-800 degree centigrade. At the end of the day, it is found 
that partial substitution of Co with Al and Ga can totally prohibit the phase 
decomposition and it does not reduce oxygen storage capacity in comparison 
with non-substituted one. Based on the information given above new catalyst 
that consists of YBaCo4O7 oxygen storing materials, Pd//Rh metals and γ-
alumina is designed which possesses high oxygen storage capacity and high 
conversion rate of gasses such as HC, NOx, CO. Air/Fuel ratio (R) is one of 
the contributing factors that has a great impact on HC, NOx, CO conversion. 
Rh-Pd/YBa(Co0.9Ce0.1)4O7/γ-Al2O3 catalyst is on the best catalysts in our 
experiments. It showed conversion rates for Co, HC ~100%, >90% 
respectively between ratios of 0.85 and 1.20. No is converted more than 90% 
when the R value is between 0.85 and 1.05 and is about 40% with R between 
1.05 and 1.20. Even in the conditions where air is rich, the conversion rates 
are still high which indicates that it has very promising, cutting edge 
applications for three way catalysts. 

Conclusion 
Our experiments showed that when Co is substituted by Ce around 10 

percent, it gained remarkable oxygen storage capacity compared to other 
substitutions. It was also observed that it has great thermal stability. 
YBaCo4O7 keeps its structure even in pretty high temperatures. 
Pd/YBa(Co0.9Ce0.1)4O7/γ-Al2O3 owns highest HC, NO, CO conversion 
rates as well as lowest light-off temperature. Our catalyst showed slightly 
poor performance after treatment 3 hours at 1000 degree Celsius. In 
conclusion, Pd/YBa(Co0.9Ce0.1)4O7/γ-Al2O3 is notable for its high level of 
superiority when it is compared with other past catalysts as it has lower light-
off temperature and higher conversion capability. So our new catalyst can be 
used as a new three way catalyst in the future as it showed incredible 
durability and great conversion efficiency. 
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Time counts down, and Earth is going to be over soon. However, this 
time period can be prolonged by saving the environment. Today, only 3% of 
the water resources is edible, and of that 1.5% situated in polar ice caps. But, 
if all the polar caps melt, then Earth will be under water, hence wastewater 
treatment has come to be much more important than ever.  

Generally, wastewater contains biological, physical chemical pollutants 
that make it waste, while it can be treated and re-used either as technical 
water, or edible water. Wastewater treatment is separating the debris and 
coarse and stabilization of wastewater stream. Undesired components from 
the content of it, such as solid metals (Lead, Cadmium, Copper, Zinc and 
others), organic compounds are removed applying this process. There are 
some methods: Desalinization, membrane filtration, ultraviolet irradiation, and 
other physical, chemical and biological methods. Considering the 
environmental changes, biological methods would be best. This these 
demonstrates the wastewater treatment by using modified starch. 

Why starch? Because it is abundant and renewable throughout the 
nature, but it does not have quite 
strong physical properties. Thus, it 
should be modified to gain extra 
properties like mechanical, 
dimensional stability. To make it 
applicable some crosslinking agents 
is added. Also, amines, carbamates 
are joined to crosslinked starch, 
which increases affinity of starch. 
Now, this is modified starch and can 
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be used to adsorb solid ions and organic dyes. In this research, the zinc (II), 
cadmium (II), magnesium (II), nickel (II) ions are removed efficiently. The 
efficiency table and graph represented a better and an environmentally 
friendly result, thus modified starch is required for wastewater treatment 
process. The adsorption efficiency almost reached 97%.  
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Abstract 
The abstract illustrates the brief information about the investigation of 

modified polyethylene/fiber glass composites. The main objectives of 
applying modified polyethylene compounding with fiber glass is to change 
mechanical and thermal properties of polyethylene, to use obtained product 
in industrial applications of harsher condition. 

By considering the near past, throughout the world the curiosity over the 
usage of fiber-reinforced polymers is getting increase as applied in civil 
engineering. Among the polymers, polyethylene is the most commonly used 
due to it has desirable properties as toughness, excellent chemical inertness, 
lower coefficient of friction and lower value in electrical conductivity. (Forde, 
2009) Polyethylene generally characterized to be Low (LDPE), medium 
(MDPE) and high-density polyethylene (HDPE). As a thermoplastic with 
glass fiber, HDPE was preferred due to it has significantly higher tensile 
strength and capability to be applied higher temperature. The main 
component of glass fiber is  which does not have melting point and at 
high temperatures it begins to soften. Generally, fiber properties have more 
influence on the tensile strength while the polymer have more influence on 
the shear strength. Thus, the ratio of polymer and fiber needs to be carefully 
investigated in order to obtain desired product (Alsalih, 2014). Similar 
experiments have been done related to high density polyethylene/ glass fiber 

[1]  S. O. Rumei Cheng, "Application of modified starches in wastewater treatment," Polymer 
Science, pp. 52-61, 2015. 
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composite. The article that was prepared in 2012 (M.A. AlMaadeed, 2012) 
investigated mechanical properties of 3 kinds of polyethylene compounded 
with glass fiber. The ratio of Glass fiber/Polymer was taken as 20/80 by 
weight. Higher tensile strength and Young module  was obtained in HDPE 
as it has highest density in comparison with the other 
polyethyelene.However, lower elongation  was observed due to having 
higher crystallinity. Addition of glass fiber has a significant effect on the 
mechanical propeties.Almost same results were obtained by Sumnuk (Usa 
Somnuk, 2004) in which glass fiber used to improve tensile and flexural 
strength.In another article by U.Saeed (U. Saeed, 2014) different fraction of 
glass fiber addition was carried out, rheology, tensile properties , orientation 
of fiber was analyzed. CT scan enabled to observe orientation of the 
composite. 

 

Modified polyethylene synthesis enabled significant progress in 
controlling molecular weight, its distribution and microstructure of polymers. 
(Yulai Zhao, 2010).In this article, modified polyethylene has been selected 
due to the reasons provided above and expected to have better values in 
terms of especially tensile strength and the same trend in mechanical and 
thermal properties. 
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Figure 1. CT scan image. Different fractions of composites 
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There has been a significant effort in trying to enhance energy efficiency 
of employed technologies in chemical process industries for a long time. 
Distillation which has been the most widely employed separation technique 
can be considered as a possible option due to its low thermodynamic 
efficiency. It is the fact that about 95% of fluid separation processes is 
undertaken through distillation, and thermal efficiency of it is between 5-20% 
[7]. Although distillation is an energy-intensive process, it still maintains its 
position among separation processes. Because of these drawbacks of 
distillation, process intensification (PI) in separation systems, especially 
distillation which might result in not only increased capacity and production 
rate, but also economic savings and environmental benefits has recently been 
in the center of researchers’ and industries’ attention [2]. PI can be easily 
understood as a set of novel principles so that when applied to any process or 
equipment design, satisfy the above-mentioned concerns. Possible utilization 
of PI in mixing, reaction, heat transfer and separation might lead to benefits, 
such as energy efficiency, plant compactness, etc. Despite all these benefits 
of PI, their commercial implementation is not so straightforward as there are 
several factors preventing their application such as:  
•  Failure risk of PI to process systems is significantly high.  
•  Although a number of research studies have been conducted regarding 

integration and implementation of different PI configurations, there is still 
no sufficiently enough scale-up knowledge.  

•  Application of PI might increase safety and health risks and adversely 
impact the environment.  
Intensification of a separation process can be achieved by two areas:  

1.)  Process-intensifying equipment; rotating packed bed (RPD) as a HiGee 
device as an example  

2.)  Process-intensifying methods; In this area, dividing wall column (DWC) 
and reactive distillation (RD) through integration of reaction and 
separation can be given as proper examples.  
Despite a huge number of process intensification configurations, the 

ones which have been proposed and commercially used are DWC, RD, 
Cyclic Distillation, HiGee Distillation and internally heat-integrated distillation 
(HIDiC).  
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In this work, several PI alternatives with a particular emphasis on 
dividing wall column technology will be investigated.  
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Wastewater treatment is among the most essential issues faced by 
numerous countries including developing ones. Industrial and human 
activities are the main sources of contamination of water bodies such as 
rivers, lakes, seas, oceans and so on. Heavy metals, organic contaminants 
(detergents, petroleum hydrocarbons, industrial solvents, pharmaceuticals), 
inorganic substances such as ammonia, sulfur dioxide, fertilizers can be 
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taken as main pollutants of water. Though organic pollutants are 
biodegradable, carcinogenic heavy metals in water are not biodegradable 
and inclined to build up in living things which jeopardize human health and 
the environment [1]. Arsenic, nickel, cadmium, lead, mercury can be taken 
as an example for toxic heavy metals exist in wastewater. Thus, occurrence 
of toxic heavy metals in the environment has become a significant issue all 
over the world. There are numerous techniques to tackle this concern such as 
chemical oxidation, chemical precipitation, chemical coagulation, ion 
exchange, and adsorption and so on. The majority of these techniques are 
energy-intensive and high-cost; however, adsorption utilizing zeolites as 
sorbents is one of the most efficient, effective, economical and easiest 
methods [2] 

Zeolites are a group of crystalline aluminosilicates which take place 
naturally or are synthesized industrially and have a framework consists of 
[SiO4]4- and [AlO4]5-. Zeolites are effective for adsorption because of their 
microporous formation and high ability of cation exchange. Zeolites can 
sometimes be called as “molecular sieves”. There are two types of zeolites 
which are natural (Clinoptilolite, Chabazite) and synthetic (Faujasite, ZSM-5).  

In this study, the main aim is to remove two heavy metals which are Pb+2 
and Cd+2 from wastewater. With this intention, the influence of pH 
parameters, contact time, dose of adsorbent, initial concentration of these 
metals are investigated. The concentration of Lead should be less than 0.5 
mg/l while the concentration of Cadmium should be less than 0.01 mg/l in 
wastewater [3]. 

It is obvious that natural and synthetic zeolites are effective to remove 
heavy metal ions from water and wastewater due to their special structure 
that permits the selectivity of the procedures such as adsorption and ion 
exchange. Numerous studies have been carried out so as to evaluate the 
influence of main factors on zeolites removal efficiency. The investigation 
has proven that the concentration of heavy metal, solution pH and 
temperature, environmental factor, adsorbent types are the most essential 
features. [4] 
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Introduction to PCMs: 
Phase Change Materials (PCM) have an ability to store thermal energy 

directly in a form of latent heat of fusion which offer attractive features over 
the sensible heat due to its high storage density in small volumes and 
isothermal nature of storage process at melting temperature and therefore, 
have some of the lowest storage material costs per unit energy. Among the 
most common phase change transformations, the majority of PCMs operate 
between solid–liquid transitions (melting & freezing) due to very large volume 
changes involved in vaporization (liquid to gas) as well as sublimation (solid 
to gas) and also due to the fact that operating pressure for solid to liquid or 
vice-versa process is lower than liquid to gas or solid to gas phase change. 
Therefore, these two phase change transformations for reversible heat 
storage is generally impractical.  

A number of classes of materials have been investigated for phase 
change applications and based on their chemical composition, PCMs can be 
divided into several subcategories as organic compounds (organic acids, 
paraffins, phenols, aldehydes, esters etc,), inorganic compounds (salts, salt 
hydrates, etc.) and eutectic mixtures (mixture of several solids in such a 
proportion that has lowest melting temperature) where each category has its 
specific melting temperature as well as enthalpy range. Organic group PCMs 
is also classified as paraffins and non-paraffins where paraffins are available 
in a wide range of melting temperatures (20-70◦C), have a low vapor 
pressure during melting, they are chemically inert and do not undergo phase 
segregation but they have low thermal conductivity and large volume change 
during melting which precludes their applications whereas non-paraffins do 
not have such kind of problems but they are three times expensive than the 

 

Figure 1. Schematic representation of Phase Change Process 
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paraffins. Inorganic PCMs have a rather high heat of fusion, relatively high 
thermal conductivity but have a corrosive nature towards most of the metals. 
Eutectic mixtures or simply eutectics are classified based on the constituent 
materials as organic-organic, inorganic-inorganic and organic-inorganic.  

Applications: 
 Earth Applications 
Common real-life Earth application areas of PCMs include Power plants, 

High powered electronics, Direct Energy Weapons (DEW), on chip PCM for 
pulsed power, Electronics heat sinks, Vapor venting systems, PCM heat 
exchangers, Hydride Thermal Storage [2].  

 Space Applications 
Throughout different stages of every spacecraft mission, there are 

significant variations in the internal heat dissipated by components and in the 
external heating fluxes. However, spacecraft components must be 
maintained within specified operational as well as non-operational 
temperature limits despite of these variations but maintaining safe 
temperature range in space is very difficult since there is no atmosphere for 
providing warmth in shade or for protecting from the Sun’s extreme heat. 
Therefore, PCM Heat Exchangers can be very useful technology for 
regulating the thermal conditions within the space crafts since it is very 
crucial to maintain critical temperatures within them for protecting crew 
members as well as the equipment. 

PCM usage for 
planetary missions is not a 
new concept since three 
PCM thermal-control 
systems were used on the 
Lunar Roving Vehicle (LRV) 
during the Apollo 15 mission 
as well as NASA has 
already been investigating 
potential PC materials 
starting from 1970s and 
three of them were 
identified as acceptable for 
spacecraft thermal control 
systems which are lithium 
nitrate with zinc hydroxyl 
nitrate catalyst, acetamide 
and myristic acid. However, today paraffin is the most commonly utilized 
PCM for the spacecraft power supply and battery system. In reality, not all 

 

Figure 2. Heat Exchanger with the PCM storage in 
the shell side
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the phase change materials are actually applicable for space thermal 
applications due to a number of reasons. For instance, salts and salt 
hydrates are removed from the PCM list due to their corrosive nature as well 
as fatty acids are not practical as well again due to their corrosive nature 
since they are highly concentrated. Moreover, even though water based heat 
exchangers offer considerable mass savings due to their superior energy 
storage capacity, they still create some challenges throughout the operation 
due to the water expansion during freezing process [4].  
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Utilization of Carbon Dioxide through chemical routes of production is one 
of the most promising techniques in terms of both integration to material 
infrastructure and sustainable economic perspectives. Recently there is 
accelerating number of researches that are specifically focusing on the 
cycloaddition of CO2 with epoxides (also called oxiranes) under variety of 
catalyst and medium conditions.   

Although contribution of these reactions to CO2 emissions and its 
respective consequences i.e. global warming and climate change is not 
expected to be extensive, [1] mitigation of carbon dioxide induced problems 
through conversion to commercially and industrially applicable products can 
be considered as a reasonable attempt. [2] [3]  

The products of coupling reactions between epoxides and carbon dioxide 
- cyclic carbonates find many applications as  intermediates  for  fine  chemical  
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synthesis,  as electrolytes  in  Li-ion  batteries,  and  as  polar  aprotic  solvents, 
and serve for the synthesis of important polymers such as polycarbonates  and  
polyurethanes.The  copolymerization products of carbon dioxide and epoxide 
reactions – polycarbonates are also expected to grow in terms of international 
demand due to biodegradability and low toxicity. Moreover, these products can 
be applied in wide range of sectors, hence have significant market importance. 
The comparative study of experimental findings is done on the basis of catalyst 
and solvent type along with operating conditions.  

The way how various catalysts and presence of solvent medium affect the 
output and efficiency of process are to be thoroughly investigated, also 
evaluating their mode of action based upon mechanistic and kinetic 
considerations.  

The synergistic effects of catalysts upon reaction time, turnover number, 
turnover frequency conversion and selectivity of product also to be highlighted 
besides effectivity parameters of catalysts.  

Target of investigation in this research is constrained to ionic liquids and 
metal catalysts equipped with diverse ligands. Structural modifications, effect 
of ligand and substituent nature, pros and cons of obtained complexes and 
models are also examined.  

Depending on the results obtained, a model of an efficiently operating 
process is to be designed to enable reaction to proceed under optimal 
conditions and with high effectiveness of catalyst. Within this scope, the 
process is aimed to be appropriate for scale up and hence economically 
beneficial.  
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Introduction 
Shortly, the thesis describes the creation of the model to estimate the 

absorption rates of dilute acid gase mixtures at low pressure values taking 
into account the following aspects: diffusivity, solubility, chemical kinetics and 
the column hardware. 

Methodology 
Diffusion coefficients for the gas phase were calculated by the 

Chapman-Enskog correlation [1], whereas for the liquid phase the values 
were retrieved from the experimental results of [2],[3] and [4]. 

Physical properties for the gas phase were estimated by assuming the 
ideal gas behavior as the model is designed for low-pressure services. For 
the liquid phase, all the data were extracted from Aspen HYSYS absorber 
simulation with the “acid gas” property method for the fixed temperature. 

Mass transfer coefficients for both phases were considered by [5] 
correlations for random packings taking into account that for the liquid phase 
the effective or wetted specific surface area should be founded prior to liquid 
mass transfer coefficient calculation. 

Not all the amount of acid gas that reach the gas-liquid interface dissolve 
into the liquid phase, thus Henry’s law was used with the constants derived 
from [3] and [2] to account for the solubilities of H2S and CO2 as the gas 
mixture is dilute and the pressure is low. 

Apart from mass transfer there is also heat transfer involved. In the gas 
phase, there is only sensible heat transfer, however, the heat transfer 
coefficient was calculated by Chilton-Colburn analogy of the heat transfer to 
the fluid movement [6]. For the liquid phase, there is an additional heat 
transfer due to absorption reactions. The acid gases’ absorption heats are 
derived from the experimental results of [7] for H2S and [8] for CO2 based on 
the relation to the loading of amine. 

Shifting to the reactions in the liquid phase, H2S kinetics are neglected 
as its reaction with MDEA is instantaneous, so the main resistance to mass 
transfer lies within the gas phase. For CO2 there is a need to consider the 2-
step reaction pattern with MDEA as it is the main limiting factor for the mass 
transfer, thus the kinetics-based constant is found by the correlation of [9]. 
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Finally, the enhancement factor, which helps to consider the additional 
effect of chemical reactions to the physical absorption, is considered for the 
CO2 with the use of equations derived from the work of [10]. 

In the end, considering all the aspects described above the overall mass 
transfer coefficient is determined for each segment. Then it is multiplied by 
the gas phase concentration gradient to find the molar flux of the absorbed 
acid gases. Eventually, the cumulative sum of product of the molar flux, the 
effective surface area, the absorber cross-section area and the segment 
height yields the molar profiles of the acid gases over the column. In addition, 
the temperature profiles for gas and liquid phases are separately derived 
from the model. 
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Ümumi formulu R2C=NR' olan Şiff əsasları üzvi birləşmələrin mühüm 
sinfinə aiddirlər1. Ümumi formuldan göründüyü kimi, bu birləşmələrin ikiqat 
rabitənin yanında yerləşən azot atomuna sahib olması π-akseptor 
xassələrinin meydana çıxmasına gətirir ki, bu isə öz növbəsində adıçəkilən 
sinfin π-akseptor liqandları kimi çıxış etməsinə imkan verir2-4.  

Şiff əsaslarının bu xassəsi həm teoretik kimyanın,həmçinin koordinasion 
kimyanın da marağını cəlb edir. Lakin adıçəkilən sinif birləşmələrin üstünlüyü 
bununla məhdudlaşmır. Sinif nümayəndələri üzərində aparılan bioloji tədqi-
qatlar onların antibakterial, antivirus, antifunqal və xərçəng əleyhinə aktiv-
liklərə malik olmasını aşkarlamışdılar. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə ala-
raq, nitrosalisil aldehidinin tris (2-aminoethyl)amini ilə kondensasiyasından 
yeni Şiff əsası bizim tərəfimizdən sintez olunmuşdur. Alınmış maddənin 
strukturu 1Н və 13С NMR spektroskopiya metodu ilə sübut edilmişdir. Daha 
sonra biz alınmış birləşmənin antifunqal aktivliyini Verticillium dahleae 
göbələyi üzərində tədqiq etdik. Bu göbələk  300 növ kənd-təsərrüfat bitkisinə 
olduqca böyük iqtisadi zərər verir. Bitkilərin kök, gövdə zədələnməsinə və 
yarpaqların solmasına gətirib çıxardan bu göbələk, geniş miqyasda təsər-
rüfat bitkilərini məhv edir6. Tədqiqatlar, sintez olunmuş birləşmənin Verticillium 
dahleae əleyhinə  antifunqal aktivliyə malik olmasını ortaya çıxartdılar. 
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Şiff əsasları vacib birləşmələr sinfinə aid olub, asimmetrik sintez zamanı 

katalizator qismində (Yakobson katalizatoru), koordinasion kimyada, nano-
texnologiyada, tibbdə və biokimyada geniş tətbiqə malikdir. Onların bioloji 
aktivliyinin tədqiqi antimikrob, antifunqal, xərçəng əleyhinə və sair aktivliklərə 
malik olmasını ortaya çıxartdı. 

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, 300 növ kənd-təsərrüfat bitkisinə olduqca 
böyük iqtisadi zərər verən, Verticillium dahleae və Verticillium alboatrum pa-
togenləri wilt (solma) xəstəliyini yaradırlar. Bitkilərin kök, gövdə zədələnmə-
sinə və yarpaqların solmasına gətirib çıxardan bu xəstəlik,  geniş miqyas-da 
təsərrüfat bitkilərini məhv edir. Bu sırada paxlalıları,  meyvə və qoz ağacları, 
meşə ağacları, eləcə də tomat, kartof, pambıq , bibər, qarpız, fıstıq və sair 
bitkiləri misal göstərmək olar. Torpaqda 20 ildən artıq sahibsiz yaşamaq po-
tensialına malik Verticillium dahleae patogeni əleyhinə antifunqal  preparat-
ların hazırlanması kənd-təsərrüfatı institutları qarşısında duran əsas prob-
lemlər sırasındadır1-4. 
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Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, tris (2-aminoetil)amin əsasında 
yeni Şiff əsasları bizim tərə-fimizdən sintez olunmuşdur. Alınmış maddələrin 
strukturu 1Н və 13С NMR spektroskopiya metodu ilə təsdiq olunmuşdur. Daha 
sonra biz alınmış birləşmələrin antifunqal aktivliyini Verticillium dahleae 
göbələyi üzərində tədqiq etdik. 

Tədqiqatlar, sintez olunmuş birləşmənin Verticillium dahleae əleyhinə  
antifunqal aktivliyə malik olmasını ortaya çıxartdı. 
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HPP – High pressure processing is ecologically friendly and non-thermal 
process of food preservation that develops fresh-like organoleptic quality of 
food and prevents vegetative spoilage of microorganisms as well as harmful 
bacteria by using pressure rather than heat to instigate pasteurization sequel, 
thus extending the shelf-life of product. The vital benefits of HPP technique 
is maintenance of fresh taste due to the ambient temperature, food security 
without turning to the additives or chemical preservatives, which make its 
application mainly in pasteurization of meat, vegetables, beverage, 
baby/infant, sea foods and sterilization of dairy products. With intense 
varying pressure, 300MPa–800MPa and applied temperature between 5°C 
and 45°C, the pressure treatment does not interfere with covalent bonds and 
has minor effect on nutritional value. Despite some limiting aspects, such as 
high cost, batch process, limiting alternative choices of packaging, slight 
impact on enzyme activity, The opportunities HPP offers, involve 
preservation of nutrients and flavours, positive consumer appeal, diminished 
processing period, inactivation of spores and non-toxicity. Additionally, paper 
briefly discusses the application of HPP in dairy industry, by analysing its 
influence, essentially, on milk and queso fresco cheese production. 

Comparing with the heat preservation, uniformity and simultaneous 
exertion of pressure in all directions preclude the damage of food throughout 
the processing. However, being dependent on three operating characteristics, 
La Chatelier’s, isostatic and microscoping ordering principles, as well as 
three parameters, such as temperature pressure and exposure time, HPP 
treatment frequently results in slight temperature increase, owing to the 
adiabatic heating. The approximate growth in temperature is 3°C in every 
100MPa, despite greater values for the compressible components – fats. 

Within applying pressure for 3-5 minutes, HPP treatment is highly 
beneficial for heat-sensitive by-products.  The discussion delves into some 
denaturation possibilities, retention of food products, sub-zero food processing 
without ice crystal formation as well as impact on physico-chemical 
properties of dairy products. Moreover, the destruction of widely spread food 
pathogens, yeasts and bacteria such as Salmonella, Vibrio, Escherichia coli, 
Listeria monocytogenes leads to the high quality and safety of product, within 
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maintaining its flavour and vitamins. Best transmission of pressure is also 
reached by appropriate flexible packaging materials with reversible reaction 
to compression, PP – polypropylene, nylon cast PP pouches, PE – 
polyethylene pouches, and polyester tubes. 

The paper highlights latest developments of HPP technology, influences 
on diverse production, commercial applications, working principles, 
advantages as well as limiting aspects of the treatment. 
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ELEKTRİK VƏ İSTİLİK ENERJİSİNİN ALTERNATİV İSTEHSAL 
ÜSULU: SÜRƏTLİ NEYTRONLARDA REAKTORLAR 

Rzayev Murad 
Azərbaycan Texniki Universiteti 
rzayevmurad1997@yahoo.com 

Məsləhətçi: Səlimova Afaq 

Alternativ energetika – mövcud olan, amma sənaye miqyasında mənim-
sənməmiş effektlərə əsaslanır. "Böyük energetika"da uyğun olaraq sürətli 
neytronlarla atom reaktorlarından istifadə haqqında geniş mülahizələr var. 

İstilik neytronlarıyla nüvə reaktorlarına əsaslanan atom enerjisinin möv-
cud texnologiyasından istifadəsi və təbii uranın çıxartmasının həcmlərinin 
artması iri həcmli atom energetikasının uzunmüddətli inkişafını təmin edə 
bilmir. Yalnız istilik reaktorları (İR) istifadə edən atom energetikası enerji 
ehtiyatı baxımından adi energetikanı yalnız 10% üstələyir. Bu, reaktorlarda 
təbii uranın istifadəsinin aşağı effektivliyi ilə bağlıdır. Belə reaktorlarda yalnız 
U-235 izotopu tətbiq edilir və təbii uranda onun miqdarı cəmi 0,72% təşkil 
edir. Təbii uranın əsas tərkibini U-238 təşkil edir (99,28%) və onun İR-da bö-
lünməsi ehtimalı çox azdı. Bundan başqa, radioaktiv tullantı və işlənmiş nüvə 
yanacağıyla (İNY) tədavül, xərcləri indiki texnologiyalardan istifadə etməklə 
daim artmaqdadır. Yaxın gələcəkdə AES-da istehsal edilən radioaktiv tullan-
tıların artması cəmiyyəti razı salmayacaq və mövcud texnologiyaların sadə 
təkmilləşdirməsi lazımlı effekt verməyəcək. Bölünən materiallara icazə olun-
mayan girişin qarşısının alınması və onların yayılmamasının rejiminin bərki-
dilməsi kəskin problemdir. 

Buna görə AE-in uzunmüddətli inkişaf strategiyası proqressiv texnologi-
yaya keçidi tələb edir, hər şeydən əvvəl "sürətli" neytronlarla reaktorlardan 
istifadə əsasında sürətli reaktorlar (SR) tətbiq olunur. Prinsipial olaraq əhə-
miyyətlidir ki, nüvələrin bölünməsinin hər mərhələsi vaxtı SR-da əhəmiyyətli 
dərəcədə böyük miqdarda neytron yaranır. Onlar (yəni U-238) plutoniumun 
bölünən izotopuna (Pu-239) çevrilməsi, AES-ın reaktorlarından boşaldılmış 
yanacağın emalı üçün istifadə edilmiş oluna bilərlər. 

Bütovlükdə, SR-a atom energetikasının keçməsi qeyri-məhdud ehtiyat-
larla süni bölünən elementlər şəklində AES-ı üçün yanacağın yaradılmasının 
perspektivini ortaya qoyur. Nüvə yanacağı bərpa olunan energetika resurs-
larının dərəcəsinə keçir. Eyni zamanda bununla digər müsbət nəticələr əldə 
etmək mümkündür: 

-  bölünən silah materialları elektrik və istilik enerjisinin istehsalına cəlb 
olunur; 

-  işlənmiş nüvə yanacağının miqdarı azalır; 
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-  ətraf mühitə istilik təsiri azalır (enerji bloklarının FİƏ-nın daha yüksək 
olmasına görə); 

-  nüvə yanacağın yayılmaması onun sayəsində azalır ki, belə material-
ların nəql etməsi minimuma yaxınlaşır.  
SR-a əsaslanan bağlı yanacaq dövrünün texnologiyası distans idarə et-

mənin köməyi və avtomatlaşdırmanın geniş vasitələrinin istifadəsi ilə qoru-
yucu kameralarda həyata keçirilir.  

Bağlı nüvə yanacaq dövrü (bağlı NYD). Burada işlənmiş nüvə AES mey-
dançasında müvəqqəti anbarda saxlanıldıqdan sonra o qalmış uranın (95%-
dən çox onun ilkin kütləsindən) və istehsal edilmiş plutoniumun çıxardılması 
üçün və onlardan yeni yanacağın emalı məqsədilə radiokimyəvi zavoda 
göndərilir. Radioaktiv tullantılar seçilir və donmuş şüşə kütlədə yenidən işlə-
nir və yerləşdirilir. Xüsusi olaraq təchiz edilmiş dəfn yerlərində basdırmaya 
məruz qalır.  

Ancaq, bağlı NYD onların istismarı ilə bir sıra ciddi problemlərə görə 
geniş yayılma almadı. Görünən nisbi sadəliyə baxmayaraq (gecikdiriciyə və 
uducuya ehtiyacın yoxluğu) onlar İR-la müqayisədə texniki olaraq daha 
mürəkkəbdir. Onların yaradılması üçün bir sıra ciddi problemlər həll etmək 
lazımdır. Bu onunla bağlıdır ki, zəncir nüvə reaksiyasının həyata keçirilməsi 
üçün reaktorda yanacağın miqdarı, kritik kütlə adlandırılan, müəyyən qiymət-
dən az olmamalıdır. SR əhəmiyyətli dərəcədə böyük kritik kütləyə malikdirlər, 
İR nisbəətən (reaktorun verilmiş ölçülərində). Buna görə reaktorun verilmiş 
ölçülərində gücünü artırmaq və istilik ayırmanın yüksək sıxlığını təmin etmək 
lazımdır. Bu isə daha bir problemi yaradır. İstilik aparması üçün istilik reak-
torlarında istifadə edilmiş istilik daşıyıcısı (su) öz nüvə xüsusiyyətlərinə görə 
əlverişli deyil. O neytronları ləngidır və, beləliklə, təkrar istehsalın əmsalı 
aşağı salır. SR-dan istilik aparması üçün yaxşı texnologiyaya, istilik-fizikası 
və nüvə-fiziki xüsusiyyətlərlə malik olan əridilmiş natrium seçilmişdi. O 
təhlükəsizliyin yüksək dərəcəsinin münasib təminatında istilik ayırmanın 
yüksək sıxlığına nail olmağa imkan verir. 

Ədəbiyyat: 

1.  Məmmədov Q.S., Хəlilov M.Y. Ekologiya, ətraf mühit və insan, Bakı, Elm, 2006.- 608s. 
2.  Abdullayev K.M., Lətifov Y.I., Abdullayeva G.K.. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı 

və ətraf mühit. 1-ci cild, Bakı, «Zaman-3»,2005, 448 s. 
3. https://az.wikipedia.org/wiki/Atom_elektrik_stansiyas%C4%B1 
4.  Ziegler,A., Allelein H.-J. (Hrsg.): Reaktortechnik: Physikalisch-technische Grundlagen. 2. 

Auflage, Springer-Vieweg 2013, ISBN 978-3-642-33845-8 

 
 
 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

214 

TAMƏDƏDLİ PROQRAMLAŞDIRMA MƏSƏLƏSİNDƏ OPTİMAL 
QİYMƏTİN YUXARI SƏRHƏDDİNİN TAPILMASI ÜÇÜN 

MAJORANT FUNKSİYANIN QURULMASI 

Babayeva Vüsalə Cahid qızı 
vusala.babayeva.c@gmail.com 

Elmi rəhbər: Knyaz Məmmədov 

Aşağıdakı  kimi tamədədli proqramlaşdırma məsələsinə baxaq.  → max 	,																																													(1) 
≤ 	,									( = 1, ), 																				(2) 0 ≤ ≤ ,									( = 1, ), 																								(3) 	  və -tamdırlar. ( = 1, )                   (4) 

Burada  fərz olunur ki,  ≥ 0, > 0, > 0, > 0, ( = 1, ), ( = 1, ) 
verilmiş ədədlərdir. 

Qeyd edək ki , (1-4) məsələsi NP-tam sinfə yəni, “çətin həll olunan” 
məsələlər sinfinə daxildir  [1].   

Tutaq ki, ∗ və   (1-3) məsələsində (1) funksiyasının optimal və 

hərhansı təqribi həllə uyğun qiymətləridir. Aydındir ki, ≤ ∗ olmalıdır. Əgər 

elə bir  ədədi tapsaq ki, ∗ ≤  şərti ödənilsin, onda ≤ ∗ ≤  münasibə-

tinə əsaslanaraq ∗ optimal qiymətini aşağıdan və yuxarıdan qiymətləndirə 
bilərik. Bu məqsədlə biz aşağıda elə bir ( , , … . ) funksiyası  qurmuşuq 
ki, ∀ ≥ 0,				( = 1, ) üçün ∗ ≤ 	 ( , , … . ) şərti ödənilib. Ona görə də 
biz ( , , … . ) funksiyasını Laqranj tipli  majorant (yəni yuxarı) funksiya  
adlandırmışıq. 

Qeyd edək ki, belə bir funksiya Bool praqramlaşdırma məsələsi üçün [2-
3] işində qurulmuşdur. 

Əvvəlcə 	 = ∗ 
işarələməsini edək, bunun hər tərəfini -1 ədədinə və (2) bərabərsizliklərinin 
hər birini uyğun olaraq müəyyən λ ≥0 ( = 1, ) ədədlərinə vuraraq tərəf-
tərəfə toplayaq. 
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− + ( ) = − ∗ +  

Buradan  isə  aşağıdakıları alarıq: 

∗ = + − , 
∗ = + ( − ) 																													(5) 

            
buradan görünürki (5) münasibətinin sağ tərəfi hər bir qeyd olunmuş λ ≥0 ( = 1, ) ədədləri üçün xətti funksiyadır. Bu funksiya öz maksimal qiymətini 

 ( = 1, ) dəyişənlərinin əmsalları müsbət olduqda = , müsbət 
olmadıqda isə =0 qiymətlərində alar. Ona görə də  																																									 = − ∑ > 0 		  
çoxluğunu qəbul etsək (5) münasibətindən alarıq ki,          ∗ ≤ + max ( − ) 	,																													 
və ya 

∗ ≤ + ( −∈ ) > 0																													 
Buradan isə aşağıdakı münasibəti alarıq 

∗ ≤ +∈ − ∈ . 
Burada,  

( , , … , ) = +∈ − ∈ . 
işarə etsək alarıq ki, 		 ∗ ≤ ( , , … , )					   (6) 
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Aldığımız (6) münasibəti ∀ ≥ 0	( = 1, 	)		parametrləri üçün ödəndi-
yindən 		 ∗ ≤ min ( , , … , ) 
doğru olar. 

Teorem: (1)-(3) məsələsində (1) funksiyasının f* maksimal qiyməti L(λ1, 
λ2, .. λm) funksiyasının minimal qiymətindən böyük deyil. 

Bu teoremdən nəticə olaraq alınır ki, ( , , … , ) funksiyasını  
minimallaşdırmaqla (1)-(3) məsələsinin maksimal qiymətinin yuxarı sərhəd-
dini tapmış  olarıq. 
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The countinously changing quantities and qualities of energy section in 
the world is the regular action of mankind’s development. Especially 
demographic increasing of population causes increasing of demand quantity 
energy. Azerbaijan is also a member of this process. There are some 
alternative energy plants for getting electric energy in our country too. Such 
as, “Azguntex” Sun Panels plant, “Azalternativeenergy MMC” and etc. can 
be shown as example for this plants. [1] Nowadays, there are 5 kinds of 
renewable energy sources in our country. The most spreading energy among 
them, is Sun energy. But Wind energy is at second place due to its using 
degree. The Wind energy is the kinetic energy of air flow that creates the 
wind. Some part of this energy can be turned mechanical and electric energy. 
Wind energy is the most advantageous among other energy sources due to 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

217 

its ecological purness, prime cost and inexhaustibility. [2] In Azerbaijan, wind 
occurs  in mainly Absheron peninsula and its seaside equatoria. This shows 
that in Azerbaijan, we just can use wind energy in limited areas. Such areas 
include Baku, Sumgayit, Absheron peninsula, Bine and Mashtaga. In 1999, 
Japan's Tomen Company, together with the Azerbaijan Scientific Research 
Institute of Energy and Energy, installed two towers in Absheron with a height 
of 30 and 40 meters, with average annual wind speed of 7.9-8.1 m / sec and 
a feasibility study on the installation of a wind power plant with a total capacity 
of 30 MW in Gobustan region. [3] 

Sources:  

1. The use of Alternative and Renewable Energy Sources journal 
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Alternative energy -is a common name of the energy types used to 
prevent the contamination of nature.Geothermal energy - directly and 
indirectly dependent on sunlight, differs from the sun, as a result of the effects 
of radioactive decay and gravitational force, in contrast to the wind, the sun, 
and the water. In recent years, Azerbaijan has started to save valuable fuel 
and protect the environment by exploiting alternative energy sources, 
benefiting from the experience of foreign countries [1].Thermal waters in the 
Republic of Azerbaijan are not very high temperatures, but their use is 
promising. The temperature of thermal waters in different areas varies 
between 30-110 C. The most promising areas in the country are the Kura 
basin, the Gusar foothill zone and the Absheron peninsula [2]. Geothermal 
energy consists of hot water, steam, and gases accumulated at different 
depths of the crust.  
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BİOMASS AND WASTE TO ENERGY 

Aytaj Ismayilzade 
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Biomass is a versatile energy source that can be used for production of 
heat, power, transport fuels and biomaterials, apart from making a significant 
contribution to climate change mitigation. Currently, biomass-driven 
combined heat and power, co-firing, and combustion plants provide reliable, 
efficient, and clean power and heat. Feedstock for biomass energy plants 
can include residues from agriculture, forestry, wood processing, and food 
processing industries, municipal solid wastes, industrial wastes and biomass 
produced from degraded and marginal lands [1]. There are about 2.7 million 
heads of large horns, 10 million heads of horned cattle and 25.5 million birds 
in Azerbaijan, with their total annual discharge of about 28 million tons. The 
total volume of solid household wastes in the big cities is 2.4 million tons. 
Additionally, in Azerbaijan, sufficient timber crumbs, woodworking waste, 
agricultural remains and waste, animal waste are formed during the year 
[2].The terms biomass energy, bioenergy and biofuels cover any energy 
products derived from plant or animal or organic material. Biomass can play 
the pivotal role in production of carbon-neutral fuels of high quality as well as 
providing feedstocks for various industries. This is a unique property of 
biomass compared to other renewable energies and which makes biomass 
a prime alternative to the use of fossil fuels.    Performance of biomass-based 
systems for heat and power generation has been already proved in many 
situations on commercial as well as domestic scales. Biomass energy 
systems have the potential to address many environmental issues, especially 
global warming and greenhouse gases emissions, and foster sustainable 
development among poor communities. 
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Azərbaycan inkişaf edən sənayesində prioritet istiqamətlərdən biri də 
neftin və qazın əldə olunması və emalıdır. Bununla əlaqadar olaraq neft və 
qaz yataqlarının mənimsənməsi, neft və neft məhsullarının emalı ətraf 
mühitin radionuklidlərlə çirklənməsinə səbəb olur. 

Abşeron yarımadası Azərbaycanda əhalinin sıx məskunlaşması ilə 
bərabər, həm də əsas aqrosənaye və neft-qaz hasilatı ilə məşhur olan rayon-
dur. Burada neft və qaz yataqlarının işlənməsi  150 ildən  artıq dövrü əhatə 
etdiyindən, bir sıra ekoloji problemlərin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. 
Bura neft hasilatı ərazilərində su, topaq və havanın neft məhsulları və radio-
aktiv elementlərlə çirklənməsi, quyu qazma tullantıların yığılması, torpaq 
qatlarından su laylarının və digər məhsulların üzə çıxması ilə çoxsaylı göl və 
bataqlıqların yaranması kimi qlobal ekoloji problemlər aiddir. Abşeron yarıma-
dasında regional və əhatəli radioekoloji tədqiqatlar 1988-ci ildən aparılmağa 
başlanılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron yarımadasının səthini örtən 
torpaq qatı zəif radioaktiv tərkiblidir: burada təbii yuyulmuş Oliqosen- Alt 
Miosen (Maykop) çöküntülərində orta radioaktivlik fonu 6-8 mkR/s-dan 20-25 
mkR/s-yə qədər, Zigilpiri, Abix, Keyrək və Böyükdağ palçıq vulkanlarının 
sopka breksiyaları sahillərində isə ən çox 12-15 mk R/s-a qədər arta bilir. 

Abşeron yarımadasının şimal, şimal-qərb və qərb hissələrinin mürəkkəb 
geoloji quruluşu ilə əlaqədar olaraq qamma sahələri cənub-şərq hissəsində-
kindən, harda ki, radioaktivlik 4-10 mkR/s arası dəyişir, daha differensialdır. 
Qumluq sahillərdə qamma sahələrin səviyyəsi minimuma qədər azalır (3 
mkR/s -a qədər). Abşeron yarımadasında  təbii olaraq çirklənmiş ərazilərdən 
başqa, neft və qazın hasilatı, emalı və saxlanması ilə məşğul olan müəssisə-
lərin fəaliyyəti nəticəsində texnogen çirklənmiş anomal yüksək radioaktiv 
sahələrə də rast gəlinir. 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin ”Azərbaycanda 2006-2010-cu 
illər dövrü üçün  ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair kompleks tədbir-
lər“ (28/09/2006, № 1697) sərəncamı ilə əlaqədar olaraq Abşeron yarımada-
sında radionuklid tullantıların məhvi ilə əlaqədar dezaktivasiya işləri həyata 
keçirilmişdir. “Suraxanıneft” NQÇİ ərazisində aparılmış dezaktivasiya işləri-
nin nəticəsində neft quyuları ərazisindəki süni göllər qurudulmuşdur. Neftlə 
bərabər hasil olan lay sularının rasional istifadəsi məqsədilə, təzyiqin saxla-
nılması və ekoloji problemlərin həlli üçün, bu sular yenidən laylara vurulmuş-
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dur. 2011-2013-cü illər ərzində Abşeron yarımadası ərazisində neft-mədən 
sahələrinin tədqiqi radionuklid tullantılarla çirklənmiş lokal sahələrin olduğu-
nu aşkara çıxartdı. Ən yüksək radioaktiv fon çirkab göllərinin, kanalların, lay 
suları axan və daxildən çöküntü ərpləri ilə örtülmüş boruların ətrafında, lay 
sularının əmələ gətirdiyi göllərin yaxınlığında müşahidə olunmuşdur. 

Analiz aparılan anomal sahələrdən seçilmiş nümunələrin qamma spek-
trometrik analizi nəticəsində radioaktivliyin təbiəti öyrənilmiş və müəyyən 
edilmişdir ki, inteqral qamma şüalanmanı əsas formalaşdıran uran-radium 
sırasının elementləridir. Radium - suda həll ola bilən təbii radioaktiv ele-
mentdir və neft hasilatı zamanı digər kənar məhsullarla səthə idxal olunur. 
Abşeron yarımadası ərazisində uzun müddət 2 yod zavodu fəaliyyət göstər-
mişdir. Onların köhnəlmiş texnologiyası və fəaliyyət tullantıları (aktivləşdiril-
miş kömür) ətraf mühiti ciddi surətdə çirkləndirmişdir. Yod zavodlarının əra-
zilərindəki radiasiya fonu yol verilə bilən həddi  10 dəfələrlə keçmiş və 14-
500 mkR/s intervalında dəyişmişdir. 2012-ci ildən Azərbaycan Respublika-
sının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik 
tərəfindən bu zavodların ərazisində dezaktivasiya işləri aparılmış, nəticədə 
radioaktiv tullantılar məhv edilmiş və hazırki ordakı radioaktiv fon norma da-
xilindədir. Neft sənayesi ölkələrində  neftin çıxarılması və emalı zamanı ətraf 
mühitin qorunması problemi hər zaman prioritet tədqiqat istiqamətidir. Neft 
yataqlarında ekoloji gərginliyin azaldılması metodlarından biri yeraltı duzlaş-
dırılmış suların səmərəli istifadə olunması və mümkün tibbi məqsədlər üçün 
tətbiqidir. Abşeron yarımadasındakı NQÇİ ərazsilərində aparılan deaktiva-
siya işlərinə baxmayaraq hələ də yüksək radioaktiv anomal sahələr mövcud-
dur və buradakı radioekoloji şəraitin nəzarət olunması və sağlamlaşdırılması 
üzrə işlər davam etdirilməlidir. Yarımadada yataqların işlənilməsi, neftayırma 
və neft-kimya sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin davam etmə-sini nəzərə 
alaraq, nəzarət şəbəkəsinin qurulması və yarımadadakı radiasiya şəraitinin 
monitorinqinin aparılması vacibdir. Xəzər dənizi akvatoriyasında yeni yataq-
ların mənimsənməsi zamanı təbiəti və ətraf mühiti mühafizə tədbirlərinə, artıq 
geoloji kəşfiyyat işləri həyata keçirilən mərhələdə, həmin çöküntülərin sahil 
şelf zonalarındakı radiasiya fonunun öyrənilməsi  ilə başlanılmalıdır. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, Abşeron yarımadası ərazisinin radiasiya və-
ziyyəti haqqında vahid verilənlər bazasının yaradılması əhəmiyyətli ola bilər. 
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Solar energy is the nature available source of energy; it is continuous 
providing by the Sun. It is the most important of non-conventional sources of 
energy therefore it is one of the non-polluting energy and helps in less the 
greenhouse effect. The method as solar panels absorb energy from sun to 
gain heat for water heating. Similarly as we use the energy of the sun to dry 
our clothes. Such systems are readily available in the market and are being 
used in worldwide factories and homes. Solar water heaters are cost 
competitive in many applications when it take into account the total energy 
costs over the life of system. Although the initial cost of solar water heaters 
is higher than that of conventional water heaters [2]. However, the fuel (i.e. 
sun) is safe, free and environmental friendly. To take advantage of these 
heaters, it must have an unshaded, south-facing location (e.g. roof or south-
facing windows for externally mounted solar panels on building facade). The 
solar radiation in Azerbaijan is observed for up to 2000-3000 hours per year 
[1]. According to studies conducted by the state agency, the annual amount 
of solar energy per square kilometer of the country varies from 1,300 kVt to 
1750 kVt per hour. 

Literature: 

1. The use of Alternative and Renewable Energy Sources journal 
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conventional-sources-of-energy.php 
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The Petroleum System is the principal foundation in order to describe 
the geological situation of the particular prospect. It contains certain 
geological components and sequence of processes, which are highly 
requisite for the existence of petroleum accumulation. Aforementioned key 
elements of the petroleum system include a petroleum charge system - 
source rock, reservoir rock, and seal, which combination creates the 
hydrocarbon’s traps, migration pathway from source rocks to traps and timing 
of creation these elements, including migration and accumulation. All 
introduced components must be accurately positioned in time and space to 
ensure the proper transformation of organic matter within the source rock 
into a petroleum accumulation which highlights the significant impact of 
timing factor.  Briefly summarizing, the basic concept is associated with the 
series of events, including, charge & genesis, migration and entrapment of 
petroleum [1]. Potential probability for the occurrence of mentioned 
processes is closely connected with the geodynamics of the particular 
sedimentary basin which is formed by the movement of tectonic plates.  

This research paper is 
predominantly addressed to the 
investigation of the petroleum 
system of South Caspian Basin. 
The basin is described in the 
following picture in details 
(Figure 1). Explicit information 
about petroleum systems of 
mature oil regions is frequently 
deficient. This has constantly led 
from preterm disclosure of most 
of those petroleum fields’ 
reservoirs. Actually, desperate 
methods are used to evaluate 
the timing of trap formation and 
hydroaccumulation within them. Analysis of the total organic carbon (TOC) 
based on pyrolysis, is used to define source potential and maturity level of 
sources rocks.  

Figure 1 
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Regarding the hydrocarbon source, the hydrocarbon bearing section of 
Middle Pliocene is relatively poor in organic content. The hydrocarbon 
generation potential of this part is significantly lower than that of an 
underlying Palaeogene sediments. An increment in organic matter was 
noticed only in lower layers of middle Pliocene (0.18-1.1 kg/tonne). 
Subsequently, this suggests the essential role of vertical hydrocarbon 
migration of those deposits 

The South Caspian Basin covers the onshore and offshore regions of 
Azerbaijan, Georgia, Iran, and Turkmenistan. A century ago, the petroleum 
exploration processes have initiated in South Caspian lowland. The base 
exteriority of South Caspian basin locates at the deepest of around 24 km 
which make it one of the most profound basins in the world. It holds the 
southern deeper part of the Caspian Sea and occupies two contiguous 
depressions: 
 Lower-middle Kura sub-basin (in the western part) 
 The Central trough  
 West Turkmenia part (in the eastern part) 

The Basin composed of sediments from Jurassic to Quaternary in age. 
The discovered hydrocarbon deposits are located in reservoir traps ranging 
from Upper Cretaceous to Quaternary in age [3]. There are some 
characteristic properties which make this basin unique and different from 
many others, and they are listed underneath: 
 According to magnetic, seismic and gravity data, it can be confidently 

said that the South Caspian Basin has one of the densest coverings 
changing between 25 km and 30 km. 

 Severely lo values of thermal gradient is noticed in the central part of the 
Basin (1-1.8°C/100m) which is considerably nominal compared with 
usual thermal gradient (2.5-3.5°C/100m). 

 High excess fluid pressure is faced through the Basin, with additional 
pressure evolution linked to widely spread development of mud 
volcanism and mud diapirism. 
Currently, exploration process for other basins of the Caspian Sea 

performed in offshore parts of countries, such as Azerbaijan, Turkmenistan, 
Kazakhstan and Russia including Middle Caspian and North Caspian basins. 
However, in the case of drilling in Russia and Kazakhstan portions of the 
Caspian Sea, it is more recommended and sensible to explore the petroleum 
pools in Mesozoic deposits. Exploration stage must be carried out based on 
the scientific information which assists to estimate subsurface conditions and 
features of petroleum including formations. As the sea depth increases, it 
creates difficulties and complexities for petroleum exploration. The emerged 
situation requires the application of a set of mathematical models to process 
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geological and geophysical data to simplify exploration, and the estimation 
and evaluation of petroleum resources [2]. The usage of mathematical 
techniques and computers helps to solve different ranges of problems and 
accelerates the process of regional and local prediction process of oil and 
gas resources. To summarize, by applying the aforementioned method, 
economical and geological efficiency of exploration, development, and 
production of petroleum fields is improved considerably. 
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The paper presents application of Lattice Boltzmann Methods (LBM) for 
fluid flow simulation in porous media to estimate relative permeability of 
Bentheimer sandstones. Simulation results of drainage and imbibition 
processes are in good agreement with experimental data. The method was 
validated on reproduction of such physical parameters as contact angle and 
surface tension with consideration of adhesion and cohesion forces. There 
is a good match between simulation results and analytical counterpart. 

Estimation of two- and three-phase relative permeability values is a 
challenging task due to complexity of the porous media and interaction 
between fluids and rock minerals. There are two main experimental methods 
to measure oil, water and gas relative permeability values: steady and 
unsteady state conditions. Although measured results are widely accepted 
as accurate, it is very time consuming (from several months to year). New 
experiment should be done to conduct sensitivity analysis of any parameter, 
which requires extreme amount of time. Hence, several computation 
methods were developed to simulate multiphase fluid flow in porous media 
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and estimate relative permeability. Among such methods are fractal approach 
modeling [1], pore network modeling [2] and Lattice Boltzmann methods [3]. 

Lattice Boltzmann methods (LBM) is a class of Computational Fluid 
Dynamics (CFD) methods for modeling fluid and thermal flows. One of the 
main inputs for this technique is Computed Tomography (CT) scan images 
of the rock sample. Image processing is an essential stage of the workflow 
necessary for preparation of a digital rock for fluid flow simulation. Quality of 
the images (i.e. resolution) is directly affecting the accuracy of the numerical 
prediction, since it dictates the flow path. The quality of the digital rock can 
be improved by following image processing techniques: noise reduction, 
sharpening of the images and segmentation. After segmenting of all the CT 
scan slices, the resulting images are used to reconstruct a 3D digital rock, 
which is essentially a three-dimensional array with each element being equal 
either to 1 (solid node) or 0 (pore node). This array is now a complete digital 
rock and can be used as input to LBM algorithm for simulation of fluid flow in 
pore scale. Other inputs include such fluid properties as density and viscosity 
of each phase.  

Essential advantage of LBM over experimental measurements is in 
significantly lower run time requirements for generation of relative 
permeability curves. Moreover, sensitivity analysis of contact angles and fluid 
properties on relative permeability of the phase can be simulated.  

The core idea of LBM algorithm is to track a collection of particles as a 
unit. It is very unreasonable to model each individual molecule in a system 
consisting of >1020 number of particles. Hence, grouping of particles is 
required to conduct a simulation, which is formulated by Maxwell’s 
distribution [5]. Distribution function  ( , )	represents the probability to find 
a fluid particle with position x at time t. Space and time are discretized into 
lattices (grid-cells) and timesteps respectively. Evolution of these distribution 
functions in space and time is given by the Lattice Boltzmann Equation [5]: 

 ( + , + ) − ( , ) = ( , )                 (1) 
where  ( , ) is the discretized distribution function, ( + , + ) is the 
same distribution moved in direction of  vector at the next time step. The 
term ( , ) is the collision operator which can be approximated using BGK 
(Bhatnagar-Gross-Krook) approximation, [ ] = ( − )	                           (2) 

where τ is the relaxation parameter [6] and  is the discretized local 
equilibrium distribution. There are other collision schemes used in the 
literature, including two- and multi- relaxation time schemes [7-8].  

There are number of existing models in the literature for simulating 
multiphase flow using LBM. Color-gradient (RK), Shan-Chen (S-C) and Free 
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Energy (FE) are among widely used models [9]. We develop the interparticle 
(also called pseudopotential) model proposed by Shan and Chen [10]. 
Single-component multiphase (SCMP) and multi-component multiphase 
(MCMP) S-C models exist for multiphase modeling. Since objective of the 
study is to simulate two-phase (oil and water) flow, we are using the MCMP 
model. Fundamentals of two-phase modeling are based on single phase 
formulation with integration of multiphase physics. Hence, each of the 
individual fluid has its own distribution functions, density, velocity in lattice x 
at timestep t, and Lattice – Boltzmann equation (LBE) for kth fluid with BGK 
collision operator becomes: ( + , + ) = ( , ) − ( , ) − , ( , ) )      (3) 

The density and momentum of kth fluid are calculated using similar 
equations as in single phase LBM, but individually for each fluid: = ∑ 			 	 = ∑                  (4) 

The equilibrium distribution function of kth fluid is given as following: 			 , = 1 + ∙ + ∙ −            (5) 

where  is the equilibrium velocity of kth fluid, which is modified to carry the 
effect of the interactive force, and is given by = +                                   (6) 

where  is common velocity to conserve the momentum in absence of forces 
and is given by: 		 = ∑ 	 ∑ 	 	                              (7) 

The resulting force 	of the kth fluid is calculated as sum of three forces: = + +             (8) 
The fluid-fluid (i.e. cohesion) and fluid-solid (i.e. adhesion) forces are 

denoted as 	and respectively.  is an external force (e.g. gravity) 
applied to the system and usually set to zero.  

The cohesion force is calculated by the following equation: 
   = − ѱ ( , ) ∑ ѱ ( + , )    (9) 

Here  is a parameter that controls the strength of the interaction 
between fluids and their miscibility. There is a critical value   below which 
mixture of fluids becomes completely miscible. ѱ 	– is the interaction 
potential of fluid k in lattice x at timestep t. The cohesion force applied to the 
fluid k at a given lattice is a function of the interaction potential of the fluid k 
in that lattice and of the interaction potential of the other fluid ( ) in the 
neighboring lattices. There are different forms of the interaction potential in 
the literature, however, the following is used in this study: 
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ѱ = 1 −  (10) 
The adhesion force is given by the equation: 

 = − , ѱ ( , ) ∑ ( + )  (11) 
where ,  is the parameter controlling the magnitude of the adhesion 

force between kth fluid and the solid nodes in respective direction. Different 
contact angles can be obtained by adjusting this parameter. Relationship 
between the contact angle θ and adhesion/cohesion forces is the following: = , ,    (12) , 	for two distinct fluids is always differ by the sign, hence 
differentiating wetting and nonwetting phases. The fluid with negative ,  

is the wetting phase as there is a minus sign in the equation of 	 and the 
fluid is attracted to the solid nodes, while the fluid with the positive value of 
this parameter is the nonwetting phase. Parameter s in the equation of 	 
is either equal to 1 if the neighbouring lattice is a solid node or 0 if it is a pore 
node. 

Total pressure of fluids in any lattice can be calculated by the equation: = ∑ + ∑ ѱ ѱ          (13) 

 
 LBM algorithm consists of several steps 

shown in Figure 1. Initialization is the process of 
assigning distribution functions, and hence 
densities, to every lattice sites of the domain. There 
are several ways of initialization such as random 
and unified distribution. The choice depends on the 
subject of the study and was carefully set for 
estimation of relative permeability values in this 
study. Collision of particles is described with 
equation, which is followed by bounce back of 
particles.  
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Alternatively, the generalized name of the energy varieties used to 
prevent pollution is alternative energy. Alternative energy is a perspective 
direction for the future. Alternative energy sources should be used to protect 
the environment from contamination [1]. Developed countries such as the 
United States, Canada, Great Britain and Russia are trying to protect the 
environment from contamination by expanding the use of alternative energy 
sources. Over the past few years, Azerbaijan has been striving to gain 
access to valuable fuel (oil, gas) and environmental protection by expanding 
its use of alternative energy sources, using the experience of foreign 
countries as an independent state [3]. At present, renewable energy sources 
include energy collected from renewable sources such as solar, wind, hydro-



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

229 

power, geothermal and wave. One of the main of these sources is 
hydrogenetics. This is the natural use of water. They are obtained by 
increasing sea water, by turning energy into waves that pay human energy. 
The total hydroenergy potential of the rivers of Azerbaijan was 40 MWh, and 
the theoretical energy potential of small HPPs was 28 bln kvt/hr. According 
to preliminary estimates, the total production capacity of about 280 small 
HPPs, which can be built on rivers, is 700 MW and annual energy production 
is 3.2-3.5 billion kWh [2]. Greater Caucasus, smaller Caucasus and Talish 
Mountains, as well as near water facilities in the foreseeable future, it is more 
expedient to build 36 HPPs for economic efficiency. The river mouths are 
pulled down to get energy. There are both electric generator and pump units 
working in pumping mode. The pump runs water to the reservoirs when it is 
in the middle between the suction and the retreat. If so, such stations are 
called a hydro-accumulation power plant. 

Literature: 

1. http://www.altenergy.org 
2. https://www.renewableresourcescoalition.org/alternative-energy-sources/ 
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/State_Agency_on_Alternative_and_Renewable_Energy_

Sources_(Azerbaijan) 
 

FLOATING SOLAR PANELS 

Shahana Hamidova 
Baku Higher Oil School 

Shahana.hamid19@gmail.com 

Supervisor: Siyavush Azakov 

The constant depletion of fossil fuels and ever-growing energy demand 
makes solar power more and more reliant, as it is the most environmentally 
sustainable and inexhaustible source of energy, the photovoltaic cost-
effectiveness of which is globally proven. However, availability, suitability, 
and cost of land for solar energy are constraints to its development, as land 
with competing uses, such as agriculture and housing is costly to develop 
and prepare for land-based solar projects. To tackle the issues given, 
Floating Solar Panels (FPV) are introduced, which are installed on 
perennially sunlit surfaces large lakes and reservoirs and optimize the use of 
solar and water resources. 

Reference: 

1.   https://www.adb.org/projects/52079-001/main 
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KARBOHİDROGEN QAZLARININ MİQRASİYASININ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

İsrafil Əsgərov 
SOCAR, NQETLİ 

esgerov.israfil@gmail.com 

Elmi rəhbər: g-m.e.n., dos. Müşfiq Tağıyev 

Geotektonik təkamül prosesində karbohidrogen (KH) qazları dərin 
qatlardan miqrasiya nəticəsində tələlərdə toplana bilir və yaxud münasib 
şərait olmadıqda dağılaraq atmosferə çıxırlar. 

1950-ci illərdən başlayaraq keçmiş SSRİ-də birbaşa qaz planalması 
üsulu geniş vüsət almışdır. Qaz sızıntılarının intensivliyinin yerüstü ölçüləri 
əsasında bu və yaxud digər sahələrin perspektivliyi haqqında fikirlər söylənilir 
və hətta bu məlumat əsasında axtarış-kəşfiyyat işləri istiqamətləndirilirdi. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul müxtəlif geoloji şəraitlərdə, xüsusilə 
regional planda fərqli proqnoz effektivliyi ilə səciyyələnirdi. 

Müasir geokimyəvi tədqiqatlarda KH qazları böyük önəm daşıyır. Qaz 
nümunələri müxtəlif obyektlərdən toplanıla bilər. Təcrübədə ən geniş 
yayılmış qaz təhlili qazma prosesində qaz karotajıdır. Bununla yanaşı “gas 
cap” üsulu ilə qazlar ayrılır və stasionar laboratoriyalara molekulyar və izotop 
təhlili üçün göndərilir. Qaz karotajı prosesində quyu fəzasına daxil olan KH 
qazlarının tərkibi əsasında quyu dibinin neft-qaz yığımlarına yaxınlaşması 
əlaməti olaraq müəyyən qaz indekslərindən istifadə olunur.  

Azərbaycanda neft-qaz yataqlarının qazları XX əsrin əvvəllərindən 
öyrənilir. Qazlar haqda ilk tədqiqatlarda metan, etan, propan, butan, digər 
KH-lər və karbon qazının miqdarı haqda məlumat verilmişdir [1]. 

Palçıq vulkanları külli miqdarda qaz ixrac edir. Güclü püskürmə 
dövründə palçıq vulkan qazlarının debiti 40×103 m3/gün-ə çatır. 
Azərbaycanın palçıq vulkanlarından ildə 2,7×108 m3 təbii qaz atmosferə 
buraxılır. Bunun da təqribən 2×107 m3-i vulkanların sakit fəaliyyət dövrünə 
təsadüf edir [2]. Qazda əsas komponent olan metanın nisbi miqdarı 99%-ə 
çatır. Az miqdarda ağır KH-lər, CO2, N2 və inert komponentlər də (helium, 
arqon) müəyyən edilmişdir [3]. Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı regionların 
palçıq vulkan qazları kimyəvi tərkibcə bir-birindən fərqlənir. Püskürmə 
dövründə atılan qazın miqdarı kəskin (min dəfələrlə) artır. 

Çöl geoloji və laborator tədqiaqatları əsasında Azərbaycan çöküntü 
hövzələrində qazların dərində yatan Mezozoy, Paleogen və Miosen 
çöküntülərində əmələ gəlməsi haqqında fikirlər və dəlillər elmi nəşrlərdə öz 
əksini tapmışdır [4]. Geoloji təkamül prosesində dərin qatların termobarik 
şəraitində qazların əmələ gəlməsi və kəsiliş boyu yer üzünə doğru şaquli 
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miqrasiyasının kəmiyyət təsviri modelləmə texnologiyaları əsasında verilir. 
Bizim tərəfimizdən aparılan 1D modelləmə qrafiklərində (Şəkil 1) hərəkətin 
pik nöqtələrini izləmək əlverişli olsun deyə, Pont mərtəbəsinin dabanını 
(Miosenin yuxarısı) əks etdirən reper xətlər göstərilmiş, həmçinin, Oliqosen 
intervalı ştrixlə ayrılmışdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXÇ-nin Pliosen-IV Dövr inkişaf mərhələsində intensiv çöküntütoplanma 
nəticəsində qalın terrigen süxur layları formalaşmışdır. Göstərilən sahələrdə 
Miosen çöküntülərinin tavanı 3800m-dən (Kürovdağ) 5900m (Bulla-dəniz) 
dərinliyədək gömülmüşdür. Hesablamalara müvafiq olaraq, 3,4 mlyn il bun-
dan əvvəl KH-lə doyumluluğun piki gec Oliqosen çöküntülərində olmuşdur, 

Şəkil 1. Çökmə qatın kəsilişi boyu KH-lərin generasiya və 
miqrasiyasının multi-1D modelləmə nəticələri [5] 
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1,8 mlyn il əvvəl isə Neft Daşları sahəsində pik Oliqosen intervalı səviyyə-
sində qərarlaşmışdır [5]. 1D modelləşdirmə nəticələrinin təhlili göstərir ki, Alt 
Pliosen yaşlı MQ çöküntülərində KH toplanması yalnız flüidlərin məsamə-
filtrasiya axınları ilə təşəkkül tapa bilməz. Sürətli çöküntütoplanma şəraitində 
flüidlərin daha çox subvertikal hərəkət etməsi üçün zəif keçiricili gilli-alevritli 
süxurların içərisindən keçən çatlar sistemi və qırılmaların olması zəruri şərtdir. 
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Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu 
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Rəhbər: Yaşar Feyziyev 

Fotosistem II (FSII) tilakoid membranlarında işıq enerjisinin kimyəvi 
enerjiyə çevrilməsində iştirak edən əsas bioloji komplekslərdən biri olub udu-
lan işıq kvantlarının enerjisindən istifadə etməklə çox vacib bioloji funksiyanı 
– su molekullarının molekulyar oksigen və protonların (H+) əmələ gəlməsi ilə 
nəticələnən fotosintetik oksidləşməsini kataliz edir [1, 2]. Suyun oksidləşdiyi 
katalitik mərkəzin özəyini Mn4CaO5 klasteri təşkil edir. Son illərdə günəş 
enerjisinin təbii çeviriciləri olan fotosintetik komplekslərin süni modellərinin 
enerji alınması məqsədi ilə istifadəsi istiqamətində intensiv tədqiqatlar apa-
rılır. Tədqiqatların əsas istiqamətlərindən biri fotosintetik komplekslər və on-
ların süni modelləri əsasında elektrik enerjisi alınmasıdır. Digər, daha ma-
raqlı tədqiqat istiqaməti isə FSII kompleksində daşınan elektronlar və suyun 
oksidləşməsindən ayrılan protonlardan istifadə etməklə hidrogen molekul-
larının alınmasını həyata keçirən süni modellərin yaradılmasıdır. Bunun üçün 
təbii sistemlərin quruluş, funksional və yığılma prinsiplərinin dərindən öyrənil-
məsi zəruridir. Tədqiqat işində Mn4CaO5 klasteri hidroksilaminlə (NH2OH) 
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ekstraksiya olunaraq suyu oksidləşdirən katalitik mərkəzi inhibirləşmiş FSII 
kompleksinin oksigen ayırma fəallığı ekzogen Mn əlavə olunaraq fotoaktiv-
ləşmə yolu ilə yenidən bərpa olunmuşdur. Oksigen ayırma funksiyasının 
bərpasına Ca2+, Cl⎯ ionlarının, pH və s. təsiri öyrənilmişdir. 

Tədqiqatlarda Triton X-100 detergentinin köməyi ilə ispanaq yarpaqları-
nın xloroplastlarından izolə olunmuş FSII ilə zəngin yüksək oksigen ayırma 
qabiliyyətinə (~600 mkmol O2 (mq xl)‒1s‒1) malik membran fraqmentlərindən 
istifadə olunmuşdur [3,4]. FSII kompleksindən Mn4CaO5 klasterinin ekstrak-
siyası üçün membranlar tərkibində NH2OH olan 25 mM MES-NaOH (pH 6.5), 
400 mM saxaroza, 20 mM NaCl (A məhlulu) məhlulda inkubasiya edilmiş və 
sentrifuqada çökdürülmüşdür. FSII kompleksinin oksigen ayırma fəallığının 
bərpası MnCl2 əlavə olunmuş A məhlulunda, otaq temperaturunda, fotoaktiv-
ləşdirici işığın (50 μmol foton m2s1) təsiri ilə aparılmışdır. Oksigen çıxımı 
amperometrik metodla Klark elektrodundan (Rank Brothers Ltd., UK) istifadə 
etməklə ölçülmüşdür.  

Bu işdə FSII-nin oksigen ayırma fəallığına 1.0-3.0 mM NH2OH-in təsiri 
yoxlanılmış və optimal konsentrasiyanın 2.0 mM, təsir müddətinin 5 dəq 
olduğu müəyyən edilmişdir. İnhibirləşmiş FSII kompleksinin oksigen ayırma 
fəallığı ekzogen 1-3 mM Mn2+ (MnCl2) əlavə olunduqdan sonra, fotoaktivləş-
mə yolu ilə qismən (müxtəlif preparatlarda ~20-35%) bərpa olunmuşdur. 
Reaksiya mühitinə 30-50 mM Ca2+ ionlarının əlavə edilməsi O2 çıxımının 
yüksək olmasını təmin etmişdir. Ca2+ ionlarının >50 mM konsentrasiyası FSII 
preparatlarının oksigen ayırma fəallığının əlavə artımına səbəb olmamışdır. 
Ca2+ ionlarından fərqli olaraq, yüksək oksigen çıxımı üçün Cl⎯ ionlarının daha 
yüksək konsentrasiyası (≥ 1.0 M) tələb olumuşdur. Bu nəticəni Cl⎯ ionlarının 
suyun oksidləşdiyi katalitik mərkəzə affinliyinin yüksək olmaması ilə əlaqə-
ləndirə bilərik. Mn klasterinin fotoaktivləşmə yolu ilə bərpası reaksiya mü-
hitinin pH 5.5-6.5 diapazonunda öyrənilmiş və göstərilmişdir ki, Mn klasteri 
bərpa olunduqdan sonra oksigen çıxımının qiymətinin mühitin pH-dan asılı 
olaraq dəyişmə istiqaməti 5.5<5.9<6.2<6.5 şəklində olmuşdur.  

Mn2+, Ca2+ və Cl⎯ ionlarının konsentrasiyalarının və pH-ın optimal qiymət-
lərində rekonstruksiya olunmuş FSII kompleksində maksimal oksigen çıxımı 
nativ kompleksdə müşahidə olunan oksigen çıxımının <50%-ni təşkil etmişdir. 
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One of the foremost challenges that our modern world encounters is 
considered as global environmental problems that pose a serious threat to 
the future of the next generations.  Meeting the needs of developing society 
and drastically increasing population, put a burden on natural resources. As 
a result, many fossil fuels and freshwater resources are running out and a 
bunch of animal and plant species is brought to the edge of extinction. In 
order to prevent further pollution of the environment and keep it greener and 
healthier, novel ways of energy usage and recycling processes are being 
proposed all over the world. In this thesis, the application of the photovoltaic-
diesel hybrid system for especially electrification of remote areas and the 
advantages of installing such a power supply in certain regions of Azerbaijan 
were discussed. 

Advantages 
Increasing interest in the utilization of renewable resources all around 

the world makes engineers find out an optimal version in order to take 
advantage of solar, wind, water power at the possible highest level. Last 
years the huge potential of solar radiation energy was discovered and 
investigated for extending its application areas. Since the installation of only 
solar panels and battery to provide little communities is not considered as 
very reliable and efficient from the financial point of view, combining the 
conventional diesel generator with renewable energy supply seems more 
appealing to the customers [3]. 

It should be noted that almost 27 % of rural areas in the world is supplied 
with poor electrification and extension of the national grid is not able to deliver 
sufficient power to remote regions. However, the establishment of PV-diesel 
hybrid renewable system can be the best solution in terms of continuous 
electricity provision and environmental concerns.  

The general system is composed of a traditional diesel generator as a 
back-up source, solar energy panels, and battery storage. While panels can 
receive enough amount of energy from the sun, the PV system acts as the 
main part of the energy supply and excess generated energy is stored in the 
batteries for later use [4]. When the stored energy reaches its minimum 
allowable value diesel generator starts to work and produce the energy.  As 
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regions of Azerbaijan differ from each other in terms of the amount of solar 
radiation potential, features of the landscape and the requirement of 
electricity load, some parameters should be taken into account to determine 
the ideal size and structure for the system. For this purpose, well- known 
simulation program - HOMER carries out proper calculations and applies 
recurrent approaches to the current situation [2]. Obtained data from reliable 
sources combined with optimized parameters enhances our vision about the 
specification of hybrid system elements. 

Conclusion 
As there are several different methods to establish a hybrid system, one 

of our main aim is to determine whether which way will be optimal to utilize 
in our country. According to the research, the best performance is shown by 
the hybrid of PV diesel and Battery storage system compared with all other 
possible scenarios. Therefore, the composition of renewable energy with 
conventional generators lead to a noticeable improvement within the system 
performance. Besides, society's dependence on fossil fuel is minimizing and 
this, in turn, reduces the emission of greenhouse gases in a significant way. 
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Respublikamızda neft və qaz hasilatının artırılması yeni yataqların aşkar 
edilməsi və istismara verilməsindən çox asılıdır. Bu vacib məsələnin həlli 
dərində yatmış neftli-qazlı çöküntülərin geoloji xüsusiyyətlərinin hərtərəfli 
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öyrənilməsini tələb edir. Bu cəhətdən Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi 
rayonlarında geniş yayılmış Mezozoy, Paleogen çöküntüləri böyük maraq 
kəsb edir. Bu baxımdan burada aparılmış geofiziki tədqiqat işlərinin əsas 
məqsədi tələ əmələ gətirən çöküntülərin litoloji və kollektor xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi və neft-qazlılığının proqnozlaşdırılması olmuşdur. 

Eosen çöküntüləri Yevlax-Ağcabədi hövzəsində geniş yayılmış və 
litoloji-stratiqrafik cəhətdən, altda yatan Paleosen və Təbaşir çöküntülərinə 
nisbətən, daha yaxşı öyrənilmişdir. Ərazidə bu çöküntülər  içərisində 
piroklastik qarışığı olan terrigen litofasiyadan ibarətdir. Çöküntülərin bütöv 
qalınlığı  çöküntütoplanma hövzəsinin şimali-qərb (Dəliməmmədli, Borsunlu, 
Duzdaq, Qazanbulaq və b.), mərkəzi (Tər-Tər, Şirvanlı) və cənubi-şərq 
(Şərqi Ağcabədi, Sovetlər) hissələrində yayılmışdır. 

Bu rayonda Eosen çöküntülərinin polimikt tərkibli kollektor süxurları 
yüksək keçiriciliyə malik deyillər. Burada qumdaşı və alevrolit süxurları xırda 
və ortadənəli olmaqla əsasən pis çeşidlənmişlər. Onların gilliliyi kəsiliş üzrə 
aşağıdan yuxarıya doğru artır. Bununla əlaqədar olaraq üst Eosendə alt və 
orta Eosenə nisbətən kollektor xassələrinin yaxşılaşması nəzərə çarpır.  

Alt Eosen çöküntüləri hövzənin şimal-qərb periklinalında və cənub-qərb 
bortu boyu gilli litofasiyada yayılmışdır. Çöküntütoplanma hövzəsinin şimal-
qərb sentriklinalından başlayaraq cənub-qərb istiqamətində alt Eosenin 
qalınlığı artır və kəsiliş qumlu-alevritli süxurlarla zənginləşir. 

Orta Eosen çöküntüləri hövzənin qərb və şimal-şərq hissəsində terrigen-
karbonat litofasiyada yayılmışdır. 

Üst Eosen foraminiferli qatın orta və üst şöbələrini əhatə edir. Bu 
çöküntülər  əsasən ərazinin qərb hissəsində terrigen litofasiyada yayılmışdır. 

 Neft-qaz əlamətləri qazıma və sınaq zamanı ayrı-ayrı sahələrdə 
qazılmış quyularda zəif qaz təzahürləri və neft pərdəsindən  başlamış güclü 
qaz tullantıları və sənaye əhəmiyyətli neft fontanları şəklində özünü biruzə 
vermişdir.  

İndiyə qədər aparılmış tədqiqatlarda Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 
Eosen, Maykop və qismən də Çokrak və Sarmat vaxtlarında üzvi maddələrin 
toplanması, onların karbohidrogenlərə çevrilməsi, miqrasiyası və çökəkliyin 
bortlarında neft-qaz yataqları əmələ gətirməsi üçün əlverişli şəraitin mövcud 
olması qeyd edilmişdir. 

Çökəkliyin Eosen çöküntülərində Qazanbulaq, Muradxanlı, Cəfərli kimi 
neft yataqlarının mövcudluğu və eləcə də Zərdab, Əmirarx sahələrində 
alınan sənaye əhəmiyyətli neft axınları, bu çöküntülərin regional neftli-qazlı 
obyekt olduğunu göstərir. Eosenin mergelli, tufogen kollektorları çökəkliyin 
şimal-şərq bortunda və onun sentriklinal hissələrində yerləşən antiklinal 
strukturlar və pazlaşma zonalarında mövcud olan litostratiqrafik tələlər neft 
yataqlarının axtarışı üçün perspektivli obyektlərdir. 
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Qala lay dəstəsi (QaLD) 1936-cı ildə Baba Babazadə tərəfindən Qala 
braxiantiklinalının cənub-şərq qanadına qazılmış quyu məlumatları əsasında 
müəyyən edilmiş, ilk təsviri isə Vladimir Qorin tərəfindən (Azərb. Neft Təsər. 
jurnalı, №10-11, 1939 il) verilmişdir. QaLD Abşeron yarımadasının cənub 
hissəsində və Abşeron arxipelaqında yayılmışdır. Bir çox hallarda antiklinal-
lar arası sinklinal çökəkliklərə də rast gəlinir, qeyd edilən ərazilərdə yer sət-
hində təbii çıxışları məlum deyildir. Sonrakı illərdə bir sıra tədqiqatçılar 
QaLD-nin yayılma areallarını göstərmişdir. 

Ən yeni seysmik planalma məlumatları əsasında QaLD-nin tədqiqi bu 
stratiqrafik vahidin sedimentoloji tərkib və strukturunun öyrənilməsində mü-
hüm nəticələrin əldə edilməsinə kömək edə bilər. Məruzədə Abşeron-
Balxanyanı antiklinal zonasında Qala dövrü ərzində mövcud olmuş çöküntü 
toplanma şəraiti (ÇTŞ) haqqında məlumat verilir. Tədqiqat bir antiklinal xətt 
üzərində yerləşən Çilov, Həzi Aslanov, Palçıq Pilpiləsi, Neft daşları, Günəşli 
(dayaz sulu) yataqlarını və Oğuz sahəsini əhatə etmişdir. Oğuz struktur 
çıxıntısı istisna olmaqla, digər qalxımlar artıq uzun müddətdir ki, sənaye 
əhəmiyyətli neft-qaz yataqları kimi istismardadır. Bu strukturlarda qazılmış 
quyuların bir çoxu QaLD-yə daxil olmuş, bəziləri isə tam kəsilişi açmışlar. 
Beləliklə, onlarda aparılmış quyu geofiziki tədqiqatların nəticələri  araşdır-
malar prosesində istifadə edilmişdir. Qala əsri nisbətən kiçik geoloji dövrü 
əhatə etsə də onun regional çöküntütoplanma şəraiti heç də sadə olmamış-
dır. Bu dövrdə iqlimin tez-tez dəyişməsi Abşeron-Balxanyanı zonasında 
QaLD-nin çöküntütoplanma şəraitinin təhlilində biostratiqrafik materialların 
istifadəsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. ÇTŞ-nin təhlilində istinad hori-
zontlarının təyin edilməsi zəruridir. Tədqiqat sahəsində Qala dövründə bir 
neçə proqradasiya formaları (Şəkil 1) müşahidə edilir ki, bu da istinad 
horizontu kimi qəbul edilə bilər. 
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Tədqiqat nəticəsində ərazidə eyni zamanda laqun, tək axarlı çaylar, çox-

şaxəli çaylar, sahilyanı, bar və baryer adalarının mövcudluğu aşkar edilmiş-
dir. Məlumatların interpretasiyası əsasında Qala əsrini 3 tsiklə ayırmaq müm-
kün olmuşdur. Bununla yanaşı, geofiziki məlumatların təhlili əsasında sedi-
mentoloji tsikl ərzində paleo-sahil xəttinin dəyişməsi də (Şəkil 2) aşkar edil-
mişdir.  

 
 

(a) (b)

Şəkil 1. Proqradasiya sxemi (a). Palçıq Pilpiləsində (quyu №1047) rast 
gəlinən proqradasiya forması (b) 

Şəkil 2. QaLD-də 1-ci tsikl. Paleo-sahil xəttinin dəyişmə sxemi
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Fractures as consequences of traumatic injuries are the predominant 
factors of the losses of work long term disabilities, thus they are not only very 
significant concerns related to health but also supporters to social 
economical burdens. According to the data obtained by Finklestein, in 2000 
the losses from the productivity were $326.6 billion, and the expenses for the 
medical care were approximately $80.3 billion in the United States (1). Every 
year roughly 1.6 million number of fracture happen. As the whole 
musculoskeletal-systems of the human being can be considered a vital part 
of the organisms which role is related to the mechanics, in order to 
understand the main principles engineering approaches are very important 
in this case. Musculoskeletal injuries and fractures can be occurred while the 
stress or strain in the local area of the body is increasing up to the ultimate-
strengths of ligaments, muscles, tendons and bones. The tissue can heal, 
regenerate and fail in accordance with both biological and mechanical 
influences. The research material can clearly illustrate the general summary 
of musculoskeletal injuries. 

The type, magnitude, direction of the applied forces to the bone, the 
structure of surroundings and mechanical characteristics of the bone can tell 
us the nature of the fractures occurred. The injury severity can be defined 
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with the help of apex moments (torques) and forces applied to the tissue and 
the resistance forces of the tissue to the injuries. If the absorbed energy is 
high, severe fractures can be occurred, so fragmentation and dislocation can 
also happen. A number of bones can be injured at the same time with the 
same mechanism, as the forces applied can be passed through the bones, 
and subsequently can have severe impacts along the distance. (2) 

If the fracture characteristics are observed, the type of loading mode can 
be predicted. If the fractures look like very complicated, it means that the 
number of modes is more than one, and the direction of the applied loadings 
can be different. The main types of modes of loadings are: 

 Compressive loadings 
 Tensile loadings 
 Bending loadings 
 Shear loadings 
 Torsion loadings 
Each type of loading has its own peculiar fracture type. The types are 

called for their patterns, for example if the loading mode is tension the 
fracture type is transverse, as the fractures occur at the planes that are 
normal to the loadings. When it is compression the type is called oblique, as 
the angle between plane and loading force is roughly 45o.  If there are 2 
obliques and 1 transverse fractures the whole fracture is called butterfly, and 
the loading mode is bending, and very significant values for moments can be 
considered in this case. If there are very little defects in the bone, and 
subsequently very high stress due to tension is applied to the bone, the 
fracture tends to form spiral view, and the loading mode in this case is torsion. 
The traumatologist must analyze the radiograph and attentively disintegrate 
the patterns in order to derive a rational conclusion about the mechanisms 
of the fractures after the injuries. Generally, trauma characteristics are more 
complicated, and they are combinations of the simple loading modes and 
their patterns. If the applied force (the load that is transferred) is very high, 
so the approximation of bone properties can be done which means these 
properties can be taken as isotropic. All fractures such as femoral-neck 
fracture or just fall on hands can be explained with these rules above. (3) 

 Each year approximately five million motor drivers injure and get 
polytraumas which means motor collisions are one of the significant sources 
of the traumas. The factors of value of applied forces can be various, such 
as collision timing, change in speed during collision, the value for intrusion 
and the devices of safety. The degree of the injury can be impacted by factors 
that are related to the occupants such as, the age, height, gender, BMI (body 
mass index). The data from Crandall (4) have been analyzed in details, 
relevant graphs have been constructed, and the conclusion is for height 
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factor tall people get mostly injuries related to knee while shorts get ankle or 
foot traumas. For gender factor the conclusion obtained is very close to the 
height factor. Elder people have more chance to get severe injuries, and last 
but not the least high BMI occupants can get more severe injuries. (4) 

The musculoskeletal traumas generally, play a vital role on the health 
concerns, and have a significant influence on the lives of people. Myriad 
technics which have various methods to inquire in biomechanics of 
musculoskeletal injuries allowed to study fundamental knowledge of bone 
features and assisted to investigate how bones can alter with years. These 
methods can simplify the understanding the fracture mechanics.  Based on 
the information given, the strides have been created which were purposed to 
preclude or reduce injuries. 
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Palçıq vulkanizmi Azərbaycanın çöküntü hövzələrinin geologiyasında 
əhəmiyyətli yeri olan təbiət hadisəsidir. Palçıq vulkanlarının fəaliyyəti külli 
miqdarda neft və qazın yer üzərinə çıxarılması ilə müşahidə olunur. Bu sə-
bəbdən bir çox alimlər bu təbiət fenomeninin çöküntü qatında karbohidro-
genlərin əmələ gəlməsi, miqrasiyası və toplanması ilə əlaqəli olduğunu qeyd 
etmişlər. 

Coğrafi olaraq, Cənubi Xəzər hövzəsinin (CXH) palçıq vulkanları yayıl-
mış zonaları Alp-Himalay dağ-qırışıqlıq kəməri üzərindədir (Алиев Ад.А. и 
др., 2008). Bu baxımdan, hal-hazırda aktiv geodinamik vəziyyətin mövcud 
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olduğu Azərbaycan ərazisində palçıq vulkanlarının dövri püskürmələri tama-
milə qanunauyğundur. 

Palçıq vulkanlarının püskürmə kataloqunda təqdim edilmiş parametrlər 
və onlara aid statistik kəmiyyətlər yer təkinin geodinamik vəziyyətinin səciy-
yələndirilməsində mühüm məlumat mənbəyidir (Atlas of the world mud 
volcanoes, 2015). Palçıq vulkanlarının daha sıx yerləşmə sahələri və karbo-
hidrogen yığımlarının maksimal konsentrasiya arealları arasında da əlaqənin 
olduğu qeyd edilir. 

Palçıq vulkanizminin böyük dərinliklərdə intensiv qaz əmələgəlmə 
prosesləri ilə bilavasitə əlaqəli olduğu haqqında fikirlər hələ XX əsrin əvvəllə-
rində söylənilmişdir (Qolubyatnikov, Kovalevski, Qubkin və b.). Yerin təkində 
böyük həcmdə KH qazlarının zəif litifikasiya olmuş çöküntülərdə toplanması 
və böyük təzyiq altında lay sularında həll olması ətraf mühitə nəzərən sıx-
lıqlar fərqi yaradır. Sıxlığı az olan maye və qazla doymuş brekçiya kütlələri 
yer üzünə doğru (təzyiqlərin az olduğu istiqamətdə) hərəkət etməyə başlayır. 
Əgər hövzədə lateral tektonik sıxılma da mövcud olarsa, bu diapir və vulkan 
əmələgəlmə proseslərini dəfələrlə sürətlənməsinə xidmət edir. CXH-də üzvi 
maddə ilə zəngin Oliqosen-Miosen yaşlı süxurlar palçıq vulkanının tullan-
tılarında da müşahidə edilir. Bu süxurlarda üzvi karbonun miqdarının 7%-dək 
çatdığı və yaxşı KH generasiya qabiliyyətinə malik olduğu müəyyən edilmiş-
dir. Hövzənin dərin gömülmüş hissələrində Oliqosen-Miosen çöküntüləri ka-
tagenetik yetkinlik üçün tələb olunan termal şəraitə daxil olmuşlar. Bir sıra 
modelləmə və geokimyəvi tədqiqatlar bu stratiqrafik intervalda iri miqyaslı KH 
əmələgəlmə proseslərinin getdiyini göstərir (Фейзуллаев А.А., Тагиев М.Ф., 
2008). 

Vulkanların sakit dövründə və püskürmə fazasında böyük miqdarda 
qazlar yer səthinə çıxır. Bu prosesləri təmin etmək üçün külli miqdarda qaz 
əmələ gəlməlidir. Müxtəlif illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində CXH-də 
təzahür edən palçıq vulkanlarının 90%-dən çoxunda külli miqdarda qaz 
ayrılmaları müşahidə edilmişdir. Burada antiklinal qalxımların 70%-dən çoxu-
nun quruluşu palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşmişdir. Bunların içində nəhəng 
neftli-qazlı strukturlar da vardır. 

MQ-də neft və qaz yataqlarının yaranmasında palçıq vulkanlarının da 
müəyyən rolu ola biləcəyi haqqında fikir irəli sürülmüşdür (Юсубов Н.П. и 
др., 2018). Belə ki, böyük təzyiq altında Paleogen-Miosen laylarından vulkan 
kanalları ilə yer üzünə hərəkət edən KH-lərin müəyyən qismi lateral olaraq 
məsaməli laylara da keçə bilər və həmin strukturlarda yataq əmələ gətirə 
bilərlər. Aydındır ki, bu mülahizəni təsdiq edici faktlar göstərmək çətindir, 
lakin eyni zamanda birmənalı inkar etmək də olmaz. Qazların mantiyadan 
gəldiyi nəzəriyyəsi də irəli sürülmüşdür (Kudryavtsev və b.). 
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Təqdim edilən məruzədə son illərdə dərc edilmiş elmi publikasiyaların, 
müxtəlif geoloji-geofiziki və geokimyəvi materialların təhlili nəticəsində palçıq 
vulkanlarının flüidlərin miqrasiyasında oynadığı rol göstərilmiş və lokal neft-
qazlılıq ilə əlaqəsi tədqiq edilmişdir. 
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толще Южно-Каспийского бассейна: новые подходы и результаты. АНХ, № 3, 2008, 
с.7-18. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

Афет Самедзаде 
Азербайджанский Государственный  

Нефтяной и Промышленный Университет 
s.afet@mail.ru 

Научный руководитель: Рауф Алияров 

В настоящее время одной из наиболее важных задач в геологии и 
геофизике является оценка качества коллекторов месторождений 
нефти и газа. Для решения данной задачи есть множество подходов, 
реализуемых путем установления корреляционных петрофизических 
связей на основе керновых данных, полученных в результате экспери-
ментальных исследований.  

Для определения  качества коллекторов месторождений Южно-
Каспийского бассейна нами была использована модель на основе урав-
нения Козени-Кармана [2,3], предложенная Jude O. Amaefule и Mehmet 
Altunbay [1]. Формула Козени-Кармана выражается следующим 
образом: 

gvSF
k

22

3 1
*

)1( 



  

Преобразовав  данную формулу они получили коэффициенты 
определения качества коллекторов месторождений нефти и газа. Эти 
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коэффициенты – «Индекс качества  пластов» (RQI)   и «Индикатор зоны 
потока» (FZI) . Данные коэффициенты выражаются следующим 
образом: 

RQI = 0,0314 	ɸ  ;  

   FZI = 	ɸ  ; 

- проницаемость; 	ɸ  – относительная пористость; 	ɸ  – эффективная пористость. 
Представляет интерес оценить свойства коллекторов продуктивной 

толщи на  основе показателей «Индекс качества  пластов»  RQI и 
«Индикатор зоны потока»  FZI. На основе керновых данных нами были 
вычислены эти коэффициенты и построены гистограммы распределе-
ния «Индекс качества  пластов»  RQI и «Индикатор зоны потока»  FZI по 
Свите Перерыва, Балаханской свите и Продуктивной Толще.   

Эти исследования были проведены на примере месторождений 
Апшеронского полуострова (Балаханы-Сабунчи-Раманы, Бузовна-
Маштага, Зых, Говсан), Апшеронского архипелага (Нефт Дашлары, 
Грязевая Сопка, Ази Асланова, Банка Апшеронская), Южно-
Апшеронской акваториальной зоны (Гум-дениз, Бахар), Бакинского 
архипелага (Сангачал-Дуванный-дениз-Хара-Зиря, Булла-дениз, Алят-
дениз), а также Нижне-Куринской депрессии (Гарабаглы, Мишовдаг, 
Кюровдаг, Кюрсянгя). 

По результатам оценки исследуемых параметров были построены 
кривые распределений, а также проведены статистические обработки, 
полученных данных с определением средних, медианных и модальных 
значений. Кроме того, оценены статистические показатели распреде-
лений изучаемых параметров и проведены сравнительные анализы 
исследуемых месторождений. 
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OVERPRESSURE IN RAPIDLY SUBSIDED BASINS: SCB CASE 

Orkhan Mammadov 
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Supervisor: Rauf Nadirov 

Overpressure or abnormally high pore pressure is one of cause of 
geological hazard for drilling operation especially in offshore. Macondo 
tragedy in GoM, which is one of catastrophic and “expensive” disaster in the 
petroleum industry, issues and open to deep discussion of overpressure. As 
well as, it triggers technical difficulties in petroleum industry specially, when 
drilling areas which are situated in over-pressured basins. It is well known 
that some oil and gas basins are being expected to show overpressure, 
mainly nearly all sedimentary basins demonstrate high sedimentation rates 
caused by rapidly subsidence of the basins basement. Overpressure is being 
predominantly observed in recent sedimentary basins, much less frequently 
they can be experienced in buried igneous environments e.g. Muradkhanly, 
in SCB, and Cretaceous andesite, Bai Exi formation, Gulf of Bohai in China) 
[1] 

Rapidly subsided sedimentary basins such as South Caspian basin 
(SCB), Gulf of Mexico, Malay etc. can be regarded as good examples. 
Therefore, this factor could be considered as one of the decisive contributive 
reasons for overpressure generated in different oil and gas basins globally. 
Compaction disequilibrium is the primary factor for overpressure generation 
in the rapidly subsided sedimentary basins. The secondary factor could be 
the tectonic stress in compressive type basin near or around of subduction 
zones. Another overpressure mechanism generated factors are volume 
expansion of the pore fluid or rock matrix, pressure created by fluid 
movement, cracking and buoyancy of hydrocarbons regarded as driving 
forces of overpressure in most basins [2] 

SCB uniqueness is based on following factors: a) thick is up to 25-30km 
sedimentary cover, b) high sedimentation rates up to 2km/My, c) low 
geothermal gradients which varies between 15 to 18°C/km in the central-
most down warped part of the basin, d) compressive type of recent basin 
evolution resulted wide occurrence of mud diapirism and volcanism. [3] 

Also, there are some mechanisms for overpressure to come to place, 
disequilibrium compaction, stress unloading, smectite-illite transformation 
(below 6-7km). [5].  

Overpressure could affect petroleum system development as a force of 
hydrodynamic gradient and hydrocarbon migration. They may also reinforce 
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the efficiency of the seal and thus protect accumulations or may even have 
been at the origin of the structure through clay diapirism. [3]  

Sometimes undesirable, overpressure often unpredictable or 
unquantifiable. Exploration drilling may sustain heavy losses in both human 
and financial terms because of incomplete knowledge of formation pressure. 
[1] Accurate Predictions for pore pressure is the main target of petroleum 
industry as it plays a decisive role on well design and planning which are 
important methods for all stages of exploration, development and production 
monitory. [3] 

Reference: 

1). Jean-Paul Mouchet,Alan Mitchell 1989 
2) (Osborne & Swarbrick) 
3)  (Nadirov, Bagirov, Tagiyev, & Lerche, 1997) 
4) (Feyzullayev & Lerche) 
5) (Buryakovsky, Djevanshir, Chilingar, Robertson, & Jr.) 
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Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsi, həmçinin, onlardan istifa-

də zamanı ətraf mühitə vurulan külli miqdarda ziyan hazırda bütün dünyada 
olduğu kimi, Azərbaycanda da alternativ enerji növlərindən istifadə zərurətini 
yaradır. Məlum olduğu kimi, dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində, həmçinin 
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ölkəmizdə günəş və külək enerjisi, hidroenerji, termal sular və biokütlə enerjisi 
kimi bərpa olunan mənbələrdən istifadə edilir. 

Günəş enerjisi günəş işığından enerji əldə edilməsi texnologiyasıdır. Ölkə-
mizdə günəş enerjisindən istifadə qədim tarixə malikdir. Belə ki, 1983-1984-cü 
illərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Azon zavodunun Kristal 
Sexinin bazasında monokristal silisium lövhələr üzərində fotoelektrik çeviricilə-
rinin günəş elementləri istehsal olunmuşdur. 

Yer səthinə düşən günəş enerjisinin miqdarı bütün neft, qaz, kömür və digər 
yanacaq ehtiyatlarından çoxdur. Günəş enerjisinin istifadəsinin üstünlüyü onda-
dır ki, Günəş qurğuları işləyən zaman parnik effekti yaranmır, havanın çirk-
lənməsi baş vermir, istilik aşağı atmosfer qatlarına yayılmır. 

Günəş enerjisindən passiv və aktiv qurğuların vasitəsi ilə istifadə etmək 
mümkündür. Passiv sistemlərdə günəş enerjisi şüalanmanın, istilikkeçirmənin 
və təbii ventilyasiyanın köməyi ilə ötürülür. Aktiv sistemlərdə isə, günəş şüaları 
ilə qızan səthin istiliyi istilikdaşıyıcısının vasitəsilə digər qurğuya nəql edilir. Bu 
zaman istiliyi qəbul etmək üçün günəş kollektorlarından istifadə edilir. Günəş 
panelindən maksimun elektrik enerjisi almaq üçün günəşli hava daha yaxşıdır. 
Amma bu o demək deyil ki, buludlu, yağışlı havada enerji istehsal edilməyəcək. 
Günəş panelləri ən buludlu havada belə 50 faiz güclə işləyir. 

Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti günəş enerjisindən istifadə etməklə elektrik 
və istilik enerjisinin istehsalını artırmağa geniş imkanlar açır. Belə ki, Azərbay-
canda günəş şüalanmasının davamiyyəti 2400-3200 saata qədər müşahidə 
olunur. Həmçinin Azərbaycanda ildə 300 günəşli günün olmasını nəzərə alsaq, 
demək olar, bu regionda Günəş energetikasının inkişafı daha perspektivlidir. 
Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılmış tədqiqatlara görə ölkə ərazisinin hər 
kvadrat metrinə düşən günəş enerjisinin illik miqdarı 1300 kilovat-saatdan 1750 
kilovat-saata qədər dəyişir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IRENA) dərc etdirdiyi 
hesabatda Azərbaycan üzrə üfüqi səthə düşən günəş radiasiyası göstəricisinin 
1566 kilovat-saat/m2 olduğu qeyd edilmişdir. IRENA-nın təsnifatına görə bu, 
“əlverişli” və “yüksək dərəcədə əlverişli” enerji potensialı siniflərinə aiddir. 

2010-2017-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 
259 meqavat güc quraşdırılmışdır ki, burada günəş enerjisinin payı 33 meqavat 
(13%) təşkil etmişdir. 

2020-ci ilədək alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına quraş-
dırılacaq yeni generasiya güclərində günəş enerjisinin xüsusi çəkisi 73% 
(günəş-istilik 58%, günəş-elektrik 15%) təşkil edir. Azərbaycan Respublikasında 
günəş enerjisinin iqtisadi potensialı 20,000 meqavat həcmində qiymətləndirilir. 

Qəbul edilmiş dövlət proqramları və struktur islahatları nəticəsində 2009-cu 
ildən başlayaraq dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən ölkəmizdə bu 
istiqamətdə işlər görülüb, yeni elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilmişdir. 
Bunlara Qobustan, Suraxanı, Pirallahı, Samux və Qaradağ rayonu, Sumqayıt 
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şəhəri, və Naxçıvan MR Babək və Kəngərli rayonlarında istifadəyə verilmiş 
günəş elektrik stansiyalarını nümunə göstərə bilərik. 

 
Bir günəş paneli 1 kilovat-saat enerji istehsal edir. Azərbaycanda isə nəzərə 

alsaq ki, bir ev gündə ortalama 8-10 kilovat-saat enerji sərf edir, azı 5 ədəd 250 
vattlıq günəş paneli lazımdır. Bir evin günəş enerjisini istehsal edən avadanlıqla 
təhciz olunması evin enerji işlətmə gücündən asılıdır. 

Ölkənin enerji təhlükəsizliyində və ümumi elektrik enerjisi istehsalında 
alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin rolunun artırılması, sahənin inki-
şafı və infrastrukturunun yaradılması məqsədilə strateji plan hazırlanıb icra 
olunur. 

Günəş enerjisinin bahalı (qiymətin yüksək olması) bir mənbə kateqoriya-
sına aid olduğuna dair ümumi bir fikir mövcuddur. Alınan enerjini toplamaq üçün 
istifadə olunan elektrik akkumulyatorlarının yüksək qiymətlərdə olması bu fikri 
təsdiq edir. Bu mənbənin çatışmazlığı panellərin çox yer tutub, az gücdə enerji 
istehsal etməsidir. Günəş enerjisinin bir çatışmazlığı da var – o da atmosferin 
vəziyyətindən, günün və ilin vaxtından asılılığıdır. 

Bütün bu çatışmazlıq və problemlərə baxmayaraq günəş enerjisindən 
istifadənin geniş tətbiqi ölkədə enerjidən qənaətlə və səmərəli istifadə olunma-
sına, yanacaq resurslarının ixracının artmasına, ətraf mühitə atılan zərərli mad-
dələrin həcminin azalmasına və yeni iş yerlərinin açılmasına şərait 
yaradacaqdır. 

İstinadlar: 

 M.F.Cəlilov-Alternativ Regenerativ Enerji Sistemləri. Dərslik. Bakı-2009 
 Dövlət Statistika Komitəsi 
 www.solarelectro.ru 
 www.sciencing.com 
 www.solarpoweristhefuture.com
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Being a natural process, corrosion makes metals have a transition from 
a refined state to a more stable one, i.e., metal-oxides, metal-hydroxides, 
and metal-sulfides. When exposed to environment, metals are supposed to 
corrode either chemically or electrochemically.  

Corrosion, in different sources, is termed as electrochemical oxidation, 
which means that the metal corroded is reacted with an oxidant (that is, either 
oxygen or any sulfates). One of the most common instances of this process 
is rusting, where iron oxides appear on the surface of the metal (iron). The 
colour that is formed during rusting is resulted from oxides and salts of the 
original metal (iron). 

 
Figure 3. Rust, common corrosion [1] 
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Furthermore, metals are not the only elements known to be corroded on 
earth. Polymers and ceramics tend to undergo this process as well. Some 
properties, such as appearance, strength or permeability, of these 
substances degrade (hence the word degradation instead of corrosion) over 
time as a result.  Developing an offshore platform, internal corrosion 
problems or erosion are prevalent. To refrain this process from increasing 
further, numerous are supposed to be used, one of which is to add inhibitors 
to the flow through pipes and lines.   

There are several solutions manufactured by well-known companies, 
including Emerson Process Management. The company offers wireless 
HART solutions to be harnessed in a wide range of industrial applications. 
Nevertheless, that the number of manufactures against wireless 
communication outweighs those who are in favour, Emerson’s solutions can 
have huge impact on improving plant operation by enabling wireless 
technologies to integrate with wired-networks being secure, reliable and 
highly productive. Having said that, apart from these two methods, there is 
another way to monitor corrosion: portable and handheld apparatus, which 
allows users to test electrical activities in seawater.  

After considering requirements in offshore development, applicability 
and benefits, and financial concerns, it has been decided to build the 
application based on wireless network. For this to occur, one of the most 
optimal options is Emerson’s PERMASENSE corrosion monitoring systems. 
During this project development, the control strategy, the selection of 
protocols to be used, algorithms will be scrutinized. It will be followed by 
creation of P&ID of the system and the bill of materials harnessed. Lastly, 
SCADA HMI of the system is going to be built in TIA Portal by SIEMENS.  

In this project, system identification will be dealt with for further 
development. The mathematical model of the system can be obtained in 
MATLAB using data relationship between inhibitor flow and corrosion rate on 
the platform. To improve the process even further, neural network is another 
method to train the model in MATLAB, which is out of scope by far.  

By the way of conclusion, offshore development requires accurate 
corrosion monitoring. Implementing this system with the help of wireless 
communication methods can pave the way for easier and more practical 
operations.  
Reference: 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rust_and_dirt.jpg 
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Finding electrical three-phase fault location in in oil & gas MV Network 
is necessary and main issue for continuous power delivery. Because of the 
old system, harsh environment and remote area problems, the grid 
experience repeated faults. Number of working elements and nodes in the 
power distribution line makes the operation quick to offence from failure and 
malfunction. Due to inaccessibility of differential sectionalizing fuses and 
relays, it is very hard and time-consuming to detect any faults in the network. 
Other traditional fault detection methods are time-consuming, not practical 
for great areas and have great cost. Effects of this failure is considerably 
great in oil productivity. Many years, researchers have done lot of efforts 
based on intelligent techniques in order to create effective solution. Fuzzy 
Clustering, Artificial Neural network , Expert Genetic Algorithm and System 
are example for intelligent programming techniques. In this project, I will use 
several Neural Network methods for detecting fault location and will compare 
my results with previous research results. I have used MATLAB software and 
nntool for training and creating network. 

Selected Network Description:  
Area1 and Area2 is possessed by Oil Company into two production 

areas. Each area provided with power distribution system.  In Area1 power 
generation plant with 130 MVA capacity supplies power for two fields. 
Including two 3.16 MVA generators, 12 MW is sent to area with OHTL 
(overhead transmission line). 

Three overhead transmission lines don’t consist any differential relay or 
fuses which serving oil pumps directed in different directions. Inputs, outputs 
and subsidiaries are connected to Programmable Logic Controllers, so they 
can record ongoing information in bus-bar compartments. 

In the MATLAB I will use some data in order to train the Neural Network. 
During the training some other parameters should be selected to. For 
instance, inputs, output, number of hidden layers, neurons, goal, learning 
training errors etc. Criteria for comparing the performance of networks are 
regression percentage, mean square error, saving effort. In figure 2, I have 
used Feedforward backpropagation network structure and Levenberg-
Marquardt training method. For the end of this project, all Neural Network 
and Fuzzy clustering methods will be compared. 
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Fig 1: Area 2 distribution network 

 

Fig2: Performance of Network 
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Son illərdə riyazi metodların insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində 
geniş tətbiqi proqram fondlarındakı tətbiqi proqramların sayını nəzərə çar-
pacaq dərəcədə artırmışdır. Eyni zamanda iqtisadiyyatın, təşkilatı idarəetmə-
nin, elmi tədqiqatların, tibbi və digər sahələrin kompüterləşdirilməsi, son isti-
fadəçilərin, başqa sözlə, müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislərin kompüterlə bilava-
sitə əlaqəsini tələb edir. Bu mütəxəssislərin əksəriyyəti tətbiqi riyaziyyatı və 
proqramlaşdırmanı bilmirlər və yaxud onların elementləri ilə bu və ya digər 
dərəcədə tanışdırlar. Bundan başqa cəmiyyətin hesablama texnikası vasitə-
lərindən istifadə etməklə idarəetməyə və informasiyaların işlənməsinə olan 
sosial və iqtisadi tələbatı durmadan yüksəlir. Bununla əlaqədar olaraq, elə 
əlverişli və istifadə üçün sadə proqram sistemlərinin yaradılması problemi 
ortaya çıxır ki, son istifadəçilər öz müxtəlif məsələlərini kompüterdə həll edə 
bilsinlər. Fərdi kompüterlərin çox geniş yayılması bu problemin aktuallığını 
daha da artırmış oldu. 

Dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərinin yaradılmasında məq-
səd tətbiqi problemlərin həlli texnologiyasının məlum mərhələlərini avtomat-
laşdırmaqla kompüterləri bu və ya digər tətbiq sahələrinin mütəxəssislərinə 
yaxınlaşdırmaqdır. 

Dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərinin fərqli cəhəti ondan iba-
rətdir ki, bu sistemlərdə tətbiq sahəsinin elementlərini və onlar arasındakı 
münasibətləri şərh etmək üçün formal aparat vardır. Tətbiq sahəsinin 
elementlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin şərhi çoxluğu tətbiq sahəsinin 
modelini təşkil edir. Tətbiq sahəsinin modelinin belə formallaşdırılması istifa-
dəçiləri məsələlərin həlli alqoritminin qurulması zərurətindən azad edir və 
bununla da sistemin istifadəçiləri kontingentini genişləndirməyə imkan verir. 

Tətbiq sahəsinin modellərinin müxtəlif üsullarının istifadə olunduğu dia-
loqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərinin yaradılması baha başa gəldi-
yindən belə sistemlərin sayının çox böyük sürətlə artması səbəbindən tətbiq 
sahəsi modellərinin şərhi üsullarının tədqiq olumasının vacib və aktual oldu-
ğu aşkar görünür. 

Belə sistemlərin istifadəçiləri uyğun tətbiq sahəsindən məsələ həll edər-
kən, adətən yalnız məsələnin şərtini qısa və dürüst şərh etməlidirlər. Bəzi 
dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərində istifadəçilərə imkan verilir 
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ki, məsələnin şərtini hissə-hissə şərh etsinlər və şərti məsələnin həlli pro-
sesində alınan nəticələrə əsaslanaraq dəqiqləşdirsinlər.  

Dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemləri yaradılarkən qarşıya çıxan 
əsas problemlərdən biri də tətbiq sahəsinin obyektləri arasındakı mühüm 
əlaqələri əks etdirən və sistemin giriş dilində verilən məsələnin qoyuluşundan 
onun həlli planının qurulmasına, yəni modullar ardıcıllığının seçilməsinə 
effektiv şəkildə keçməyə imkan verən tətbiq sahəsinin modelini şərh etmək 
üçün formalizmin seçilməsidir. Tətbiq sahəsinin modelini şərh etmək üçün 
hesablama modelləri, marşurut qrafları, həll cədvəlləri,  hesablama sxemləri, 
aksiomatik modellər böyük müvəffəqiyyətlə istifadə olunurlar. 

Dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərinin tətbiq sahəsinin ən 
geniş yayılmış şərh üsullarından biri hesablama modelləridir. Hesablama 
modeli təpə nöqtələri çoxluğu iki kəsişməyən altçoxluğa bölünmüş yüklü, 
ikipaylı qrafdır, belə ki, altçoxluqlardan biri dəyişənlər çoxluğu, digəri isə bu 
dəyişənlər arasındakı münasibətlər çoxluğudur. Bu qrafın tilləri dəyişənlər 
arasındakı əlaqələri münasibətlər vasitəsi ilə şərh edirlər. Hesablama 
modelini son istifadəçi dilində problemin şərhinə əsasən avtomatik qurulan 
funksional semantik şəbəkə də adlandırırlar. Təpə nöqtələri parametrlər ya 
verilənlər və yaxud hesablanmalıdırlar, təpə nöqtələri münasibətlər isə 
parametrlər arasındakı funksional münasibətləri müəyyən edirlər.  

Tətbiq sahəsi modelinin şərhi üçün marşrut qrafları, semantik şəbəkələr 
çoxluğu və həll cədvəllərinin istifadə olunduğu bir çox proqramlaşdırma kom-
pleksləri planlaşdırmanın idarə olunması vasitələrinin olması ilə xarakterizə 
olunurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən komplekslərdə planlaşdırma 
prosesi dinamik olaraq dialoq rejimində həyata keçirilir. 

Marşrut qrafı dedikdə istiqamətlənmiş, yüklü psevdoqraf (təkrarlanan til 
və ilgək saxlayan qraf) başa düşülür. Bu qrafın təpə nöqtələri modullar, daha 
doğrusu məsələnin mümkün həlli addımlarına, tilləri isə modullar arasında 
idarəedici və informasiya əlaqələrinə uyğundur.   

Ümumiyyətlə bu qrup dialoqlu hesab-məntiq informasiya sistemlərində  
tətbiq sahəsinin modeli dövr saxlamayan paralel yaruslu qraflarla təsvir 
olunur. Bu tip qraflar hesablama sxemləri adlanırlar. 

Proqram oriyentasiyalı sistemlərin bir sinfi tətbiq sahəsi modelini təsvir 
etmək və məsələnin həlli planını qurmaq üçün aksiomatik təsvirdən və 
teoremin konsturktiv isbatından istifadə edirlər. 
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In this thesis, the generic workflow of plain autonomous cars will be 
analyzed and discussed. I trained a convolutional neural network by using 
raw images which were obtained by means of 3 front cameras of the car and 
labeled with the corresponding status of a steering wheel. Despite simplicity, 
approach showed a surprisingly positive result in compared with minimum 
training examples. This technique can be implemented to vehicles in both 
traffic and non-traffic areas without segmentation of lane mark and other 
types of decomposition of the problem. The system itself learns to detect 
useful features of raw images which are utilized to control steering angle.  

The main reason why I used CNN for my classification purpose is 
related to its advance in pattern recognition due to fact that convolution 
process captures the foremost features via image kernels and leads 
to fewer parameters that need to be learned.  
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Images that were obtained from the cameras are fed to CNN which 
uses backpropagation to reduce mean squared error between human 
and estimated machine commands. Block diagram of the training 
system is shown in Figure 1. 

After training process, steering angle can be obtained by using 
only a front center camera. The block diagram is shown in Figure 2. 

 

 

Figure 5 

One of the crucial parts of this practice is to provide input data from 
diverse areas to give more useful information to the network. That’s why the 
vehicle should be driven in the areas with various lighting and weather 
conditions.  

In conclusion, this approach has practically proved that CNN can be 
implemented to autonomous cars without any decomposition of the problem 
such as lane mark segmentation.  Furthermore, only a few hours of driving 
and training data collection are enough to operate a car in various conditions.   
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The Fuzzy Logic introduced by Lotfi Zadeh is mathematical tool in order 
to deal with the uncertainty, information granularity and imprecision. It 
provides a technique which allows to construct linguistic such as “low”, 
“many”, “often”, “medium”, “few” rather than binary logic like “zero” and “one”, 
“true” and “false”. Thus, fuzzy logic provides the approach to human 
reasoning capabilities. To achieve this, fuzzy logic utilizes flexible set of “if – 
then” rules and certain linguistic variables via its predefined membership 
function. In general, this logic is consisting of three steps: fuzzification, fuzzy 
inference, defuzzification (Figure 1) (Vachkov).  

 

Figure 6 General Structure of Fuzzy Decision-Making Unit 

Fuzzification is a process that converts the represented input data to 
fuzzy. It identifies some uncertainties and forms fuzzy values by membership 
functions that can be formed by graphical representations, discrete or 
continuous. Fuzzy inference is process of Fuzzy Decision Making.  
Membership functions match input data with the conditions of the rules to 
determine how well the conditions of each rule matches that particular input 
instance. There are 2 types of inputs that used in Fuzzy logic are errors ( ) 
and change of errors ( ). = − 	= ( ) − ( − 1) = − − − 	= −  

Defuzzification is a procedure to convert the fuzzy parameter into a 
number that can be sent to the process as a control signal. 
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Various applications of Fuzzy Logic are existed. This thesis will cover 
the speed control of fan depending on the varying values of temperature. The 
system consists of hardware and software parts. Hardware part has been 
built with several elements in real-time with Arduino kit set such as 
temperature sensor, transistor, DC motor, microcontroller and etc. The main 
purpose of the system is to make the temperature of environment be 
constant by the fan which has small propeller attached on DC motor. Here, 
transistor will play a role of “actuator”, namely, it regulates the number of 
rotations of DC motor per seconds depending on received signals from 
microcontroller. 

Software part is built in code script using Matlab software application. 
Software part will contain: Current temperatures are obtained by temperature 
sensor, compared with target value, and sent to next stage for processing by 
Fuzzy logic. As a first step of Fuzzy logic procedure, code includes the 
calculation of error and change of error in 5 levels and output in 7 levels 
(Negative Very Big, Negative Big, Negative Small, Zero, Positive Small, 
Positive Big, Positive Very Big): = [ 	 	 	 	 ] = [ 	 	 	 	 ] ∆ = [ 	 	 	 	 	 	 ] 

As a second step of Fuzzy logic, above parameters allows to realize 
fuzzy inference period – ∆ ( ) = [ ( ), ( )], analyse the relation 
between inputs and output, investigate the membership functions and, then 
apply the third computations step – defuzzification process. Finally, 
processed parameters are transmitted to the microcontroller as outputs 
which lead to adjust the speed of the DC motor.  

All in all, this thesis has covered the control of the DC motor speed via 
applying of Fuzzy logic developed in MATLAB. This system can be presented 
as demonstration of a simple version of air - conditioner. So that depending 
on the temperature changes, the fan (DC motor with propeller) rotates slowly, 
faster or at medium speed in order to reach the desired temperature value. 
The successful result is achieved as a result of implementation of Fuzzy 
Logic.  
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Hazırda texnoloji proseslərin əsas avtomatik tənzimləmə vasitəsi kimi 
proqramlaşdırılan kontrollerlərdən, o cümlədən Simatic tipli kontrollerlərdən 
istifadə edilir. Yeni texnoloji qurğuların yaradılması zamanı bu məsələlərin 
proqramlaşdırılması texnoloji avadanlıqların quraşdırılması ilə paralel olaraq 
aparıldığı üçün proqramların sazlanması tam olaraq yerinə yetirilə bilmir. 
Həmin kontrollerlərdə simulyator yalnız məntiqi idarəetmə dövrələrinin simul-
yasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Analoq siqnallarla əməliyyat aparan, o 
cümlədən, xətti tənzimləmə dövrələrinin simulyasiyası üçün isə bir çox blok-
ların nəzərdə tutulmaması onların virtual tədqiqinə imkan vermir. Bu məsə-
lənin həllinə qisməm baxılmış olsa da, həmin işlərdə aşağıdakı problemlər 
öz əksini tapmamışdır [1]: 

‐ yüksək tərtibli ötürmə funksiyalarının proqram realizasiyası; 
‐ gecikmənin proqram realizasiyası; 
Yüksək tərtibli ötürmə funksiyalarının proqram realizasiyası. Gismən ba-
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ilə əvəz edilmişlir.   
      Gecikmə manqasının proqram realizasiyası. Avtomatik tənzimləmə nə-
zəriyyəsində gecikmənin müxtəlif aproksimasiya üsulları istifadə edilir [2]. 
Sadəliyi və universallığına görə işdə aperiodik manqaların ardıcıl birləşməsi 
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        İşdə su  qızdırıcısının çıxışında suyun temperaturunun tənzimləmə sis-
teminin tədqiqinə baxılmıidır. Qızdırıcının (obyektin) “qaz sərfi – çıxışda suyun 
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götürülmüş, Matlab vasitəsi ilə sazlama parametrləri Kp=0.1342, Ti=108.9 
san. olan mütənasib-inteqrallayıcı  (Pİ) tənzimləyici təyin edilmiş-dir. Şəkildə 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

262 

su qızdırıcısının tənzimləmə sisteminin operator panelində görünüşü veril-
mişdir.      
      Avtomatik tənzimləmə sistemlərinin göstərilən qayda ilə tədqiqi yerinə 
yetirildikdən sonra simulyasiya proqramı çox kiçik dəyişiklər edilməklə real 
şəraitə uyğunlaşdırılır. Beləliklə, avtomatik tənzimləmə sistemlərinin virtual 
tədqiqi texnoloji proseslərin istismara verilmə müddətini müəyyən qədər 
qısaltmış olur. 
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Reactive power required for the industrial loads, such as electric motors, 
pumps is often unbalanced which leads to unbalanced system voltages and 
fluctuations in the main power supply to load. Such deviations may cause 
undesirable effects, such as excessive heat loss, unwanted voltage drop, 
malfunction of protective relays and difficulty in transmitting real power to 
load. Therefore, they can be minimized by accurately controlling reactive 
power with compensators. Typical solutions often include shunt 
compensation, series compensation, static compensator methods. However, 
the research is based on implementation of static VAR compensators (SVC) 
to balance load, and correct power factor. 

A static VAR compensator that is mainly used to meet unbalanced 
system by absorption or generation of reactive power includes a thyristor-
controlled reactor (TCR) and a thyristor-switched capacitor (TSC). Artificial 
neural network (ANN) is one method that applied to thyristor-controlled 
reactor-fixed capacitor (TCR-FC) to control firing angle of thyristors, while 
new approach focuses on control of thyristors by using fuzzy logic sets. The 
proposed control method consists of 2 individual fuzzy controller design. 
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Primary fuzzy controller (PFC) is designed to provide approximate desired 
value for firing angle. As output of this controller is not precise another step 
is then needed to correct it. Design of secondary fuzzy controller (SFC) is 
introduced to enhance power factor value to the desired value.  

Implementation of the work involves certain devices, elements, 
calculations, fuzzy controller design, and software interface. Power is 
supplied from the device known as Transformer trainer. Voltage, current, 
power and power factor are measured by Digital/Analog Multimeter, 
Wattmeter, Power-factor including acquisition of these values by its LabView 
software in which fuzzy controller is designed as well. Command signals are 
sent to thyristors in electrical circuit on board by Arduino. As a result, 
adjusting power factor to the reference value under various loading cases is 
done. 

The work introduces a new approach for controlling reactive power, and 
correcting power factor at source with the help of 2 separate, primary PFC, 
and secondary SFC, fuzzy controllers. PFC assurances very fast action to 
adjust power factor to the nearest value, whereas SFC assurances the 
accuracy of controller by gradual enhancement of power factor to the pre-set 
value. 

Reference 

[1]. Muhammad M.A.S. Mahmoud, June 30, 2013, “Accurate Reactive Power Controller and 
Power Factor Correction Using Fuzzy Logic”, Power and Energy Engineering 

[2]. Muhammad Harunur Rashid, “Power Electronics Circuit, Devices and Applications”, 
Prentice Hall Inc, NJ, 1988. 
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Introduction 
This thesis will give information about the results of the research dealing 

with the noise removal in seismic data by means of filters using artificial 
neural network algorithms.  

Background 
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Seismic signals are the one of the focal points for geologic surveys while 
considering its application areas. Although primarily oil and gas explorations 
are carried out by means of seismic analysis, some natural disasters can be 
predicted also, such as earthquakes, volcanoes, etc. Since these signals 
come from the reflection of seismic explosions, they are considered noise-
sensitive. Because after every stage representing layers, reflection signals 
are contaminated with the other components. Noise ingredients differ in 
terms of the type of seismic survey. Explicitly, each seismic survey, namely 
marine or land, are characterized by its own noise nature. While 
concentrating on the one which is done inside seas and oceans, noise 
components are like below itemized list of signals [1]: 

 Electrical noise harmonics 
Normally, 50-60 Hz signal components are considered as the effect of 

electrical interference. Although some modern techniques or different seismic 
explosion equipment ignore these harmonics, they should be filtered out to 
carry out the proper processing.   

 Mechanical noise harmonics 
These are considered as the traditional noise components which can be 

come across in many signal processing areas. Primarily, sources are the 
vibration on the platform, such as vessel, which seismic explosions are 
initiated. 

 Random noise harmonics 
This general classification combines the other miscellaneous noise 

sources, such as the impact of the previous shot, background and the human 
perception after visual inspection prior to pre-processing of the signals.  

Neural network or artificial neural network is considered as one of the 
processing systems coming out with the implementation of biological neural 
network research on animal brains. This trendy concept is not judged like an 
algorithm. For the reason that it combines different machine learning 
algorithms in one single framework. Neural network is not task-focused 
approach to problems. Generally, it concentrates on the examples applied 
for training the system. This functionality reduces the demands on prior 
acquaintances with the process and questions to be solved. Those examples 
are provided as a dataset. So, since training session is conducted within the 
network, any kind of complicated and disparate dataset can be computed. 
Because neural network receives training data in a clustered and classified 
manner. During the pre-processing phase, features are extracted to be 
assimilated. In general, neural network is primarily designed by referring to 
the natural human response and works with the same principle. 
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Signal pre-processing  
Initially, neural network should be constructed in terms of input, hidden 

and output layers. Subsequently, proper weight calculation algorithm should 
be selected for training. Training of network is carried out by the known 
signal. Namely, selected known signal, most commonly pure sine wave, is 
contaminated with each noise harmonics stage by stage and the output of 
network should be identically same to the non-mixed signal. Consequently, 
well trained network will be ready to simulate the real seismic data and get 
output. Normally, the filter is characterized by its parameters in order to check 
effectiveness. Signal-to-noise ratio is considered as the best practise for this 
purpose. In addition, visual checking can also be done by plotting filtered and 
non-filtered signals in both 2D and 3D form. Since seismic signal is large-
scale data, only some software packages can handle and display its spectra. 
For example, SeisLab, which is offered by MATLAB, can be implemented as 
a toolbox mean to display results [2].   

Conclusion 
To sum up, seismic signals should be properly pre-processed prior to 

analysis. Thus, filtering techniques need to be effective enough in order to 
get more satisfying outcomes. Neural network as a concept is the best choice 
for filtering algorithms while considering the change in the network 
parameters in positive direction. So, in contrast to classic methods, this type 
of filters can be implemented to the seismic data.   

Reference: 

[1] - T. Elboth, B. A. Pettersson Reif and Ø. Andreassen: Flow and swell noise in marine 
seismic data, Geophysics 74(2), Q17-Q25 (2009) 

[2] -  Eike Rietsch, SeisLab for Matlab MATLAB Software for the Analysis of Seismic and Well-
Log Data, February 14, 2010 
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Nowadays, cars occupy main part of our life. In order to regulate car 
traffic, some rules are applied on the roads. For example, some traffic signs 
and lamps, special symbols for pedestrians are placed in predefined 
locations, which are mainly for safety of process. However, the problem is 
some drivers miss some signs or are being inattentive to rules and create 
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dangers for pedestrians, passengers, environment and finally themselves. 
There are not any special reasons for this risk but it is fact that the number 
of injuries and deaths are increasing non-stop. Although it seems impossible 
to stop this tendency but some additional supports can be given to drivers to 
be careful with rules. 

So my solution is to develop road 
assistant to warn drivers about speed limits, 
road junctions, pedestrian way. So system is 
based on Image Processing algorithm and 
Tensorflow image classification tool will be 
used to do this task. First prototype is used 
in Android smartphone, and models are 
trained for classification of road signs. In order to do this, dataset of signs is 
collected from videoregistrator of car and smartphone camera. Collected 
dataset is opened by the Labeling software which was created in python 
environment with pyqt5 interface. So by using this trainer I created XML files 
and converted it PASCALVOC model type. 

This labeling process is very important and during this operation we 
define objects in selected image of dataset and give size and location for 
these objects. So, when we implement it in a Tensorflow library, our camera 
recognizes required objects.  

 
For all these operations I used Tensorflow libraries. But there were some 

other choices like Keras. Generally, most of the image classification tools are 
based on Tensorflow. However, they are also used widely as Keras. Despite 
user-friendly and easy interface, Keras is not for research and development 
of neural network. In Tensorflow, more parameters can be controlled and 
training process is more suitable to my application. So as a conclusion of this 
comparison, it is fact that Tensorflow is more advanced model of image 
processing and I can learn more about this classification process. 

Coming back to the main functionalities of my solution, this application 
warns driver about pedestrian which can create danger on the road and 
speed limit. Pedestrian will be detected and application will give some 
warning signals which is not too disturbing to the driver. All these are very 
important and must be considered because any simultaneous action of 
application can confuse driver and it is also dangerous. So in algorithm it is 
considered that if noise occurs during the process until verification of object 
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twice, application will not give any warning. By this way, we will be able to 
increase accuracy but trade-off will appear in time response  

Future development is considered for this application. As phones are not 
compatible for daily usage with camera in cars, it can be good approach that 
the same type of system can be created with raspberry PI and result of 
processed data can be shown on front window like log data. This method is 
widely used new model luxury cars and is very comfortable which does not 
disturb driver. Model should be developed and can be used for raspberry. 
For these microcontrollers, lite versions of classification libraries must be 
used. 

References: 
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2. https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/examples/android 
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4. https://www.tensorflow.org/lite 
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Müasir dövrümüzdə həm kompüter üçün, həm də mobil telefonlar üçün 
internetdən istifadə edərək informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verən 
kifayət qədər proqram təminatları mövcuddur. Bunlara nümunə olaraq, 
Skype, Whatsapp, Line, Viber və s. kimi proqram təminatlarını göstərmək 
olar. Lakin, bu proqram təminatlarının bir çox üstün cəhəti olsa da, onların 
zəif cəhətləri də mövcuddur. Belə ki, bu tip proqram təminatları ilə 
informasiya mübadiləsi aparmaq üçün, mütləq internet bağlantısı tələb 
olunur. Lakin, müəyyən səbəblərə görə internetə qoşulmaq hər zaman 
mümkün olmur və ya internet əldə etmək üçün müəyyən xərclər tələb olunur. 

Qədim zamanlardan bu günə kimi müxtəlif formada olan informasiyanın 
aidiyyəti üzrə təhlükəsiz və vaxtında çatdırılması ən aktual məsələlərdən biri 
olmuşdur və belə də qalmaqdadır. Təsadüfi deyildir ki, məlumatların məxfi-
liyini qorumaq məqsədi ilə onların şifrələnməsi  ayrıca bir elm sahəsi – krip-
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toqrafiya kimi formalaşmışdır. Mətnlərin şifrələmə yolu ilə göndərilməsı za-
manı müxtəlif metod və alqoritmlərin yaradılması ilə bağlı məsələlərin tarixi 
2000 ildən artıq bir dövrü əhatə edir. Belə ki, ötürülən məlumatları icazəsiz 
əldə etməyə, həmin məlumatları öz maraqları çərçivəsində təhrif etməyə can 
atan qeyri qanuni istifadəçilərin olması ehtimalı hər zaman yüksək olmuşdur 
[1]. 

Tədqiqat işində, Wi-Fi texnologiyasından istifadə edərək kompüterlər 
arasında simsiz lokal şəbəkə yaradılmışdır. Visual studio mühitində, C# proq-
ramlaşdırma dilindən istifadə edərək, proqram təminatı yaradılmışdır. 
Yaradılmış proqram təminatı vasitəsilə, simsiz lokal şəbəkədə kompüterlər 
arasında informasiya mübadiləsi (sadə çat) həyata keçirilmişdir. İnformasi-
yalar bir kompüterdən digərinə ötürülərkən, əvvəlcədən şifrələnmişdir. 

İnformasiyanın şifrələnməsi ilə bağlı şərh və izahlarda biz [2]-də ifadə 
edilmiş terminologiyaya əsaslanacağıq. Təklif olunan şifrələmə alqoritminin 
mahiyyəti şifrələnəcək mətnin simvollarının məxfi açar vasitəsilə ardıcıl şə-
kildə dəyişdirilməsindən ibarətir.   

Mətnlərin əlifbası qismində yeni sətrə keçirilmə və boşluq buraxma sim-
volları da daxil olmaqla istənilən görünən simvollar toplusuna baxılacaq. 
Əlifbanın bütün simvollarının ümumi sayını  n – lə işarə edək və onları 0-dan 
n-1 – ə qədər  nömrələyək.  

Məxfi açar qismində hər hansı m uzunluğunda simvollar ardıcıllığını 
seçək. Məxfi açarın əlifbadakı simvollarının nömrələrindən ibarət olan ardı-

cıllıq yaradaq  1210 ...,,,, mkkkk . Bu ədədləri əlifba nömrələri adlandıraca-

ğıq. Aydındır ki, hər biri 1...,,2,1,0  mi  üçün  10  nki   olacaq. 

Açıq mətnin bütün simvollarını sıfırdan başlayaraq tam ədədlərlə ardıcıl-
lıqla nömrələyək ...,2,1,0j . Fərz edək ki,  j simvolunun əlifba nömrəsi jp  

ədədidir, 10  np j . Şifrələnmə zamanı bu simvol əlifba nömrəsi  

nkpp mjjj mod)( )mod(  (1) 

olan simvolla əvəz olunacaq. Bu yolla açıq mətni təsvir edən  ...,,, 210 ppp  

ardıcıllığı, müvafiq olaraq şifrlənmiş mətni ifadə edən  ...,,, 210 ppp   ardıcıl-

lığı ilə əvəz olunur. Qeyd edək ki, təsvir edilmiş metodun xarakter etibarı ilə 
simmetrik açarla bağlanmış şifrələnməyə aid olmasına və bir əlifbalı dəyiş-
məni həyata keçirməsinə baxmayaraq, onu sözün əsl mənasında mono 
əlifba əvəzləməsi hesab eləmək olmaz. 

Aydındır ki, əlifbanın (əlifbaların) simvollarının sayından və simvolların 
nömrələnmə ardıcıllığından asılı olaraq şifrələnmiş mətn müxtəlif şəkildə 
görünəcək.  
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Beləliklə mətnin şifrlənməsi, əlifbanın bir altçoxluğu sisteminin (sözlərin) 
elə həmin əlifbanın digər altçoxluğu sisteminə inikasıdır. Məlum olur ki, bu 
inikas qarşılıqlı birqiymətli inikasdır. Əks inikas (şifrin açılması) aşağıdakı 
düstur əsasında həyata keçirilir [3]. 

nknpp mjjj mod)( )mod(                    (2) 
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Nowadays, the restoration of the images or videos which are handled by 
the observational or other types of cameras is very important for continuing 
the further processes on the samples. Mainly, obtaining image closed to its 
original case, is the first step in the image processing. The enhanced image 
has been used for image recognition issues when there is requirement to 
detect some specific parts from the acquired image by the cameras. There 
are several methods for improvement of the images which has some types 
of noise. 

There are a lot of filters which can be applied for image processing, 
however some of them has restrictions because of the different types of the 
noise and applications. Moreover, the processing speed of the filters is 
changing by their working principles. Mainly, the two types of techniques are 
used in filters, namely, convolution and recursion. By their names, the filters 
which are working by those methods are referred as convolutional or 
recursive filters. The recursive filters also are called as Infinite Impulse 
Response (IIR) filters, while, convolutional filters are called as Finite Impulse 
Response (FIR) filters. One of the main differences between them is their 
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speed differences. The convolutional filters are slower than the recursive 
filters because each time the weighted sum of products is calculated and 
therefore the processor requires more time to handle those calculations, 
while in recursive filters, there is no need for recalculating of previous 
samples. However, the convolutional filters have more power to handle the 
samples and it gives more accurate result compared with the recursive filters. 
As the frequency domain is essential for monitoring of the spectra of the 
samples, therefore the Fourier transform is used to pass the signal from time 
domain to the frequency domain.  

I have applied method which includes convolution to restore image with 
its enhancement by the deconvolution and Homomorphic processing. While 
the way of distorting is not obvious, blind deconvolution is used to cancel 
undesired parts from the image and the result is closed to the original pattern. 
Homomorphic processing uses convolution is some steps of its image 
enhancement. As the noise and original signal can be combined either with 
basic multiplication of them or convolving, then based on those combinations 
the way of Homomorphic filtering has been selected. The image from the 
observational cameras is spoiled by convolving with some undesired noises, 
then the frequency response is calculated by Fourier transform, because the 
convolution in time domain is multiplication in frequency domain. After that 
stage, the logarithm is applied to separate samples then the noise part can 
be cancelled, easily. The logarithm function of the frequency domain signals, 
then will be filtered for repealing the undesired components from the signals. 
It is obvious that there should be overlapped parts in the patterns. To 
overcome issues related to the overlap, the overlap add method is used. 
After the logarithm function with noisy components is eliminated, then the 
anti-logarithm is used for obtaining basic frequency response of the original 
signal. The last stage is converting from frequency domain to the time 
domain to observe the result which was very closed to the high-quality 
original image (Figure 1).  

As the second method, convolutional neural network has been applied 
for image enhancement. There is requirement of a lot of samples for training 
of the neural network to improve the image quality. Therefore, some distorted 
types of images and high-quality image samples has been introduced the 
neural network input for its training and additionally, some samples have 
been used for testing and validation of the network.   

To conclude, I have applied Homomorphic filtering for distorted image 
which has been taken by observational camera. I have checked different 
power coefficient for increasing quality of an output image. As a result, I have 
found more appropriate point which had more suitable result. Moreover, the 
last result which I have obtained is very clear to detect or identify a lot of parts 
of the image. 
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Figure 7 Result of Homomorphic Filtering 
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Vətəndaş məmnuniyyəti e-dövlət layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi 
və elektron xidmətlərin davamlı istifadəsi üçün kritik və həlledici faktor hesab 
olunur. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, ölkəmiz üçün də göstərilən e-
dövlət xidmətlərinin səmərliliyinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə vətəndaş 
məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsi olduqca vacib məsələdir.  
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E-dövlət – İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) tətbiqilə 
dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini artırır, İnternet və digər rəqəmsal vasitələrlə 
dövlət xidmətlərinin və məlumatların vətəndaşlara çatdırılmasını həyata ke-
çirir. Zaman keçdikcə e-dövlət xidmətlərin şəffaflığı, səmərəliliyi və əlçatanlığı 
artır. Hazırda bütün dünyada dövlətlər öz xidmətlərini və məlumatlarını 
İnternet vasitəsilə vətəndaşlara daha effektli, operativ formada  çatdırmaq 
üçün səy göstərirlər. E-dövlət təşəbbüsünün uğur qazanması,  istifadəçilərin 
e-dövlət xidmətlərindən hansı səviyyədə istifadə etdiyindən çox asılıdır. 
Başqa sözlə, vətəndaş məmnuniyyəti dövlət orqanının, təşkilatın, yerli özünü 
idarəetmə orqanının insanlara, vətəndaşlara göstərdiyi xidmətin səviyyəsin-
dən, keyfiyyətindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki e-dövlət xidmətlərinin 
vətəndaşlar tərəfindən qəbul edilməsinə bir çox faktorlar xüsusilə, vətəndaş 
hökumət münasibətləri və inam böyük ölçüdə təsir edir.  

E-dövlət dedikdə xərclərin minimallaşdırılması və korrupsiyanın azaldıl-
ması, hesabatlılıq, şəffaflıq və etibarın artırılması ilə vətəndaşlara daha yaxşı, 
effektli xidmət göstərmək üçün İKT vasitəsilə dövlət idarəedilməsinin səmərli 
şəkildə həyata keçirilməsi başa düşülür. E-dövlət layihələrinin həyata ke-
çirilməsinin əsas üstünlükləri kimi korrupsiya hallarının azaldılması, şəffaf-
lığın artırılması, vətəndaş mərkəzli xidmətlərin göstərilməsi, asan, operativ 
və rahat xidmətlər, gəlirlərin artırılması və xərclərin azaldılması göstərilir.  
Yerli,  regional və milli səviyyələrdə e-dövlət layihələrinin həyata keçirilməsi 
şəffaflığı artırır, vətəndaşların elektron xidmətlərdən (e-xidmət) rahat və təh-
lükəsiz istifadə etməsi nəticədə həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan verir.  

E-dövlətlə bağlı son tədqiqatlarda e-xidmətlərin göstərilməsində vətən-
daş məmnuniyyətinin nəzərə alınması mühüm məsələlərdən biri hesab 
olunur. Belə ki, vətəndaş məmnuniyyəti e-dövlət layihələrinin reallaşdırılması 
baxımından geniş müzakirələrə səbəb olur.  Son illərdə,  dünya səviyyəsində 
e-dövlətin modellərinin tətbiqi,  hökumət qurumlarında İKT-nin istifadəsinin 
genişlənməsi, vətəndaş məmnuniyyəti ilə bağlı tədqiqatlar artmaqdadır. 
Müxtəlif faktorlar, məsələn, sistemin keyfiyyəti,  informasiya keyfiyyəti,  ictimai 
təsir, təhlükəsizlik və gizlilik, inam, əlçatanlıq, ictimai xidmətlərin məlumat-
landırılması, vətəndaşların İKT-savadlılığı və s. vətəndaşların məmnuniyyəti 
və e-dövlət xidmətlərinin qəbul edilməsi baxımından böyük rol oynayır.  
Hazırda e-dövlət portalları vətəndaşlara hökumət orqanları ilə əlaqəli məlu-
matları əldə etmək və təqdim olunan xidmətlərdən istifadə üçün geniş im-
kanlar yaradır. Bu baxımdan, vətəndaş məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsi 
mövcud çatışmazlıqların müəyyən edilməsinə və vətəndaşyönümlü xidmət-
lərin göstərilməsinə imkan verir.  

Elektron iştirak səviyyəsinin yüksəlməsi vətəndaş məmnuniyyətinin art-
masına səbəb olur. E-dövlət tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti, 
operativliyi vətəndaşlar üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, e-xid-
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mətdən istifadə edən vətəndaşların arzuları və gözləntiləri iqtisadi, sosial və 
digər səbəblərə görə fərqlənir. Ədəbiyyatda vətəndaşların məmnuniyyət sə-
viyyəsi təhlükəsizlik, gizlilik, inam, əlçatanlıq, e-xidmətlərin keyfiyyəti, vətən-
daşların gözləntiləri və s. kimi  faktorlara görə müəyyənləşdirilir.  

Vətəndaşların e-dövlət xidmətlərindən geniş istifadəsi, əks əlaqə vasitə-
lərinin olması vətəndaş məmnuniyyəti səviyyəsinin artmasında böyük rol 
oynayır. E-xidmətlərdən istifadə səviyyəsi vətəndaşların məmnuniyyət göstə-
ricisi hesab oluna bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, e-dövlətdə vətəndaş məm-
nuniyyətinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar müəyyənləşdirilməlidir. Təq-
dim olunan e-xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, əks əlaqə mexanizmlərinin 
işlənməsi vətəndaş-hökumət münasibətlərində şəffaflığın, inamın artırılma-
sına və vətəndaş yönümlü xidmətlərin göstərilməsinə imkan yaradacaqdır. 
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Mobil bulud texnologiyası mobil cihazlar üçünddür, onların arxitekturası 
etibarlı, təhlükəsiz və qanuni uyğunluğa əsaslanan arxitektura olmalıdır. Ona 
görə də  4 səviyyə modelindən qurulmuşdur. Bunlar–Giriş,İdarəetmə,Virtual 
və Fizik səviyyələrdir.  
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Şəkil 1.Mobil bulud texnologiyası 

Mobil avadanlıqlar giriş katalogu istifadəçi interfeysini istifadə edir. 
Terminal sorğu müəyyən xidmətlər üçün idarəetmə servsinə göndərir. 
İdarəetmə serveri konfigurasiya alətlərin istifadəsi üçün doğru verilənlər 
resurslarını və uyğun sistem servislərini tapır. Xidmətlər seçilmiş resursların 
sinxronizasiyasının tamamlanması üçün cavab göndərir, uyğulamaların 
girişini istifadə edir  eyni zamanda bulud servis monitoringini başlayır və  
sistemin kabel texnologiyasıdır. 

1. Giriş səviyyəsi (Access Layer) 
Giriş səviyyəsi həmçinin nəzarət səviyyəsi kimi də adlanır,bu səviyyə 

istifadəçi və bulud arasında qarşılıqlı əlaqəni təmininə cavab verir. Servis 
interfeysi, qeydiyyat və qəbul xidməti onun kompanentləridir. Servis 
interfeysi adətən veb uyğulamalarda buludla qarşılıqlı əlaqə üçün, servis 
qeydiyyatı avdanlıqla müəyyən servis sorğulamada istifadə olunur, servis 
qəbul kompanenti isə mobil avadanlıqlarda çatdırmanı təmin edir. Hər üç 
kompanent mobil avadanlıqla bulud arasında əməkdaşlıq edir. 

2. İdarəetmə səviyyəsi (Managment Layer) 
Arxitekturanın idarəetmə səviyyəsi klaster serverləri ilə mobil avadanlıq 

arasında istənilən idarəetmə xidmətinə cavab verir .Bu səviyyə buludda 
standart protokollar, interfeys, bildiriş, təhlükəsizlik, tamlıq, tanıma və 
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standart əməliyyat qaydaları ilə təmin edir. Mobil avadanlıqlarda müxtəlif 
platform və əməliyyat sistemləri vardır, hansı ki əməliyyatı gizlətmək üçün 
müəyyən bir tapşırığı üzərində fərqli sistem işlətmə idarəetmə səviyyəsinin 
işidir. İdarəetmə səviyyəsi biilling sisteminin himayəsini, ətraf mühiti, şəxsi 
hesab konfigurasiya, bölüşdürmə işi, idarəemə işi, icra işi və yaşam döngüsü 
ilə məşğul olur. 

3. Virtual səviyyəsi (Virtual Layer) 
Virtual səviyyəyə hesablama, yaddaş və şəbəkə kimi virtuallaşma 

resursları daxildir. Bu resurslar istifadəçiləri effektiv və ixtisaslı xidmətlərlə 
təmin edir və həmçinin bu resurslar program təminatını və uyğulamlardan 
effektiv şəkildə istifdə etməsinə yardım edir. Bu hesablama hovuzu server 
klassterlərində mərkəzi prosesi, yaddaş və bazasını ritualizə edir. Buludda 
virtual maşınların yaradılması və saxlanılması da mobil qurğularda masa 
üstü mühit təmin etmək üçün CPU, yaddaş və baza virtuallaşdırma üsullarını 
tələb edir. 

4. Fiziki səviyyə (Physical Layer) 
Fiziki səviyyə masaüstü kompüterlər, mobil telefonlar, tabletlər, ağıllı te-

lefonlar, zəif müştərilər və ya telefonlar kimi fiziki cihazların detallarını təmin 
edir. 
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In the oil industry classification and localization of objects1 is important 
for security of the plant. If the fire happens in the oil industry the fire should 

                                                            
1 For classification and localization human is also taken as an object 
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be detected, and the first action should be automatically taken till the humans 
reach accident area, or if the thief or spy tries to pass the boundary, human 
should be detected, and alarms should start to work. Mainly for solving these 
issues and the others to detect the objects or humans classification and 
localization method is utilized.  

The algorithms of machine learning find natural models due to the given 
data and help us create better predictions and decisions. There are two types 
of techniques in machine learning which are supervised learning and 
unsupervised learning [2].  

In supervised learning the future outputs of the model can be predicted 
due to the known input and output data. It also has two types of techniques 
which are classification technique and regression technique [4]. Discrete 
responses are predicted by classification techniques, but continuous 
responses are predicted by regression techniques. Classification models are 
used for classifying data into categories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: A pipeline of Standard Machine learning 

In unsupervised learning it finds intrinsic structures or hidden patterns in 
input data, so it takes only input data, if we do not have a specific aim or we 
are not sure that the data includes, so unsupervised learning will be helpful 
for us [3]. The most common used technique of unsupervised learning is 
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clustering. There are two groups of clustering algorithms which are soft 
clustering and hard clustering. When every data point is suitable for two or 
more clusters, so it is soft clustering. When every data point is suitable for 
only one cluster, so it is hard clustering. 

Each of the supervised and unsupervised learnings consist of a various 
approach to the problem learning. There are so many algorithms for 
Classification, Regression and Clustering, each of them takes various 
approach for learning [5]. Some of them for Classification are Support Vector 
Machines, Naïve Bayes, nearest neighbour and Discriminant analysis. Some 
of them for Regressions are Linear Regression, GLM, SVR and GPR, 
Decision trees, Neural networks, Ensemble methods and for the Clustering: 
K-Means, K-Medoids Fuzzy C-Means, Gaussian Mixture, Hidden Markov 
Model, Neural Networks and Hierarchical [1]. 

 

 

Figure 9: Machine learning methods 

My work is mainly about security for detecting the object in the video and 
in the photo via using machine learning in Matlab, so I have decided to select 
Classification technique of Supervised learning in Machine learning and if 
there is a human in a video and in a picture, the location of human is received 
and classified by drawing a bounding box around the human. I have used 
CNN2 coding for video recognition, analysis and classification [5]. I have 
selected Convolutional Neural Network algorithm, as in this algorithm input 
image3 is taken, then here different objects4 are assigned by importance5 , 
after that it is differentiated from the other objects, so it is bounded by box 
which dimensions are determined due to the sizes of human in the video. 
References: 

                                                            
2   Convolutional Neural Network 
3   in the case of my work, it is video 
4   it is also called regions in the video and image 
5   in my work the most important object is human 
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Handwriting recognition is widely used and being developed by many 
juggernaut companies in the world. There are various applications of 
handwritten recognition in different fields of automation and process control 
ranging from self-driving cars to processing of scanned documents. 

Handwritten character recognition can be implemented with Python, R 
and Matlab. In this research paper, Matlab software and its the neural 
networks are used for creating handwriting recognition project.  

The process of character recognition is going through several stages of 
image processing. First, the dataset of images should be created for further 
training of neural network. The data that is being used to train the network is 
also can be found in online databases. In this project, one of the widely used 
databases, namely the MNIST database of handwritten characters is 
benefited from to train the neural network. However, there is manual way of 
creating the database of examples, which consists of scanning handwritten 
characters, namely letters or digits, and then processing them into digital 
image, so that the final image should be divided by pixels, each containing 
separate letter. 

The next step following the building the neural network and training it is 
the preprocessing of images, in other words passing them through filters to 
make the computer to be able to recognize the handwritten characters. The 
images are preprocessed by using the built-in MATLAB functions for the 
following stages of image conversion: 

 From input image to RGB image 
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 From RGB image to Gray scale image 
 Edge detection and image filling 
 Object Location detection 
In the next stage, I have tested the neural network created before, which 

gave the following output for the sample input as shown in the Figure 1: 
The net generated the following numbers in the output: 
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 

Figure 10: Output of stages of image conversion for the sample input 

As can be seen the net outputted the numbers instead of the last five 
letters, the reason is that it stores their indices rather than their values. 
Therefore, the decoding stage is needed to read the different characters. 

The neural network shown in the Figure 2 was built for handwritten 
character recognition.  
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Figure 11: Neural Network trained for the handwritten character recognition 

However, it should be evaluated in terms of its accuracy, performance 
and other parameters. Therefore, I used built-in Matlab functions “confusion 
(target, output)” and  “perform(net, target, output)” in order to measure my 
network’s performance. Based on formula I calculated the accuracy for this 
network, which is approximately 95%. 
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İnformasiya texnologiyaları (İT) biznesin gəlirliliyinə və rəqabətə davam-
lılığına təsir göstərən ən mühüm amillərdən biridir. İT biznesi zamana uyğun 
inkişaf etdirməyə və təbii seçimə uğurla keçməyə imkan verir.  

İT zəruri biznes xidmətlərinin aparılması və eləcə də, biznesin kəsilməz-
liyi üçün əsas şərtdir. Biznesin əsas məqsədi tələbatın ödənilməsidir. Bu işdə 
biznes təşkilatının əsas məsələsi ən yaxşı həlli təklif etməkdir. Bu istiqamət-
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də inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi İT xidmətlərdən, bu sahədə bütün son 
tendensiyaları bilməkdən və müəssisənin mənfəəti üçün lazım olanları 
seçməkdən ibarətdır. Uğur üçün yalnız məqsədi təyin etmək kifayət deyil, bu 
məqsədə nailolmanın yollarını dərindən və dəqiq dərk etmək, bu məqsədlə 
bu işdə maraqlı olan tətbiq komandası da daxil olmaqla bütün zəruri 
resursları ayırmağı bacarmaq lazımdır. Bu sahədə ən böyük çətinliklər yalnız 
İT xidmətləri və maliyyə məsrəfləri ilə bağlı deyil, insanlarla, onların düşünmə 
qabiliyyəti və nəticəyə sistemli yanaşması ilə sıx əlaqədardır. Yeni sistemlə-
rin tətbiqi üzrə iş üçün ayrı-ayrı insan resurslarının ayrılması məsələsi deyil, 
bütünlükdə personalın öyrədilməsi məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, 
bu da əlavə zaman və maliyyə məsrəfləri tələb edir. 

Bu gün informasiya dünyanın üç vahiddə: materiya, informasiya və ölçü-
də cəmləşən mühüm tərkib hissəsidir. İnformasiya artım tempi çox intensiv-
dir. İT xidmətləri olmadan insan sadəcə informasiya emalı axınında “boğula 
bilər”. Eyni zamanda bu fikri İT –nin mövcudluğu halında İT xidmətlərini 
bilmədikdə insan haqqında da söyləmək olar. İnformasiya texnologiyaları işin 
rahatlığını təmin edən və nəhəng həcmdə informasiyanın emalını asanlaş-
dıran alətdir. Bu və ya digər texnologiyanın tətbiqi müasir dünyanın tələ-
batına və zərurətinə çevrilmişdir. Bunu hər bir müəssisə rəhbəri başa düş-
məlidir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün bir çox müəssisələr qapalı 
kodları olan proqram təminatı ilə işləməyə köklənmişlər. Nəticədə öz proq-
ram təminatının təkmilləşdirilməsi üçün onu yüksək qiymətlərlə bazara 
çıxaran bu və ya digər proqram təminatı mülkiyyətçilərindən güclü asılııq hiss 
olunur. Əslində açıq kodlarla olan proqram təminatından istifadə olunmalı və 
zərurət halında proqram təminatı şirkətin özü tərəfindən təkmilləşdirilməlidir. 
İnformasiya hər zaman təşkilatın hər bir üzvü üçün əlyetər olmalı və müəssi-
sənin inkişafına xidmət etməlidir. 

Qiymətlərlə idarə olunan iqtisadiyyatda İT xidməti uçot və məsrəflərin 
azalması mümkün olan hər bir sahədə artan təzyiqə məruz qalır. Köhnədən 
məlum olan “Az məsrəflə çox şey et” aksiomu bu gün  İT əməliyyatlarına və 
onların dəstəklənməsinə hər zaman olduğundan daha çox təsir edir. Minlərlə 
İT menecerlər öz personallarını həm daxili, həm də xarici hücumlardan qo-
rumaq məcburiyyəti kimi bir vəziyyətlə qarşılaşırlar. 

İT xidməti öz biznes-funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin etmək 
üçün informasiya texnologiyaları resurslarının istifadəçilərə təqdimolunma 
prosesidir. Daxil olma və cavab vermə müddəti İT xidmətin əsas xarakteris-
tikalarıdır. Əsas İT xidmətləri bunlardır: 
 İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması üçün nəzərdə tutulmuş autentifika-

siya xidməti istifadəçinin İT-resurslara daxil olmasını təmin edir. 
 Adların (DNS, WNS) icazəsi xidməti host ünvanların və tərsinə çevril-

məsini təmin edir.  
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 IP-ünvanların təyini xidməti hər bir hosta özünün unikal IP-ünvanını verir. 
 Uzaqlaşdırılmış istifadəçilərin daxil olma xidməti istifadəçilərin IT xidmət-

lərindən istifadəsi üçün şəbəkəyə qoşulma imkanını təmin edir.  
 Elektron poçt xidməti həm lokal, həm də uzaqlaşdırılmış istifadəçilərlə 

elektron məlumatların mübadiləsinə imkan verir. 
 Çap xidməti şəbəkə printerləri və plotterləri vasitəsilə sənədlərin çapa 

verilməsini təmin edir. 
 İnternetə daxil olma xidməti istifadəçilərə qlobal şəbəkənin imkanların-

dan yararlanmağa imkan verir. 
 Fayl xidməti istifadəçinin verilənlərinin (sənədlərinin) ümumi saxlanması 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 Cəld məlumatlar xidməti istifadəçilərə kiçik məlumatlarla mübadilə etmə 

imkanını təqdim edir. 
Rəqabətə davam gətirmək, inkişaf etmək və lider mövqeyə yüksəlmək 

kimi müəssisə qarşısında duran mürəkkəb məsələnin həlli İT xidmətləri bil-
mədən mümkün deyildir. Bu və ya digər informasiya sisteminin tətbiqi haq-
qında qərar rəhbərliyin iradəsi daxilində baş verir. Burada qərarın qəbul edil-
məsinin səmərəliliyi bilavasitə idarəetmə məsələlərinin konkret texniki mə-
sələyə çevrilmə bacarığından asılıdır.  

Müasir biznesdə İT xidmətlərin rolunun qiymətləndirilməsi çox mürəkkəb 
məsələdir. Əgər informasiya biznesin qanıdırsa, İT - infrastruktur isə onun 
qan-damar sistemidir, müəssisənin həyat qabiliyyəti bilavasitə onun sağ-
lamlığından asılıdır. Biznes-proseslərin optimal İT - strukturda təşkili istənilən 
təşkilatın rəqabətdə üstünlüyünü təmin edir. İT - həllər biznesi daha dinamik 
edir və bazarın tələbatlarını cəld cavablandırmağa imkan verir. Statistik mə-
lumatlara görə, mürəkkəb biznes-məsələlərinin həlli, məsrəf və resursların 
optimallaşdırılması və işçilərin məhsuldarlığının yüksəldilməsi müasir İT – 
dən istifadə edən şirkətlərin sayının artmasını stimullaşdırır.  

Ədəbiyyat: 

1. Biznesin təşkili və idarə edilməsi/Dərslik. Bakı: «İqtisadi Universiteti» Nəşriyyatı, 2011.- 
464 səh. 

2. Павел Медников «Обслуживание IT – инфраструктуры: бизнес с нуля» 
     http://shop.mednikov.ru 
3. Соловьев М.Н. Экономическая роль ИТ-сервисов в информационной экономике // 

Креативная экономика. — 2010. — № 6 (42). — с. 109-115. — 
URL: http://bgscience.ru/lib/4240/ 

  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

283 

BÖYÜK HƏCMLİ VERİLƏNLƏRİN ANALİZİ PROBLEMLƏRİ 

Çiçək Əlizadə 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

cicekalizade1@gmail.com 

Elmi rəhbər: Təranə Əliyeva 

İnternet bütün dünyada köklü dəyişiklikliyi – sənaye cəmiyyətindən 
informasiya cəmiyyətinə (İC) keçidi təmin etmişdir. Bu gün İC-nin əlamətləri 
hər sahədə hiss edilməkdədir. Hər kəs mobil telefon istifadəçisidir, hər kəsin 
evində kompüter var, hər müəssisədə böyük informasiya sistemləri və s. 
mövcuddur. Kompüterlər insan fəaliyyətinin bütün sferalarına nüfuz etdikcə, 
insanların İnternetə çıxış imkanları genişləndikcə, bu şəbəkə vasitəsilə 
göstərilən xidmətlərin sayı artdıqca, bulud hesablamaları, sensor texnologi-
yaları, saysız-hesabsız media qurğuları, ümumiyyətlə, rəqəmsal texnologiya-
ların səhiyyə, astronomiya, bioinformatika, nəqliyyat, dövlət idarəçiliyi və s. 
kimi sahələrdə geniş tətbiqi verilənlər axınının artmasına gətirib çıxarmış, 
dünya sanki informasiya ilə doldurulmuşdur. 2000-ci illərdən “big data” 
fenomeni meydana çıxmışdır.“Big data” ingilis dilindən Azərbaycan dilinə 
tərcümədə “böyük verilənlər” (BV) kimi başa düşülür. Bu yeni termin həcm 
və mürəkkəblik baxımından mövcud idarəetmə metodları və intellektual ana-
liz vasitələri ilə emal oluna bilməyən verilənləri təyin etmək üçün istifadə 
edilir. 

Son dövrədək verilənlərin emalı (data processing) haqqında danışdıqda, 
nisbətən kiçik həcmli verilənlər üzərində alqoritmik, məntiqi və ya statistik 
əməliyyatların ayrılmaz birliyi nəzərdə tutulurdu. Lakin kompüter texnologiya-
larının real dünyaya yaxınlaşması verilənlərin real dünyada informasiyaya 
çevrilməsi tələbatını artırır. Emal olunan verilənlər çoxalır, emal sürətinə 
tələbat artır, real-vaxt rejimində müxtəlif formatlı çox böyük həcmli verilənlər 
massivini emal edə bilən informasiya texnologiyaları (İT) həllərinin yaradıl-
ması zərurəti yaranır.  

Emal olunmamış verilənlərin həcminin artması onların real vaxtda ana-
lizinin zəruriliyi ilə birlikdə Big Data Analytics məsələsini effektiv həll etməyə 
imkan verən alətlərin yaradılması və tətbiqini zəruri edir. Bunun nəticəsidir ki, 
son zamanlar böyük həcmdə informasiya massivlərinin toplanması, eyni 
zamanda onların çox böyük sürətlə artması, həm akademik mühitdə, həm də 
İT sənayesində daha çox diqqət cəlb etməyə başlamışdır. Miniwatts 
Marketing Group analitik şirkətinin apardığı statistik hesabata əsasən, 2015-
ci ilin birinci rübündə 3 milyarddan çox insan, yəni planetin əhalisinin 42,4%-
i İnternetə qoşulmuş və mobil rabitə abunəçilərinin sayı 7,1 milyarda çatmış-
dır. 2020-ci ildə İnternetə qoşulan qurğuların sayının 50 milyard olacağı 
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gözlənilir. 2012-ci ildə dünyada rəqəmsal informasiyanın həcmi 2,7 zetabayt 
olmuşdur.  

Tez-tez dəyişən verilənlərlə iş üçün sistemlər bütün məlumatı yalnız 
operativ yaddaşda saxlayır və ümumiyyətlə giriş/çıxış üçün istifadə etmir. 
Belə yanaşma  keşləşmə mexanizmlərinin reallaşması zamanı geniş yayıl-
mışdır, lakin prinsipcə əsas deponun yaranması zamanı uyğun olmur, beləki 
hər hansı bir qidalanma qəzası  verilənlərin itirilməsinə gətirib çıxarır. Nə-
hayət, nadir hallarda dəyişən verilənlər sistemi bazanın korreksiyasını, kifa-
yət qədər yüksək sürətli axtarı və məlumatın diskdə saxlanılmasını  təmin 
edərək, aralıqlı bənd kimi tətbiq olunur.  

BV ilə analitik iş zəruriliyi İT-sənayesini tamam dəyişəcək yeni proqram  
və aparat platformalarının yaranmasını stimullaşdırır. Artıq bu gün böyük 
həcmli  verilənlərin analizi üçün ən qabaqcıl metodlar təmin edilir: süni ney-
ron şəbəkələri – bioloji neyron şəbəkələrinin təşkili və funksiyası prinsipi  üzrə  
qurulmuş  modellər,  prediktiv analitika, statistika, Natural Language 
Processing metodları və s. Həmçinin,  ekspertləri cəlbedən metodlar və ya  
kraudsorsinq, A/B testləşmə, sentiment analiz  və s. vasitələrdən istifadə edi-
lir. Nəticələrin vizuallaşdırılması  üçün  məlum  metodlar, məsələn, bulud teq-
ləri  və ən yeni Clustergram, History Flow və Spatial Information  Flow  isti-
fadə  edilir.  BV  texnologiyası tərəfindən  Google  File  System,  Cassandra,  
HBase,  Lustre  və  ZFS  paylanmış  fayl  sistemləri, MapReduce  və  Hadoop  
proqram konstruksiyaları və digər qərarlar dəstəklənir. Ekspertlərin qiymətlə-
rinə  görə,  BV-nin  təsiri  altında  ən  çox  transformasiyaya istehsalat,  
səhiyyə,  ticarət, inzibati idarəetmə sahələri uğrayacaqdır.  

Beləliklə, dünyada gedən proseslərə və aparıcı ölkələrin təcrübəsinə 
nəzər saldıqda aydın olur ki, müxtəlif mənbələrdən avtomatik və fasiləsiz 
olaraq generasiya olunan verilənlərin realvaxt ərzində analitik emalı və 
analizində fərqli modellər, konseptual yanaşmalar təklif olunur. Bu mühüm  
faktı  nəzərə  alaraq,  beynəlxalq  təcrübədə  BV-nin  analitikası  istiqamətində  
aparılan tədqiqatların  araşdırılması  olduqca  zəruridir.  Aydındır  ki,  çox  
böyük həcmdə rəqəmsal verilənlərin toplanması cəmiyyətin bütün sferaları-
nın qarşılaşdığı problem olduğu üçün, onunla bağlı  elmi-tədqiqat  işləri  də  
bir  çox  elm  sahəsi  üçün  aktualdır.  Çünki  bu  xam, strukturlaşdırılmamış  
verilənlər  cəmiyyətin  bütün  sahələrini  kökündən  dəyişə  biləcək  təsirə 
malik bilik mənbəyidir. Bu baxımdan, Big Data texnologiyasının bütün 
aspektlərinin elmi-nəzəri əsaslarının işlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Worldwide Big Data Technology and Services 2013-2017 Forecast, http://www.idc.com  
2. Madden S. From Databases to Big Data // IEEE Internet Computing, 2012,  no.3, s.4–6.  
3. https://www.fujitsu.com/rs/Images/WhiteBookofBigData.pdf 
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ŞƏBƏKƏ MÜHİTİNDƏ TRANSAKSİYA XƏRCLƏRİ 

Namiq Ağayev 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

r.balayev@gmail.com 

Rəhbər: Rəsul Balayev 

Rəqəmsallaşma ictimai həyatın bütün sahələrində özünü kifayət qədər 
əyani surətdə göstərir. İqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyində şəbəkə mühitinin 
təsiri artır. Şəbəkə mühitin səciyyələndirilməsinin bir çox aspektlərində, o 
cümlədən transaksiya xərclərinin dinamika təhlilinin həmin mühitin qiymət-
ləndirilməsində yeri və rolunun araşdırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Rəqəm-
sal mühitdə rəqabət mübarizəsinin özünəməxsus cəhətlərinin iqtisadi agent-
lərin fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsiri tədqiq edilməlidir. 

İnformasiya cəmiyyətinin və rəqəmsal mühitin tələbi informasiyanın 
açıqlığı və əlyetənliyidir. Bu baxımdan, verilənlərin açıq olması onların fay-
dalılığının şərti və nəticəsi kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, reallıq prinsiplərdən 
daha zəngindir və müxtəlifliyin zəruriliyi mühitində informasiya təhlükəsizliyi, 
müəllif hüquqlarının qorunması və bu kimi bir sıra digər tələblər məhdudiyyət 
şərtləri olaraq qalır. Rəqəmsal iqtisadi mühitdə xüsusi informasiya modellə-
rinin inkişaf perspektivləri barədə nikbin olmaq reallığa etinasızlıq olardı. 
Unutmaq olmaz ki, məxsusi informasiya modelinə malik hər hansı iqtisadi 
agent tərəfdaşlarının fəaliyyət mühitində üstünlük təşkil edən informasiya 
modelinə uyğunlaşmaq məcburiyyətindədir. Odur ki, hər halda verilənlərin 
açıqlığı onların faydalılığına dəlalət edir. Haqqında danışılan faydanın əldə 
edilməsi fəaliyyət inteqrasiyasını təşviq edən rəqəmsal mühitdə fəaliyyət 
standartlarının açıqlığının təmin edilməsini nəzərdə tutur. Unutmaq olmaz ki, 
rəqəmsal iqtisadiyyatın təşəkkülünün hazırkı dövründə həyata keçirilən 
tənzimləmə tədbirləri, işlənib hazırlanan və qəbul edilən standartlar onun 
inkişaf perspektivlərində həlledici rol oynayacaqdır.   

Şəbəkə mühitdinə fəaliyyət məkanının iş yerini əvəzləməsi, ofis 
anlayışının virtuallaşması üçün artıq bütün zəruri şərtlər mövcuddur və 
müvafiq potensial göz qabağında inkişaf edir. İş yoldaşları arasında 
əlaqələrin məkandan asılılığı azalır. Təcrübədən göründüyü kimi, 
azalmaya mane olan əsas amillərdən biri ənənəvi müəssisə modelidir. 
Həmin modelin dəyişməsi isə zaman məsələsidir.  

Rəqəmsal mühitin əsas indikatorlarından biri transaksiya xərcləridir. Mü-
badilə prosesində mülkiyyət hüququnun bir tərəfdən digərinə verilməsi ilə 
bağlı olan xərclər kimi transaksiya xərcləri tərəf-müqabillərlə qarşılıqlı mü-
nasibətlərin səmərəliliyinə mane olan amillərin aradan qaldırılmasına sərf 
olunur. Bu xərclər natamam informasiya mühitində meydana gəlir. İlkin 
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yanaşmada, transaksiya xərcləri bazarın fəaliyyəti üçün zəruri olan xərclər 
kimi qəbul edilmişdir.  

Şəbəkə transaksiya xərclərinin ölçülməsi imkanlarını reallaşdırmaq ba-
xımından nəzərəçarpacaq potensial imkanlara malikdir. Məhz informasiya 
cəmiyyətinin və rəqəmsal mühitin üstünlüklərinin gerçəkləşdirilməsi həmin 
imkanların reallaşdırılması üçün əlverişli şərait yarada bilər. Bu halda,  
informasiya axtarışına transaksiya xərcləri, müəyyən qeyd-şərtlərlə, infоr-
mаsiyа rеsurslarının dəyərinə bərаbər götürürlə bilər.  

Rəqəmsal iqtisadi mühit informasiya bazarında rəqabətin məkan 
aspektini aktuallaşdırır. Məqsəd informasiya bərabərsizliyi amilindən istifadə 
edərək infor-masiya rentasını əldə etməkdir. Rəqəmsal iqtisadi mühitdə 
iqtisadi agentin informasiya məkanında əldə etdiyi üstünlük, ona vaxt məs-
rəflərini azaltmaqla mənfəəti artırmağa imkan verir. İnformasiya bazarında 
pay əldə etmək üçün aparılan rəqabət mübarizəsi məkan xarakterlidir və 
informasiya məkanı anlayışına münasibəti dəqiqləşdirməyi tələb edir. Belə 
bir fikirlə razılaşmamaq çətindir ki, rəqəmsal mühitdə rəqabət mübarizəsi 
sərhədləri nəzərə almayan xüsusi informasiya məkanı yaratmaq uğrunda 
aparılır. İnformasiya məkanı uğrunda rəqabət kateqoriyası məkan nəzəriy-
yəsi çərçivəsində informasiya bazarında pay uğrunda mübarizə kimi nəzər-
dən keçirilməlidir. Beləliklə, informasiya bazarında məkan rəqabəti - sərhəd-
ləri nəzərə almayan xüsusi informasiya məkanı yaratmaq uğrunda aparılan 
mübarizədir.  

Transaksiya xərcləri terminini elmi dövriyyəyə gətirənlərdən biri kimi Ro-
nald Kouz onu aşağıdakı növlərə bölür: informasiya axtarışı (onun əldə edil-
məsi) xərcləri, danışıqların aparılması və razılaşmaların (müqavilələrin bağ-
lanması) əldə edilməsi xərcləri, gözləmə və qiymətləndirmə xərcləri, mülkiy-
yət hüququnun qorunması  xərcləri, opportunist davranışla (fəaliyyətlə) bağlı 
xərclər. 

Şəbəkə mühitinin nüvəsində texnologiyalar dursa da, texnoloji və riyazi 
aspektlərin bir-birini tamamlamasının kəsilməz prosesi diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Rəqəmsal mühitdə məxsusi informasiya modelləri az perspektivli-
dir və burada ve-rilənlərin açıqlığı onların faydalılığına dəlalət edir. Rəqəm-
sallaşma mühitində transaksiya xərcləri müxtəlif bazarlarda fəaliyyətin səmə-
rəliliyinin indikatoru kimi  çıxış edə bilər. Rəqəmsal mühitdə bütün iqtisadi 
subyektlər bir-birinə rəqibdir. Bu mühitdə rəqabət sərhədləri nəzərə almayan 
xüsusi informasiya məkanı yaratmaq uğrunda aparılır. Rəqəmsal mühitdə 
istənilən informasiyaya iqtisadi aspektdən yanaşmaq zərurəti yaranır. 
İnformasiyaya sahib olmaqla rəqəmsal bazarda inhsarçılığın qarşısını almaq 
üçün təklif edilən blokçeyn və digər texnologiyaların hazırkı vəziyyətdə bəyan 
edilmiş missiyasını yerinə yetirməsində ciddi problemlər mövcuddur. 
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Desinger PRO250 (PICASO 3D) printeri əriyə bilən termoplastik lif əsa-
sında təbəqə çəkmə metodu ilə obyektlərin üç ölçülü prototiblərinin yaradıl-
ması üçündür. Əriyə bilən plastik lif cihazın çap başlığı vasitəsi ilə platfor-
manın səthinə ötürülür, səthdə başlığın hərəkətinə müvafiq təbəqə çəkmə 
yolu ilə obyektin modeli qurulur. 

Cihazın əsas xüsusiyyətlərindən biri JetSwitch texnologiyasından istifa-
də olunması yolu ilə eyni zamanda iki müxtəlif plastik lifdən istifadə oluna 
bilinməsidir. JetSwitch texnologiyasıda bir materialdan digərinə keçid ani baş 
verir və keçid zamanı ikinci material üçün işçi temperatur rejiminin qərarlaş-
masına vaxt tələb olunmur. 

Çap prosesindən öncə, çihazın platformasında şüşə lövhə üzərində 
modelin dayanıqlı qalmasını təmin etmək məqsədi ilə şüşə lövhəni çıxarılır 
və səthə lak təbəqəsi çəkilir. Bu məqsədlə cihazın komplektində aerozol for-
mada lak istifadə olunur. Çihazı şəbəkəyə qoşub, jostikin düyməsini sıxaraq 
menyunu aktivləşdirilir və jostiki fırlatmaqla “Servis” menyusunda “Nastroyka 
stol” seçilib və jostik sıxılır. Bundan sonra cihaz avtomatik kolibirlənməyə 
hazır olacaq və platforma qızmağa başlayacaq. Platforma qızdıqdan sonra 
çap başlığı mövqeni tutur və avtomatik olaraq platformadan başlığa qədər 
məsafə ölçülür. Bu zaman orta fiksatoru saat əqrəbinin əksinə bir neçə dövr 
fırladırıq, platformanın arxa hissəsi bir qədər qalxır. Bundan sonra jostiki 
sıxıb cihaz daha bir ölçmə yerinə yetirir və displeydə “Затяните средний 
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фиксатор, ослабите левый фиксатор и нажмите на кнопку” təsvir olunur. 
Orta fiksatoru sıxıb və sol tərəfdəki sıxacı boşaldırıq. Bundan sonra joystiki 
sıxırıq, cihaz iki mövqeni tutur və və avtomatik olaraq platformadan başlığa 
qədər məsafə ölçülür. sonra displeyində “Затяните левый фиксатор и 
нажмите кнопку” təsvir olunur. Sol sıxaçı sıxıb və sağ sıxacı boşaldırıq. 
Daha sonra jostik sıxılır başlıq üç mövqeyə keçir və daha bir ölçmə yerinə 
yetirilir. Cihaz daha bir ölçmə yerinə yetirdikdən sonra ekranda “Затяните 
правый фиксатор и нажмите кнопку” təsvir olunur. Sağ sıxaçı sıxdıqdan  
sonra jostiki sıxırıq. Bundan sonra cihazın platforması çap üçün hazırdır. 
Keyfiyyətli model almaq üçün sopollar biri birinə nəzər kolibirlənməlidirlər. 
Kolibirləmədə xüsusi şablondan və eyni tip, müxtəlif rəngli iki plastikdən 
istifadə olunur (ABC+ABC yaxud PLA+PLA). 

Desinger PRO250 qızma rejiminə keçir. Çap prosesi başlayır. Displeydə 
stolun, soplonun temperaturu və %-lə çap haqqında informasiya təsvir olu-
nur. Bu zaman model cihaza ötürülür. 

Poliqon 2.0-proqram təminatı Desinger PRO250 cihazının idarə olun-
masını və bu cihaz vasitəsi ilə rəqəmsal 3D modelin çap olunmasını təmin 
edən proqram vasitəsidir. Proqramda *.amf, *.3ds, *.obj, *.plg, *.stl, *.gcode 
fayl genişlənmələrindən istifadə təmin edilir. Məsləhət görülür ki, proqram 
səlt diskin əməliyyat sistemi olmayan hissəsindən yüklənilsin. Kompüterin 
səlt diski hissələrə bölünməmişdirsə, proqramı administratorun adından 
yükləmək olar. Proqramın yüklənməsi üçün sitem tələbləri: Prosessor - İntel 
core Celeron i3; Operativ yaddaş - 8GB of RAM; Əməliyyat sistemi - 
Microsoft Windows XP və daha yüksək; Vdeokart - OpenGL təmin edən və 
daha yüksək parametrli olmalıdır. 

Proqramın istifadəçi interfeysi Windows əməliyyat sisteminin pəncərə-
sinə uyğun tərtib olunub və 5 hissədən ibarətdir. 1-menyu paneli: 2-xidmət 
paneli; 3-alətlər paneli; 4-model paneli; 5-tapşırıq paneli. 

Proqramın ilkin buraxılmasından öncə USB kabel vasitəsi ilə Desinger 
PRO 250 cihazını kompüterə qoşub və menydan «Конфигурация - «Нас-
тройки принтера» seçilir. «Принтер» sahəsində cihazın adını, «Порт» sa-
həsində portun ünvanını seçib, yadda saxla düyməsi sıxılır. Xidmət pane-
lindən «Подсоединить принтер» düyməsini sıxaraq bu düymə qara rəngdən 
yaşıl rəngə keçəcək. 

Menyu paneli (1) üç əlavədən ibarətdir: «Файл», «Конфигурация», 
«Справка». 

Fayl menyusunun əmrləri: Загрузить G-код (F2) - hazır olan 3D modelin 
yüklənməsi (*.amf, *.3ds,*.obj, *.stl.); Загрузка последних открытых фай-
лов - Sonuncu açılan faylın yüklənməsi; Выход - çıxış;  

Konfiqurasiya menyusunun əmrləri: 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

289 

Настройка принтера (Ctrl+P) - Proqram təminatını virtual port vasitəsi 
ilə cihazla əlaqələndirir; Конфигурация 3D (Alt+3) - poliqon 2.0 üçün vizual 
tərtibatı dəyişdirir; Настройки звука - audio tərtibat aparır; Режим обучения 
- iş ardıcıllığını izləmək üçündür; Spravka - yenilənmələrin yoxlanılması 
üçündür. 

Alətlər panelinin (3) elementləri vasitəsi ilə model ponelində (4) təsvir 
olunan obyekin görüşbucağının dəyişdirilməsi, fırladılması, sürüşdürülməsi, 
miqyasının dəyişdirilməsi yerinə yetirilir. 

Tapşırıq paneli (5) üç əlavədənibarətdir: «Размещение объектов», 
«Задание», Контроль печати». «Размещение объектов» əlavəsinin 
pəncərəsində seçilmiş *.stl faylı yerləşdirilir, “Сохранить как …” - vasitəsiilə 
*.amf, *.obj, *.stlgenişlənmə faylları saxlanılır, “Подготовить задание” - 
vasitəsiilə çap üçüntapşırıqformalaşdırılır, soplo-1 və soplo-2 rejimləri 
seçilmiş 3D modelin çapsürətivə keyfiyyəti üzrə parametrləri təyin olunur. 

Ədəbiyyat: 
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This thesis attempts to find the optimal way to calculate accident rates 
among workers based on a survey they took and using artificial intelligence 
techniques. The survey has been carried out anonymously and contained 
specially designed flow of questions which represented the most influential 
factors in the rate of accidents. After gathering all the information from 
questionnaires, the input data was ready for building a computational model 
which illustrates this non-linear problem best. Some part of the input will be 
used for training the network and the rest for validation, testing. Results from 
the first model will be compared with another set of results which has been 
obtained from another model built with completely different artificial 
intelligence technique. Next task will be to define which method is more 
efficient for estimating accident rates based on the error of each case. 
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Speaking about the artificial intelligence techniques that will be portrayed 
in this thesis, there has already been a research about this topic[I] using 
Fuzzy c-Means Clustering Algorithm and main purpose is to do the same 
estimation with another technique and get different results to find out which 
method is more considerable for this type of applications. I choose Deep 
Neural Network with Back-Propagation training method so that I can 
compare the efficiency of each model at the end.  

Looking at the problem itself, it is given 23 different columns with custom 
nomenclature (Table 1). The first one is used as output and the rest is input. 
All the data used by the model is taken from the questionnaire mentioned 
before. In the design of questionnaire, we have selected some certain 
features of human nature that, we believe, have a great potential on the 
accident causation in the local market. The first page of the questionnaire 
concentrated on the personal information of the workers: i.e. 'height', 'weight', 
'optical status', 'hearing ability', 'general health’, 'education' and 'adherence 
to safety rules ‘. In this part we used some linguistic evaluations like 'high'. 
'low', 'fair', 'good', 'medium' etc., and in some others, we have used numerical 
evaluations like in height, weight, as well as education. Since the objective 
here is to create a fuzzy model, high accuracy is not important, and we 
considered that the respondents from the same field made the same 
judgments. The second page was designed to concentrate on the work 
information: 'overtime work', 'experience', 'work nature', 'work type', 
'hazardous level ', 'needs for safety-gears', 'work location' and 'level of 
boredom'. We also concentrated on the managerial factors: 'salary received 
on time', ' level of training’ importance' and level of importance placed on 
safety', with only linguistic evaluations. The third page was a mix of both 
external factors: 'noise', ' live with family' and 'communication 'language', and 
accident history focusing on the number of accidents the laborer has faced 
during his work in the local construction market, which was the most 
important data that we needed to develop our model. The severity of 
accidents has not been considered since it is not considered a factor 
influencing the accident rate. The cases obtained for this study were 
collected from three different construction companies selected to represent 
the local market.   

For implementation, I did use a python framework named Keras which 
makes the use of neural network easier. So, after running the code, it 
generates the results for Deep Neural Networks and the table shown below 
(table 2) shows the comparison and error margins of the methods from the 
expected value and each other. As it is clearly seen from the table, Neural 
Network works better when the expected accident rate is lower, while Fuzzy 
Clustering Algorithm works best when the value is relatively higher.  
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 Case#1 Case#2 Case#3 Case#4 Case#5 Case#6 Case#7 Case#8 
Accident 
rates/Year 
experience 

2.6 3.2 2.5 2.3 3.1 0 1.1 0.125 

Predicted 
rates by Fuzzy 
Clustering 
Algorithm 

2.1 2.8 1.9 1.3 2.9 0.2 1.4 0.17 

Error of Fuzzy 
Clustering 
Algorithm 

0.5 0.4 0.6 1 0.2 -0.2 -0.3 -0.045 

Predicted 
rates by Deep 
Neural 
Network 

1.8196 2.4112 1.6963 2.0422 2.3515 1.077 1.2871 0.6774 

Error of Deep 
Neural 
Network 

0.78 0.79 0.80 0.26 0.75 -1.08 -0.19 -0.55 

Comparison of 
two methods 

-0.28 -0.39 -0.20 0.74 -0.55 0.88 -0.11 0.51 

Table 2. Comparison table of two methods. 

To conclude, this type of accident estimation models is very useful and 
has lots of application areas such as insurance, safety regulations and 
standards etc. This thesis illustrated that how it can be achieved to get 
realistic results based on a data collected from many people and analyze it 
to have better understanding on the problem. For the future of the project 
further research can be done by using different artificial intelligence 
techniques to find better ways to interpret the data.  
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За последние годы, эта тема, стала одной из наиболее популярных 
в IT-сфере.Облачные вычисления (cloudcomputing) - это технология 
распределённой обработки данных в которой компьютерные ресурсы и 
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мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. Если 
объяснить доступным языком, то – это Ваша, в некотором смысле рабо-
чая площадка в интернете, а точнее на удаленном сервере. Большин-
ство людей скептически относятся к хранению данных на облаке.Чтобы 
переубедить себя в этом, стоит подумать о нем как о надежном храни-
лище депозитов для своих данных, используя следующие шесть ключе-
вых моментов: 

Безопасность. Стоит представить на мгновение, что у вас есть 
очень дорогие украшения, которые вы хотите защитить. Вы можете 
держать их дома, установить современную систему безопасности и 
нанять услуги ночного сторожа. Но, несмотря на все ваши меры 
предосторожности, у вас все еще могут быть бреши в безопасности 
(просто подумайте обо всех людях, которые входят и выходят из вашего 
дома, и сколько там входов и выходов). Кроме того, вы можете взять 
свои украшения в банк и положить их в сейф. Банк, будучи учрежде-
нием, а не местом жительства, может обеспечить гораздо большую 
безопасность. Используя облако для хранения своих данных, они 
больше не хранятся у вас на сервере или на жестком диске. Но именно 
это обеспечивает лучшую безопасность. Пропадает риск утери данных 
в результате пожара или из-за неисправности оборудования. Хорошие 
поставщики облачных решений используют самые современные и 
сложные системы защиты данных. 

Стоимость.Поставить камеры слежения или нанять кого-нибудь 
для наблюдения за вашей собственностью 24/7, может стоить больших 
денег. Не многие могут себе это позволить.Облачное хранилище даёт 
возможность отказаться от инвестиций в автономные серверы и 
избежать покупки программного обеспечения напрямую. Нет необходи-
мости арендовать, сдавать в аренду или владеть физическим объек-
том, при работе с огромным объемом данных. Общие затраты на ИТ 
резко снижаются при переносе данных в облако. 

Избирательность. В сейфе можно хранить много вещей: свиде-
тельства о рождении, семейные документы, контракты, акции, облига-
ции, документы, предметы коллекционирования, драгоценные металлы 
и драгоценности. Но вы не можете хранить там призовое пианино или 
винтажную машину.Точно так же стоит быть избирательным в отноше-
нии того, что переносить в облако. Некоторые приложения могут быть 
виртуализированы,  другие не стоят затрат. Устаревшие системы (такие 
как компьютер с Windows XP или старая версия сервера UNIX) не явля-
ются хорошими кандидатами для виртуализации. Требуется избира-
тельность в выборе того, что перемещать в облако. 

Доступность. Предположим, вы храните свои важные документы 
дома в сейфе. Вы отправляетесь в командировку, уже в пути пони-
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маете, что вам нужен документ из сейфа. Вы не можете позвонить другу 
- он не может войти в ваш дом или в сейф. Результат? Разо-чарование. 
Но если ваши ценности хранятся в сейфе, к которому есть несколько 
ключей, любой, у кого есть ключ, может пойти в банк и забрать доку-
мент.Облако обеспечивает такую же доступность. Люди во всем мире 
могут получить доступ к облаку, что приводит к глобализации рабочей 
силы и новому уровню сотрудничества, поскольку данные и документы 
могут быть доступны, просмотрены, предоставлены для совместного 
использования и изменены кем-либо с облачным «ключом». Компании 
больше не зависят от отдельных лиц.  

Мониторинг. Каждому доводилось терять важный документ дома, 
потому что кто-то копался в материалах и не вернул его в нужное место. 
В доме не ведется учет того, кто и когда что-то брал. Нет способа 
отследить, что входит и что выходит. Но в банке существует строгая 
система определения того, кто получил доступ к сейфу для хранения 
депозитов, когда он был доступен и т. д.Облако предлагает те же 
возможности мониторинга. Вы можете проверить, кто вошел в систему, 
когда вышел из системы, и к каким данным или документам обраща-
лись, находясь в системе. 

Масштабируемость. Предположим, у вас дома есть сейф. Со вре-
менем количество вещей начинает превышать вместительность сейфа. 
Если имеется достаточно денег вы можете заменить текущий сейф. Но 
если у вас есть сейф в банке, вы просто подойдете к одному из сот-
рудников, чтобы сообщить им, что вам нужно обновление. Такая мас-
штабируемость также является ключевым преимуществом облака. 
Поскольку ваши потребности в хранилище данных или пропускной спо-
собности колеблются, система хранения вашего облачного провайдера 
может динамически выделять и отключать ресурсы в соответствии с 
вашими текущими потребностями. Вам никогда не придется покупать 
то, что вам не нужно, или обходиться без ресурсов, которые вам дейс-
твительно нужны. 

В наше время подобного рода хранилища получили большое рас-
пространение, и на сегодняшний день их количество превысило нес-
колько сотен. Благодаря облачным хранилищам данных потребность в 
выше описанных носителях сама собой отпадает! Загрузив на сервера 
необходимую информацию, вы всегда сможете иметь к ней доступ с ПК 
или с любого другого устройства (планшет, смартфон, телефон), име-
ющего выход в интернет. 

Облачное хранилище данных — это своего рода виртуальный носи-
тель информации, который хранит и обрабатывает данные на много-
численных серверах, разбросанных во всемирной паутине. 
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AVİASİYADA OBYEKTLƏRİN TANINMASI ÜÇÜN OPENCV  
TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ 

Əlizadə Şəbnəm 
Milli Aviasiya Akademiyası 

sebnem.elizade@hotmail.com 

Rəhbər: Nazim Məmmədov  

Annotasiya:  İşdə, aviasiya avadanlıqlarının əldə etdiyi digital şəkillərdə 
və videolarda müxtəlif obyektlərin tanınması məsələsinə baxılıb. İşin əsas 
mahiyyət digital şəkillərin və videoların müxtəlif spektrlı OpenCV filtrlərindən 
keçirilməsi və 80-90% dəqiqliklə obyektlərin tanınması prosesidir. OpenCV-
nin düzgün işləməsi üçün biz NumPy-i modulundan, sadə və mükəmməl 
proqramlaşdırma kompleksi olan Python proqramlaşdırma dilindən istifadə 
edə bilərik. Biz açıq qaynaqlı kodla bu məsələnin həlli üçün müəyyən proq-
ram kompleksi qura bilərik. 

Açar sözlər:  OpenCV ( Open Source Computer Vision), digital şəkil və 
video, NumPy, Python, obyekt tanınma proqram kompleksi. 

Məsələnin qoyuluşu: OpenCV ( Open Source Computer Vision), 1999-
cu ildə Intel'də Gary Bradsk tərəfindən yaradılmışdır. İlk sərbəst versiyası 
2000-ci ildə təqdim olunmuşdur. Optimizə edilmiş C / C++ ilə yazılmış olsa 
da, C ++ ilə birlikdə Python və Java üçün interfeysləri var. OpenCV- Mac OS, 
Linux və Windows kimi bütün aparıcı platformaları dəstəkləyir. 

Əgər bizə ilkin verilənlər video formatda təqdim olunarsa, biz həmin 
videonu saniyədə 30 kadra qədər bölərək şəkillər ardıcıllığı əldə edirik, sonra 
qurduğumuz proqram kompleksində hər bir kadrı filtrdən keçiririk və nəticədə 
bütün obyektlərin görüntüsünü alırıq. 

Belə məsələlərin həlli zamanı bizi maraqlandıran əsas obyektlərin siya-
hısını özümüz əvvəlcədən dəqiqləşdiririk və onları aşağıdakı kimi qruplara 
bölürük: 
1. Uçuş zolağında ola biləcək personalın  tanınması üçün, üz tanıma mo-

dulu (bu sistemin köməyi ilə uçuş zolağında kənar adamların olmasının 
qarşısı alınır)  

2. Uçuş zolağı və limanda hərəkət edən obyektlərin tanınması (bu sistemin 
köməyi ilə liman daxilində olan avtobusların, yük daşıyan maşınların və 
təhlükəsizlik əməkdaşlarının maşınlarının hərəkətə mane olmasının 
qarşısı alınır) 

3. Hava nəqliyyatının limana enişi və ya qalxması zamanı havada kənar 
obyektlərin tanınması (bu sistemin köməyi ilə havada hərəkətə mane ola 
biləcək bütün obyektlərin qarşısı alınır) 
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Məsələnin tətqiqatı: Praktikanın müxtəlif sahələrində obyektin aşkar-
lan-masının bir çox yolu var. Hər bir digər kompüter texnologiyası kimi, 
obyektin aşkarlanmasının geniş yaradıcılığı və istifadəsi kompüter 
proqramçıları və proqram təminatçısının səylərindən irəli gəlir.  

Yuxarıda qeyd olunan obyektlərin bir qisminin təyini prosesini bir digital 
şəkil üzrə test edək. Tutaq ki, bizə hər hansı şəkil verilmişdir və sistemin 
tələbi odur ki, bu şəkildə  olan bütün obyektlər tanınsın, onlar ayrı-ayrılıqda 
həmin şəkil üzərində qeyd edilsin və hər bir obyekt ayrılıqda göstərilsin. 

Həmin şəkil bizim modulumuza yüklənib “Run” olunarsa, aşağıdakı  kimi 
nəticə əldə edərik. 

 
Şəkil 1. Verilmiş şəkildəki obyektlərin tanınması 

Göründüyü kimi, bizim sistem ilkin digital şəkil üzərində müəyyən qeydlər 
aparır. Əgər daha müfəssəl nəticə istəsək, iki tipdə əlavə informasiya ala 
bilərik (Cədvəl 1, Şəkil 2). 

  Cədvəl 1. Obyektlər və onların ölçüləri 

№ Obyekt Ölçülər 

1 bus 98.00949096679688 

2 truck 84.0287029774319446 

3 car 71.98476791381836 

4 person 77.11606621742249 

5 person 69.82483863830566 

6 person 55.8402955532074 

7 person 53.21805477142334 

8 person 69.25139427185059 

                                                                          Şəkil 2. Tanınmış obyektlərin təsvirləri 

Qeyd edək ki, kodun yazılması zamanı OpenCV-nin Python üçün olan 
APİ modulundan istifadə edilə bilər. 
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Nəticə: Yuxarıda qeyd edilən “Obyekt tanınma kompleksi” çox yönüm-
lüdür və insan fəaliyyətinin, xüsusilə də  aviasiyanın  müxtəlif məsələlərinin 
həllində tətbiq oluna bilər. Əgər sistemə daxil edilən ilkin digital şəkil keyfiy-
yətlidirsə, bizim obyekt tanınma prosesinin nəticəsi 90%-ə qədər olur. Deməli 
prosesin daha yaxşı nəticə verməsi üçün bizim ilkin mənbəmizin infor-
masiyası daha dəqiq olmalı və seçmək istədiyimiz obyektlərin sayı optimal 
olmalıdır. 
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With the massive introduction of computers in all spheres of human 
activity, the amount of information stored electronically increased significantly. 
Due to advent of computer networks, even the lack of physical access to a 
computer ceased to be a guarantee of the integrity of information. 

Now, all cyber-attacks can be divided in two classes: active and passive 
attacks. 

Passive attack is the class of attacks where attackers cannot modify flow 
from sender to receiver or add their own message. The aim of such attacks 
is monitoring transmission and gathering information. 

This attacks are difficult to detect because it does not involve any 
alternation in the data or system resources. Thus, the attacked entity does not 
get any clue about the attack. The passive attacks entangle open ports that 
are not protected by firewalls. Attackers continuously look for vulnerabilities in 
system and as soon as they find- the access to network is gained. That is the 
reason why in passive attacks the prevention has more concern than 
detection. The example of passive attack is shown on Figure 1: 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

297 

 
Figure 12. Passive attack on information system 

The two most common use cases of passive attacks are: 
 Traffic analysis: this type involves monitoring communication channels 

to collect data on human and machine identities, their location and type 
of encryption used, if applicable. 

 Release of message content: in this type, the attacker monitors the 
unprotected communication medium and intercept it for confidential 
information. 
Active attack is the type of attack where attackers have an opportunity 

to modify messages and add their own to the flow. Although this type of 
attacks is easier to detect, the prevention is quite difficult because of wide 
range of possible physical, network and software vulnerabilities. Instead of 
prevention it is put more effort on detection and recovery from delays, caused 
by attack. The example of active attack is shown on Figure 2: 

 
Figure 13. Active attack on information system 
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Active attacks are divided in 4 categories: 
 Masquerade: in this type entity pretends to be another entity. In other 

words, attacker poses as an authorized person 
 Modification of messages: here some portion of message or header 

address is altered in order to produce unauthorized effect 
 Replay: this type involves capture of message and its following 

transmission by intruder and its resending to receiver  
 Denial of service(DoS): DoS attack is attack where intruder prevents 

legal user from accessing some services by overloading them or 
disabling network. 
Although it is sometimes difficult to detect attacks on information 

systems, there are several tips to prevent or reduce the risk of attacks.  
Here are some examples of these steps: 
 Use of Firewalls for Internet connection; 
 Regularly change passwords; 
 Use 2-step authentications (if possible); 
 Identify and deal with potential threats before they cause harm; 
 Make sure WI-FI network is hidden and secure; 
 Install software updates for system as they become available; 
 Make copies of important data to protect it; 
 Limit physical access to data and authority to install authority. 

References: 

1. https://techdifferences.com/difference-between-active-and-passive-attacks.html 
2. https://www.venafi.com/blog/what-active-attack-vs-passive-attack-using-encryption 
3. https://capcoverage.com/index.php/10-ways-to-prevent-cyber-attacks/ 
4. https://www.itproportal.com/features/10-essential-steps-for-preventing-cyber-attacks-on-

your-company/ 
 
 

COMPARE ANALYSIS OF DIFFERENT MACHINE                
LEARNING METHODS 

Huseyn Gambarov 
Bakı Ali Neft Məktəbi 

qambarov2812@gmail.com 

Supervisor: Assoc.Professor Allakhverdiyeva Naila 

Today one of rapidly growing areas of Computer Science is Data Science. 
The theme of my thesis is Data Analysis using different Binary Classification 
models, which are used to determine the consistence or absence of target 
field. In this research I will compare 2 types of classification models: 
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 Logistic regression 
 K-Nearest Neighbors 

The main target of these algorithms is to specify either have the patient 
a heart disease problem or not using the given data about him. The dataset 
provides users with different information about patient.  

For begging, i will begin with analyzing of given data set – Heart Disease 
dataset. The dataset consist of 14 columns, 13 of which are using as 
predictors, such as age, sex, chain pain type, resting blood pressure, serum 
cholesterol, maximum heart rate achieved and etc. The last column is our 
target column, where the value of each row is 1 in case, if the patient has a 
heart disease problem and 0 – in other case. The bar chart on the right side 
shows the amount of patients with and without heart disease respectively.  

When the data analysis is 
done, the important step is to 
select right model for training 
and classification. There are a 
lot of different regression and 
classification algorithms, which 
can be used. In my case I am 
going to compare two basic 
data analysis algorithms. The 
first one is Logistic Regression 
model, and the second one is 
K- Nearest Neighbors. 

Let us begin with Logistic 
Regression model. 

This model shows the best performance with data, which has a binary 
nature that means it can be either true or false. The regression model will be 
trained on the train dataset (69% of given dataset) and later will be tested on 
the test dataset.    

At the mathematical foundation of this model stays a regression equation 
which proves, that value of y is always in range (0; 1): = exp( + ∗ +	. . . + ∗ ) /[1 + exp( +													+	 ∗+. . . + ∗ )]                                                                                                                

The result of this function has no restrictions, which are essential in 
cases when the predicting variable stays in range (−∞:	 + ∞). According to 
this the best usage of logistic regression model is to determine presence or 
absence of some value.  

After training and testing the model, prediction accuracy is equal to 93%, 
which is the perfect result on the small dataset, as mine. The only way to get 
a higher accuracy is to find a better train-test divisor and more data.  

Fig. 1 The amount of patients with and  
without heart disease problem 
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Second model is K-Nearest Neighbors Classification model. 
One of the simple and widely used machine learning models is K-

Nearest Neighbors. This model can be implemented for regression as well 
as for classification. The working principle of KNN algorithm is pretty simple. 
Algorithm assigns each object to the one of the predetermined object types. 
On the classification phase user enters a constant k which represent the 
number of neighbors. After that an unlabeled vector is classified by assigning 
the label that is more frequent between k nearest neighbors. Classification is 
happening with the computing the distance between the nearest point and 
the testing point using Euclidean distance equation.  

In my algorithm the value of 
k is equal to 7.  To get this result 
I processed all possible 
quantities of k between 1 and 50 
and visualization of this is shown 
below. From this graph we got 
that the best possible result is 
achieved in the interval - [6; 8]. 
The final result of KNN 
algorithm’s prediction accuracy 
is equal to 72%, which is 20% 
less than the result of Logistic 
Regression algorithm. 

In summary of my work I want to mention, that for datasets, which require 
binary classification, it is better to choose different kinds of Linear Regression 
algorithms because of its mathematical nature and easier way of 
interpretation than, for example, K-Nearest Neighbors algorithm. However, 
KNN is the better choice when the scientist has a model, which requires more 
detailed classification.  
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Fig. 2  Dependence of prediction accuracy 
of KNN from the value of k. 
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В настоящее время для измерения плотности жидких сред на 
потоке используются автоматические измерители плотности (плотно-
меры), основанные на различных принципах измерения [1]. При этом 
наибольшее развитие получили плотномеры, обладающие высокой 
точностью измерения [2], а, следовательно, и стоимостью, в то время 
как плотномеры, относящиеся к категории low cost / low accuracy явля-
ются мало исследованными. Наиболее известным представителем этих 
плотномеров является вибрационно-амплитудный плотномер фирмы 
Dynatrol (США), который более 30 лет успешно выпускается [3,4]. 
Принцип действия плотномера основан на зависимости амплитуды 
вынужденных колебаний жестко закрепленной на концах U – образной 
трубки, по которому организован поток измеряемой жидкости, а в 
качестве возбудителя и приемника колебаний используются электромаг-
ниты. С учетом вышесказанного исследование подобных плотномеров с 
целью их усовершенствования является актуальной задачей. 

 
Рис.1. Структурная схема вибрационно-амплитудного плотномера 

На кафедре Электромеханики Сумгаитского государственного уни-
верситета разработан действующий макет вибрационно-амплитудного 
плотномера жидкости. Плотномер представляет собой отрезок трубы 
(резонатор) 1 (см. рис. 1), жестко закрепленный на концах в жестких опо-
рах 2, установленных на массивном основании 3.  Трубка приводится в 
режим вынужденных колебаний с помощью электромагнитного возбу-
дителя 4, который устанавливается под трубкой на равном расстоянии 
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от опор и питается от сети переменного тока напряжением 220 В и 
частотой 50 Гц. При этом частота колебаний резонатора составляет 100 
Гц. Амплитуда колебаний определяется электромагнитным преобразо-
вателем 5, выход которого подключается к вольтметру 6. Использова-
ние в качестве чувствительного элемента прямой трубки позволяет 
проводить измерения не только чистых, но и загрязненных жидкостей и 
суспензий.   

Работа плотномера осуществляется в околорезонансной области. 
В связи с этим с целью обеспечения максимальной чувствительности 
измерений, во время сборки плотномера производится настройка 
механической колебательной системы в резонанс, при заполнении 
трубки эталонной жидкостью, в нашем случае – дистиллированной 
водой ( = 1000	кг/м ) плотность которой соответствует нижнему пре-
делу измерений. Вольтметр фиксирует максимальное значение наво-
димой в приемнике колебаний э.д.с., которое соответствует максималь-
но возможной амплитуде колебаний. С достаточной степенью точности 
зависимость плотности от амплитуды колебаний можно считать линей-
ной. Поэтому используя вторую эталонную жидкость, с плотностью рав-
ной верхнему пределу измерений, в нашем случае глицерин ( =1190	кг/м ), легко можно построить прямолинейную градуировочную 
характеристику плотномера. 

В результате проведенных экспериментов были получены следую-
щие результаты: дистиллированная  вода – 0,47 В и глицерин – 0,18 В. 
На рис.2 показана линеаризованная градуировочная  характеристика 
датчика. 

Повышения точности измерения плотномера можно достичь путем 
использования нелинейной градуировочной характеристики, однако это 
связано с применением микропроцессорного устройства, а следова-
тельно удорожанием стоимости производства.  

 
Рис. 2.  Градуировочная характеристика датчика 
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В дальнейшем нами предполагается усовершенствовать механи-
ческую колебательную систему плотномера с целью упрощения 
процесса настройки его в резонанс.  
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tayfun.hacili@mail.ru 

Elmi rəhbər: prof. Cavanşir Məmmədov 

Hər bir xalqın, millətin öz ölkəsinin dünyada nümayiş etdirəcəyi sahələr-
dən biri onun mətbəxidir. Orta əsrlərdən formalaşan Azərbaycanın milli mət-
bəxinin bir çox yeməkləri (üz-gözlü aş, dolma, piti, souz və s.) UNESCO-nun 
əyani irslərinə daxil edilib [1, 2]. Azərbaycana gələn qonaqlar bizim yemək-
lərdən valeh olurlar. Bir dəfə bizim yeməklərdən dadan insanlar yenə də 
ondan dadmaq istəyir. Bu məsələnin həlli üçün xarici ölkələrdə Azərbaycan 
mətbəxinin restoranlar şəbəkəsi olmalıdır və ya elə bir universal texniki vasitə 
hazırlanmalıdır ki, əcnəbi insanlar öz ölkələrində ondan istifadə etməklə, milli 
yeməyimizi hazırlayıb yeyə bilsin. İşin məqsədi - çıxış qurğusundan istifadə 
etməklə Azərbaycanın brend yəməkləri olan piti, souz, xaşlamanın və s. 
avtomatlaşdırılmış hazırlanmasını təmin etməkdir.  

Çıxış qurğusunun məqsədi əcnəbi vətəndaşların mətbəximizə olan 
marağını artırmaq, onların bu əsrarəngsiz yeməyi rahatlıqla süfrələrində əldə 
etməyə kömək etməkdir. Qurğunun  digər vəzifəsi və xeyri isə zaman əldə 
etməkdir. Bu qurğu vasitəsi ilə nəinki evdar xanımlar, hətta ofislərdə, 
firmalarda və bir çox iş yerlərində çalışan insanlar fast food və ya bu tip quru 
yeməklərdən azad olunacaqlar.  

Ənənəvi qaydaya görə Azərbaycan yeməklərinin bişirilmə zamanı bir 
çox əməyə ehtiyac olur. Ən əsas da zaman problemi yaşayan insanlar üçün 
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ənənəvi bişirilmə qaydaları uzun müddətli olur, müxtəlif aşbazlar tərəfindən 
yeməklərin bişirilmə keyfiyyətləri fərqli olur. Lakin yeməklərin keyfiyyətinin 
artırılması, məhsulun xarici bazara çıxarmaq məqsədi ilə avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə prinsipi ilə işləyən, yeni innovativ qurğunun işlənməsi elmi-
mühəndis nöqteyi nəzərindən aktual məsələ hesab olunur. 

Azərbaycan yeməklərinin bişirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış qurğunun 
quruluş sxemi şək. 1-də göstərilir. 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şək. 1. Azərbaycan yeməyinin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmış qurğusu 

Konstruksiyasına görə Azərbaycan yeməyinin hazırlanmasının avtomat-
laşdırılmış qurğusu (AYHAQ) mexaniki (fırlanan çarx, dayaq, piti qabı  və ye-
məyin inqradiyentləri üçün qablar) və elektronika (mövqey vericisi, icra 
mexanizmi, zaman relesi) hissələrdən ibarətdir [4, 5]. AYHAQ-ın iş prinsipi: 
yeməyin hazırlanması ardıcıllığına uyğun qurulan idarəetmə proqramı 
aktivləşdirilərək qurğunu işə salır; fırlanan çarxda yerləşdirilən inqradiyentin 
qabı piti qabının səviyyəsinə çatdıqda, qabdakı qida elementi piti qabına tö-
külür. Bu zaman idarəetmə funksiyalarını mövqey vericisi və icra mexanizmi 
həyata keçirir; piti qabına bütün inqradiyenlər töküləndən sonra soba qoşulur 
və yeməyin bişirilməsi təmin olunur.  

Kompüter sistemində [3] müxtəlif növ yeməklərin hazırlanma qaydaları, 
tərkib hissələrinin verilənlər bazası və idarəetmə proqramı daimi yaddaşda 
saxlanılır (cədv. 1). 

Nəticələr: 

1. Azərbaycan yeməyinin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmış qurğusunun 
quruluş sxemi təklif edilib. 

2. Azərbaycan yeməyinin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmış qurğusunun 
texnoloji əməliyyatlarına əsasən verilənlər bazası və idarəetmə alqoritmi 
işlənilib. 
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3. Azərbaycan yeməyinin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmış qurğusunun 
eksperimentlərlə yoxlanılması və real şəkildə yeməyin hazırlanması 
prosesi təmin olunub.  

Cədvəl 1. 

 

Ədəbiyyat siyahısı 
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DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK-BASED    
DIAGNOSTIC SYSTEM FOR OİL PRODUCTİON EQUIPMENT 

Zumrud Melikzade  
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

melikzadezumrud8@gmail.com 

Supervisor: Gulchin Abdullaeva 

The use of downhole pumps in the development of low and medium-
yield oil deposits is both economical and efficient in terms of the maintenance 
required in the process of operation. However, after a certain period of time, 
the operation of a downhole pump begins to be affected by various factors, 
which also disrupts the normal operation of the pump [1]. To get information 
on the status of the components of an oil production sucker rod pumping unit, 
we can obtain the data on the force on the rod hanger center by installing 
force transducers in different parts of the pumpjack. The force transducer is 
constructively positioned with the sensor that registers the variation of the 
horsehead angle and has to be easily accessible for maintenance [2]. Linear 
displacement transducer (force) and angular displacement transducer and 
other sensors have been developed on the basis of this principle. 

In this thesis statement, a neural network solution to the problem of 
diagnosing the technical condition of underground oil production equipment 
is investigated and a learning algorithm is developed. The problem is solved 
by a three-layer neural network [3]. To this end, during the processing of the 
signals coming from the sensors, .bmp images of force F-time t plots are 
pixelated and digital curves are built. 

The following model was used for the estimates of the stroke array when 
constructing dynamometer cards that describe the relationship between the 
upward or downward stroke and the strain of the polished rod: ( ) = 12 1 − 2

 

Here,  is the stroke length of the polished rod;  is the swing time.  In 
this case, if we denote the period between registrations by ∆ , then to 
calculate the estimates of the stroke array in 512 points, since = 512∆  and = ∆ ,we get ( ) = 1 − ∆∆ = 1 − . For 

dynamometer cards, = 7,5   was taken. It should be noted that this was 
done only for the visual representations of the dynamometer cards [4].  

Dividing force F-time t plots into 8 segments on the time axis, we take 
the mean estimates of each segment as input data. The sigmoid is taken as 
the activation function:    
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( ) = 11 +  

The neural network structure elements are defined as follows: the 
number of input data = 8; the weight vectors of the I, II and III layers [ , ], [ , ], [ , ], respectively; the number of neurons in the 
layers = 10, 	= 8, = 1, respectively; parameters describing the 
status of neurons in each layer [ ], [ ], [ ], respectively; neuron 
output functions in the layers 1[ ], 2[ ], 3[ ], respectively; and output 
data [ ] in accordance with input data are given in the form of desired 
vector. Network learning error is calculated from the following formula:   = 12 ( 3[ ] − [ ])  

According to the selected learning algorithm, the discrepancy (error) 
between the actual output of the network and the expected output is 
distributed backwards (error backpropagation), the weights are updated until 
the error is minimized and are stored in the memory separately for new use.  

Four tentative diagnostic groups of the technical condition of 
underground oil production equipment have been established: normal, sand 
plug, intake valve leak, and discharge valve leak.  A neural network has been 
built in C# programming language in the Visual Studio environment and 
reached the set error threshold (E≤0.0085) (Fig. 1). The built network has 
been verified by test cases (Fig. 2).   

 
Fig.1. Building the neural network 
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Fig.2. A fragment of diagnostics 
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İşin aktuallığı  

İstehsalatda maşın və cihaz hissələrinin hazırlanması üçün mexaniki 
dəzgahların (torno, frez və radial-burma, əymə), avadanlıq və qurğuların tət-
biqi tələb olunur. Ağır yüklü texniki hissələrin istehsalatda daşınması, dəz-
gahlarda yerləşdirilməsi üçün insana zədə yetirmədən təhlükəsizlik işləməsi, 
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arxitektur inşaat tələblərinin tətbiqi,  avtomatlaşdırılmış idarəetmə texnologi-
yasının, sənaye robotlarının və universal  manipulyatorların istifadəsi tələb 
olunur [1]. Texnoloji prosesin xüsusiyətlərindən asılı olaraq dəzgahlara xid-
mət etmə zamanı qeyri-standart manipulyatorların hazırlanması və tətbiqi 
tələb olunur. Bununla əlaqədar olaraq, sənaye robotlarının texnoloji funksi-
yalarını əvəz edən, iqtisadi cəhətdən ucuz başa gələn, sadə konstruksiyaya 
malik olan manipulyatorun işlənməsi elmi-mühəndis nöqteyi nəzərindən 
aktual məsələ hesab olunur.    

İşin  məqsədi - stehsalatda mexaniki dəzgahlara ağır yüklü tərtibatların 
yerdəyişməsinin və  yüklənməsinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən kran-
manipulyatorun konstruksiyasını işləmək və idarəetmə funksiyalarını təmin 
etməkdir.  

Məlum olduğu kimi, çevik istehsal sahənin komponovka sxeminin səmə-
rəli variantında yüksək məhsuldarlığı təmin etmək üçün aşağıdakı konstruk-
siya və texnoloji şərtlər təmin olunmalıdır [2]: kompaktlıq; təhlükəsizlik; 
çeviklik; qarşılıqlı uzlaşma; əlverişli dizayn və komunikasiya; avtomatlaşdır-
ma texnologiyasının tətbiqi. 

Yuxarıdakı prinsipləri nəzərə alaraq, mexaniki dəzgahlar sahəsinin 
dairəvi quruluşlu komponovka sxemi təklif edilir (şək. 1). Bu növ quruluş sxe-
mində azsahəli kompakt yerləşmə, çevik işləyən, avtomatlaşdırma əməliy-
yatları, intellektual idarəetmə prinsipləri öz əksini tapmışdır.  

 
Şək. 1. Çevik istehsal sahəsinin kompanovka sxemi 
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Seçilən çevik istehsalat sahəsində texnoloji əməliyyatların avtomatlaş-
dırılmasını təmin etmək üçün asma kran-manipulyator tətbiq olunur. Sexin 
üst sahəsində irəli geri hərəkət edərək manipulyatorun tutqaclarının (4 ədəd: 
frez dəzgahının tutqacı; torno dəzgahının tutqacı; burma dəzgahının tutqacı; 
əymə dəzgahının tutqacı)  köməyi ilə avtonom şəkildə hər – bir dəzgahda 
avtomatlaşdırılmış xidmət əməliyyatları yerinə yetirilir.  

Texniki hissənin hazırlanması prosesinin ardıcıllığına uyğun kran-
manipulyatorun tutqacları hər-bir dəzgahda idarəedici proqramla texnoloji 
əməliyyatları icra edir. Ayrı ayrı  texniki  hissələrin  yığılması  prosesi  
istehsalat  sexinin  mərkəzində  yerləşənfırlanan işçi masada həyata keçirilir. 
Manipulyator vasitəsi ilə köməkçi (nəqletmə, yükləmə, üst üstə yığma və s.) 
əməliyyatlar da yerinə yetirə bilər. 

Kran-manipulyatorun dəzgahlara xidmətetmə prosesinin hərəkət trayek-
toriyası düz xətt irəli-geri və aşağı-yuxarı x, y oxları istiqamətlərində cızılır 
[3]. Kran-manipulyatorun hərəkət trayektoriyası ardıcıl olaraq torno, frez, 
radial burma və əymə dəzgahlarının  işçi zonalarından keçir. 

Kran-manipulyator asma üsulu ilə balkanın üzərində xətti yerdəyişmələri 
(irəli-geri, aşağı-yuxarı) yerinə yetirir. Kran-manipulyatorun tutqacı müxtəlif 
həndəsi formalarda (tərtibatın həndəsi quruluşundan asılıdır) hazırlanır. 
Onun açılıb-bağlanılmasının icrası hava kompressorunun vasitəsi ilə 
pnevmo-silindr və əlaqələndirici elastik boru xətləri ilə təmin olunur.  

Kran-manipulyatorun funksiyalarının avtomatlaşdırılmasını onun ve-
riciləri (MVi), icra mexanizmi (kompressor) və idarəetmə bloku təmin edir 
(şək. 2). 

 
Şək. 2. Çevik istehsal sahəsinin avtomatlaşdırmasxemi 
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Nəticə: 

1. Mexaniki dəzgahlardan ibarət çevik istehsal sahəsinin dairəvi quruluşlu 
komponovka sxemi təklif edilib. 

2. Çevik istehsal sahəsinin avtomatlaşdırma sxemi təklif edilib. 
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Apertur gecikmələri rəqəmsal informasiya-kommunikasiya sistemlərində 
ölçü siqnallarının çevrilmə və kanallar üzdə daşınmasında gecikmələrdir. Bu 
problemin texniki həlli həmişə elektron-impuls texnikası mühəndisliyində 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Respublikamızın bir qrup mühəndisləri bu 
problemin TP AİS-lərin fəaliyyətində törətdikləri böyük xətalara diqqət yetir-
miş və onun  belə sistemlərdə analitik yolla aradan qaldırılmasının mümkün 
olduğunu göstərmişlər [1]. İstinad olunan  məqalədə məsələnin xətti sistem-
lər və ya xəttiləşdirilə bilən sistemlər üçün analitik həllini təmin edən metod 
təklif olunur. Metod matris cəbrinin mürəkkəb analitik təhlil tələb edən məx-
susi vektorlar və onların bazis yaratdığı fəzada matrislərin təsvirinə əsaslanır.  
Bəzi  hallarda (matrisin böyük ölçülü  və təkrar olunun məxsusi vektorların 
olduğu halda) analitik həll xüsusilə mürəkkəbləşir. Daha sadə və universal 
olan matris eksponentinin bilavasitə hesablanması [2] isə çox vaxt iterativ 
hesablamaların sayının artdığı səbəbindən müsbət nəticələr verə bilmir.  

Tədqiqatımızda bir səmərəli hesablama qaydası təklif etməklə matris 
eksponentinin birbaşa hesablanmasının mümkünlüyü göstərilir. Nəticədə isə 
apertur gecikmələrinin nəzərə alınmasını həyata keçirmək və ölçü xətalarını 
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azaltmaq imkanı əldə oluna bilir. Eksponensial matris aşağıdakı cəm kimi 
yazılır [2]: 







0 !n

n
A

n

A
e

                                  (1) 
harada ki, A- matrisi bilavasitə xətti diferensial tənliklə əlaqədardır. Qeyd 
edək ki, (1) cəminin kompüter proqramlaşdırılması yolu ilə əldə edilməsində 
meydana çıxan çətinlik matrisin evklid normaya görə əmsallarının kiçik 
olmadığı hallarda özünü biruzə verir. Problemin kökü  kompüter hesabla-
malarında qaçılmaz olan  yuvarlaqlaşdırma fəsadları ilə bağlıdır: - matrislərin 
yüksək qüvvətlərinin əldə edilməsi dayanıqsız hesablama proseslərinin 
yaranması ilə müşaiyət  oluna bilir.  

Tədqiqatımız əsasən hesablama eksperimenti metodikalarına istinadən 
həyata keçirilmişdir. Qarşıya qoyduğumuz əsas məqsəd verilmiş matrisin 
normasının hesablama prosesinin gedişində məqsədəuyğun surətdə 
dəyişdirmə  you ilə hesablama proseslərinin yüksək  dayanıqlığının əldə 
edilməsinə nail olmaqdan ibarət olmuşdur.   

Şək.1-də hesablama eksperimentinin müxtəlif variantlarında  verilmiş 
matrisi uyğun olaraq müxtəlif qiymətlər alan k>1 sabitinə vurmaq l1 (Manxetten) 
və l2 (Frobenius) normalarında eksponensial matrisə yığılma prosesinin k 
əmsalından asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən aşkar görünür ki, prosesin da-
yanıqsızlığının əsas səbəbi başlanğıc matrisin hər iki normaya görə böyük 
ədəd təşkil etməsidir. Şəkil 2-də yığılma prosesinin dinamikası göstərilmişdir. 

 Şək.1. Yığılmanın başlandığı ən kiçik iterasiyalar sayının 1k  vuruğundan asılılığı. 
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Tərtib etdiyimiz proqram verilmiş matrisin əvvəlcə vahiddən kiçik ədədə 
vurmaqla onun normasının kiçildilməsinə, sonra isə nəticəni müvafiq əmsalın 
qüvvətinə yüksəltməklə dayanıqlı həll prosesinin yaradılasına əsaslanır.  

  1;
1

 keke kAA
    .                        (2) 

Nəticədə xətti diferensial tənliyin analitik həlli matris eksponenti 
əsasında aşağıdakı kimi yazılır:  

0);0()( 0(
0   tet tA xτx τ)

.             (3)  

harada ki,  -τ) 10( ][ Ae matris eksponentinə tərs olan matris, 
),...,( 1 nτ

 
kanallarda müvafiq apertur gecikmələridir.  

 Şək. 2. Eksponensial matrisin yığılma dinamikası. 

Bundan sonra tərs məsələ həll edərək, başlanğıc 0t  anında ölçülən 
dəyişənlərin korreksiya olunmuş qiymətləri aşağıdakı ifadəyə əsasən 
hesablanır [1]: 

);(][)( 0
1(

0
0 τxx τ   tet )tA

                 (4) 
Tədqiqatımızda o nəticəyə gəlirik ki, təklif etdiyimiz hesablama üsulu bir 

çox hallarda mürəkkəb matris cəbrinin analitik qaydalarından bilavasitə 
istifadədən yan keçərək, məsələnin proqramlaşdırma yolu ilə universal həl-
linə nail olmağa imkan verir.    
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Rəhbər: Paşayev Ədalət 

Neft və ya su quyularının istismarında geniş istifadə olunan ştanqlı quyu 
nasosu– mancanaq dəzgahıdır. Dəzgahının aşağı-yuxarı yırğalanan qolu 
balansir mayeni sormağa imkan verir və o,nasosun porşeni ilə əlaqəlidir. 
Dəzgahın elektrik mühərrikinə cərəyan verilir. Elektrik mühərriki reduktorun 
valı ilə əlaqəli olduğu üçün cərəyan valı hərəkətə gətirir. Reduktorun 
çarxqollu sürüngəc mexanizmi isə balansirin hərəkətini təmin edir [3]. 

Mancanaq dəzgahları birçiyinli  və ikiçiyinli (Şəkil 1) olur. Qoyulmuş mə-
sələ ikiçiyinli mancanaq dəzgahları üçün nəzərdə tutulub. Mancanaq dəz-
gahı balansir, mancanaq dəzgahının başlığı və ya qatlanan başlıq,  balans-
laşdırıcı yük, elektrik mühərriki və s kimi hissələrdən ibarətdir. 

 

Şəkil 1. İkiçiyinli mancanaq dəzgahı 

Quyuların vəziyyətinin və nasosun iş rejiminin diaqnostikasında vatmet-
roqram və dinomoqramlardan istifadə oluna bilər. Dinomoqramlarla pardaq-
lanmış ştokun gedişini, pardaqlanmış ştoka düşən yükü, pardaqlanmış ştoka 
düşən qüvvənin işini, maye sızmasını, ştanqların qırılmasını və s. öyrənmək 
olar [2]. Qeyd edək ki, vatmetroqramları dinomoqramlara çevirən 
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düsturu [1]-də artıq alınmışdır. Burada 1P -balanslaşdırıcı qüvvə, 2P -ştanq-
dakı qüvvədir. Tədqiqat işi [1]- də balansirin kütləsi nəzərə alınmadan qu-
rulmuş modelin daha da təkmilləşdirilməsidir. Belə ki, tezisdə müəyyən a  
təcili ilə aşağı- yuxarı yırğalanan balansirin  müəyyən m  kütləsinə malik 
olduğu və  elektrik mühərrikinin balansirin bu hərəkətinə də müəyyən enerji 
sərf etdiyi nəzərə alınmışdır.  

Mancanaq dəzgahında elektrik mühərrikinin istehlak etdiyi gücün yalnız 
balanslaşdırıcı və ştanqdakı qüvvə [1] ilə bağlı olduğu hesab edilsə də real 
olaraq yanaşsaq sərf olunan gücün bir hissəsi balansirin  hərəkəti zamanı 
məhz onun müəyyən m  kütləsinə görədir. Məsələnin həlli zamanı bir sıra 
fiziki qanunlara əsaslanılaraq mühərrikin sərf etdiyi güc modeli qurularkən  
yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq nəticə əldə edilmişdir.     

Balansir üzərində götürülmüş hər hansı nöqtənin (məsələn: D) hərəkət 
zamanı cızdığı trayektoriya çevrə qövsü olduğundan balansirin hərəkəti 
fırlanma hərəkətidir. Alınan DBE   üçün )(tDBE   işarələməsini və B  
nöqtəsinin balansirin kütlə mərkəzi olduğunu (Şəkil 1.) qəbul edək.  

Balansirin AB  qolunun kütləsi 1m , BD  qolunun kütləsi 2m  olarsa, bərk 
cismin fırlanma hərəkətinin dinamikasına əsasən qollar üçün uyğun olaraq 

amF 11   və amF 22   yaza bilərik. Burada a  bucaq təcilidir və hər bir qol 
üçün ağırlıq mərkəzi onun mərkəzinə düşdüyündən AB və BD qolları üçün   

21
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l   , 
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l   əvəzləməsi aparaq.Fırlanma hərəkətində v - bucaq 
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   yaza bilərik.  

Onda alınmış   
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  təcilinə görə 1F  və 2F  qüvvələri və hər 

bir qüvvənin SFA   düsturuna əsasən gördüyü iş tapılır. Lakin, nəzə-rə 
almaq lazımdır ki, burada S  gedilən yol deyil, cızılmış çevrə qövsünün 

uzunluğudur. Məsələn, DmE  üçün 2)( ltS    
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Gücün 
dt

dA
N   düsturunda hər bir qol üçün uyğun qüvvələrin  gördüyü 

iş  ifadələrini  nəzərə alsaq, 1l  qolu üçün 1N , 2l qolu üçün 2N gücü tapılar. 

Elektrik mühərrikinin balansirin ümumi m   21 mmm   kütləsinə görə 

istehlak etdiyi güc 21 NN   (*) olacaq.  
Beləliklə, [1] –də alınmış N qiymətinə (*) cəmini əlavə etməklə elektrik 

mühərrikindən istehlak olunan gücün ifadəsini almış oluruq. 
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İnsanlar həmişə payız və qış mövsümlərində soyuqdan və xəstəliklərdən  
qorunmaq üçün istiliyi yüksək dərəcədə təmin edən müəyyən geyimlərdən 
istifadə edirlər. Bu insanlardan xüsusilə ağır iş şəraitində soyuq havada xid-
mət edən hərbiçilərin , mühavizəçilərin isti geyimlərə daha çox ehtiyacı var. 
Çünki hərbiçilər yaz-qış demədən vətənin keşiyində dururlar [1] və  öz işlərini 
layiqincə yerinə yetirə bilmələri üçün ilk öncə  öz canları sağlam olmalı, hava 
şəraitindən dolayı xəstələnməməlidir. Istilik təmin edən paltarların yeni tex-
nologiyalarla, nəzarət və tənzimləmə texnikasından istifadə etməklə bu prob-
lemin [2] həllində müəyyən nailiyyətlər əldə edilib. Paltarlarda istifadə olunan 
spiralvari naqilllər, enerji təchizatı, istilik saxlayıcı süni sintetik və avtomatika 
vasitələri [3] uzun müddətli istifadədən sonra insanlarda diskomfort yaradır, 
müəyyən xəstəliklərə səbəb olur.  
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Böyük ordunun əskərlərini, zabitlərini soyuqdan qorumaq üçün kompleks 
qızdırıcı geyimin hazırlanması və bu geyimin ucuz başa gəlməsi əhəmiyyətli 
məsələlərdən biri hesab olunur. Adətən bahalı isti geyimlər heyvan dərisin-
dən, nisbətən ucuz geyimlərə isə süni materiallardan hazırlanır. Lakin bu ge-
yimlər insanın ayrı ayrı hissələrini (bədəni) soyuqdan qoruyur. Ağır iş şərai-
tində soyuq havada xidmət edən hərbiçilərin, mühavizəçilərin daha çox isti 
geyimlərə ehtiyacı var. Əgər bu problem aradan qaldırılarsa onların rahatlığı 
və təhlükəsizliyi təmin olunar.  

Qızdırıcı geyimin hansı hissələr üçün hazırlanmasının daha mühüm ol-
duğunu tapmaq üçün bədən üzərində soyuq hava şəraitində araşdırmalar 
aparılmış və həkimlərdən müyəyyən nəzəri biliklər alınmışdır. Belə qrafiklə 
bədənin hissələrinin soyuqdan zərər görmə dərəcəsini göstərə bilərik (şək. 
1): 

 
Şək. 1. İnsanın bədən hissələrinə istiliyin təmin edilməsi diaqramı 

Diaqramdan göründüyü kimi baş, boğaz, ayaq və böyərklər üçün 
qızdırıcı geyim daha mühümdür. 

Kompleks istilik geyimi üçün aşağıdakı materiallardan istifadə edilir: 
- Şam ağacının tozvari tullantısı; 
- Tozvari sağsı materialı. 
Məlum olduğu kimi şam ağacı qıssa müddətdə qızır, sağsı isə istiliyi 

uzun müddət özündə  saxlayır. Bununla əlaqədar olaraq, astar hissədə şam 
ağacının və sağsının tozvari materiallar bir biri ilə qarışdırılır və kəmər 
şəklində tikilərək, naqillərlə birləşdirilir və termotənzimləyiciyə qoşulur. Hazır-
lanan termotənzimləyici kəmər yapışqanlarla paltarın müəyyən hissələrinə 
birləşdirilir (şək. 2). Kiçik ölçülü elektrik enerji yaradan akkumulyatora qoşu-
lan naqillər kəmərin daxilində ekoloji təmiz materialları qızdırır və insanın 
istədiyi temperaturu təmin edir.   
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Şək. 2. Paltar vasitəsi ilə insanın böyrəklər nahiyəsində tələb olunan temperaturu             
avtomatik təmin edən kəmərin sxemi 
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Efforts to mitigate climate change as well as pursuing sustainable 
development caused rapid growth in demand for Electric Vehicles (EV) in 
recent years. One of the concerns that EV revolution has brought on its 
developing way is EV charging problem. Currently, most of EV owners get 
energy for their vehicles from standard home outlet and charge it during night 
with only one cable. There is also fast charging method using high current 
DC power source, it can recharge battery of EV  4-6 times faster than 
previous technique. However, implementing this method requires special 
expensive equipment (approximately 15.000 $ to 25.000 $), which makes 
fast charging stations uncommon. Another method is battery switching, but 
it also has several drawbacks such as great investment, environmental 
pollution, resources waste, etc. Consequently, these 3 methods do not meet 
main demand of EV drivers, therefore, to solve EV charging problem, 
engineers suggest new technology called wireless charging. 

Wireless Power Transmission (WPT) has several advantages over wired 
charging which include: (1) This technology is more suitable in terms of 
safety and time of charging. (2) Currently, the batteries are one of the most 
expensive part of EV, moreover they are also big in size and affect car 
performance. However, wireless charging can shrink the size of batteries and 
make them lighter and cheaper, which will lead to increment in EV sales.      
(3) This method can be implemented in various places and EV drivers would 
not need to visit charging stations to recharge batteries. At present, the main 
EV wireless charging method is electromagnetic induction charging, in 
addition to that, there are (1) magnetic resonance charging and (2) radio 
wave charging techniques which are still in development stage. 

Working principle of electromagnetic induction charging: 
Wireless charging process can be discussed by considering 2 circuits: 

transmitter circuit and receiver circuit. Transmitter circuit is used to transform 
the received voltage into high frequency current which is sent to transmitter 
coil, this current induces the magnetic field in the coil which begins to act an 
electromagnet. Since the current in transmitter coil is AC, it induces 
alternating flux in the transmitting coil which induces alternating magnetic flux 
in the core. In the receiver circuit coil, the induced magnetic field would 
generate the alternating current that is converted into DC voltage by means 
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of filters and rectifiers. Then in the last step, batteries are charged, wireless 
charging occurs in this manner. The fundamental block diagram of static 
wireless charging system for electric vehicles is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. 

Industry experts believe that wireless charging for EV will be 
implemented in 4 phases: (1) Residential systems, (2) wireless charging 
systems can be mounted in parking lots and (3) on-street parking, (4) 
dynamic charging systems embedded into highways. First phase is already 
unfolding and there are several companies developing residential wireless 
charging systems for EV. As the further phases improve, drivers will be able 
to charge their cars even while driving, consequently EV will become more 
popular and most people will prefer them. 

Modern technology has significantly changed our way of life and it 
reshapes our lifestyle. Wireless charging is one of the amazing examples of 
technical innovation which will be gradually applied to the EV in the near 
future. However, there are some problems related to wireless charging such 
as: (1) efficiency of charging, (2) heat generated by wireless charger, (3) 
health impacts, which needs a lot of research for its completeness and 
continual development. 
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Nowadays, in almost all products have been manufactured with the 
presence of steam in at least one of the stage of production. Some part of 
the steam condenses, whenever steam begins to harness. It is the procedure 
in which the energy of steam is released in the process and turns back to 
water. One of the advantages of the steam is that the heat is transferred 
uniformly, it holds a lot of energy and easily travels down the pipes. When 
working the steam in process, the condensate is inevitable and condensate 
does not have the same properties as the steam. So the condensate should 
be removed from system, in order to steam functions properly. Condensate 
has negative effects, so that, it can cause corrosion or water-hammer. The 
efficiency of the process will reduce if the condensates are not extracted from 
the system as rapidly as possible. That the main reason why steam traps are 
invented. 

Steam traps are kind of automatic valves that filter out the condensates, 
air and other non-condensable gasses, while keeping optimum passing for 
the live steam. There are two main objectives of the steam traps: the first one 
is to remove condensates as fast as it forms, the other is preventing steam 
discharge. A common steam trap system have steam traps placed in 50-150’ 
intervals in a straight pipe after each location which possess the change of 
elevation or pressure. If the condensate is allowed to collect it will reduce the 
thermal capacity of heat transfer device and the flow capacity of stream lines. 
As it is mentioned in the previous section, excess level of the condensate 
can cause to “water hammer”, which can lead dangerous and destructive 
results. If the air presents in the system, the pressure and temperature, 
therefore the thermal capacity of heat transfer equipment will reduce. Oxygen 
and carbon dioxide which are non-condensable gases cause corrosion.  

It is sometimes believed that the condensate in process can be 
controlled and drained using a regular valve instead of steam trap. It can be 
realized by adjusting valve position manually according to the condensate 
generated. It is true in the theory, but necessary condition to achieve this 
idea is so limited. The main problem with this solution is that, if the valve 
opening set to the amount of the fixed fluid, fluctuations in the load of the 
condensate cannot be compensated. The amount of the condensate, 
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however is not fixed. For example, the amount of the condensate in the 
startup procedure is varying from the amount in the normal operation. 
Fluctuations in the product amount also cause fluctuations in the condensate 
load. External and environmental factors such as outdoor temperature, snow 
or heavy rain also influence the load of condensate.  

If these devices are opening very frequently due to temperature 
instability, extra wear and tear are needed for replacement. According to 
statistics, 20% of the steam is lost, because they don’t have steam trap 
monitoring system. Additionally, 30% of the installed steam traps have less 
than 3 year life span. In many companies, monitoring system is done by 
means of specially trained person. This person listens every steam trap and 
notes the condition. As there are a huge number of steam traps in steam 
processes, some failed steam traps stays unnoticed. As a result process 
downtime reduces.  

For developing steam trap condition monitoring system we will use two 
products from the company named Emerson. Steam trap monitoring system 
is not a critical application. That is why we can utilize wireless technology. 
Firstly as a steam trap monitoring, acoustic transmitter (Rosemount 708) 
which is developed with Wireless HART technology is chosen [1]. This 
acoustic transmitter is utilized for condition monitoring of steam traps. 
Whenever the steam trap opens, it creates audible sound, so that acoustic 
transmitter starts to work. Acoustic transmitter provides reliability, safety, and 
compliance. This transmitter is very easy to install in the process. The 
measurement is realized between 25-45 kHz, which is range of steam trap 
leaking.  
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The second solution that should be utilized is the PlantWeb Insight 
software which enables wireless devices and networks gives knowledge to 
make quick and critical decisions by representing data in an intuitive way. 
This Emerson solution offers efficient, safe and secure steam trap monitoring 
system. [2] 

After selecting our solutions and equipment, we will start to build our 
project, create P&I diagram, develop ladder logic and SCADA system. At the 
end of the project APEX and CAPEX will be calculated.  

Reference 

[1] https://www.emerson.com/en-us/automation/measurement-instrumentation/wireless-
acoustic-discrete/about-wireless-acoustic-transmitters 

[2] https://www.emerson.com/en-us/asset-detail/plantweb-insight-5257038 
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Introduction 
The goal of this thesis is to provide information about the outcomes of 

the research that has been done on simulation and control of 6 DOF robot 
manipulator, ABB IRB 140. 

Background 
Robotics is one of the most essential areas in industry which is 

implemented on developing new technologies in order to automate the 
regular industrial processes for increasing efficiency and decreasing the 
overall cost. One of these important technologies is robotic manipulator 
which is one of the most important and in development technology between 
other industrial devices. The most popular and in development robot 
manipulators are 6 DOF robot manipulators which means that the robot 
manipulator has 6 joints. These joints can be either revolute or prismatic.	[ ]  

Construction of such technology is very difficult and costly which 
increases the importance of proper control of the robotic arm in order to avoid 
all possible problems, such as collision with obstacles, or loading motors in 
the robot manipulators by changing the orientations of the links sharply. 
Therefore, it is very important to simulate the robotic arm in certain simulation 
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software in several configurations in order to choose the most suitable 
parameters for the device. In this case MATLAB is used for the simulation of 
robotic manipulator, because it contains suitable libraries which facilitates the 
process. 

Forward kinematics 

Initially, the forward kinematics of the robot manipulator should be done 
in order to establish the relationship between the joint variables and the 
position and the orientation of the end effector. This task can be achieved by 
utilizing Denavit Hartenberg (DH) matrix which ease the process of forward 
kinematics.	[ ] Before obtaining DH matrix the coordinate frames for each 
joint should be determined and it is done by following several rules: 

1. Z axis should be in the direction of the rotation 
2.  axis should be perpendicular to  and  
3. Y axis can be determined by right hand rule 
After assigning coordinate frames for each joint, DH matrix can be 

calculated. It consists of four parameters which can be calculated by the help 
of getting dimensions of the links of the robot manipulator from its datasheet. 
These parameters are: 

 – distance from  to  measured along  
 – angle from  to  measured about  
 – distance from  to  measured along  
 – angle from  to  measured about  

Trajectory planning 

Another important task in robot manipulators is to move the end effector 
of the manipulator smoothly. These trajectories can be plotted in either joint 
space or Cartesian space by straight lines. In this research the former 
method has been utilized. Initially, the starting and end points should be 
determined which then are smoothly interpolated in order to obtain smooth 
trajectory for movement of the end effector.  

It is very important to obtain smooth movement of the end effector, 
because sharp movements of the links can load motors of robotic 
manipulator. 

Inverse Kinematics 

After obtaining the trajectory, the next step is the inverse kinematics 
which aids in getting the joint variables when position and the orientation of 
the end effector is given. The trajectory is sampled and for each sample the 
respective joint variables are obtained by inverse kinematics.  
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Conclusion 
In conclusion, modelling of the robotic manipulator and trajectory control 

should be done carefully in order to avoid possible issues. To achieve this 
task, the best way is to test the robot manipulator in a simulator by calculating 
forward and inverse kinematics and planning the trajectory between two 
points in space in order to provide smooth movement of the end effector. 

Reference: 

[1] - Herman Høifødt: Dynamic Modelling and Simulation of Robot Manipulators, June 2011 
[2] – Peter Corke: Robotics, Vision and Control 
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Abstract 
Oil and Gas industries exhibit complex and challenging behavior and use 

various equipment, engines and facilities, those are designed and controlled. 
The main objective of this thesis is on the three-phase horizontal separator 
design and its control. Controlling of oil and water level and gas pressure, 
the dependence between pressure and temperature and alarms based on 
these controlled parameters will be discussed.  

Introduction  
Separation is carried on basis of some physical properties of mixture. 

Separation is achieved by exploiting the difference of physical properties in 
the mixture: 
- Density – this is the easiest separation method and mainly used in 

Offshore gravity separators. 
- Filtration – this separation process is based on the difference in 

molecular size. It is a batch process and the collection of material on the 
medium, increases the pressure loss by time.  

- Absorption/Adsorption – in this method one component of mixture is 
adsorbed by another. 

- Volatility – Distillation process is only possible if there is a difference in 
volatility of mixed components 
Based on the number of phases separators are classified as below: 

1. Two-phase separators: they separate gas from the total liquid stream. 
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2. Three phase separators: in addition to two-phase separator, it also 
separates the liquid into two phases: crude oil and water phase. The 
purpose of three-phase separator is to separate the oil stream intro three 
components: Oil Phase, Gas Phase and Water Phase 
Separator Design and HMI screen 

 
Figure 14. Separator HMI Design 

Figure 1 illustrates the general three-phase separation process. 
Hydrocarbon stream that is produced at the wellhead contains a mixture of 
gas, liquid hydrocarbons and sometimes free water. It is desirable to 
separate them as soon as possible after bringing them to surface by passing 
through an oil-gas-water separator.  

So, Crude oil enters the separator from the top side and the inlet flow is 
controlled by PI controller under certain temperature. During the separation 
process, mainly three parameters are controlled.  
- Current Water Level – measured by Level Transmitter LT112 and 

controlled by Level Control Valve LCV112.  
- Current Oil Level – measured by Level Transmitter LT113 and controlled 

by Level Control Valve LCV113. 
- Current Gas Pressure – measured by Pressure Transmitter PT111 and 

controlled by Pressure Control Valve PCV111.  
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With pressing ON button, inlet is activated and separating process starts, 
under given operating conditions. 

           Parameters 
Alarms 

Water 
 Level (m) 

Oil 
 Level (m) 

Gas Pressure (bar) 

Low-Low  0.3 0.4 0.5 
Low 0.5 0.6 0.8 
High 1.6 1.7 2.4 
High-High 1.75 1.9 3.1 

Table 1. Alarm Limits 

Water and Oil Level Control of the separator is range control. The main 
objective is to keep the level between Low and High Limits (ad indicated in 
Table1), rather than in specific setpoint. This reduces the large oscillations 
on control valves. LCV112 and LCV113 tries to keep the level within the 
limits. However, operator can manually control the discharge valve and allow 
the level to decrease till Low-Low level. In this case, after Low-Low level 
alarm activation, discharge valve is closed automatically, and level starts to 
increase by time. It is also case for High and High-High Level Limits, with 
Activation of HH Level Alarm, discharge valves are opened automatically to 
prevent the hazard. 

Gas pressure is affected by several parameters like, inlet flow, 
temperature, current water and oil levels. Pressure control is a bit different: 
When Pressure reaches High Limit (2.4 bar) BDV111 is activated 
automatically and pressure starts to decrease, but, we can manually close 
this valve. In that case pressure will continue to increase and reaches HH 
limit which is 3.1 bar. In that case, independently, BDV is opened and Flare 
is activated to decrease the pressure. When Flare is activated Gas detector 
and Heat detector sends the corresponding signals to Central Control Room. 
After activation of Flare and BDV, pressure starts to decrease, and Flare 
remain active, till pressure drops to Low level 0.8 bar.  When pressure drops 
to 0.5 bar, BDV is also closed. 
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Choosing the right level measurement technique for different 
applications is very important task in the face of so many options. Level 
measurement systems depend on the features of the process material like 
pressure, temperature, capacitance, density and they have own specific 
advantages and drawbacks. It is significant to understand the fundamental 
working principle of the level measurement technologies in order to define 
the suitable method for the application correctly. 

It is obvious that the level measurement is used in many industries such 
as product transportation tank, terminals, marine tanks, storage tanks on 
factories and other platforms. The importance of level measurement cannot 
be exaggerated. Wrong or inappropriate measurements can evoke levels in 
vessels to be extremely higher or lower than measured rates. Low levels in 
tank can bring into some problems and harm equipment, on the other hand 
high levels can cause overflow that can create environmental problems. That 
is why level measurements in industries should be done carefully that saves 
time and money and increase the performance rate of plant and its 
operations. There are various types of level transmitters such as 
Magnetostrictive Level Transmitters,  Ultrasonic Level Transmitters, Laser 
Level Transmitters. Radar Level Transmitters that differ from one another for 
their working principles. Level transmitter should be selected for application 
specifics, application requirement and process data [1]. 

This is the main step for measure the level in tank. On the following step 
relevant automation technologies are analysed and chosen for following 
criteria: reliability, scalability, criticality and maintenance cost. CAPEX and 
OPEX considerations are the next step. In this part project expenditure is 
calculated step by step. 

CAPEX means to Capital expenditure whereas OPEX refer to the 
Operational Expenses. OPEX is a cost needed for the daily committing of the 
business. However, CAPEX is a cost a business subjects to make an 
advantage afterwards. OPEX and CAPEX are dealt with distinctively for tax 
and accounting aims. Analyzing CAPEX vs OPEX contrast is important in 
project. With the help of these considerations I determine that the right mode 
is utilized for different types of expenses. 
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Figure 15 

The following step of my project is development. This part consists of 7 
main section: Control strategy development, Communication protocols 
selection, Control algorithms development, Equipment selection & sizing, 
P&I diagram, Bill of materials, Overall system description. 

In these steps appropriate communication protocol is selected due to the 
requirements. Generally, there are 4 main protocols that commonly used in 
process plants: 

 FOUNDATION Fieldbus  
 HART 
 PROFIBUSPA 
 Wireless HART. 
All of these protocols are aimed to connect field devices in order to 

monitor and control host systems, usually a distributed control system 
(DCS).These protocols differ from one another for their complexity and 
functionality. In my project, I choose wired Foundation Fieldbus in order to 
develop tank level measurement system for the requirements [2]. On the next 
step, algorithm is defined for process of tank level measurement. 

 After determining the devices and its size, Piping and Instrumentation 
Diagram is drawn, SCADA system is constructed and overall system 
description is given.  

Reference: 

[1]  Level emerson rosemount 5600 manual 
[2] Manual-rosemount-5600-series-radar-level-transmitter-hart-foundation-fieldbus-protocol-

en-76178 
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  Today, the dangers of high annulus pressures within production wells 
are considered one of the biggest obstructions to offshore production. In 
order to eliminate all risks from worst case scenarios controlling downhole 
pressure is achieved by maintaining annulus pressure according to well’s 
mechanical design limits and preventive technologies has been deployed as 
well. 

The annulus of an oil well is any space between casing and wellbore. 
Commonly, there are “A” annulus and “B” annulus in completion of well. 
Despite utilizing cement seals at the back of wellbore, casing can heat up 
and a loss of cement seal integrity can create catastrophic situations. 
Increasing of annulus pressure can cause escaping of uncontrolled gas to 
the surface. Pressure testing cannot be solution to this problem because of 
inaccessibility to the annular space. Regular pressure and temperature 
monitoring are able to provide constructive confirmation of every aspect of 
pressure barrier’s integrity. The monitoring capabilities of PT sensor system 
prevent the shutting down in wells and provide early warning of hazardous 
situations. 

In annulus pressure monitoring system, downhole pressure is regularly 
computed and logged with utilizing a wireless pressure transmitter installed 
on the wellhead. The annulus pressure transmitters for each well are 
connected to the Control Room via the PLC. Thus, the parameter of annulus 
can be monitored in real time and logged on the data historian. 

For investigating of offshore platform annulus pressure wireless 
monitoring system, we begin by specifying application requirements and 
finding application process data. In accordance with process data obtained 
we should analyze normal annulus pressure response and annulus 
pressure response indicating casing leakage. Moreover, procedure outline 
should be designed according to 3 tasks which are detection and diagnosis, 
evaluation, and implementation. Furthermore, we will start to review of 
relevant automation technologies and products and make comparative 
analysis of all products based on applicability, potential benefits, technical 
characteristics, CAPEX and OPEX considerations, communication protocols 
used, etc. Next, we will work on the development of control strategy and 
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control algorithms and logic. This control logic will help to develop timely 
alarms in case of pressure build up. Flow can be stopped automatically by 
closing the remotely-actuated valve on the well. (The flowchart of the process 
is shown below in Figure 1.)  

 
Figure 16 

It will be followed by equipment selection and sizing and drawing P&I 
diagram. At the final stage we designed a SCADA system which will be 
integrated in the TIA Portal. With the help of this program the real time data 
of pressure will be monitored and will provide instantaneous trends via data 
logging. 
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Hərbi döyüşlərdə sıradan çıxan hərbi texnikanın [1] tez bir zamanda 
təmir edilməsi və yenidən döyüşlərə qaytarılması çox hallarda özünü doğrult-
mur, çünki vacib olan mexaniki, elektronika hissələrinin dəqiq bərpa edilməsi 
mümkün olmur.  

Bununla əlaqədar olaraq, serviz xidmətləri ücuz başa gələn, mülki tipli 
maşınların hərbi texnikaya rekonstruksiyası məqsədi ilə, çevik istehsal mo-
dulun (ÇİM) və çoxfunksional manipulyatorun işlənməsi məsələləri qoyulur. 
Bu tip manipulyatorun funksiyaları avtomatik iş prinsipi ilə təmin olunur və 
aşağıdakı əməliyyatları icra edir [2]: 

1.  Maşının yan zirəhli hissələrinin quraşdırılması. Burada göstərilən 
manipulyatorun tutqacı zirehli hissəni maşının yan tərəfinə quraşdırır.  

2.  Maşının arxa və ön zirəhli hissələrinin quraşdırılması. Burada gös-
tərilən manipulyatorun tutqacı zirehli hissəni maşının arxa tərəfinə 
quraşdırır. 

Çox-funksional manipulyator 4 tutqac hissəsindən ibarətdir. Tutqacların 
açılıb bağlanılması pnevmo sistemlə təmin olunur. 1-ci və 2-ci manipulya-
torlar texnoloji xəttin üst hissəsində asma şəklində aşağı və yuxarı hərəkət 
edir, 3-cü və 4-cü manipulyatorlar yan hissələrdə quraşdırılaraq, irəli və geri 
hərəkət edir. Modula daxil olan mülki maşınların tiplərindən asılı olaraq, 
uyğun ölçülü zirehli tərtibatlar istifadə olunur.  

ÇIM-in işi CAD/CAM sistemlərinin inteqrasiyası əsasında təmin olunur. 
AutoCAD sisteminin köməyi ilə 2D ilə layihə olunan zirehli maşının qrafik 
təsviri  3D formatına çevrilir və ÇİM-də zirehli maşının yığılması prosesinin 
avtomatlaşdırılması təmin olunur. ÇİM-in texnoloji prosesinin avtomalaşdırıl-
ması  üçün idarəetmə sisteminin vericiləri və icra mexanizmləri manipulyator-
larda, istehsalatın idarəetmə bloku qovşağda yerləşdirilir (şək. 1).  

ÇİM-də tətbiq olunan manipulyatorun konstrusiyası elə hazırlanır ki, 
zirehli tərtibatlar rahat götürülsün və yerdəyişmə zamanı deformasiyaya 
uğramasın. Zirehli maşının çevik istehsal modulunun üstünlüyü ondan 
ibarətdir ki, istifadə olunmayan və ya müharibə zamanı zirehi sıradan çıxan 
maşınların yenidən istehsala qaytarıb zirehli və silahlandırılmış formaya 
salmaq mümkündür.  

 
 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏLƏRİN I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI 

 

333 

 
Şək. 1. Çevik istehsal modulunun avtomatlaşdırma sxemi 

Ədəbiyyat siyahısı 
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Today oil and gas are produced in almost every part of the world, from 
the small 100 barrels a day private wells, to the large bore 4000 barrel a day 
wells. Well operation systems involve plenty of pieces of equipment that have 
various functions. One the main parts is wellhead that sits on the top of the 
actual oil and gas leading down to the reservoir. The thesis is dedicated to 
the wellhead flow control depending on the pressure, temperature and other 
field parameters. 

To simulate and monitor the SCADA system connected to the plant TIA 
Portal and Factory IO have been used to monitor and control one part of the 
SCADA system of wellhead or Christmas tree control. TIA Portal is used to 
create a ladder diagram that consist of different functions and function 
blocks, to control the system and provide HMI screen to demonstrate the 
process operation and parameters. Factory IO is used for the purpose of 
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getting real parameters such as level, flow, etc. from the simulated plant and 
control them. 

The system consists of the valves associated with the Christmas tree 
and the Chemical injection to the well and crude oil storage after extraction 
from the well. Moreover, Flammable Gas Detected, Emergency Shutdown 
conditions have also been considered in the system. The main goal in the 
demonstrated process is to control the flow of the crude oil in the production 
flow depending on the pressure in the tube. The control used here PID 
control with predefined coefficients in order to provide the desired flow of 
crude oil appropriate to the pressure in the tube. Moreover, crude oil tank 
level is also controlled automatically to prevent overloading. 

 
Figure 17. Wellhead Control System Overview 

In Wellhead control system the valves are either manually controlled or 
automatically controlled by giving desired setpoint. The hydraulically 
activated valve on the production line can be controlled manually and 
automatically as can be seen from the Figure 1. If we choose Manual mode, 
the there are two buttons to press, one of them is for totally open the control 
valve, the other one is for completely closing the valve. Furthermore, it is also 
possible to open or close the valve manually to some extent, for example, 
the operator can open the valve manually by 45% or 10% if required. In the 
Automatic mode however, the operator sets only a desired setpoint for the 
control system, and valve automatically defines that to some extent it should 
be opened or closed. As everybody knows there are three important 
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variables that we measure to manage the feedback control systems: 
Setpoint, Process Variable (PV) and Manipulated Variable (MV). 

When the Automatic Mode is selected from the faceplate of the control 
valve, the Manual Mode becomes disabled and PI controller controls the flow 
in the production line.  

As can be seen from the HMI view there are two tanks, one of them is 
Chemicals tank whose level is controlled between predefined High and Low 
levels. If the level falls to the low level or reaches the maximum permitted 
level the appropriate alarms have been activated and proper actions are 
taken for controlling the level. If the level fails to Low limit, the discharge valve 
is closed, if the level reaches maximum level limit, the inlet valve of the tank 
is closed. As a result, the tank is preserved from overflowing or being empty.  

The second tank is Crude Oil tank which is used to store temporarily 
crude oil extracted from the well. The oil is kept in these tanks initially, then 
they are transported to the separation, refinery, or other required operations 
through pipelines of tankers. The oil level in these tanks should also be 
controlled to prevent any overflowing condition which can be very dangerous 
for the human life and plant equipment. That’s why PID control is applied to 
this tank discharge valve either open or close manually if required or keep 
the oil level at the required limit in the tank. The discharge valve has a 
faceplate where it is possible to manually or automatically control the valve. 

Finally, Fire and Alarm system for the process can also be seen in the 
HMI view. There two types of alarm in the system, Analog alarms and Digital 
alarms. Analog alarms are activated when the parameter falls within a 
specified range and requires operator action to restore the process. The level 
alarms are configured on the Chemicals and Crude Oil tanks in order to make 
the operator be aware of the system conditions. If the level in the tank 
exceeds the predefined high and low limits, the proper High or Low alarm is 
activated and requires either acknowledgement or action from the operator. 
The operator can either acknowledge the alarm by clicking the 
“Acknowledgement” button or execute the proper action to protect the 
personnel and the system from dangerous and unsafe conditions.  

References: 

[1]  Oil and Gas Processing, Edinburgh EH14 4AS, United Kingdom Produced by Heriot-
Watt University, 2018 
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