
 

 

  



1 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının  

99- ci ildönümünə həsr olunub 

 

 

 

 

MÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN 

AKTUAL PROBLEMLƏRİ 

 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

 

 

I HİSSƏ 

 

 

 

 

 

 

 

GƏNCƏ – 2022 

 



2 
 

Baş redaktor: GDU-nun rektoru, professor, kimya elmləri doktoru, professor Yusif Yusibov; 

Baş redaktorun müavini: GDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə  prorektoru, dosent Pərvin 

Kərimzadə. 

 Konfransın proqram komitəsi 

Sədr: Yusif Yusibov-rektor, kimya elmləri doktoru, professor; 

Həmsədr: Pərvin Kərimzadə- prorektor, dosent; 

Həmsədr: Şahin  Xurşudov – prorektor, dosent; 

Həmsədr: Vaqif Novruzov- kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvi, professor.  

 

 Proqram komitəsinin üzvləri: 

1. Dilqəm Tağıyev- akademik, Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun direktoru; 

2. Ədalət Muradav - professor, ADİU (UNEC) - nun rektoru; 

3. Vaqif Fərzəliyev-akademik, AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnsitutunun direktoru; 

4. Vaqif Abbasov-akademik, AMEA-nın Neft Kimya Prosesləri İnstitunun direktoru; 

5. Pənah Muradov- AMEA-nın müxbir üzvi, AMEA-nın Mikrobiologiya İnsitutunun 

direktoru; 

6. Fuad Əliyev-akademik, AMEA-nın Gəncə bölməsinin akademik katibi; 

7. İradə Hüseynova- akademik, AMEA-nın vitse prezidenti, AMEA-nın Molekulyar 

Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru; 

8. Məhəmməd Babanlı-AMEA-nın müxbir üzvi, AMEA-nın Kataliz və Qeyri-Üzvi 

Kimya İnstitunun icraçı direktoru; 

9. Tariel Talıbov-akademik; 

10. Səyyarə İbadullayeva- professor, AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru; 

11. Tofiq Məmmədov-AMEA-nın müxbir üzvi, AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunun 

direktoru; 

12.  Elşad Qurbanov-AMEA-nın müxbir üzvi, BDU-nun kafedra müdiri; 

13.  Nazim İmanov -professor, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru; 

14. Arif Həşimov-akademik, AMEA-nın Fizika İnstitutunun direktoru; 

15.  Aydın Əsgərov- professor, AMEA-nın Botanika  İnstitutunun şöbə müdiri; 

16.   Muğan Quliyev - professor, GDU-nun Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı; 

17. İsfəndiyar Alverdiyev- dosent, GDU-nun Kimya-Biologiya fakültəsinin dekanı; 

18. Mədinə Maqamedova– professor, DDPU-nin Biologiya kafedrasının müdiri. 

 

   

 

Konfrans materialları GDU-nun Nəşriyyat şöbəsinin və konfransın proqram 

komitəsinin 02 may 2022-ci il tarixli qərarı ilə çap olunur. 

 

 

Nəşrə məhsul: Nəşriyyat şöbəsinin müdiri, G.T.Cəfərova; 

Mühəndis-proqramçı: S.A.Piriyev; 

Operatorlar: Ş.M.Hüseynova, N.H.Nəbiyev. 

 

Konfrans materialları, I hissə - Gəncə, 2022, 398 səh. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MÜNDƏRİCAT 
 

QEYRİ-ÜZVİ KİMYA 
 

Юсибов Ю.А., Алиев И.И., Гурбанов Г.Б., Алвердиева Ф.Г.,  

Ахмедова Дж.А.,  Aлийева  З.M.  Исследование системы As2Se3-Tl2S3 ...........................10 

Ağazadə A.İ., Oruclu E.N., Babanlı M.B. PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3 sisteminin  

likvidus səthi ............................................................................................................................12 

YusibovY.Ə., ƏmiraslanovaA.S., Məmmədova A.T., Alverdiyevİ.C., Əliyeva Z.M. 

 6Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6 Sisteminin T-x-y diaqramı  

və onun bəzi izotermik kəsikləri...............................................................................................15 

Əşirov G.M., Məşədiyeva L.F., Yusibov Y.Ə., Əliyeva Z.M. Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 

 sistemində bərk məhlullarin alinması və rentgenoqrafik tədqiqi ............................................18 

Асланлы С.Р., Алвердиев И. Дж., Завражнов А.Ю., Юсибов Ю.А., Aлийева  З.M.   

Диаграмма твердофазных равновесий взаимной системы  

2Ag2S+SnSe2 2Ag2Se+SnS2 при 300 K ...……………………………...............………….21 

İmaməlizadə Ç.A., Qardaşova L.A, Babanlı M.B. Machine learning metodları  

vasitəsilə NiTiHf ərintisinin sintezi .........................................................................................23  

E.N.İsmayılova, L.F.Məşədiyeva, İ.B.Bəxtiyarlı Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se  

sisteminin likvidus səthi ...........................................................................................................25 

Набиев Э.Р., Алекперова Т.М., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. Синтез и 

 изучение термической стабильности соединений Ge3Sb2Te6 и GeSb6Te10  ……..............27 

Дж.С.Намазов, К.Н.Бабанлы, И.Дж.Алвердиев, Ю.А.Юсибов  

Высокоэнтропийные сплавы в системе Ag-Si-S-Se-Te  …………........................…..…...29 

Seyidzadə A.E., Qocayeva İ.M., Oruclu E.N., Babanlı M.B.   AIVTe−Bi2Te3 

(AIV-Sn, Pb) sistemlərinin faza diaqramlarinin dəqiqləşdirilməsi............................................31 

Bəhmənova F.N., Çıraqov F.M. Tərkibində para asetilamid benzoy  

turşusunun fraqmentlərini saxlayan polimer xelatəmələgətirici   sorbentlərlə  

uranın (VI) qatılaşdırılaraq təyini............................................................................................34 

Мустафаев И.И., Гаджиева С.Р., Алиева Т.И. Определение  

полициклических ароматических углеводородов в  воде озера гала   

методом  ГХ-МС ...................................................................................................................37 

Рафиева Х.И., Байрамова С.С., Саигов Дж. Ш., Аскерова Т.Н.,  

Агаева З.Р. Алюмосиликаты - как сорбенты при очистке почвы....................................38 

Якубов У. Ш. ,Ганиев И. Н., Хакимов А.Х., Ганиева Н.И. 

 Коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава АЖ5К10 с барием ..........................42 

Тиллобоев Х.И., Бобоназарова П., Қосимова Ш., Лакимова М. Химический  
состав и миграционная активность тяжелыхметаллов реки сырдарьи............................46 
Джафарова Ф.А., Оджагвердиева С.Я. Физико-химическое исследование  

водных растворов декстрана.................................................................................................50 

Касумова С.А, Мамедова А.Т, Гасанова С.С, Рзаева М.Ф,  Мовсумов Э.М  

Синтез и физико-химические исследование новых комплексов Nd(III), Tb(III), 

Er(III), Eu(III), Tm(III) C 5-нитро, 2-ацетамидовензойной кислоты...................................52 

Shikhiyeva F.R. Mathematical modeling of asphaltene deposits in crude oil…….…..............55 

Şahbazova G. M. Suyun və sulu mühitlərin struktur temperaturu...........................................58 

İlyaslı T.M., Qəhrəmanova G.H. Arsen sulfidləri əsasinda şüşələrin  

qələvilərdə həllolma kinetikasi.................................................................................................60 

Məmmədova S. H., Babayeva G. İ.   Ce2Te3-B2
vTe3 sistemlərinin tədqiqi..............................62 

Sevinc H.R., Hicran R.L. Torpaq nümunələrində mis, alüminium,  

dəmir və sinkin təyini................................................................................................................64 

 



4 
 

Ismailova S.Z, Medjidov A.A., Ganzayeva G.M., Huseynova M.T.  

Synthesis and characterization of new metal  complexes with ligand based  

on salicyl hydrazide…………………………………………………………………….….....67 

Tahirova T.T., Quliyev N.İ. ASPE+In2Se3 kompozitlərinin dielektrik 

 parametrlərinin tezlik, temperatur xarakteristikalari…………………………………….…...69 

Əzimova G.R., Ələsgərova Z.F., Zülfüqarova S.M. Zol-gel yanma üsulu ilə 

 alinan  kobalt tərkibli oksid katalizatorlarin iştirakinda   karbon monooksidin 

 aşağı temperaturlu oksidləşməsi..............................................................................................72 

Касумова Р.Н., Бананярлы С.И. Взаимодействие в тройной системе Cu-Fe-Te.............74 

Məsimov E.Ə., Şahbazova G. M. Suyun və sulu mühitlərin struktur temperaturu..................76 

Seyidova İ.A. Dayaniqli kimyəvi qruplarin yaranmasini aşkar edən  

infraqırmızı spektroskopiya (iqs) üsulu....................................................................................77 

Həsənova S.S., Qasımova S.Ə., Mövsümov E.M Yb(III) para-oksibenzoat 

kompleks birləşməsinin sentezi və kristal quruluşu..................................................................80 

Xəlilova L.Ə, Bənənyarlı S.İ., İsmayılov Ş.İ. Bi2O3 ·B2O3 – Nd2O3 sistem  

ərintilərinin elektrofiziki xassələrinin  tədqiqi..........................................................................82 

Sadıqov F.M., Məmmədova S. H., İsmayılov Z.İ. Er-Sb sisteminin hal diaqrami..................85 

Залов А.З.,  Аскерова З. Г. Экстракционно-фтометрическое исследование 

 системы никел (II) - 1-(2-пиридилазо)-2- гидрокси -4-меркаптофенол –  

гидрофоб амина ......................................................................................................................88 

Меликова И.Г., Айкан Н.Ф., Эфенди А.Дж. , Фараджев  Г.М.,  

 Юнусова Ф.А., Набиева М.Ф., Эфендиева Х.А. Разработка  

принципиальных технологических схем процессов  

гетерогенно-каталитического окисления хлоруглеводородов...........................................91 

İsmayılova B.A., Əfəndi A.C., Əliyeva A.M., Salmanova K.S. Aktivləşdirilmiş  

seolit katalizatorlarinin efirləşmə reaksiyalarinda tədqiqi .......................................................94 

Məmmədov S.Ə. Aktivləşdirilmiş kalsium karbonat tozu hazirlanmasi üçün  

aktivləşdiricilərin müqayisəli tədqiqi........................................................................................96 

Bəxtiyarlı İ.B, Abdullayeva A.S, Qurbanova R.C Er2S3-Ga2S3-EuS kvaziüçlü  

sistemində şüşəvari ərintilərin fiziki-kimyəvi və fotolüminissensiya xassələri........................98 

Abiyeva A. Y.,  Nağıyev X.C., Çıraqov F.M., Məmmədova M.F. Dəmirin (III)  

asetilaseton əsasli azobirləşmələrlə müxtəlifliqandli kompleksləri........................................100 

Taxirli Sh. A., Aliyeva F. S., Aghayev K. C., Chyragov F. M.  

Synthesisof azocompoundsbased on 4-aminoantipyrine. spectrophotometric  

studyof complexcompoundstheyformwithni (ll) ions……………………………….……....103 

Məmmədov V.S, Bəxtiyarlı İ.B., Muxtarova Z.M Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S  

 üçlü sistemin likvidus səthinin proyeksiyasi..........................................................................105 

Алиев И.И., Исмаилова С.Ш., Бабанлы К.Н., Рзаев Р.М., Гашимов Х.М.,  

Ахмедова Дж.А. Стеклообразование в системе As2Se3 – Cu2Cr4Te7...............................107 

Rzayeva M.F.,Fətəliyeva G.İ., Hüseynova S.E.  Ni (II) metalinin benzoy 

 turşusunun törəmələri ilə əmələ gətirdiyi koordinasion birləşməsininquruluş 

 kimyəvi analizi.......................................................................................................................110 

Əliyev İ.İ., Məmmədov E.İ., Yusubov F.V., Məsiyeva L.F., Babanlı K.N.  

Sb2S3-Cr3Te4 sisteminin ərintilərinin sintezi və tədqiqi..........................................................112 

Chyragov F.M., Nagiyev Kh.J., Gullarli U.A., Abdullayev R.A. Spectrophotometric 

definition of aluminum in the presence of gallium and indium………………………...…...114 

Рустамов В. Д., Я.Б.Намазов.,  И.М.Мовсумова., А.Б.Магеррамов ,  

А.R.Мамедова Синтез, выращивание и исследование параметров  

светодатчиков на основе твёрдых растворов Tl1-xAgxInSe2..............................................117 

 

 



5 
 

Алиев И.И., Магаммедрагимова Р.С., Алиев О.М., Аждарова Д.С., 

Максудова Т.Ф., Рагимова В.М. Синтез и физико-химические исследования  

сплавов системы InAs2Se4 - In6As4S3Se9..............................................................................121 

Hüseynova P.F. Flüorenoksi əvəzli kraun birləşmələrin analitik tətbiqi...............................123 

Шукюрова Г.М. Термодинамическое исследования политермического  

разреза Ag2Se-[AsBiSe3].......................................................................................................126 

Hasanova U.A., Qahramanova Z.O., Huseynova P.F., Fataliyeva G.I.  

Synthesis of hydroxyl substituted diasacrown ether and functionalization  

of magnetite nanoparticles…………………………………………………………..……....128 

Нагиев Н.Г., Аскерова Г.М. , Гасанова И.И.,  Матедова А.Т. Адсорбционных 

 свойств цеолита....................................................................................................................132 

Hüseynov Ə., Cəfərov M., Əhmədova F. InSe krıstalında bor aşqarı halları........................133 

Məmmədova S. H., Sadıqov F.M., Sultanova S.Q. Er-Bi  sisteminin tədqiqi.......................136 

Rustamov V.C., Namazov Y.B., Qasımov İ.İ., Əliyeva N.A. Yüksək 

 sixliqli polietilen və polipropilen əsаsli tlinse2 əlаvəli kompozitlərin sintezi........................140 

Иманова Н.А., Мамедова С.Г., Байрамова С.С., Мамедова Н.А  

Исследование  электроноакцепторных центров Со+2 -форм  
монтмориллонита по адсорбции ацетона…………………………………………....…...142 

Гулиева А.А., Бабаева П.Г., Рафиева  Х.  Извлечение ценных компонентов  

из отходов  перколяционным методом……………………………………………….......143 

Муншиева М.К., Алиева Г.М., Рахманова С.Я., Маммадова Н.А.,  

Маммадова Г.Ф., Мансурова К.А. Синтез и структурно-химическое 

 исследование супрамолекулярного соединения стронция (II) с фталевой  

кислотой и пиразином..........................................................................................................145 

    Rzayeva M.F., Həsənova M.F., İsmayılova G.İ.  Kimyanın tədrisində    

     müasir təlim metodlarından istifadə qaydası..........................................................................146 

Tağıyev T.İ. Böyüməkdə olan gənc nəslin hayata hazirlanmasinda Heydər  

Əliyev irsindən istifadənin rolu...............................................................................................149 

 

ÜZVİ KİMYA 
 

Əliyev F.Y.,  Bədəlova N. M.-Y. Portağal  qabığından  efir  yağının alınmasının  

bəzi xüsusiyyətləri...................................................................................................................154 

                       Hacıyev Y.H., Məmmədova A.T., Fətəliyeva G.İ. Nanotexnologiyalar kimya elmlərində....156 

Hajiyeva S.R., Gadirova E.M., Rustamova U.N., Mammadova A.T.  

Levelof pahsin refinery wastewaters……………………………………………………..….157 

Əsgərova K.T.,  Abbasova Ş.B., Məmmədov V.H. Universal nanosürtkünün 

 sintezinə nanohüssəciklərin təsiri...........................................................................................160 

Mehdiyeva S.T., Mustafayeva G.Y. Kimyanin tədrisində  təlim üsullarının əhəmiyyəti......162 

Həmidova C.Ş., İsakov E.U.,  Həsənova E.İ., Hüseynova N.C., Həsənova M.A. 

 Suksinimid tipli aşqarların keyfiyyətinin yaxşılaşdirilması ..................................................164 

 Alməmmədova A.E.,  İbrahimova T.M., Məmmədova G.A. Biodeqradasiyaya  

                   səbəb olan göbələklər .............................................................................................................167 

Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Məmmədyarova X.N., Abbasov M.H.,  

Məmmədova R.Ə., Nəsirova S.İ. Çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarının 

 sintezi və xassələri.................................................................................................................169 

Məmmədova K.M., Musayeva M.Ə. Cəfərova T.C., Əsədov R.A.,  

Kamranova S. A. Fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesi.........................................171 

Kazımzadə L.K. C6, C8, C10-karbon turşularının allil  

efirləri – butilmetakrilat birgə polimerlərinin mexaniki xassələri..........................................174 

 



6 
 

Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., Quliyeva Q.M., 

Eyvazova Q.Ş. Piperidino-2-hidroksipropantiol-3 əsasinda sintez edilmiş  

orqanilsulfidlərin sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi tədqiqi .........................................177 

Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Набиев О.Г., Мамедов А.М.,  

Сафарова Л.Р., Кулиева Г.М., Алиева Н.А. Синтез аминометильных производных 

бензазолин-2-тионов и исследование их антимикробной активности............................181 

Ладохина Н.П. Синтез пирролсульфамидов на основе арилсульфохлоридов...............183 

Османова С.Ф., Гулиева Н.М., Мамедова Н.Р. Антимикробная  

активность новых амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов............................185 

Рзаева И.А. Аминотиолы-антиоксиданты комбинированного действия........................187 

Багиров К.Н., Шахвердиев Я.Х., Мусаева Н.Дж., Искендерова К.А. 

Исследование взаимодействия между l-ментолом и ацетоном в 

бензольных растворах методами поляриметрии и криоскопии.......................................190 

Биннатов Р.В.,  Ибадов Е.А.,  Мамедова С.М., Aлиханова А.И.,  

Аскеров О.В. Непредельные кремнийорганические эписульфиды 

в качестве модификатора.....................................................................................................193 

Мустафаев А.М., Исмаилова Р.И., Исмаилова У.К., Гусейнов И.А.,  

Керимова С.С Бромсодержащие олигоэфирэпокси(мет)акрилаты и  

создание на их основе огнестойких полимерных материалов.........................................195 

Мирмехтиева М. К., Ахмедова Г. С., Рагимова М.,  Ибрагимова М.М, 

Мамедов Б. А. Синтез эпоксисополимеров на основе соолигомера  

п-бензохинона с 2-винилпиридином и эпоксидиановой смолы.......................................196 

Зарбалиева И. А., Алимова А.Н., Байрамова Г.М. Синтез и  

исследование поверхностно-активнойсоли, на основе додекановой 

кислоты 1,2-этандиамин  иn1-(2-аминоэтил) -1,2 этандиамин.........................................198 

Вахабова В. А.,  Кулиев К. К., Рустамова С.К. Композиционные 

материалы на основе полипропилена и аллилморфолина................................................202 

Nəzərəliyev X.Q. Polipropilen və abşeron rayonu saray qəsəbəsi ərazisində 

 aşkarlanan təbii mineral doldurucu əsasında alınmış kompozitlərin  

fiziki-mexaniki xassələrinin tədqiqi........................................................................................204 

Гасымова Г.Ш., Кахраманов Н.Т., Нуруллаева Д.Р., Гараева А.А.,  

Тагиева А. Л.,Агаева Ф.А., Гасымзаде Л.Х. Исследование  

механических свойств графитизированного полипропилена ..................................206 

Rzayeva S. Ə., Qurbanov M. Ş.,  Əsədova K. Ə., Vəliyeva İ. N.  

Yeni nəsil kapsullaşdirici polimerin – karboksimetilsellülozun ammonium 

duzunun sintezi və suda həll olmasinin tədqiqi......................................................................207 

Qarayeva A. R., Şatirova M. İ.,  Nağıyeva Ş. F., Hacıyeva L. Y.  

Müasir kimyanın aktual problemlərinin həllində azot tərkibli  

heterotsiklik birləşmələrin rolu...............................................................................................210 

Əsədova A.H.  Temperaturun aqarozanın sulu məhlullarının  

özlü axinin aktivləşmə parametrlərinə təsiri...........................................................................213 

Ширалиева С.М., Абаскулиева У.Б., Эфендиева Н.Н., Салахова Ф.И. 

 Экстракция кобальта (II) из тиолфенолятных растворов в хлороформ 

 в присутствии гидрофобных аминов..................................................................................215 

Gojayeva S.S. The synthesis of 2,6-bis(phenil)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion…………....217 

Novruzova N.A., Zalov A.Z.,  Kuliev K.A. Extraction-spectrophotometric 

 study of ternary complexes of Cr (VI) and Co (II) using  

o-hydroxythiophenols and aminophenol…………………………………………………….220 

Шафиева Р.Н., Аббасов М.Ф. Получение ароматического ацеталя 

 каталитической конденсацией метилфенилкетона .с этиленгликолем..........................223 

 



7 
 

Nazarov N.M. Transformations based on heterocyclic compounds containing  

sulfur and nitrogen atoms........................................................................................................226 

Əliyeva L.N., Nəzərov N.M., İsakov M.E., İsrafilova Z.T.  

Kondensləşmə reaksiyaları əsasında metal komplekslərin sintezi..........................................228 

Məmmədova S.İ. Tərkibində sulfamid qrupu olan funksional əvəzli pirrollarin sintezi........231 

Гусейнова Г.А., Залов А.З., Расулов Ч.К., Ибрагимов Г.И.   

Экстракционно-фтометрическое исследование системы  

меди (II) – аминофенол – хлороформ..................................................................................234 

Sevinc H.R., Hədiyyə H.F., Təranə Ə.İ., Tağızadə Y.G. Novxanı və pirşağı  

çimərliklərindən götürülmüş  su nümunələrində pak-ların və digər  

üzvi maddələrin təyini.............................................................................................................236 

Medjidov A.A., Ganzayeva G.M., Ismailova S.Z., Agaeva S.A., Samadova R.A., 

Huseynova M.T. Synthesis of new transition metal complexes with Schiff 

on the basis of dihydrazide of terephthalic acid……………………………………………..239 

Qurbanlı Ü.R. Pirolizin maye məhsulları ilə fenolun qarşılıqlı təsir  

reaksiyalarının bəzi xüsusiyyətləri..........................................................................................241  

Rahimova A.R., Ismailov Z.I.,  Ilyasly T.M. Synthesis and stability  of  

metal complexes against bacteria……………………………………………………….…...244 

Мустафаев И.И., Гаджиева С.Р., Алиева Т.И. Определение  

полициклических ароматических углеводородов в  воде озера гала   

методом  гх-мс.......................................................................................................................248 

Qurbanov Q.B.,  İbrahimli S.İ. Sulfen  turşularinin  bəzi  törəmələrinin 

sintezi  və  xassələri................................................................................................................249 

Əbilova Ü.M., Həşimova E.N., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M.  

1 amin-4-hidroksixlorid-2-sulfo turşu  əsaslı polimer sorbentlə  

palladium(II) ionunun qatılaşdırılaraq tədqiqi........................................................................252 

Гараманов А.М.,  Ахмедова Р.А.,  Мамедова А.Ф 

Полимеризация n,n-ди (β-хлор) аллиламиноэтановой кислоты.......................................254 

Аллахвердиева Х.В., Кахраманов Н.Т. Термодеформационные  

свойства нанокомпозитов на основе малеинизированного 

полипропилена и технического углерода...........................................................................257 

 

NEFT KİMYASI 
 

Nəsirova N.V., Mahmudova S.İ. Analoqu olmayan möcüzəvi  

naftalan neftinin əhəmiyyəti....................................................................................................260 

Məmmədov C.Ş., Nəbiyеv F.Ə., Qənbərova F.D., Sultanova C.F.,  

Əliyеva G.Ə., Şaxtaxtinskaya Z.İ., Hüsеynova N.Е. Təbii еhtiyatlar  

və onların еkoloji  problеmləri................................................................................................264 

Qədirova E.M. Ekoloji baximdan TİO2 nanohissəciklərinin fotokimyəvi 

xüsusiyyətlərinin əhəmiyyəti..................................................................................................267 

Hacıyeva S.R., Qədirova E.M., Cəfərova X.F. Şıx və bulvar  

ərazilərindən götürülmüş su nümunələrinin kimyəvi  analizi.................................................272 

Гаджиева С.Р., Рустамова У.Н., Кадырова Э.М., Халилов А.И.  

Основные показатели качества воды в реке кура в сабирабадском районе....................273 

İbrahimli S.İ., Qurbanov Q.B., Cəfərov E.F., Hacıyev Y.H. Abbasov R.R 

 Oksi alkilləşməyə katalizatorlarin təbiətinin təsiri ................................................................276 

Mehdiyeva S.T., Yavərli X.İ. Sürtgü yağlarının tərkibində özlülük  

aşqarlarından istifadə olunmasının əhəmiyyəti.......................................................................280 

Həsənova R.Z., Əliyev B.M., Loğmanova S.B., Qafarova N.F. 

 Müasir yüksək keyfiyyətli mühərrik yağlarının alınması......................................................281 



8 
 

Rüstəmova L.M. Neft emali sənayesində ekoloji problemlərin həlli.........................................................284 

Cəbrayılzadə Ş.Z., Mürsəlov N.İ., Əzizli O.M. Palmitin turşusu əsasında 

 alınmış maddənin  karbon qazı mühitində inhibitor kimi tədqiqi..........................................286 

Qasımova F.İ., Əliyeva A.A. para-(1-metiltsikloalkil) fenolların 

 ditsiklopentadienlə alkilləşmə reaksiyaları və onların mannix əsasları.................................289 

Heydərli G.Z., Nağıyeva M.V., Rəsulov Ç.Q. Piroliz prosesinin C5  

fraksiyasi əsasında kimyəvi əlavələrin sintezi........................................................................291  

Məmmədova X.M., Qədirli V.S., Mahmudova E.Q. Qliserinin tritsiklik  

mürəkkəb efirlərinin sintezi....................................................................................................294 

Sədiyeva N.F., İsgəndərova S.A., Çerepnova Y.P., Əliyeva S.Q., 

Məmmədova X.R., İsgəndərova V.R. Sintetik neft turşuları və kapril turşusu 

əsasinda propilenqlikolun qarışıq diefirinin sintezi və tədqiqi...............................................297 

Abbasov V.M., Əfəndiyeva L.M., Nəsibova G.Q., Musayeva A.P.,  

Məzəmova T.A., Çingiz F.Ç., Əhmədbəyova S.F. T-1500 yağ  

distillatının maye fazada katalitik oksidləşmə prosesinin tədqiqi...........................................300 

Yolçuyeva Ü.C., Cəfərova R.Ə, Əlizadə F.T., Əliyeva A.F., Hacıyeva G.A.  

Zağlı quyu neftinin aromatik qrup komponentlərinin elektron  

spektroskopiya metodunun köməyilə tədqiqi.........................................................................302 

Əliyeva N.M., Tağıyeva Ş.F., Məmmədov E.E., Həmzəyeva. G.N., 

Hüseynova Q.A., İsmayılov E.H.  ZrO2/SiO2 tərkibli katalizator səthinə 

 adsorbsiya olunmuş n-propil spirtinin karbohidrogenlərə  çevrilmə reaksiyasının 

aktiv mərkəzlərinin təbiəti və reaksiyanın mexanizmi............................................................305 

Ибрагимова М. Д.,  Сеидова С. А.,  Гусейнов Г. Д.,  Алиева С. Г.  

Влияние длины алкильной цепи катиона ионной жидкости на 

 ее эстрагирующую способность.........................................................................................308 

Керимова У.А.,  Алиева А.З.,  Дадашева Н.Р.,  Ализаде С.А.,  

Алескерова С.М.,  Тагиев Ф.Ф. Жидкофазное аэробное окисление  

парафинового концентрата фракции 152-3640С выделенной из смеси  

азербайджанских нефтей......................................................................................................310 

Абдуллаева Н.Р., Казиева Р.Ю. Использование гетероорганических  

соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов 

 реальности и перспективы..................................................................................................314 

Бабаева Ф.А.,. Батюкова Е.В., Ибрагимова З.М. Исследование  

влияния природы активных компонентов на активность  

катализаторов риформинга..................................................................................................317 

Гурбанова Ф.С., Гасанов А.Г., Аюбов И.Г., Джафаров Р.П.  

Оптимизация реакции алкилирования циклопентадиена циклогексанолом..................319 

Аббасов В.М., Маммадова Т.А., Гасымов Э.Э. , Латифова Т.С.,  

Алиева С.К., Микаилова А. M. Переработка тяжелых нефтяных фракций 

 в смеси с нефтяными отходами нефтезагрязненных  земель..........................................322 

Алиева С.Т., Вализаде Л.Г., Абдуллаева Л.Э., Мамедова И.М.,  

Гурбанова М.М. Применение циклоалкилциклопентадиенов в реакции  

диенoвого синтеза.................................................................................................................325 

Пашаева З.Н., Абдуллаева Ф.М. Синтез и радикальная полимеризация 

эфиров метакриловой кислоты в среде «зеленых» растворителей..................................328 

Kərimova F.S., İsmaylova C.H., Rəsulova R.A., Səfərova İ.R.  

Синтез смешанных тетрациклических моно- и диэфиров дикарбоновых кислот..........331 

Məmmədbəyli E.H., Babayeva V.H., Əfəndiyeva K.M.  

Bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu və dietilentriamin əsaslı imidazolinin 

 oktil bromid kompleksinin neftyığma və dispersləmə xassələrinin tədqiqi...........................332 

Hüseynova B.Ə. Bulla-dəniz ada yatağı kondensatinin mikroelement tərkibi.......................335 



9 
 

İsmayılova X.Y. Elm tarixində neft- kimyasının inkişafinın öyrənilməsi..............................338 

Ələsgərova O.M., Kərimov P.M., Salmanova Ç.Q., Quliyeva E.M., Saadova L.M.  

İon mayesi katalizatorunun iştiraki ilə etilenqlikolun bis-p-dibromdibenzoat  

efirinin sintezi və tədqiqi.........................................................................................................340 

Şahmuradov S.T., Mustafayev M.M., Rəcəbli A.X. İzopropilaminometilxlorfenolların 

 sintezi və insektisid xassələrinin tədqiqi................................................................................342 

Quliyeva İ.M., Əhmədbəyova S.F., Məmmədzadə R.Z. (oliqo) Tsikloheksil 

(met) akrilatlar əsasında  kompozitlər.....................................................................................345 

A.M.Məmmədov, R.R.Məmmədova, F.T.Əlizadə,    E.İ.Əzizbəyli,  

A.F.Əliyeva, J.R.Paşayeva 1-(1h-fenantro [9,10-d]imidazol-2il) naftalen-2-ol  

xlorid sulfat-reduksiyaedici bakteriyalara qarşı inhibitor-bakterisid kimi..............................346 

Cəlilova A.A., Əlimərdanov H.M., Süleymanova E.T. 4-viniltsikloheksenin  

metalsaxlayan pentasillər iştiraki ilə etilbenzol və stirola  

oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi.....................................................................................348 

İbrahimov H.C, Babalı R.Ə.,Veysəlova N.R, Ağayev Ü.İ., Mehdiyeva N.Ə.  
Zol-gel metodu ilə ZrO2*B2O3 nanohissəciklərinin sintezi.....................................................351 

Bayramova A.S. Hüseynbəyli X.A. Propan fraksiyasının termiki krekinq 

 piroliz prosesinin kinetik modelləşdirilməsi..........................................................................353 

Abdullayeva Ü.N., Hacıyeva S.R. Neftlə çirklənmiş suların ətraf mühitə  

neqativ təsirləri və təmizlənməsi üçün müasir üsulların tətbiqi..............................................356 

İdrisov T.S. Fotokimyəvi ozonun dəniz səthindən emissiya olunmuş  

karbohidrogenlərin deqradasiya prosesinə təsiri.....................................................................359 

İbrahimov H.C., Məlikli S.R., İbrahimova Z.M.,Ələsgərova S.M., Əhmədova R.H.  
Ni/Cu-γ-Al2O3 katalizatoru üzərində nanokarbonun sintezi...................................................361 

Kərimli İ.V. Neft lay sularindan asfalen və qətran birləşmələrin maye faza  

ekstraksiyasi prosesində kütlə ötürmə.....................................................................................364 

İsayeva A.M. N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroksipropil) etilendiamin və ali  

monokarbon turşuları (C8-C10) əsasinda gemini tipli səthi-aktiv  

maddələrin alınması və tədqiqi...............................................................................................367 

Babanlı N.T. Qaz-fraksiyalaşdırma prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və üstünlükləri......369 

Məmmədzadə A.M.,Mustafayeva R.E. Yüksək özlülüklü neftlərin maqnitli  

elastomerlər ilə sıxışdırılıb çıxarılması prosesinin tətqiqi .....................................................372 

Aykan N.F., Məlikova İ.H., Əfəndi A.C.,  Babayev E.M., İsmayılova T.A.,  

Əliyeva N.R., Əfəndiyeva Ü.A. Xlortoluollarin katalitik oksidləşmə  

prosesinin kinetik modelinin tərtib edilməsi və onun parametrlərinin hesablanması.............374 

Həsənova A.B.,  Muxtarova G.S. Mazutun təbii seolit katalizatorunun iştirakı 

ilə hidrokrekinq prosesinə təzyiqin təsirinin tədqiqi ..............................................................378 

Гасанов А. А.,  Абасова У. А. Исследование процесса получения  

полихлорсодержащих 2,5-дигидрофуранонов-2  ..............................................................381 

Kəsəmənli X. H., Əliyeva V.S.,  Şahbazova N.F. Yağ turşularının 

 hidroksietil imidazolinlərinin sintezi.....................................................................................384 

Şıxıyeva F.R. Xam neftin tərkibində asfaltenlərin çökməsinin riyazi modelləşdirilməsi......386 

Алимарданов Х.М., Дадашова Н.Р. Получение алкил-1,4-диоксаспиро 4.4  

нонанов в присутствии рзэ содержащих гетерогенизированных  

полиоксомолибдатов. кинетика и механизм реакции.......................................................389 

İsmayılova R.Ə., Abdullayeva K.S. Tullanti sularının üzvi həlledicilərdən  

təmizlənməsi zamanı ekstragentin effektivliyinin təyini........................................................392 

Bayramov M.R., Mehdiyeva G.M. Ağır metalların, eləcə də radionuklidlərin  

müxtəlif sistemlərdən təmizlənməsi üçün tikili polimer sorbentlərin siztezi və tədqiqi.........395 

Садыгова У.Э.,  Аббасов Э.М. Палладиевые и родиевые комплексы  

амдофосфитов сахаров.........................................................................................................397 



10 
 

QEYRİ-ÜZVİ KİMYA 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ As2Se3-Tl2S3 
 

Юсибов Ю.А. 1, Алиев И.И. 2,  Гурбанов Г.Б. 1, Алвердиева Ф.Г. 1, 

 Ахмедова Дж.А. 3,  Aлийева  З.M. 
 

1Гянджинский Государственный Университет 
2Институт Катализаи Неорганической Химии имени М.Ф.Нагиева  

НАН Азербайджана 
3Адыяманский Государственный Университет, факультет искусств и наук, кафедра 

химия, Турция. 
 

Ключевые слова: система, стекло, микротвердость, квазибинарная, твердый 

раствор. 

Key words: system, glass, microhardness, quasi-binary, solid solution. 
 

Методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА), 

рентгенофазового (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также определением 

микротвердости, плотности исследована системы As2Se3-Tl2S3 и построена Т-х фазовая 

диаграмма. В системе образуется новое четверное соединение Tl2As2S3Se3. В системе 

As2Se3-Tl2S3 на основе соединения As2Se3 образуется твердый раствор до 3,5 мол. % 

Tl2S3, а твердые растворы на основе Tl2S3 практически не установлены. 

Известно что, халькогениды мышьяка и сплавы на их основе как 

фоточувствительные материалы привлекли в последние годы пристальное внимание 

исследователей. C участием халькогенидов мышьяка полученные тройные фазы 

обладают фотоэлектрическими [1-8 1-3], акустооптическими [4 9-11] и люминесцент-

ными свойствами [5 12,13]. Исследованы многочисленные системы химических 

взаимодействий с халькогенидами таллия и мышьяка и других металлов [6-8 , 14–20].  

Сплавы системы синтезировали из лигатур As2Se3-Tl2S3 в эвакуированных до 

0,133 Па кварцевых ампулах при 700-800°С. Сплавы системы - низкоплавкие и 

компактные, черного цвета. Охлаждение сплавов вели медленно. Синтезированные 

образцы системы отжигали при 210 и 80°С в течение 800 ч. Физико-химическое 

исследование системы проводили до и после отжига. 

ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе НТР -73 со скоростью 10 

град/мин. РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER с СuКα-  

излучении с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали на микроскопе МИМ-8 

на предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. 

Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Плотность 

сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя 

применяли толуол. 

ДТА сплавов системы As2Se3-Tl2S3 до отжига показал, что на термограммах 

указанных образцов до 65 мол. % Tl2S3 существует температура размягчения. После 

отжига сплавы из области стеклообразных сплавов полностью кристаллизуются. МСА 

литых сплавов показывает, что в интервале концентраций 0-65 мол. % Tl2S3 образцы 

стеклообразные.  

На основании ДТА, РФА, MCA, построена диаграмма состояния системы As2Se3-

Tl2S3 (рис.1). Диаграмма состояния системы As2Se3-Tl2S3-частично квазибинарная. 

Система является диагональным сечение тройной взаимной системы As,Tl//S,Se. 

С целью подтверждения соединения Tl2As2S3Se3 проводили ДТА, МСА, РФА, а 

также измерения микротвердости и определения плотности до и после отжига. Данные 

РФА показали, что на рентгенограмме сплава состава 50 мол. % Tl2S3 наблюдаются 

рефлексы, не относящиеся к исходным компонентам, что дает возможность отнести эти 

рефлексы к новой фазе Tl2As2S3Se3. 
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Ликвидус системы As2Se3-Tl2S3 состоит из трех ветвей первичной 

кристаллизации: α-фазы (твердые растворы на основе As2Se3), Tl2As2S3Se3 и TlS.       α-

фазы и соединение Tl2As2S3Se3 между собой образуют эвтектику состава 40 мол. % 

Tl2S3 при температуре плавления 220°С.  

Ниже линии солидуса протекает обратная реакция, т. е. происходит перитек-

тическая реакция: Ж+TlS.↔Tl2S3. Поэтому двухфазные сплавы Tl2As2S3Se3+Tl2S3 

кристаллизуются ниже линии солидуса. Итак, диаграмма состояния системы As2Se3-

Tl2S3 представлена как устойчивый участок тройной взаимной системы As,Tl//S,Se. 
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INVESTIGATION OF THE As2Se3-Tl2S3 SYSTEM 
 

Yusibov Yu.A. , Aliev I.I., Gurbanov G.B. , Alverdiyeva F.G. , 

 Ahmedova C.A. , Alieva Z.M.  
 

Summary 
 

 Methods of physicochemical analysis: differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), 

microstructural analysis (MSA), as well as the determination of microhardness, density, the 

As2Se3-Tl2S3 systems were studied and the T-x phase diagram was constructed. A new 

quaternary compound Tl2As2S3Se3 is formed in the system. In the As2Se3-Tl2S3  system based 

on the As2Se3 compound, a solid solution is formed up to 3.5 mol. % Tl2S3, while solid 

solutions based on Tl2S3 are practically not found. 

 

 

PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3SİSTEMİNİN LİKVİDUS SƏTHİ 
 

Ağazadə A.İ., Oruclu E.N., Babanlı M.B. 
 

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya institutu, AMEA 

aytenagazade94@gmail.com 
 

Açar sözlər: Qurğuşun-bismut telluridləri, tetradimitəbənzər quruluş, topoloji izol-

yatorlar, likvidus səthi, nonvariant tarazlıqlar.  

Keywords: Lead-bismuth tellurides, tetradymite-like structure, topological insula-

tors,liquid surface, nonvariant equilibria. 
 

İşdə PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3sistemində faza tarazlıqları differensial termiki analiz (DTA) 

və rentgenfaza analizi (RFA) üsulları ilə tədqiq edilmiş və sistemin likvidus səthinin 

proyeksiyası qurulmuşdur. Müəyyən edilmuşdir ki, likvidus 6 ilkin kristallaşma sahəsindən 

ibarətdir. Sistemdə bir sıra non- və monovariant tarazlıqlar aşkar edilmiş, onların tipləri və 

temperaturları təyin olunmuşdur.  
 

Giriş 

Topoloji izolyatorların kəşfindən sonra laylı bismut və stibium xalkogenidlərinin 

topoloji səth hallarınamalik olduqları eksperimental olaraq sübut edilmişdir[1,2].Son on ildə 

onların topoloji izolyator xassələrinin öyrənilməsi üçün xeyli tədqiqat işləri aparılmış və 

məlum olmuşdur ki, AIV–BV–Te (AIV – Ge, Sn, Pb; BV – Sb, Bi) sistemlərində ümumi 

AIV
mBV

2nTe3n+mformuluna malik laylı  tetradimitəbənzər birləşmələr üçölçülü topoloji 

izolyatorlardır [3-7]. 

Yeni çoxkomponentli funksional materialların yaradılması əsasən müvafiq sistemlərin 

faza tarazlıqlarına aid  məlumatlara əsaslanır. PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3 sistemi yeni topoloji 

izolyator xassəli bərk məhlulların axtarışı baxımından maraqlıdır. Bi və Sb-nin yaxın ion 

radiusuna malik olmasına görə bu sistemdə binar və üçlü birləşmələr əsasında bərk məhlul 

sahələrinin əmələ gəlməsi gözlənilir. 

Təqdim olunan işdə PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3sisteminin likvidus səthinin tədqiqinin 

nəticələri verilir.  
 

Təcrübi hissə 

PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3 sisteminin ərintiləri binar PbTe, Bi2Te3 və Sb2Te3ilkin 

birləşmələrindən sintez edilmişdir.Stexiometrik miqdarda götürülmüş təmiz qurğuşun, bismut, 

stibium və tellur (99,9999 %, Alfa Aesar və Sigma-Aldrich) kvars ampulalarda vakuum 

şəraitində ərimə temperaturundan 30-40 K-dən yuxarı olan temperaturda birgə əridilmişdir. 

Nümunələr 1100 K temperaturda əridilərək maye haldan suya atmaqla tavlandırılmışdır. Daha 

sonra həmin nümunələr 800 K-də 1000 saat termiki emaldan keçirilmişdir. 

Termiki emaldan keçirilmiş nümunələr differensial termiki analiz (DTA) və rentgenfaza 
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analizi (RFA) üsulları ilə tədqiq edilmişdir.DTA üçün NETZSCH 404 F1 Pegasus sistemi (10 

K/dəq) qurğusu, RFA üçün Bruker D2 PHASER (CuKα şüalanma, 2θ = 5° -75° intervalında) 

difraktometeri istifadə edilmişdir. 
 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

Aldığımız DTA və RFA nəticələrini sərhəd kvazibinar sistemlərə (PbTe-Bi2Te3, PbTe-

Sb2Te3, Sb2Te3-Bi2Te3) aid ədəbiyyat məlumatları [8-10] ilə birgə analiz etməklə PbTe-

Bi2Te3-Sb2Te3 sisteminin bərkfaza tarazlıqları diaqramı (şək.1) və likvidus səthinin 

proyeksiyası (şək.2) qurulmuşdur. 

 
 

Şək.1. PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3 sisteminin bərkfaza tarazlıqları diaqramı. 
 

 Şək.1-dən görünür ki, PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3 sistemi ilkin binar birləşmələr əsasında ( 

və ), PbBi2Te4, PbBi4Te7 və PbBi6Te10 birləşmələri əsasında (,,) geniş bərk məhlul 

sahələrinin əmələ gəlməsilə səciyyələnir. 
 

 
 

Şək.2. PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası. İlkin kristallaşma 

sahələri: 1-; 2-; 3-; 4-; 5-; 6-. 

Likvidus səthi 6 ilkin kristallaşma səthindən ibarətdir(şək.2). Qatılıq üçbucağının 

sahəsinin çox böyük hissəsini (>90%) α- və β- fazaların likvidus səthləri tutur (1,2 sahələri). 

γ-, δ- və ε- fazaların (3-5), həmçinin Pb2Sb6Te11 birləşməsi əsasında η- fazanın ilkin 

kristallaşma sahəsi (6) nazik zolaqlar şəklində olub, bu fazaların tərkiblərindən kənarda 

yerləşir (bax, şək.). Qeyd etdiyimiz likvidus səthləri bir-biri ilə bir sıra nonvariant tarazlıq 
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nöqtələri və monovariant tarazlıq əyriləri ilə sərhədlənirlər. Həmin tarazlıqların tipləri və 

temperaturları cədvəldə verilir. 
 

Cədvəl 1.  

PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3sistemində non- və monovariant tarazlıqlar. 
 

Şək.2-də nöqtə və ya əyri Tarazlıq T, K 

P1 

P2 

P3 

P4 

e1 

e2 

U1 

U2 

U3 

E 

L+α ↔ γ (PbBi2Te4) 

L+ γ ↔ δ (PbBi4Te7) 

L+ δ ↔ ε (PbBi6Te10) 

L+ α ↔ η (Pb2Sb6Te11) 

L ↔ ε + β 

L ↔ η + β 

L + η ↔ α + β 

L + α ↔ β + γ 

L + γ  ↔ β + δ 

L ↔ β + δ + ε 

864 

856 

851 

860 

847 

856 

854 

850 

846 

842 

P4U1 

e2U1 

U1U2 

P1U2 

U2U3 

P2U3 

U3E 

P3E 

e1E 

L + α ↔ η 

L ↔ η + β 

L ↔ α + β 

L + α ↔ γ 

L ↔ β + γ 

L + γ  ↔ δ 

L ↔ β + δ 

L + δ ↔ ε 

L ↔ β + ε 

860-854 

856-854 

854-850 

864-850 

850-846 

856-846 

846-842 

851-842 

847-842 
 

Cədvəl və şək.2-də verilən məlumatlar göstərir ki, monovariant tarazlıq əyrilərinin 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində sistemdə üç keçid tarazlığı (U1, U2, U3) və bir üçlü evtektika (E) 

yaranır.  P4 və e2 nöqtələrindən çıxan peritektika və evtektika əyrilərinin qovuşması və U1 

(cədv.) tarazlığının yaranması Pb2Sb6Te11 birləşməsinin PbTe-Sb2Te3 sistemində çox kiçik 

temperatur intervalında mövcud olması və bərkfazalı reaksiya üzrə parçalanması haqda [11-

14] işlərinin nəticələrini (şək.) təsdiq edir. 
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THE LIQUIDUS SURFACE OF THE PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3  SYSTEM 
 

Aghazade A.İ.,Orujlu E.N., Babanly M.B. 
 

Summary 
 

In this work, phase equilibria in the PbTe-Bi2Te3-Sb2Te3system were studied by 

differential thermal analysis (DTA) and X-ray diffraction analysis (XRD) and its liquid 

surfaceprojection was constructed.It was determined that, itisrepresented by sixprimary 

crystallization field sofphases. A number of non- and monovariant equilibria were found in 

the system, and their types and temperatures were determined.  

 

 

6Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6 SİSTEMİNİN T-x-y DİAQRAMI VƏ  

ONUN BƏZİ İZOTERMİK KƏSİKLƏRİ 
 

  Yusibov Y.Ə., Əmiraslanova A.S., Məmmədova A.T., Alverdiyev İ.C., Əliyeva Z.M. 
 

        Gəncə Dövlət Universiteti 

ialverdiyev73@gmail.com 
 

Açar sözlər:  Ag-Ge-Se-Te sistemi, likvidus səthi, faza diaqramı, bərk məhlullar.  

         Keywords: Ag-Ge-Se-Te system, liquidussurface, phase diagram, solid solutions. 
 

İşdə Ag2Se+Ag8GeTe66Ag2Te+Ag8GeSe6 qarşılıqlı sistemində faza tarazlıqları tədqiq 

olunmuşdur. Sistemin likvidus səthinin proyeksiyası və faza diaqramının 300, 800 və 1000 K-

də izotermik kəsikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə başlanğıc binar və üçlü 

birləşmələrin müxtəlif modifikasiyaları əsasında temperaturundan asılı olaraq geniş və ya 

fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Alınmış yeni əvəzolunma bərk məhlulları potensial 

qarışıq ion-elektron keçiricikli funksional materiallar kimi maraq kəsb edirlər.  

Gümüşün p2-elementlərlə xalkogenidləri və onlar əsasında fazlar maraqlı fotoelektrik, 

optik, termoelektrik və s. xassələrinə malik funksional materiallardır. Onların bir çoxu 

həmçinin qarışıqion-elektron keçiriciliyinə malik olub,ionselektiv elektrodların, bərk yanacaq 
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elementlərinin elektrod materiallarının və s. hazırlanmasında istifadə üçün pespektivlidirlər[1-

3]. Bu baxımdan Ag8B
IVX6tipli  birləşmələr xüsusi maraq kəsb edir. Bu birləşmələr əsasında 

yenifazaların axtarışıbaxımından Ag, BIV||X, X' (BIV-Si, Ge, Sn; X, X'-S, Se, Te) tipli 

qarşılıqlı sistemlər böyük maraq kəsb edir. Həmin sistemlərdə gümüşün həm binar, həmdə 

üçlü xalkogenidləri əsasında geniş anion əvəzləməli bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi 

gözlənilir. Bu isə tərkibi dəyişməkləhəmin fazaların funkional xassələrini optimallaşdırmağa 

imkan yaradır.  

Təqdim olunan işdə Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6(A)qarşılıqlı sistemində 

faza tarazlıqlarının tədqiqinin nəticələri verilir.  

Ədəbiyyat məlumatları göstərir ki, (A) qarşılıqlı sistemin Ag2Se-Ag2Te və Ag8GeSe6-

Ag8GeTe6yan tərəfləri ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu modifikasiyaları arasında 

arasıkəsilməz, digər modifikasiyaları əsasında isə geniş bərk məhlul sahələri əmələ gəlməsi 

ilə xarakterizə olunur. Qarşılıqlı sistemin digər 2 yantərəfi isə evtektik tipə aiddir[1].  

Tədqiqatlar aparmaq üçün əvvəlcə ilkin birləşmələr sintez və identifikasiya edilmişlər. 

Sintez yüksək təmizlik dərəcəsinə malik bəsit maddələrin stexiomentirk qarışıqlarının 

vakuumlaşdırılmış (10-2Pa) kvars ampulalarda ikizonalı sobada aparılmışdır. (A) sisteminin 

xəlitələri müvafiq birləşmələrin vakuum şəraitində birgə əridilməsi ilə alınmış və əvvəlcə 800 

K-də (300 saat), sonraisə 500 K-də (100 saat) termiki emaldan keçirilmişdir.  

Tədqiqatlar DTA (NETZSCH 404 F1Pegasus sistemi) və RFA(Bruker D8 ADVANCE 

və D2 Phaser difraktometrlər, CuK-şüalanması) üsulları iləaparılmışdır.  

Alınmış təcrübi nəticələr əsasında (A) qarşılıqlı sisteminin likvidus səthinin 

proyeksiyası (şək.1), həmçinin faza diaqramının 300 K, 800 və 1000 K-də  izotermik kəsikləri 

(şək.2) qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, likvidus səthi 3 ilkin kristallaşma sahəsindən 

ibarətdir. 1- sahəsi Ag2Se-Ag2Te yan sistemində əmələ gələn fasiləsiz yüksək temperaturlu 

bərk məhlulların (), 2- sahəsi Ag8GeSe6-Ag8GeTe6 yan sistemində mövcud olan yüksək 

temperaturlu-bərk məhlulların, 3- sahəsi isə Ag2Te-in aralıq modifikasiyası əsasında bərk 

məhlulların (') ilkin kristallaşmasına uyğundur. Bu səthlər e1U (1100-950 K), Ue2(950-903 

K) və pU (1063-950 K) monovariant tarazlıq əyriləri ilə sərhədlənirlər. Həmin əyrilər üzrə 

müvafiq olaraq L+,L'+evtektik və L+' peritektik tarazlıqları mövcuddur 

(şək.1).  

 

 
Şək.1. 6Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6 qarşılıqlı sisteminin likvidus 

 səthinin proyeksiyası. 
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Şək.2. 6Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6sisteminin faza diaqramının  

300, 800 və 1000 K-də izotermik kəsikləri. 
 

 

Otaq temperaturunda və 800 K-də sistemdə ilkin birləşmələrin müfaviq modifikasiyaları 

əsasında geniş bərk məhlul sahələri movcuddur və onların qarşılıqlı təsiri nəticəsində sistemdə 

bir sıra iki- və üçfazalı sahələr yaranır (şək.2). 1000 K-də izotermik kəsik sistemdə həmin 

temperaturunda bərqərar olna maye kristal tarazlıqlarını əks etdirir. Bu məlumatlar , ' və - 

fazaların monokristalların yetişdirilməsi üçün istifadfə oluna bilər.  

Alınmış yeni əvəzolunma bərk məhlulları potensial qarışıq ion-elektron keçiricikli 

funksional materiallar kimi maraq kəsb edirlər.  
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T-x DIAGRAM OF THE 6Ag2Se+Ag8GeTe6 6Ag2Te+Ag8GeSe6SYSTEM AND ITS 

SOME ISOTHERMAL SECTIONS 
 

Yusibov Y.A., Amiraslanova A.S., Mammadova A.T., Alverdiyev I.J., Əliyeva Z.M. 
 

Summary 
 

 The paper presents the phase equilibria of the 6Ag2Se+Ag8GeTe6  6Ag2Te+Ag8GeSe6 

reciprocalsystem. Projection of the liquidus surface of the system and isothermal sections of 

the phase diagram at 300, 800 and 1000 K were constructed. It was found that in the system, 

based on various modifications of the initial binary and ternary compounds, wide or 

continuous solid solutions are formed. The newly obtained solid solutions are of interest as 

potentially mixed ion-electronconducting functional materials. 

 

 

Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ BƏRK MƏHLULLARIN ALINMASI VƏ 

RENTGENOQRAFİK TƏDQİQİ 
 

1Əşirov G.M., 1Babanlı M.B., 1Məşədiyeva L.F., 2Yusibov Y.Ə., Əliyeva Z.M.  
 

1AMEA M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi kimya İnstitutu 
2Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Açar sözlər:  Gümüş-silisium xalkogenidləri, gümüş-germanium xalkogenidləri, 

argirodit tipli fazalar, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə. 

Ключевые слова: халькогениды серебра, фазы семейства аргиродита, фазовые 

равновесия, твердые растворы, полиморфные превращения. 

Keywords: silver chalcogenides, phases of the argyrodite family, phase equilibria, 

solid solutions, polymorphic transformations. 
 

İşdə Ag8SiSe6-Ag8GeSe6  sistemi DTA və RFA üsulları ilə tədqiq olunmuşdur. Sistemdə 

ilkin birləşmələrin yüksəktemperaturlu kubik modifikasiyaları arasında fasiləsiz, 

aşağıtemperaturlu modifikasiyaları əsasında isə geniş bərk məhlullar sahələrinin 

əmələgəlməsi müəyyən edilmişdir. 
 

Giriş 

Mis və gümüşün binar və daha mürəkkəb xalkogenidləri qiymətli funksional 

materiallardan biridir [1-3]. Xüsusilə, ağır p-elementləri olan mis və gümüş xalkogenidləri 

termoelektrik materiallar kimi maraq doğurur [4-6]. Bu sinfin bir sıra nümayəndələri unikal 

kristal quruluşlarına görə Cu+ və ya Ag+ kationları üçün ion keçiriciliyinə malikdirlər ki, bu 

da onları fotoelektrod materiallarının, elektrokimyəvi günəş enerjisi çeviricilərinin, ion seçici 

sensorların, s. alınmasında istifadə edilməsini mümkün edir. Son tədqiqatlar göstərmişdir ki, 

bu sinif materiallar içindəümumi formulu A8B
IVX6 (burada A-Cu, Ag; B IV -Si, Ge, Sn; X-S, 

Se, Te) olan arqirodit mineralının sintetik analoqları bir sıra qiymətli funksional xassələrə 

malik olaraq böyük maraq kəsb edir.Bu birləşmələr az toksik və tərkib komponentlərinin 

geniş yayılması ilə yanaşı,yüksəktransport xüsusiyyətlərinə və nisbətən aşağı istilik 

keçiriciliyinə malik olub termoelektrik materialları üçün ucuz və ekoloji təhlükəsiz 

perspektivli namizədlər hesab edilirlər[7-9]. 

Hazırkı işin məqsədi argirodit mineralının sintetik analoqları əsasında qeyri-

stexiometrik fazaların axtarışı və tədqiqi olmuşdur.Bu məqsədlə Ag8SiSe6 –Ag8GeSe6 

sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmişdir. Başlanğıc Ag8SiSe6 və Ag8GeSe6 birləşmələri çox 

aşağı istilik keçiriciliyinə və yüksək termoelektrik göstəricilərə malikdir. 

Tədqiq edilən kəsiyin ilkin birləşmləri kifayət qədər öyrənilmişdir. Ag8SiSe6birləşməsi 

1203 K-dəkonqruent olaraq əriyir və 313 K-də polimorf çevrilməyə malikdir [10]. Aşağı 

temperaturlu modifikasiyası sadə kubik (F-43m), yüksək temperaturlu modifikasiyası 

isəüzlərə mərkəzlənmiş kubik (F-43m,a = 10.9413 Å) quruluşa malikdir [10].Ag8GeSe6 
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birləşməsi1176 K-dəkonqruent olaraq əriyir və 321 K-də polimorf çevrilməyə malikdir [11]. 

Aşağı temperatur modifikasiyası ortorombikdir (fəza qrupuPmn21, a = 7.8235, b = 7.7126, c 

= 10.8854 nm) və yüksək temperatur modifikasiyası kubik (fəza qrup F-43m, a = 10.9931 Å) 

quruluşa malikdir [11]. 
 

Tədqiqatlar və nəticələrin analizi 

Tədqiqatların aparılması üçün ilk növbədə Ag8SiSe6 və Ag8GeSe6 birləşmələri sintez 

edilmişdir. Sintez yüksək təmizliyə malik müvafiq bəsit maddələrin stexiometrik nisbətdə 

götürülmüş qarışıqlarının kvars ampulalarda vakuum şəraitində (10-2Pa) əridilməsi ilə 

aparılmışdır. Hərikibirləşməninərimətemperaturunda selenin (Tqay=958K) doymuş buxar 

təzyiqi yüksək olduğundan onların sintezi maili sobada ikizonalı rejimdə aparılmışdır. Kəna 

rbirləşmələr sintez edildikdən sonra DTA və RFA üsulları ilə identifikasiya edilmişdir. 

Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 kəsiyi üzrə müxtəlif tərkibli xəlitələr sintez edilmisdir. Hazırlanmış 

xəlitələrin maksimal homogenləşməsi üçün onlar olaraq 720 K-də (700 s) termiki emal 

edilmişdirlər. 

Hazirlanmış nümunələrin tədqiqatları DTA (NETZSCH 404 F1 Pegasus sistemi)  və 

RFA (Bruker D8 ADVANCE və D2 Phaser difraktometrlər, CuK-şüalanması)üsulları ilə 

aparılmışdır.  

DTA və RFA nəticələri Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 sistemində ilkin birləşmələrin yüksək 

temperaturlu modifikasiyaları arasında fasiləsiz, aşağıtemperaturlu modifikasiyaları əsasında 

isə geniş bərk məhlullar sahələrinin əmələgəlməsini göstərdi. Otaq temperaturunda aparılmış 

RFA nəticələri (Şək.) sistemdə aşağıtemperaturlu modifikasiyalar halında Ag8GeSe6 əsasında 

20 mol %, Ag8SiSe6 əsasında isə 10 mol%-ə yaxın bərk məhlul əmələgəlməsini göstərir. 

Şəkil dən göründüyü kimi, 40-80 mol % Ag8SiSe6 tərkibli aralıq nümünələrin diffraksiya 

mənzərələri ilkin birləşmələrin difraksiya mənzərələrindən fərqli olub, kubik sinqoniya üçün 

xarakterikdir.  
 

 
 

Şəkil.1. Ag8SiSe6-Ag8GeS6 sisteminin xəlitələrinin ovuntu rentgenoqramları. 
 

     Beləliklə, tədqiq edilən sistemdə bərk məhlulların əmələgəlməsi ilkin birləşmələrin yüksək 

temperaturlu kubik modifikasiyalı ionkeçirici fazaların otaq temperaturunda stabilləşməsinə 

gəirib çıxarır.  
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ПОЛУЧЕНИЕИРЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕТВЕРДЫХ

РАСТВОРОВВСИСТЕМЕ  Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 
 

1Аширов Г.М., 1Бабанлы M.Б., 1Mашадиева Л.Ф., 2Юсибов Ю.А., Aлийева  З.M. 
 

Резюме 
 

В работе исследована система Ag8SiSe6-Ag8GeSe6  методами ДТА и РФА. Было 

установлено, что в системе на основе высокотемпературных кубических модификаций 

исходных соединений образуются непрерывные, а на основе низкотемпературных 

модификаций образуются широкие области твердых растворов. 

 

PREPARATION AND X-RAYSTUDY OF SOLID SOLUTIONS IN THE  

Ag8SiSe6-Ag8GeSe6SYSTEM 
 

1Ashirov G.M., 1Babanly M.B., 1Mashadiyeva L.F., 2Yusibov Yu.A.,  Aliyeva Z.M.  
 

Summary 
 

The Ag8SiSe6-Ag8GeSe6 system was studied by differential thermal and X-ray phase 

analyses. It was found that in the system based on high-temperature cubic modifications of the 

initial compounds, continuous solid solutionsare formed, and on the basis of low-temperature 

modifications, wide areas of solid solutions are formed. 

https://www.nature.com/articles/ncomms7824#auth-2
https://www.nature.com/articles/ncomms7824#auth-3
https://www.nature.com/articles/ncomms7824#auth-4
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solid solutions. 
 

  Работа посвящена изучению твердофазных равновесий во взаимной системе 

2Ag2S+SnSe2 2Ag2Se+SnS2 при 300 К. Установлено, что система является обратимо 

взаимной и характеризуется образованием широких областей твердых растворов  вдоль 

боковых систем Ag2S-Ag2Sе, SnS2-SnSe2 и внутреннего сечения Ag8SnS6-Ag8SnSе6. 

Полученные новые фазы представляют интерес как потенциальные 

термоэлектрические материалы и ионные проводники.  

Сложные халькогениды серебра с элементами подгруппы германия, особенно 

соединения семейства аргиродита, относятся к экологически безопасным функ-

циональным материалам, обладающим термоэлектрическими, фотоэлектрическими, 

оптическими свойствами, а также ионной проводимостью [1-4]. Это делает их весьма 

перспективными для применения в разработке фотоэлектродных материалов, 

электрохимических преобразователей солнечной энергии, ионоселективных датчиков, 

фотоэлектрохимических визуализаторов, ионисторов и т. д. [5-7]. 

Даная работа является продолжением наших исследований по фазовым 

равновесиям в сложных системах, составленных халькогенидами меди (серебра) и 

элементов подгруппы германия и посвящена изучению тройной взаимной системы 

2Ag2S+SnSe22Ag2Se+SnS2 (А). 

Исходные соединения Ag2S, Ag2Se, SnS2 и SnSе2 синтезировали прямым 

взаимодействием элементарных компонентов в откачанных до ~10–2 Па и запаянных 

кварцевых ампулах. Синтезы проводили в двухзонной наклонной печи. Температура 

"горячей" зоны была несколько (30-500)  выше температуры плавления синтезируемого 

соединения, а "холодной" – ниже точки кипения халькогена. Сплавы системы (А) 

готовили из предварительно синтезированных и идентифицированных исходных 

бинарных и тройных соединений также в вакуумированных кварцевых ампулах с 

последующим отжигом при 800 К в течение 1000ч и медленным охлаждением до 

комнатной температуры.  

Термический анализ проводили в вакуумированных ампулах на собранной на 

основе электронного регистратора данных "TC-08 Thermocouple Data Logger" установке 

многоканального ДТА. Порошковые рентгенограммы снимали на дифрактометрах D2 

Phaser и D8 ADVANCE фирмы Вruker с использованием CuK-излучения. 

Диаграмма твердофазных равновесий системы представлена на Рис. Как видно, 

при 300 К данная система характеризуется образованием 1-, 2- и - фаз, области 

гомогенности которых простираются вдоль боковой системы Ag2S-Ag2Sе. Вдоль 

другой боковой системы SnS2-SnSе2 существует непрерывный ряд  твердых растворов  

замещения (). Внутренний разрез Ag8SnS6-Ag8SnSе6 характеризуется образованием 

широких областей твердых растворов на основе низкотемпературных модификаций 

исходных соединений. Взаимодействие указанных фаз приводит к формированию в 

системе (А) ряда двух и трехфазных полей.  
 

mailto:ialverdiyev73@gmail.com
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Рис. 1. Диаграмма твердофазных равновесий взаимной системы 

2Ag2S+SnSe2 2Ag2Se+SnS2 при 300 К. 
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SOLIDPHASE EQUILIBRIA DIAGRAM THE 2Ag2S+SnSe2 2Ag2Se+SnS2   

RECIPROCAL SYSTEM AT 300 K 
 

Aslanly S.R., Alverdiyev I.J., Zavrazhnov A.Yu., Yusibov Yu.A., Alyeva Z.M. 
  

Summary 
 

 The work is devoted to the study of solid-phase equilibria in the 2Ag2S+SnSe2 

2Ag2Se+SnS2  reciprocal system at 300 K. It is established that the system is mutually 

reciprocal and is characterized by the formation of wide areas of solid solutions along the 

boundary Ag2S-Ag2Sе and SnS2-SnSe2 systems and the Ag8SnS6-Ag8SnSе6 internal section. 

The obtained new phases are of interest as potential thermoelectric materials and ion 

conductors. 
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Son 30 ildə materialşünaslıqda məlumatların generasiyasında güclü inkişaf baş 

vermişdir. Machine Learning (ML)metodları materialşünaslıq sahəsində duran aktual 

problemlərin həllində böyük rol oynayır [1-3]. Bu problemlərdən biri ərintilərin müxtəlif 

xarakteristikaları arasında effektiv korrelyasiya tapılması əsasında yeni növ ərintilərin 

sintezidir. 

ML metodları 2 yerə bölünür: dayaz öyrənmə (Shallow Learning) və dərin öyrənmə 

(Deep Learning). Dayaz öyrənmə metodları klassik ML metodlarına aid olub nisbətən 

azhəcmli məlumatlarla işləmək üçün nəzərdə tutulur. Dayaz öyrənmə metodlarına Linear 

Regression, Logistic Regression, Random Forest, Support Vector Machine (SVM) və Gauss 

process regression kimi alqoritmlər daxildir. Dərin öyrənmə metodları modifikasiya olunmuş 

süni neyron şəbəkələr əsasında qurulan metodlara aid olub irihəcmli məlumatlarla işləmək 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərin öyrənmə metodlarına Convolutional Neural Network 

(CNN), Recurrent Neural Network (RNN), Deep Belief Network (DBN) kimi alqoritmlər 

daxildir[4].  

Forma yaddaşlı ərintilər (Shape memory alloys) faza çevrilməsi zamanı ilkin forma və 

ölçülərini bərpa edə bilən ərintilər hesab olunur. Ən geniş yayılmış forma yaddaşlı 

ərintilərdən biri NiTi (nitinol) və NiTi əsaslı ərintilərdir. Nitinol təqribən eyni miqdarda Ni 

vəTi elementlərindən ibarət olub ürək-damar stendlərinin, mikroaktivatorların  işlənib 

hazırlanmasında və amortizasiya alətləri ilə bağlı sahələrdə geniş tətbiq olunur. Nitinol iki 

unikal xassəyə malikdir: termal forma yaddaşı və superelastiklik[5]. 

MLtermal histerezin və keçid temperaturlarının optimizasiyası ilə paralel olaraq dar 

termal histerezə malik olan ərintilərin tapılması və işlənib hazırlanması üçün eksperimental 

dizaynda tətbiq oluтur.ML həm də keçid temperaturlarının və lazer vasitəsilə emal metodunun 

qurulması və optimizasiyası üçün  istifadə olunur[6]. 

ML metodları vasitəsilə nitinol və onun ərintilərinin sintezi sahəsində bir çox elmi işlər 

və məqalələr dərc olunmuşdur. Son illərdə bu sahədə aparılan araşdırmaları analiz edərəkbelə 

bir nəticəçıxarmaq olar ki, nitinolun sintezi zamanı ən vacib xarakteristikalar keçid 

temperaturları və termal histerezdir. 

        Aparılan araşdırmalar göstərir ki, nitinolun sintezi zamanı keçid temperaturlarına nəinki 

ərintinin tərkibi, həm də onun emal şəraiti təsir göstərir.[7] işindənitinolun sintezi üçünGauss 

Process  Regression, [8] işində isə süni neyron şəbəkəsindən istifadə olunaraq nitinolun emal 

parametrləri nəzərə alınmaqlayüksək nəticələr əldə edilmişdir. 

        Bu tezisdə Nitinol əsaslı ərintinin emal proresi zamanı keçid temperaturlarına onun emal 

şəraitindən asılılığı klassik ML metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Hesablamalar Python 3.9.1 

proqramı əsasında qurulan Jupyter Notebook onlayn platformasında həyata 

keçirilmişdir.Klassik ML metodları ilə paralel olaraq nitinolun sintezində Deep Learning 

metodlarının tətbiqininməqsəsəuyğunluğu təklif olunur.Alqoritmləri işlətmək üçün istifadə 

olunan məlumatlar [9] işindən götürülmüşdür. 

Keçid temperaturunun emal parametrlərindən asılılığını qurmaq üçün məlumat 70% 

(asılılığı hesablamaq üçün təlim çoxluğu) və 30% (tapılan asılılığı tətbiq eləmək üçün test 

çoxluğu)nisbətində bölünmüşdür. 

Linear Regression vasitəsilə qurulan asılılıqtəlim çoxluğu üçün R2 =83.5% və 20.06 K, 

test çoxluğu üçün isə R2 =68.4% və 41.36 K orta mütləq xəta göstərir. 
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Gauss process  regression vasitəsilə qurulan asılılıqtəlim çoxluğu üçün R2 =80.4% 

və22.67 K, test çoxluğu üçün isə R2 =78% və 31.55 K orta mütləq xəta göstərir. 

SVM reqressiyası vasitəsilə qurulan asılılıq təlim çoxluğu üçün R2 =81.8% və 19.45 K, 

test çoxluğu üçün isə R2 =74.5% və 34.82 K orta mütləq xəta göstərir. Hesablamalarda kernel 

olaraq xətti asılılıq seçilmişdir. Buna səbəb digər kernel alqoritmlərinin nisbətən aşağı nəticə 

göstərməsidir. 

İşdə ML metodları vasitəsilə əldə edilmiş nəticələr qrafik şəklində göstərilmişdir. 
 

 
 

Linear Regression                                          SVM 

 
Gauss Process Regression 
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SYNTHESIS OF NiTiHf ALLOY BASED ON MACHINE LEARNING APPROACH 
 

Imamalizade Ch.A., Gardashova L.A., Babanli M.B. 
 

Summary 
 

In this work, the dependence of the transition temperature on the processing conditions 

during the synthesis of the NiTiHf alloy, a modification of nitinol, which has a wide range of 

applications, was studied using machine learning (ML) methods and certain theoretical results 

were obtained. In addition, suggestions were made to improve the results obtained. 

 

MACHINE LEARNING METODLARI VASİTƏSİLƏ NiTiHf ƏRİNTİSİNİN SİNTEZİ 
 

İmaməlizadə Ç.A., Qardaşova L.A, Babanlı M.B. 
 

Xülasə 
 

İşdə Maşın öyrənməsi(Machine Learning- ML) metodlarının köməyi ilə geniş tətbiq 

sahəsinə malik olan nitinolun modifikasiyası olan NiTiHf  ərintisinin sintezi zamanı keçid 

temperaturunun emal şəraitindən asılılığı araşdırılmış, müəyyən nəzəri nəticələr əldə 

edilmişdir. Əlavə olaraq alınan nəticələri yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.  

 

 

Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se SİSTEMİNİN LİKVİDUS SƏTHİ 
 

E.N.İsmayılova, L.F.Məşədiyeva, İ.B.Bəxtiyarlı 
 

AMEA-nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

ismayilova818@mail.ru 
 

Açar sözlər: likvidus səthi, faza diaqramı, mis-qalay selenidi, mis-stibium selenidi. 

       Keywords: liquidus surface, phase diagram, copper-tin selenide, copper-stibium selenide 
 

İşdə Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-S ekvazi üçlü sisteminin  DTA və RFA metodları ilə tədqiqinin 

nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemin likvidusu ilkin birləşmələrin və selenin 

kristallaşma sahələrindən ibarətdir. Sistemin xarakterik cəhəti odur ki, Cu2SnSe3-Se və 

Cu3SbSe4-Se yan kvazibinar kəsiklər üzərində olan geniş təbəqələşmə sahələri qatılıq 

üçbucağının daxilinə kəskin nüfuz edir və fasiləsiz təbəqələşmə zolağıəmələ gətirir. 
 

Giriş 

Misin üçlü və daha   mürəkkəb   xalkogenidləri  termoelectrik,  fotoelektrik  və  digər 

maraqlı funksional xassəllərə malik olub, müvafiq materialların hazırlanmasında 

perspektivlidirlər [1-3]. Xüsusilə, Cu-Sb-Sn-X (X = S, Se) sistemlərində alınan yeni fazalar  

ekoloji cəhətdən təhlükəsiz termoelektrik materialları kimi tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir 

[4,5]. Bu materialların termoelektrik göstəricilərininartırılmasının ən optimal yollarından biri 

onlar əsasında bərk məhlulların alınmasıdır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq təqdim olunan iş 

Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakterinintədqiqinə həsr 
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olunmuşdur. Tədqiq olunan kvaziüçlü sistemin başlanğıc birləşmələri [6,7] işlərində ətraflı 

öyrənil-mişdir. Cu2SnSe3 birləşməsi 970K–də konqruent əriyir vəkubik sinqoniyada 

kristallaşır(Sp.gr. F43m; elementar qəfəs parametria = 5,6877 Å) [6]. 

Cu3SbSe4 birləşməsi isə 755 K-də konqruyent əriyir və tetroqonal sinqoniyada 

(Sp.gr.142m)  kristallaşır,qəfəs parametrləri:a=5,6609(8)Å, c=11,280(5)Å [7]. 
 

Təcrübi hissə 

Cu2SnSe3 və Cu3SbSe4 birləşmələri  elementlərdən (mis -99,9999 %; qalay-99,999 %; 

stibium -99,999 %; selen-99,999 % ) istifadə edilməklə 10-2 Pa-a qədər  havası qovulmuş və 

oksigen-qaz alovunda bağlanmış kvars ampulalarda 800-1020 K temperaturda sintez 

olunmuşdur. Alınmış ərintilər bu temperaturda 4-5 saat saxlanılmış, söndürülmüş sobada otaq 

temperaturuna qədər soyudulmuş, sonra 500 K-də 480 saat  müddətində homogenləş-

dirilmişdir. Sintez olunan birləşmələrin fərdiliyi DTA və RFA üsulalrı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tədqiqat metodları 

Tədqiqatlar differensial termiki (DTA) və rentgen faza analizi (RFA) metodları ilə 

aparılmışdır. DTANetzsch STA 449 F3 (platin-platin/rodiumtermocüt) cihazında, otaq 

temperaturundan  ~ 970K  temperaturaqədər10  K/dəq.-1sürətlə aparılmışdır.Nəticələr Netzsch 

Proteus Software proqramı vasitəsi ilə emal edilmişdir. 

Rentgen faza analizi otaq temperaturunda CuKα1-şüalanma ilə D8 ADVANCE 

difraktometrində (Bruker) aparılmışdır. Çəkilmiş difraktoqramlar  Topas V3.0 proqramı 

(Bruker) vasitəsi ilə  indeksləşdirilib. 
 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

Sistemin likvidus səthinin proyeksiyası 2 əsas və 1 cırlaşmış  sahələrdən ibarətdir 

(Şəkil).1-sahəsi Cu2SnSe3əsasında α-bərk məhlulların, 2-sahəsi isə Cu3SbSe4 əsasında β-bərk 

məhllulların ilkin kristallaşmasına uyğundur.Elementar selenə aid 3- sahəsi isə qatılıq 

üçbucağının müvafiq küncündə cırlaşmışdır.Sistemin xarakterik cəhəti odur ki, Cu2SnSe3-Se 

və Cu3SbSe4-Se yan kvazibinar kəsiklər üzərində olan geniş təbəqələşmə sahələri qatılıq 

üçbucağının daxilinə kəskin nüfuz edərək fasiləsiz təbəqələşmə zolağı əmələ 

gətirir.e1nöqtəsindən çıxan evtektika əyrisi təbəqələşmə sahəsindən keçdikdə L↔α+β evtektik 

tarazlığı L1↔L2+α+βnonvariant monotektik tarazlığına transformasiya edir (M nöqtəsi). 

Aşkar edilmiş α-və β-bərk məhlullar potensial ekoloji təhlükəsiz termoelektrik materialları 

kimi maraq kəsb edir, qurulmuş faza diaqramı isə həmin fazaların kristallarının yetişdirilməsi 

üçün istifadə edilə bilər. 
 

 
 

Şəkil.1. Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se sistemininlikvidussəthi 

Ədəbiyyat 

1.  Ahluwalia G.K. (2016). Applications of Chalcogenides: S, Se, and Te. Springer, 461  

2. Snayder G.J., Toberer E.S. Complex thermoelectric materials. Nature. Material. 2008; (7) : 

105–114. 

3. Zeier W. G., Zevalkink A., Gibbs Z. M., Hautier G., Kanatzidis M. G., Snyder G. J. 

Thinking Like a Chemist: Intuition in Thermoelectric Materials. Angew. Chem., Int. Ed. 

     2016; 55: 6826− 6841 



27 
 

  4. Hegazy H.H. Semiconducting chalcogenide Ge-Se-Sb-Cu as new prospective 

thermoelectric materials. Results in Physics. 2019 ; (14) : 10249  

 5. Qiu W., Wu L., Ke X., Yang J., Zhang W. Diverse lattice dynamics in ternary Cu–Sb–Se 

compounds. Scentific  Reports. 2015 ; (5) : 13643–13649   

 6.  Parasyuk O.V., Olekseyuk I.D., Marchuk O.V. The Cu2Se–HgSe–SnSe2 system. Journal 

of Alloys and Compounds. 1999;  287: 197–205. 

 7. Pfitzner, A. Crystal Structure of Tricopper Ttetraselenoantimonate (V), Cu3SbSe4. 

Zeitschrift für Kristallographie-Crystalline Materials, 1994 ;  209(8) :  685-685. 

 

LIQUIDUS SURFACE OF THE Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se SYSTEM 
 

E.N. Ismayilova, L.F. Mashadiyeva, I.B. Bakhtiyarly 
 

Summary 
 

 The results of the study of the quasi-ternary Cu2SnSe3-Cu3SbSe4-Se system by the DTA 

and X-ray diffraction methods are presented.It was established that the liquidussurface of the 

system consists of crystallization fields of initial compounds and selenium.The characteristic 

feature of the system is that the wide immiscibility areas on the Cu2SnSe3-Se and Cu3SbSe4-Se 

side quasi-binary sections penetrate sharply into the solid triangle and form a continuous 

immiscibilitystrip. 

 

 

. СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

СОЕДИНЕНИЙ Ge3Sb2Te6 И GeSb6Te10 
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Ключевые слова: теллуриды германия-сурьмы, кристаллическая решетка, 

термическая стабильность, инконгруэнтное плавление. 

     Keywords: germanium-antimony tellurides, crystal lattice, thermal stability, 

incongruent melting. 
 

Тетрадимитоподобные соединения типов, образующиеся в системах AIVTe-BV
2Te3 

(AIV-Ge, Sn, Pb; BV-Sb, Bi) являются топологическим изоляторами и чрезвычайно 

перспективны для разнообразных применений, включая спинтронику, квантовые 

компьютеры, медицину, системы безопасности и т.д. [1-3]. Кроме того, сплавы Ge-BV-

Te считаются основным классом материалов с обратимым фазовым переходом между 

их аморфной и кристаллической фазами [4,5]. 

Системы GeTe-BV
2Te3интересны тем, что в них помимо соединений 

гомологического ряда GeTem BV
2Te3, характерных для всех систем AIVTe-BV

2Te3, 

образуются также соединения ряда nGeTeBV
2Te3 [6].  

Согласно имеющимся данным по фазовым равновесиям, системаGeTe-Sb2Te3 

характеризуется наличием соединений Ge2Sb2Te5, GeSb2Te4и GeSb4Te7, образующихся 

по перитектическим реакциям, а также широких областей твердых растворов на основе 

на обоих исходных бинарных соединений [7]. В [6] было проведено повторные 

детальные рентгенографические исследования квазибинарной системы GeTe-Sb2Te3, и 

с учетом данных [7] была представлена ее компилятивная фазовая диаграмма, на 

которой помимо вышеуказанных тройных соединений, отмечены составы некоторых 

других тройных соединений без указания характера и температур их образования.  
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В данной работе представлены результаты исследования характера плавления  

тройных соединений Ge3Sb2Te6и GeSb6Te10, не нашедших отражение на фазовой 

диаграмме системы GeTe-Sb2Te3.  

Сплавы были синтезированы сплавлением элементарных компонентов высокой 

степени чистоты в вакуумированных(~10-2 Pa) кварцевых ампулах. При синтезе с 

учетом данных работ [8] для обеспечения высокой степени дисперсности сплавов, 

содержащих слоистые фазы, образцы после сплавления были закалены от жидкого 

состояния (950 К) вбрасыванием ампул в холодную воду с последующим отжигом при 

800 К в течение 1000ч. 

Исследования проводили методами дифференциального-термического анализа 

(дифференциальный сканирующий калориметр DSC NETZSCH 404 F1 

PegasussystemДТА), рентгенофазового анализа (дифрактометрBrukerD8) и 

сканирующей электронной микроскопии (HITACHI SU8030 с детекторной системой 

Bruker-EDX).  

Данные, полученные методами РФА и СЭМ, подтвердили однофазность обоих 

образцов. Индицированием порошковых рентгеновских данных получены следующие 

кристаллографические параметры для синтезированных соединений:  

Ge3Sb2Te6:тригональная, mR3 , a=4.1972(3)Å, c=62.018(4)Å 

GeSb6Te10:тригональная, mR3 , a=4.2485(5) Å, c=101.983(9) Å 

которыехорошо согласуются с литературными данными [9, 10] 

Из кривых ДТА нагревания нами определены следующие эндотермические 

эффекты для этих соединений: 

Ge3Sb2Te6:918 и 950 К 

GeSb6Te10:883 и 895 К 

Нам не удалось использовать кривые ДТА охлаждения для более точного 

определения температур начала кристаллизации, так как наблюдалось сильное 

переохлаждение расплавов.  

Сопоставление данных ДТА нагревания с известной фазовой диаграммой системы 

GeTe-Sb2Te3[6,7] позволяет утверждать, что соединение Ge3Sb2Te6 плавится с 

разложением по перитектической реакцииL+(Ht-GeTe)Ge3Sb2Te6при 918 К и 

полностью переходит в расплавленной состояние при 950 К. Для соединения GeSb6Te10 

температура перитектического разложенияпо схеме L+GeSb4Te7GeSb6Te10составляет 

883 К, а полного расплавления - 895 К.  
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SYNTHESIS AND STUDY OF THE THERMAL STABILITY OF 

THE Ge3Sb2Te6ANDGeSb6Te10COMPOUNDS 
 

Nabiev E.R., Alakbarova T.M., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. 
 

Summary 
 

Using a special technique, the ternary compounds Ge3Sb2Te6and GeSb6Te10, which were 

not previously indicated on the phase diagram of the GeTe-Sb2Te3 system, were synthesized. 

The obtained samples were studied by DTA, XRD and SEM methods. Their single phase has 

been confirmed. The parameters of their hexagonal tetradymite-like lattice, as well as the 

nature and temperatures of melting, were determined. It has been found that both compounds 

melt with peritectic decomposition at 918 K (Ge3Sb2Te6) and 883 K (GeSb6Te10). 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

СОЕДИНЕНИЙ Ge3Sb2Te6ИGeSb6Te10 
 

Набиев Э.Р., Алекперова Т.М., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 
 

Резюме 
 

С применением специальной методики  синтезированы тройные соединения 

Ge3Sb2Te6и GeSb6Te10, ранее не указанные на  фазовой  диаграмме системы GeTe-

Sb2Te3. Полученные образцы исследованы методами ДТА, РФА и СЭМ. Подтверждена 

их однофазность. Определены параметры их гексагональной тетрадимитоподобной 

решетки, а также характер и температуры плавления. Установлено, что оба соединения 

плавятся с разложением по перитектической реакции при 918 К (Ge3Sb2Te6) и 883 К 

(GeSb6Te10). 
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К высокоэнтропийным сплавам (ВЭС) относятсясложные фазы, включающие не 
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менее пяти элементарных компонентов,причем содержание каждого из них не должно 

быть меньше 5 ат%.[1].Важнейшим требованием кподобным сплавам является 

образование термодинамически стабильной гомогенной фазы.В качестве ВЕС, как 

правило, рассматриваются металлические сплавы. Однаковышеуказанным требованиям 

удовлетворяют также некоторые многокомпонентные полупроводниковые фазы, в 

частности, твердые растворы халькогенидов, демонстрирующие высокие 

термоэлектрические показатели[2, 3].  

Соединения семейства аргиродита с общей формулой A8BX6 (A-Cu, Ag; B-Si, 

Ge, Sn; X-S, Se, Te) относятся к ценным функциональным материалам, обладающим 

интересными фотоэлектрическими и термоэлектрическими свойствами, а также ионной 

проводимостью [4, 5].Исследования последних лет [6, 7] показали, что при образовании 

анионзамещенных твердых растворов на основе этих соединений происходит резкое 

уменьшение температур их фазовых переходов и их высокотемпературные 

ионпроводящие кубические модификации стабилизируются при комнатной 

температуре и ниже. Это открывает возможность получения ВЭС в пятикомпонентных 

системах составленных из указанных соединений.  

Целью настоящей работы является исследование твердофазных равновесий в 

области составов Ag8SiS6-Ag8SiSe6-Ag8SiTe6 (А) системыAg-Si-S-Se-Te. 

Сплавы системы (А) готовили сплавлением предварительно и идентифи-

цированных тройных соединений в вакуумированных (~ 10-2 Па) кварцевых ампулах 

при 1000 °С. После сплавления образцы охлаждали до 450ºC и выдерживали в течение 

300 часов, а затем охлаждали выключением печи.  

Полученные образцы исследовали методамипорошковой рентгенографии 

(диффрактометр D2 PHASERфирмы Bruker; СuK-излучение) и СЭМ (PhilipsXL-30 

FEG).Дифрактограммы были обработаны с помощью компьютерной 

программыEVA.На основании полученных данных построили изотермическое сечение 

фазовой диаграммы системы (А) при 300 К (Рис.). 

 
Рис.1. Изотермическое сечение фазовой диаграммы системы (А) при 300 К 

 

Нами установлено, что значительная площадь на концентрационном 

треугольнике (А) охвачена областью гомогенности высокотемпературной кубической 

фазы (). Узкие поля гомогенности - и - фаз относятся к низкотемпературным 

модификациям соединений Ag8SiS6 и Ag8SiSe6, соответственно. Указанные однофазные 

области разграничены двухфазными полями + и + (Рис.).  

Нетрудно показать, что -фазы, содержащие более 2мол% исходных соеди-

нений, можно отнести к ВЭС. В них концентрации халькогенов превышают 5 ат%. 
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HIGH-ENTROPY ALLOYS IN THE Ag-Si-S-Se-Te SYSTEM 
 

Namazov J.S., Babanly K.N., Alverdiyev I.J., Yusibov Yu.A.,  Salmanov T.A. 
 

Summary 
 

The paper presents new data on the synthesis and X-ray study of high-entropy alloys 

(HEA) in the Ag8SiS6-Ag8SiSe6-Ag8SiTe6 system. Based on the experimental data obtained 

by XRD and SEM methods, an isothermal section of the phase diagram of the indicated 

system was constructed. It has been established that a wide region of homogeneous solid 

solutions with a cubic structure is formed in the system. The obtained new phases are of 

interest as HEAs with thermoelectric properties and mixed ionic-electronic conductivity. 

 

ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ СПЛАВЫ В СИСТЕМЕ Ag-Si-S-Se-Te 
 

Намазов Дж.С., Бабанлы К.Н., Алвердиев И.Дж., Юсибов Ю.А.,  Salmanov T.A. 
 

Резюме 
 

В работе представлены новые данные о синтезе и рентгенографическом 

исследовании высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) в системе Ag8SiS6-Ag8SiSe6-Ag8SiTe6. 

На основании экспериментальных данных, полученных методами РФА и СЭМ, 

построено изотермическое сечение фазовой диаграммы указанной системы. 

Установлено, что в системе образуется широкая область однородных твердых 

растворов с кубической структурой. Полученные новые фазы представляют интерес 

как ВЭС с термолектрическими свойствами и смешанной ионно-электронной 

проводимостью. 
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 Differensial termiki analiz (DTA), rentgenfaza analizi (RFA) və skanedici elektron 

mikroskopiya (SEM) üsulları ilə SnTe-Bi2Te3 və PbTe-Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlıqları 

tədqiq olunmuş və hər iki sistemin faza diaqramı yenidən qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir 

ki, ilk sistemdə peritektik reaksiya üzrə parçalanmaqla əriyən SnBi2Te4, SnBi4Te7, SnBi6Te10 

birləşmələri, digər sistemdə isə eyni ərimə xarakterinə malik PbBi2Te4, PbBi4Te7 və 

PbBi6Te10 birləşmələri əmələ gəlir. Bütün birləşmələr tetradimtəbənzər laylı quruluş 

malikdirlər və onların kristal qəfəs parmaterləri RFA nəticələrinə əsasən Rietveld üsulu ilə 

müəyyənləşdirilmişdir. 
 

Giriş 

Müxtəlif təyinatlı yeni funksional materialların axtarışı, onların sintezi və xassələrinin 

optimallaşdırılması yeni nəsil texnologiyanın yaradılması üçün olduqca vacibdir. Tetra-

dimitəbənzər laylı quruluşlu fazalar bu baxımdan termoelektrik, topoloji izolyator (Tİ) və s. 

xassələrinə görə intensiv tədqiq olunurlar. 

Ədəbiyyat məlumatlarının analizi göstərir ki, AIVTe-Bi2Te3 (AIV-Sn, Pb) kvazibinar 

sistemlərində əmələ gələn laylı quruluşlu üçlü birləşmələr həm termoelektrik, həm də son 

dövrlər böyük maraq toplayan Tİ xassələrinə görə maraqlı tədqiqat obyektləri hesab olunur 

[1-3]. Bu sistemlərdə mövcud olan funksional xassəli məlum üçlü fazaların sintezi, onların iri 

ölçülü monokristallarının alınması, həmçinin potensial yeni fazaların axtarışı üçün müvafiq 

sistemlərdə faza tarazlıqlarının ətraflı öyrənilməsi və dəqiq faza diaqramlarının qurulması 

önəmlidir.  

SnTe-Bi2Te3 və PbTe-Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlığı indiyədək bir çox işlərdə 

öyrənilsə də, bu sistemlərin faza tarazlıqlarının real mənzərəsi hələ də müəyyən-

ləşdirilməmişdir. SnTe-Bi2Te3 sisteminə aid son işlərdə sistemdə peritektik reaksiya üzrə 

parçalanmaqla əriyən yalnız üç birləşmənin - SnBi2Te4, SnBi4Te7 və SnBi6Te10 [4,5], digər bir 

işdə isə Sn2Bi2Te5, SnBi2Te4 və SnBi4Te7 [6] əmələ gəldiyi göstərilir. Xüsusilə Tİ xassələrinə 

aid nəzəri hesablamalarda SnBi8Te13 birləşməsindən [7,8] bəhs edilsə də, onun mövcudluğu 

təcrübi olaraq hələ təsdiqlənməmişdir.  

PbTe-Bi2Te3 sistemi ilə bağlı fərqli işlərdə [5,9,10] isə bu sistemdə PbBi2Te4, 

PbBi4Te7, Pb2Bi6Te11,Pb2Bi2Te5, PbBi6Te10və PbBi8Te13 birləşmələrinin əmələ gəldiyi 

göstərilmişdir. Müəlliflər bu işlərdə ilk iki birləşmənin peritektik reaksiya üzrə əridiyi 

bildirilsə də, digər üç birləşmənin ərimə xarakteri haqda məlumat verilmir. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq təqdim olunan işdə SnTe-Bi2Te3 və PbTe-Bi2Te3 

sistemlərində faza tarazlıqlarının yenidən tədqiq olunmuş və dəqiqləşdirilmələr aparmaqla hər 

iki sistemin faza diaqramı yenidən qurulmuşdur. 
 

Təcrübi hissə və nəticələrin müzakirəsi 

Öyrənilən hər iki sistemin xəlitələri əvvəlcədən sintez və identifikasiya edilmiş ilkin 

binar birləşmələrdən – SnTe, PbTe və Bi2Te3 istifadə edilməklə hazırlanmışdır. Belə ki, 

stexiometrik nisbətdə götürülmüş ilkin fazalar kvars sınaq şüşələrinə doldurulmuş, içərisi 10-2 

Pa qalıq təzyiqə qədər vakuumlaşdırıldıqdan sonra oksigen-təbii qaz alovunda əridilərək 

bağlanmışdır. SnTe-Bi2Te3 sisteminin xəlitələri birzonalı sobada tərkibdən aslı olaraq 650-

900 °C-də, PbTe-Bi2Te3 sisteminin xəlitələri isə 600-950°C-də əridilərək sintez edilmiş və 

xəlitələr maye halda olarkən soyuq suda tablandırılmışdır. Nümunələri tarazlıq halına 

yaxınlaşdırmaq məqsədilə 550°C-də 1000 saat termiki emal olunmuş və yenidən soyuq suda 

tablandırılmışdır. 

Tarazlıq halına gətitilmiş nümunələr DTA,RFA və SEM üsulları ilə tədqiq 

olunmuşdur.  DTA ölçmələri LINSEIS HDSC PT1600 (10 °C·min-1), RFA isə Bruker D2 

PHASER qurğusunda aparılmışdır. SEM mənzərələri Tescan Vega 3 SBH skanedici elektron 

mikroskopunda çəkilmişdir. 

Şəkil 1a və b-də termiki emal olunmuş nümunələrin DTA, RFA və SEM nəticələrinin 

birgə analizi əsasında qurulmuş faza diaqramları verilmişdir. SnTe-Bi2Te3 sistemi üçün 
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qurulmuş faza diaqramından (Şəkil 1a) göründüyü kimi sistemdə müvafiq olaraq 597, 590 və 

586 ºC-də peritektik reaksiya üzrə parçalanmaqla əriyən və kiçik homogenlik sahəsinə malik 

SnBi2Te4, SnBi4Te7 və SnBi6Te10 birləşmələri əmələ gəlir. Eyni zamanda aşağı 

temperaturlarda sistemdə SnTe əsasında 12 mol%, Bi2Te3 əsasında isə 10 mol% 

homogenlik sahəsi müəyyənləşdirilmişdir. Sistemdə 575 ºC-də kristallaşan və 85 mol% 

Bi2Te3 tərkibinə malik evtektika mövcuddur.  

 
Şəkil 1. SnTe-Bi2Te3 (a) və PbTe-Bi2Te3 (b) sistemlərinin faza diaqramları. 

 

Şəkil 1b-də isə öyrənilən digər sistemin – PbTe-Bi2Te3 sisteminin faza diaqramı 

verilmişdir. RFA və SEM nəticələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, sistemdə 

tetradimitəbənzər laylı quruluşda kristallaşan üç birləşmə - PbBi2Te4, PbBi4Te7 və PbBi6Te10 

mövcuddur. Çox kiçik homogenlik sahəsinə malik bu birləşmələr uyğun olaraq 591, 583 və 

578°C-də peritektik reaksiya üzrə əriyirlər. Sistemdə həllolmanın maksimumuPbTe əsasında 

18 mol%, Bi2Te3 əsasında isə 12 mol%-ə çatır. Evtektikanın koordinatları 575°C və 85 

mol% Bi2Te3 olaraq müəyyənləşdirilmişdir.  

Hər iki sistemdə aşkar olunan üçlü birləşmələrin kristal qəfəs parametrləri onların 

RFA nəticələri əsasında Rietveld metodu ilə hesablanmışdır. Bizim tədqiqatlar zamanı ilk 

sistem üçün ədəbiyyat məlumatlarında göstərilən Sn2Bi6Te11 və SnBi8Te13, digər sistemüçün 

isə Pb2Bi6Te11, Pb2Bi2Te5və PbBi8Te13 birləşmələri aşkar edilməmişdir. 
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REFINEMENT OF THE PHASE DIAGRAMS OF THE AIVTe−Bi2Te3 

 (AIV-Sn, Pb) SYSTEMS 
 

Seyidzade A.E., Gojayeva I.M., Orujlu E.N., Babanly M.B. 
 

Summary 
 

The phase equilibriain the SnTe-Bi2Te3 and PbTe-Bi2Te3 systems were investigated 

using DTA, XRD, and SEM techniques, and phase diagrams of both systems were 

reconstructed.It was established that the first system containsSnBi2Te4, SnBi4Te7, 

SnBi6Te10compounds that melts withperitectic reaction, while the second one 

featuresPbBi2Te4, PbBi4Te7,and PbBi6Te10 with the same melting character. All compounds 

havea tetradymite-type layered structure and their crystal lattice parameters were refined by 

the Rietveld method based on XRD results.  
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Malein anhidridi-stirol sopolimerinin aminlə modifikasiyasından tərkibində para 

asetilamid benzoy turşusunun fraqmentlərini saxlayan xelatəmələgətirici sorbent sintez 

edilmişdir. Sintez olunmuş sorbent vasitəsilə uranın(VI) sorbsiya şəraiti tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, sorbentin maksimal sorbsiyası pH 4-də müşahidə olunur. 

Uranın(VI) sorbentdən desorbsiyasına müxtəlif turşuların təsiri öyrənilmişdir. 

Müasir analitik kimyanın vacib məsələləri arasında qatılaşdırılma və ayrılmanın da 

adlarını çəkmək olar. İnsanların həyat fəaliyyəti, həmçinin fauna və flora üçün mühüm olan 

bir çox mikroelementlər var ki, onların əksəriyyəti artıq miqdarlarda olduqda zəhərli və 

toksikoloji təsir göstərirlər. Bu səbəbdən də müxtəlif təbii obyektlərin bu ionlardan 

təmizlənməsi vacib problemlərdəndir biri olub, öz aktuallığı ilə həmişə tədqiqatçıların diqqət 

mərkəzindədir. Uran(VI) da belə metallardandır.  

Təqdim olunan işdə əsas məqsəd malein anhidridi-stirol sopolimeri əsasında sintez 

olunmuş xelatəmələgətirici sorbentlərlə uran(VI) ionunun qatılaşdırılaraq təyini üçün yeni 

təyinat metodikasının işlənilməsidir. 

İstifadə olunan məhlullar. Tədqiqat zamanı metalın kimyəvi təmiz UO2SO4·3H2O 
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duzunun məhlullarından istifadə edilmişdir. Bu metal ionunun məhlulu ədəbiyyatda məlum 

olan metodika əsasinda hazırlanmışdır [1]. Məhlulda ion qüvvəsinin lazımi qiymətini 

yaratmaq üçün kimyəvi təmiz KCl duzu məhlulundan istifadə edilmişdir. Lazımi pH yaratmaq 

üçün ammonyak-asetat bufer məhlullarından (pH=3÷11), HCl fiksanalından (pH=0÷2) 

istifadə edilmişdir. KOH məhlulu kimyəvi təmiz kalium-hidroksiddən hazırlanmış və qatılığı 

standart HCl məhlulu ilə titrlənərək dəqiqləşdirilmişdir. 

Cihazlar. Məhlulların optiki sıxlıqları KFK-2 markalı fotokalorimetrdə ölçülmüşdür. 

Sorbentlərin və sorbent-metal xelatlarının termiki davamlılığı isə «Derivatoqraf Q–1500 D» 

(Paulik–Paulik–Erdey sistemi) cihazının (etalon – alüminium oksid, 20–1000 0C, termocüt Pt–

Ph/Rh, çəkmə sürəti 10 dərəcə/dəq, Macarıstan) köməyi ilə öyrənilmişdir. Sorbentlərin və 

polixelatların İQ spektrləri UR-20 difraksiya qəfəsli «Specord M-80» spektrofotometrində 

çəkilmişdir. Məhlulların pH-ı PHS–25 markalı ionomerin köməyi ilə dəqiqləşdirilmişdir. 

Sorbentlərin sintezi və identifikasiyası. İşdə tərkibində para asetilamid benzoy 

turşusunun fraqmentlərini saxlayan polimer xelatəmələgətirici sorbent tədqiq olunub. Sorbent 

məlum [2] metodika əsasında sintez edilmişdir. 

Sorbentin quruluşunu müəyyən etmək üçün İQ spektroskopik analiz metodundan 

istifadə edilmişdir. S1 sorbentinin İQ spektrində aşağıdakı udma zolaqları müşahidə olunur: 

3580-3105 sm-1(karboksil qrupundakı-OH qrupunun valent rəqsləri, -NH qrupunun 

valent rəqsləri (3410-3195 sm-1), 1745-1730 sm-1 (karboksil qrupundakı –C=O qrupunun 

valent rəqsləri) 1585-1545 sm-1 (C-N valent rəqsləri və N-H deformasiya rəqsləri), 1600-1500 

sm-1 (benzol həlqəsində C-C valent rəqsləri), 740-675 sm-1 (benzol həlqəsində C-C 

deformasiya rəqsləri). 

M-U(VI): 3570-3000 sm-1 (karboksil qrupundakı-OH qrupunun valent rəqsləri), 

həmçinin –NH valent rəqsləri (3370-3240 sm-1), 1720-1695 sm-1 (karboksil qrupundakı –C=O 

qrupunun valent rəqsləri), 1535-1505 sm-1 (C-N valent rəqsləri və N-H deformasiya rəqsləri 

1605-1505 sm-1 (benzol həlqəsində C-C valent rəqsləri), 715-680 sm-1 (benzol həlqəsində C-C 

valent rəqsləri) 710-680 sm-1 (benzol həlqəsində C-C deformasiya rəqsləri). 

Sorbentin və sorbent fazada əmələ gələn komplekslərin İQ spektrlərinin nəticələri 

göstərir ki, kompleksəmələgəlmə zamanı sorbent zvenolarında olan qrupların rəqsi 

tezliklərində sürüşmələr müşahidə edilir. 

Sintez olunmuş sorbentlərin termiki davamlılıqları da öyrənilmişdir. Sorbentlərin və 

onların U(VI) ionu ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin temperatura qarşı davamlılığının 

müqayisəsi göstərir ki, alınmış polixelatlar sorbentlərin özü ilə müqayisədə daha 

termostabildir. Ehtimal ki, bu sorbent fazada davamlı xelat komplekslərinin alınması ilə 

əlaqədardır. 

Sorbsiyaya mühitin pH-nın təsiri. U(VI)-ın xelatəmələgətirici sorbentlə 

qatılaşdırılmasına mühitin pH-nın təsiri öyrənilmişdir. Sorbentin sorbsiyası statik şəraitdə 

tədqiq edilmişdir. Sorbsiyanın optimal pH-nı müəyyən etmək üçün tutumu və forması eyni 

olan 8 ədəd stəkan götürülür. Hər bir stəkana bərabər miqdarda (30 mq) sorbent əlavə edilir. 

Stəkanların hər birində U(VI) ionlarının qatılığı və maye fazanın həcmi sabit saxlanılır. 

Dəyişən parametr yalnız mühitin pH-ı olur (1-8). Bir sutkadan sonra metal ionunun tarazlıq 

qatılığı spektrofotometrik analiz metodu ilə müəyyən edilmişdir (dərəcəli qrafikə əasən). 

Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, sorbentin maksimal sorbsiyası pH 4-də müşahidə olunur. 

Sorbsiya prosesinə metal ionlarının qatılığının təsiri. Bütün tədqiqatlar optimal pH-

da aparılmışdır. Məhlulda U(VI) ionlarının qatılığı artdıqca sorbentin sorbsiya tutumu (ST) 

artır. 6∙10-3mol/l qatılığında isə maksimal olur (pH=4, V=25 ml, ST=809 mq/q. 

İon qüvvəsinin təsiri. Sorbsiyaya ion qüvvəsinin təsiri tədqiq edilmişdir. İon 

qüvvəsinin 0,6 qiymətinə qədər artması sorbsiyaya zəif təsir edir. Növbəti artım sorbsiyanın 

azalmasına səbəb olur. Bu onunla əlaqədardır ki, funksional qrupların ion ətrafı çoxaldıqca 

uranın (VI) komleksəmələgətirmə imkanı azalır. Sorbsiyanın zamandan asılılığı da 

aparılmışdır. U(VI)-un tam sorbsiyası 1.5 saatdan sonra baş verir. 
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Desorbsiya. Uranın(VI) sorbentdən desorbsiyası da tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə 

eyni qatılıqlı müxtəlif mineral turşuların (HClO4, H2SO4, HNO3, HCl) təsiri öyrənilmişdir. 

Tutum və forması eyni olan müxtəlif qablara tərkibində eyni miqdarda metal ionu olan 

bərabər kütləli sorbent nümunələri əlavə edilir. Maye fazanın həcmini və turşuların 

qatılıqlarını dəyişməklə desorbsiya təcrübələri qoyulur. Metal ionunun götürülmüş turşunun 

hansı həcm və qatılığında maksimum desorbsiya olduğu müəyyən edilir. Təcrübi nəticələr 

əsasında müəyyən olundu ki, uran (VI) üçün ən yaxşı desorbsiyaedici HClO4 turşusudur. 

Uran(VI) ionlarının mikromiqdarlarının ətraf mühit obyektlərində qatılaşdırılaraq yeni, 

effektiv sorbsion-fotometrik təyini metodikası işlənmişdir. Təyinat metodikası sadədir, yaxşı 

təkrarlılıqla xarakterizə olunur, real obyektlərin analizi zamanı nəticələrin düzgünlüyünü 

təmin edir (bu əlavə etmə metodu ilə təsdiq edilmişdir) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА ПУТЕМ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИМИ СОРБЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ФРАГМЕНТЫ 

ПАРА-АЦЕТИЛАМИДА БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ КИСЛОТЫ 
 

Бахманова Ф. Н., Чырагов Ф.М. 
 

Резюме 
 

Модификацией сополимера малеинового ангидрида со стиролом амином, был 

синтезирован хелатобразующий сорбент содержащих фрагменты пара-ацетиламида 

бензойной кислоты. Были исследованы сорбционные условия урана этим сорбентом. 

Результаты исследования показали, что максимальная сорбция сорбента наблюдается 

при pH 4. Была определена термическая устойчивость сорбента и его комплекса с 

ураном. Было исследовано влияние различных кислот на десорбцию урана из сорбента.  

 

DETERMINATION OF URANIUM BY CONCENTRATION OF CHELATING 

SORBENTS CONTAINING FRAGMENT OF PARA-ACETYL AMIDE 

 OF BENZOIC ACID 
 

Bahmanova F. N., Chyraqov F. M. 
 

Summary 
 

As a result of modification of a copolymer of maleic anhydride with styrene chelating 

sorbent containing para-acetyl amide of benzoic acid fragments have been synthesized. 

Uranium sorption conditions by this sorbents have been investigated. It has been shown that 

sorbent maximum sorption ability towards U(VI) are observed at pH 4. Thermal stability of 

sorbent and there complex with uranium have been determined. Effect of various acids on 

uranium desorption from sorbent has been investigated.  
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ПАУ являются устойчивыми соединениями из-за наличия в структуре 

полиядерной ароматической системы, плохой растворимости в воде, а также 

замедленной микробиологической трансформации. Опасность для человека состоит в 

том, что некоторые представители этого класса соединений обладают канцерогенным 

воздействием на организм, а также мутагенной, тератогенной и биостимуляторной 

активностью. 

Разработан новый подход к анализу полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ) в образцах  воды озера Гала  методами хромато-масс-

спектрометрии. Методика опробована на реальных образцах, отобранных в различных 

точках  озера Гала. Продемонстрирована целесообразность применения метода для 

качественной и количественной идентификации ПАУ в объектах окружающей среды. 

Полученные результаты позволяют оценить уровень загрязненности озера Гала  

Абшеронского полуострова. ПАУ нельзя количественно определить с помощью 

традиционных методов оценки загрязнения водных экосистем органическими 

веществами. Поэтому необходимо разрабатывать методы определения даже 

незначительных концентраций этих веществ [1-3]. Для этого наиболее подходят газовая 

хроматография с масс детектированием. Результаты анализов методом ГХ/МС 

приведены в таблице 1.  Данные, полученные с помощью разработанной методики 

анализа, говорят о необходимости поиска доступных и эффективных путей утилизации 

ПАУ техногенного происхождения и, по возможности, снижения их выброса в 

окружающую среду.  

Таблица 1. 

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ  АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, мг/л 

Naftalin 0.07 

Acenaftilen <0.01 

Acenaften 0.01 

Fluoren 0.03 

Fenantren 0.07 

Antrasen 0.01 

Fluoranten 0.01 

Piren 0.01 

Benz(a)antrasen 0.01 

Krizen 0.02 

Benz(b+j+k)fluoranten 0.02 

Benz(a)piren 0.01 

Inden(1,2,3-cd)piren 0.01 

Benz(ghi)perilen 0.01 

Dibenz(ah)antracen 0.02 
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Резюме 
 

Озеро Гала – это небольшое озеро в Абшероне и находится в напряженном 

экологическом состоянии. Озеро Гала расположено в центре Абшеронского 

полуострова, в Хазарском районе города Баку.Сточные воды выгружаются из 

хозяйственных и других объектов и частных домов, которые строятся вокруг озера и не 

оборудованными канализационными системами  Хазарского района города Баку. В 

настоящее время ежедневно из различных  источников в озеро поступает и 8000 м3 

промышленной и бытовой воды. Одним из основных источников загрязнения озера 

является свалка бытовых отходов в поселке Гала в восточной части озера.  
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Работа посвящена рациональному подбору сорбентов на основе 

алюмосиликатного сырья в целях использования их при проведение защитных и 

профилактических мер очистки почвы.В качестве исходного сырья рассмотрены 

местные горные породы: цеолитсодержащие туфы клиноптилолитового вида и 

бентонитовые глины. Выбор месторождений обосновывался экономико-

географическим положением, запасами сырья и физико-химическими свойствами. 

Отмечено, что природные алюмосиликаты обладают рядом свойств, среди которых 

адсорбционная способность по отношению к различным токсичным веществам, 

диаметр молекул которых соизмерим с размером входных окон. Приведено описание 

кристаллической структуры алюмосиликатов. Современными физико-химическими 

методами подтверждена чистота приготовленных сорбентов. Исследован элементный 

анализ почвы близлежащей территории озера Гейгель.    

Введение 

         Развитие отдельных отраслей промышленности в том числе и добыча полезных 
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ископаемых привело к постепенному загрязнению окружающей среды, в свою очередь, 

почва в этих условиях выступает как приемник отравляющих веществ.  В этом аспекте 

проблема изучения экологического состояния почвы с целью принятия 

профилактических мер является одной из важнейших задач современности. Надо 

отметить что это одновременно одна из трудно разрешимых задач действительности. 

инесмотря на интенсивные усилия ученых и предпринимателей, проводивших 

изыскания в этой области, указанная проблема все еще не имеет своего конкретного 

решения. Эта проблема, заключающаяся не только в очистке почвы, в том числе, и 

нефтезагрязненных земель от различных токсикантов, но и в восстановлении ее 

первоначальной структуры, все еще остается востребованной и требует своего 

конкретного завершения. Особые трудности заключаются еще в том, что степень 

загрязнения почвы носит сезонный характер, времена года вносят в изменения свои 

коррективы. 
 

Экспериментальная часть 

 Среди многочисленных и разнообразных по-своему географическому положению 

зон-Гянжинскому региону отводится особое место. В первую очередь необходимо 

отметить выгодное географическое положение, плодородные земли и огромные запасы 

природных ископаемых.Цеолиты — большая группа близких по составу и 

свойствам минералов, водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса 

каркасных силикатов.Доступность богатой цеолитом породы по низкой цене и нехватка 

конкурирующих минералов и горных пород, вероятно, являются наиболее важными 

причинами её широкомасштабного использования. Наиболее распространённые 

представители группы цеолитов   гейландит, морденит, вермикулит, клиноптилолит и 

др. Природные цеолиты обладают рядом уникальных свойств, среди которых 

адсорбционная способность по отношению к различным токсичным веществам, 

диаметр молекул которых соизмерим с размером входных окон.  

Кристаллическая структурацеолитов образована тетраэдрическими группами 

SiO2/4 и AlO2/4, объединёнными общими вершинами в трёхмерный каркас, пронизанный 

полостями и каналами (окнами) размером 2-15 А0.По химическому 

составу цеолиты представляют собой каркасные алюмосиликаты щелочных и 

щелочноземельных металлов. Внутри алюмосиликатного каркаса находятся катионы 

металлов - которые уравновешивают заряд каркаса, чаще всего это кальций Ca2+, калий 

K+, натрий Na+,магний Mg2+ и др. 

 

Микропористое молекулярное строение цеолита 

В работе в качестве цеолитов были использованы породы Ай-Дагского 

месторождения (Таузкий район) и бентонитовых пород- глины месторождения Даш-

Салахлы (Казахского района).Выбор данных месторождений обосновывается его 

экономико-географическим положением, запасами сырья и физико-химическими 

свойствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeolite-ZSM-5-3D-vdW.png?uselang=ru
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Структура бентонитовых глин 

1 – кислород, 2 – гидроксил, 3 – алюминий, железо, магний, 4 – кремний, иногда 

алюминий 

                                     Обсуждение результатов и выводы 

При помощи физико-химических методов, из глин получены образцы глинистых 

минералов  высокой чистоты.Пробы исследуемых образцов Даш-Салахлинского 

бентонита и Таузскогоклиноптилолита были отобраны непосредственно на 

месторождениях. Подсушенные на воздухе куски глинистого минерала освобождали от 

коричневых прожилков оксида железа, темных зерен оксида марганца, линзовидных 

скоплений карбонатов, а также других примесей. Дальнейшую очистку бентонитового 

и цеолитового минералов проводили отмучиванием. Готовили 3-5%-ную водную 

суспензию глины, тщательно перемешивали ее с помощью механической мешалки до 

исчезновения комков, оставляли в течение двух часов и декантировали наиболее 

высокодисперсную фракцию. Чистоту (мономинеральность) полученных образцов 

проверяли с помощью методов рентгенографии и спектроскопии (рис.3-4). 

 

Рис.3. Рентнегенограмма Даш-Салахлинского бентонита 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.  Ик-спектр бентонитовой породы месторождения Даш-Салахлы  
 

Выводы 

Глинистые минералы при внесении в «легкие» почвы в качестве мелиорующего 

сорбента улучшают структуру почвы и повышают их плодородие.Актуальность 

исследования глинистых минералов каркасного и слоистого строения в качестве 

адсорбирующих материалов обусловлена уникальными свойствами этих 

наноматериалов, так как он активно поглощают токсичные вещества (процент 

поглощения ароматической составляющей составляет около 19 %).Кроме, того вне-

сение в почву глинистых минералов улучшает экологические показатели и 

водныйрежим почвы  
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ALUMOSİLİKATLAR - TORPAQIN TƏMİZLƏMƏSİNDƏ SORBENT KİMİ 
 

Rəfiyeva H.İ., Bayramova  S.S., Saiqov  C. Ş., Əsgərova T.N., Ağayeva  Z.R.  
 

Xülasə 
 

İş torpağın təmizlənməsi üçün qoruyucu və profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsində 

istifadə etmək üçün alüminosilikat xammalı əsasında sorbentlərin rasional seçilməsinə həsr 

edilmişdir. İlk inxammal kimi yerli süxurlar nəzərə alınır: klinoptilolittipliseolit tərkibli tuflar 

və bentonit gilləri. Yataqların seçimi iqtisadi-coğrafimövqe, xammal ehtiyatları və fiziki-

kimyəvi xüsusiyyətləri ilə əsaslandırıldı. Qeyd olunurki, təbii alüminosilikatlar bir sıra 

xüsusiyyətlərə malikdir, o cümlədən müxtəlif zəhərli maddələrə münasibətdə adsorbsiya 

qabiliyyətinə malikdir, molekullarının diametri giriş pəncərələrinin ölçüsünə uyğundur. 

Alüminosilikatların kristal quruluşunun təsviri verilmişdir. Müasir fiziki-kimyəvi 

üsullarhazırlanmışsorbentlərinsaflığınıtəsdiqlədi. Göygöl gölünün yaxınlıqdakı ərazisinin 

torpağının elementar analizi öyrənilmişdir. 

 

ALUMOSILICATES - AS SORBENTS IN SOIL CLEANING 
 

Rafieva  H.I., Bayramova  S.S., Saigov J. Sh., Askerova  T.N., Agayeva  Z.R. 
 

Summary 
 

The work is devoted to the rational selection of sorbents based on aluminosilicate raw 

materials in order to use them in carrying out protective and preventive measures for soil 

purification. As initial raw materials, local rocks are considered: zeolite-containing tuffs of 

the clinoptilolite type and bentonite clays. The choice of deposits was justified by the 

economic and geographical position, raw material reserves and physical and chemical 

properties.It is noted that natural aluminosilicates have a number of properties, including 

adsorption capacity with respect to various toxic substances, the diameter of the molecules of 

which is commensurate with the size of the entrance windows. A description of the crystal 

structure of aluminosilicates is given. Modern physical and chemical methods confirmed the 

purity of the prepared sorbents. The elemental analysis of the soil of the nearby territory of 

Lake Goygolwas studied 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ АЛЮМИНИЕВОГО  

СПЛАВА АЖ5К10 С БАРИЕМ 
 

1Якубов У. Ш. ,1Ганиев И. Н., 2Хакимов А.Х., 2Ганиева Н.И. 
 

1Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана, г.Душанбе, Таджикистан 
2Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 

Keywords: aluminum alloy AlFe5Si10, barium, "cooling" mode, heat transfer 

coefficient. 

Ключевые слова: алюминиевый  сплав AlFe5Si10 , барий, режим «охлаждения», 

коэффициент теплоотдачи. 
 

Алюминиевые сплавы широко применяются в различных отраслях 

промышленности в качестве материала для деталей машин и механизмов самых разных 

назначений – от бытовой  техники до летательных аппаратов. Однако многие машины и 

механизмы при этом подвержены значительным нагрузкам: удару, циклическому 

изменению температуры, вибрации и т.п. Учитывая вышеизложенное при 

конструировании деталей и механизмов необходимо всестороннее  изучение свойств 

этих сплавов [1-3]. 

В последние годы интерес к созданию и внедрению принципиально новых 
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конструкционных материалов, обладающих повышенными механическими и 

демпфирующими свойствами по сравнению с традиционными материалами, возрастает. 

Поэтому разработка и исследование новых алюминиевых сплавов с различными 

легирующими компонентами, устойчивых к агрессивным средам и способных  к 

рассеиванию энергии колебаний, являются весьма актуальной. Сплавы системы Al - Fe 

вызывают большой интерес в качестве конструкционного материала. В связи с тем, что 

вторичный алюминий может содержать достаточно высокое содержание железа- до 5% 

он не находит широкого применения из за низких прочностных характеристик. 

Характеристика фазового состава сплава АЖ5К10 приставлена на рисунке 1 и 

обозначено звездочкой отсюда разработка сплавов на основе такого металла является 

перспективным [3, 4]. 

Целью данной работы является определение температурной зависимости 

коэффициента теплоотдачи алюминиевого сплава АЖ5К10 с барием по известной 

удельной теплоёмкости эталонного образца из эталона (Cu марки М00). 

Исследования температурной зависимости теплоемкости сплавов проводилось в 

режиме «охлаждения» с применением компьютерной техники и программы Sigma Plot. 

Аппаратура и методы  измерения ранее описаны в публикациях [5-11]. 

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов 

описываются уравнением вида 

, kb peaeT −− +=                                             (1) 

где a, b, p, k-постоянные для данного образца; τ-время охлаждения. 

Дифференцируя (1) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов из сплавов 

.



kb pkeabe
d

dT −− −−=                                           (2) 

По уравнению (2) были вычислены скорости охлаждения образцов из сплава 

АЖ5К10 с барием. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2) для 

исследованных сплавов приведены в таблице 1. 

 
 

Рисунок 1. Проекция поверхности ликвидуса  системы Al-Fe-Si: 1а-распределение 

фазовых областей, в твердом состоянии [3]. *химический состав (мас.%) сплава 

AlFe5Si10  на диаграмме 
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Таблица 1. 

 Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2) для алюминиевого сплава 

АЖ5К10 с барием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание  

бария в сплаве, 

мас.% 

a, K 
b·10-3, 

c-1 
p, K 

k·10-5, 

c-1 

a·b, 

K·c-1 

pk·10-2, 

K·c-1 

0.0 488,5697 6,64 309,4336 5,30 3,25 1,64 

0.05 493,5779 6,98 316,3000 5,94 3,45 1,88 

0.1 493,2063 6,79 326,5295 6,64 3,35 2,17 

0.5 495,8501 6,74 326,0076 6,55 3,34 2,14 

1.0 485,6564 7,10 315,2493 5,72 3,45 1,80 

Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения сплавов, по 

уравнению (3) была вычислена удельная теплоёмкость алюминиевого сплава АЖ5К10 с 

барием и эталона (Cu марки М00) 

     ,

2

1

2

100

12






















=

d

dT

d

dT

m

m
СС PP                                  (3)

 

где m1=ρ1V1 – масса эталона; m2=ρ2V2 – масса исследуемого образца; 
21

, 
















dt

dT

dt

dT – 

скорости охлаждения образцов из сплавов и эталона при данной температуре.  

Проводя полиномную регрессию, было получено следующее уравнение (4) для 

температурной зависимости удельной теплоемкости алюминиевого сплава АЖ5К10 с 

барием и эталона (Cu марки М00) 

320 .
0

dTcTbTaCP +++=                                      (4)    

Коэффициенты а, b, c, d в уравнении (4) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Значения коэффициентов a, b, с, d уравнений (4) для алюминиевого сплава AlFe5Si10 с 

барием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

бария в сплаве, 

мас.% 

а, 

Дж/(кг·К) 

b ∙10-2, 

Дж/(кг·К2) 

с ∙10-5, 

Дж/(кг·К3) 

d ∙10-8, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции,  

R 

0.0 -4,0493 2,95 -5,3 3,13 0,957 

0.05 -4,2393 3,02 -5,4 3,14 0,9563 

0.1 -4,3336 3,03 -5,3 3,06 0,9643 

0.5 -4,2590 2,96 -5,2 2,96 0,9639 

1.0 -4,4495 3,15 -5,7 3,33 0,9533 

 

Используя значения удельной теплоемкости сплава E-AlMgSi (“алдрей”), 

легированного галлием и экспериментально полученные значения скорости 

охлаждения, вычислили температурную зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава E-AlMgSi (“алдрей”) по уравнению  

( )
,

0

0

STT

d

dT
mC

P

−
=                                                  (5) 
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где Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S,m - площадь поверхности  и 

масса образца, соответственно. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

для сплава E-AlMgSi (“алдрей”), легированного галлием представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок. 2.Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи алюминиевого 

сплава АЖ5К10 с барием и эталона (Cu марки М00) 
 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 

образца из меди марки М00 и установленной теплоёмкости алюминиевого сплава 

АЖ5К10 с барием рассчитана температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов, которая растёт от температуры. Добавки бария в изученном 

концентрационном интервале (0.05-1.0 мас. %) не значительно влияет на коэффициент 

теплоотдачи исходного алюминиевого сплава АЖ5К10.    
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КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ АЛЮМИНИЕВОГО  

СПЛАВА AlFe5Si10 С БАРИЕМ 
 

Якубов У. Ш., Ганиев И. Н., Хакимов А.Х., Ганиева Н.И. 
 

Резюме 
 

В работе приведены результаты экспериментального исследования влияния 

бария на коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава AlFe5Si10. Показано, что 

добавки бария незначительно уменьшает на коэффициент теплоотдачи исходного 

алюминиевого сплава AlFe5Si10.   

 

HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF AlFe5Si10 ALUMINUM 

ALLOY WITH BARIUM 
 

Yakubov U. Sh., Ganiev I. N., Khakimov A.Kh., Ganieva N.I. 
 

Summary 
 

The paper presents the results of an experimental study of the effect of barium on the 

heat transfer coefficient of aluminum alloy AlFe5Si10. It is shown that the addition of barium 

slightly reduces the heat transfer coefficient of the original aluminum alloy AlFe5Si10. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

ТЯЖЕЛЫХМЕТАЛЛОВ РЕКИ СЫРДАРЬИ 
 

*Тиллобоев Х.И., *Бобоназарова П., *Қосимова Ш., *Лакимова М. 
 

*Худжандского Государственного Университета им.акад. Б. Ғафурова  
 

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение, спектрометрия, 

радиометрия, проба, анализ, концентрация. 
Keywords: heavy metals, contamination, spectrometry, radiometry, sample, analysis, 

concentration. 
 
 

В данной статье рассматривается актуальная экологическая проблема 

современности – загрязнение воды реки Сырдарьи тяжелыми металлами. Нами было 

исследовано содержание некоторых загрязнителей и тяжелых металлов в водах 

р.Сырдарьи и влияние антропогенной деятельности на их накопление. В ходе 

исследования выявлено накопление некоторых загрязнителей и тяжелых металлов от 

верховья реки до приграничной части реки, что можно объяснить производственной и 

сельскохозяйственной деятельностью человека.  
Одной из актуальных экологических проблем остается предотвращение загряз- 



47 
 

нения окружающей среды от элементов загрязнителей и тяжелых металлов (ТМ), в том 

числе поверхностные воды р.Сырдарьи. Загрязнения водной среды, образующиеся в 

результате антропогенной нагрузки элементов загрязнителей взвешенного в воде 

неорганического и органического материала, играют значительную роль в 

формировании химического состава поверхностных водоемов. Река Сырдарья является 

одной из крупнейших трансграничных рек в Центральной Азии. и более 1,5 тысяч лет 

используется человеком. Река проходит через трех государств (Кыргызстан, Казахстан 

и Таджикистан) и начинается с горах Тянь-Шаня, далее протекает по Ферганским и 

Чирчикским долинам до Аральского моря, где находятся орошаемые земли. Водные 

ресурсы реки Сырдарьи формируются, в основном, в верхней и средней частях ее 

бассейна, на территориях Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В пределах 

Республики Таджикистан в реку Сырдарья впадают ее правобережные притоки реки, а 

также немногочисленные малые водотоки в пределах хребта Магалтау. 

Трансграничный участок реки от верха по течению начала Кайраккумского 

водохранилища до границ Бекабада (Узбекистан) расположен на территории 

Таджикистан. Здесь формирование гидрохимического режима и качественный 

показатель воды происходит в основном под влиянием сельскохозяйственного 

производства, орошение земельных угодий, промышленных и бытовых стоков [1, 487].  

Цель данной работы – заключалось в оценке гидрологического и 

гидрохимического состояния участка реки Сырдарьи под влиянием антропогенной наг- 
рузки во времени на притоке трансграничной территории в республике  Таджикистан. 

В качестве объектов исследования выбраны трансграничная река Сырдарья в 

пределах Согдийской области (Таджикистан).  

Предмет исследования: определение степени загрязненности реки от 

антропогенной нагрузки на водную среду, в пределах района работ представляет с 

севера-востока на юго-запад река Сырдарья, со среднегодовым расходом воды 488 

м3/сек. По существу, это небольшой транзитный участок реки. Сток реки зарегулирован 

Кайраккумским и Фархадским водохранилищами. Водотоки слагающие со склонов 

Кураминского и Туркестанского хребтов, большой части не доходят до Сырдарьи – они 

разбираются на орошение хлопковых полей.  

Река Ходжа-Бакирган пересекающая участок работ с юга на северо-запад, 

является левым притоком реки Сырдарьи. Среднегодовой расход воды 9,76м3/сек.[4, 

291-294]. Почти в течении всего года русло реки, в пределах участка работ, сухое. 

Лишь в период интенсивного таяния в горах Туркестанского хребта  снегов (май-июль) 

поверхностный водоток прослеживается в сторону реки Сырдарьи. Отбор проб воды 

проводили в июле и августе 2021 г. в шести точках гидрохимического опробования. 

Определены координаты точек с помощью навигатора GPS. В этот же период были 

исследованы две точки питьевого назначения в левом и в правом берегу 

расположенных на различных притоках р. Сырдарьи. Кайраккумское водохранилище 

расположено на р. Сырдарьи (40.289261 с.ш., 69.619889 в.д.) Данное водохранилище 

имеет питьевое, ирригационное и культурно-бытовое назначение. 

Методы исследования. Отбор проб, проб подготовка и анализ водных проб 

осуществлялись по общепринятым методикам. В ходе экспериментов применялись 

химический, атомно-абсорбционный анализ, для определения наличия ТМ в 

исследуемых растворов с использованием спектрометра AAnalyst 800 (PerkinElmer, 

США), спектрометрический и радиометрический метод с использованием прибора 

марки АВС-1.1. В ходе исследования для определения наличия микроэлементов в 

водных пробах, также использован спектральный атомно-эмиссионный метод 

анализа.Гидрохимический анализ вод проводили по стандартной методике. 

Содержание металлов в пробах воды определяли на масс-спектрометре "Agilent 750" 

(США). Кроме того, был проведен анализ фондовых материалов 2010-2015 г.г., 
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собранных на участках реки от Кайраккумского водохранилища до устья р. Сырдарьи 

[2,270; 3, 399].  

Результаты и  обсуждение 

Установлено, что с увеличением верховья и низовья притока воды р.Сырдарьи 

остаточные концентрации некоторых загрязнителей в.т.ч. сульфатов, хлоридов, 

нитратов общая жесткость и других показателей в водах увеличивается. Это 

свидетельствует о антропогенной деятельности человека на водную среду. Особенно в 

течение трансграничного участка быстрым темпом вода очищается от ионов ТМ (Pb, 

Zn, Cu). Также при разбавлении и естественного очищения процесс протекает более 

интенсивно, чем при низких (табл. 1). 

Невозможно найти водоем, не подвергающийся антропогенной нагрузке, то для 

сравнения была взята проба воды из две точки питьевого назначения в левом и в 

правом берегу расположенных на различных притоках р. Сырдарьи.  

Содержание ТМ в водах реки Сырдарьи с разных участков водоема в 2018-2021 

гг. представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Результаты спектрометрического анализа сухого остатка воды р. Сырдарьи 

№ Место 

отбора проб 

Элементы загрязнители мг/кг 

Sr Рb As Zn Cu Ni Cr 

1  Вход  К-кум 149,9 11,4 23,60 608,1 43,7 24,5 77,8 

2 Выход К-кум 151,4 16,7 21,4 129,2 41,5 32,7 95,6 

3 Старый мост 118,5 15,2 19,3 181,7 42,0 47,1 186,4 

4 Китай мост 131,2 16,0 13,8 326,3 42,2 47,1 111,4 

5 Бекабад 118,9 10,26 23,1 509,0 42,5 23,5 162,8 

6 Пить.вода 111,4 3,42 16,0 449,2 41,6 37,4 113,1 
 

Повышенные концентрация ТМ в воде р. Сырдарьи обусловлены процессами 

орошения, ветровой эрозии с сельскохозяйственных полей и бытовым загрязнением - 

все они расположены в густонаселенном местности. Содержание стронция, цинка, меди 

и хрома  в отдельных выбранных участках (№1 Вход К-кум, №5 Бекабад), 

сравнительно по питьевой воды высокое но по точкам отбора проб низкое.   

Сравнение результатов химического анализа проб воды на ТМ из участков р. 

Сырдарья соответствующими с ранее проведенных работ [5, 168] позволило установить 

изменения, что в настоящее время загрязнение воды в основном связано с сельского 

хозяйственной деятельностью дехканских хозяйств и с интенсивным использованием 

нитрат содержащих минеральных удобрений. Полученные результаты исследований 

свидетельствует о производственной нагрузке данного объекта. 

Радиогенные изотопы содержатся в «сухих» и «жидких» атмосферных осадках в 

аэрозолях, а также в естественных горных породах. Основным механизмом 

поступления радионуклидов на поверхность земли и водных объектов является 

вымывание атмосферными осадками аэрозольных частиц, содержащих радиоактивные 

элементы. Установлено, что локальное кратковременное увеличение гамма-дозы при 

интенсивном выпадении атмосферных осадков вызывают изотопы 137 Cs и 

40K.периодами полураспада 30 лет и   1,251×10,9 лет соответственно[6, 63]. 

В рисунке представлены результаты изучения динамики процесса изменения 

изотопов по методу спектрального и радиометрического анализа изотопов по 

искусственному влиянию на этот процесс 
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Рисунок 1. Динамика результатов спектрометрического анализагидрохимического 

опробования участков р.Сырдарьи 
 

 
Рисунок 2. Динамика результатов радиометрического анализагидрохимического 

опробования участков р.Сырдарьи 
 

   Анализируя данных рисунков и результаты лабораторных исследований видно, 

что основная часть загрязнений приходится на естественные смывы горных пород, 

содержащих радиоактивных и тяжелых элементов в.т.ч. Mn-54, Zn-65, Co-57, Cs-137 и 

К-40.  

 Результат проведенных работ показал, что в момент проведения исследований, 

гидрохимические показатели среды в целом были благоприятными. В воде 

Кайраккумского водохранилища сравнительно высокое содержание нитратов, 

сульфатов и сухого остатка, а может быть объяснено не только естественными 

причинами, но и использование воды культурно-бытовым и сельскохозяйственным 

целям. Кроме того, в р. Сырдарьи ниже по течению Кайраккумского водохранилища до 

плотины Бекабада отмечалось понижение содержание нитратов, сульфатов, хлоридов и 

ТМ В результате выполненных работ можно предполагать рекомендации по 

рациональному использованию стока трансграничных рек в республике Таджикистан и 

составление проектных предложений по техническому решению при использовании 

водных ресурсов. 

Таким образом, было выявлено некоторые изменения химического состава вод 

р. Сырдарьи от верховья до вниз по течению части водного объекта изменяется 

содержание некоторых загрязнителей и ТМ в городской черте. Этот факт связан с 

повышенной антропогенной нагрузкой на данной территории, что может быть связано 

с сельскохозяйственным производством, на орошаемых земель и промышленные и 

бытовые стоки, а также естественным самоочищением воды. 
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CHEMICAL COMPOSITION AND MIGRATION ACTIVITY 

HEAVY METALS OF THE SYRDARYA RIVER 
 

Tilloboev Kh.I., Bobonazarova P., Kosimova Sh., Lakimova M. 
 

Summary 
 

The article deals with an urgent environmental problem of our time - pollution of the 

water of the Syrdarya river with heavy metals. We have studied the content of some pollutants 

and heavy metals in the waters of the Syrdarya river and the impact of anthropogenic activity 

on their accumulation. The study revealed the accumulation of pollutants and heavy metals 

from the upper reaches of the river to the border part of the river, which can be explained by 

human production and agricultural activities. 
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Хотя исследованию реологических и объемных свойств водных растворов 

декстранов уделяется достаточное внимание [1-3], некоторые другие свойства этих 

растворов: показатель преломления (nD), величина угла вращения плоскости 

поляризации (D), электронные спектры поглощения, недостаточно хорошо изучены. 

При исследовании растворов, для получения комплекса взаимосогласованных данных, 

полезно использовать сравнительно широкий спектр различных методов физико-

химического анализа. Данная работа посвящена исследованию водных растворов 

декстрана (М= 40000 г/моль) методами волюмометрии, рефрактометрии, 

поляриметрии, спектрофотометрии и вискозиметрии. В относительно широком 

интервале концентраций (W ≤ 10 вес. %)при 298,15 К были определены плотность 

(ρ25), показатель преломления (nD
25), величина угла вращения плоскости поляризации 

(∝D
25), а при 293,15, 298,15, 303,15, 313,15, 323,15 К динамическая вязкость ()  водных 

растворов декстрана. Получены соотношения, хорошо описывающие зависимости 
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соответствующих свойств растворов от концентрации декстрана. В случае вязкости, 

также найдены уравнения зависимости вязкости растворов различных концентраций от 

температуры и вычислены энергии активации вязкого течения этих растворов.  Были 

также сняты электронные спектры поглощения водных растворов декстрана в 

интервале длин волн 190-1000 нм. Установлено, что максимум поглощения водных 

растворов декстрана (𝜆𝑚𝑎𝑥) наблюдается при 278 нм. Вычислены оптическая плотность 

(D), удельное вращение ([∝]D
25), мольный объем (VM

25)водных растворов декстрана, а 

также парциальные мольные объемы декстрана (VD) в этих растворах.Получено 

уравнение зависимости парциального мольного объема декстрана от 

концентрацииполисахарида в растворе. Криваязависимости парциального мольного 

объема декстрана от концентрации проходит через минимум.  Показано, что наличие 

минимума на кривой зависимости парциального мольного объема декстрана от 

концентрации может служить признаком образования в растворе более 

структурированных образований. Зависимость величины энергии активации вязкого 

течения для растворов различных концентраций подтверждает выводы волюмометрии. 

Из зависимости приведенной вязкости от концентрации раствора определены 

характеристическая вязкость и константа Хаггинса при указанных температурах. 

Наблюдается увеличение характеристической вязкости и уменьшение константы 

Хаггинса при повышении температуры, кривые зависимостей которых проходят 

соответственно через пологий максимум и минимум.  Значение характеристической 

вязкости использовано в качестве критерия для оценки концентрации, ниже которой 

растворы могут считаться разбавленными. Результаты волюмометрии, 

спектрофотометрии, рефрактометрии и поляриметрии, подтверждают существование 

такой границы разбавленных растворов в случае водных растворов декстрана с 

молекулярной массой 40000 г/моль. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ ДЕКСТРАНА 
 

Джафарова Ф.А., Оджагвердиева С.Я. 
 

Резюме 

Методами волюмометрии, рефрактометрии, поляриметрии, спектрофотометрии и 

вискозиметрии при 298,15 К изучены водные растворы декстрана с молярной массой 

40000 г/моль. Определены плотность, показатель преломления, динамическая вязкость 

и величина угла вращения плоскости поляризации водных растворов декстрана. Сняты 

электронные спектры этих растворов. Вычислены мольный объем, удельное вращение, 

оптическая плотность, приведенная вязкость растворов, парциальный мольный объем 

декстрана в водных растворах.  Показано, что наличие минимума на кривой 

зависимости парциального мольного объема декстрана от концентрации может 

служить признаком образования в растворах более структурированных образований, 

что подтверждается результатами  методов рефрактометрии, спектрофотометрии, 

поляриметрии и вискозиметрии. 

 

PHYSICAL AND CHEMICAL STUDY OF AQUEOUS 

 DEXTRAN SOLUTIONS 
 

Dzhafarova F.A, Odzhagverdieva S.Y. 
 

Summary 
 

Aqueous dextran solutions with a molar mass of 40,000 g/mol were studied by 

volumemetry, refractometry, polarimetry, spectrophotometry, and viscometry at 298.15 K. 

The density, refractive index, dynamic viscosity, and the angle of rotation of polarization 
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plane of aqueous dextran solutions were determined. The electronic absorption spectra of 

these solutions were taken. The molar volume, specific rotation, optical density, reduced 

viscosity of solutions, and partial molar volume of dextran in aqueous solutions were 

calculated. It is shown that the presence of a minimum in the curve of dependence of the 

dextran partial molar volume on concentration can serve as a sign of the formation of more 

structured formations in solutions, which is confirmed by the results of refractometry, 

spectrophotometry, polarimetry, and viscometry. 

 

DEKSTRANIN SULU MƏHLULLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ 
 

Cəfərova F.A., Ocaqverdiyeva S.Y. 
 

Xülasə 
 

298,15 K temperaturda molyarkütləsi 40000 q/mol olan dekstranın sulu məhlulları 

volumometriya, refraktometriya, spektrofotometriya, polyarimetriya və viskozimetriya 

metodları ilə öyrənilmişdir. Məhlulların sıxlığı, sındırma əmsalı, dinamik özlülüyü və 

polyarizasiya müstəvisinin fırlatma bucağı təyinedilmişdir. Bu məhlulların elektron udulm 

aspektrləri çəkilmişdir. Məhlulların molyar həcmi, xüsusi fırlatma bucağı, optikisıxlığı, 

gətirilmiş özlülüyü və məhlullarda dekstranın parsial molyar həcmi hesablanmışdır. 

Dekstranın parsial molyar həcmin qatılıqdan asılılıq əyrisində minimumun olması məhlullarda 

strukturlaşdırılma prosesinin baş verməsininəlaməti kimi göstərilmişdir. Buda 

refraktometriya, polyarimetriya, spektrofotometriya və viskozimetriya metodlarının nəticələri 

ilə təsdiq olunur. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ Nd(III), Tb(III), Er(III), Eu(III), Tm(III) C 5-НИТРО, 2-

АЦЕТАМИДОВЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 
 

Касумова С.А1, Мамедова А.Т2, Гасанова С.С1, Рзаева М.Ф2,  Мовсумов Э.М1 

 

1. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

2. Гянджинский Педагогический Университет 

movsumov1941@mail.ru 
 

Açar sözlər: 5- nitro -2- asetamidobenzoy turşusu, kristallik quruluş, kompleks, nadir 

torpaq elementləri. 

Keywords: 5- nitro -2- acetamidobenzoic acid, crystalline structure, complex, rare 

earth elements. 

Ключевые слова: 5-нитро-2-ацетамидобензойная кислота, кристаллическая 

структура, комплекс, редкоземельные элементы. 
 

Ароматические карбоксилаты РЗЕ обычно кристаллизуются в виде мономеров, 

димеров, олигомеров или полимеров. Тип координации в этих соединениях 

определяется  совокупностью нескольких факторов: число донорных атомов лиганда; 

электронное строение  и размер ионных радиусов центрального металла; природа 

дополнительных координированных лигандов. Эти факторы определяют формы 

полиэдра вокруг центрального  атома металла и координационного число металла 8-12. 
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В литературе [1, 2] 3, 4] синтезированы и определены кристаллические  

структуры металлов 5-нитро-2-ацетамидо бензойной кислоты. 

В настоящей работе синтезированы  и физико-химическими  методами иссле-

дованы комплексы РЗЭ Nd(III), Tb(III),  Er(III), Eu(III), Tm(III). 
 

Экспериментальная  часть 

В качестве исходных веществ использованы нитраты или хлориды РЗЭ-ов , 

полученные растворением оксидов металлов в горячей  азотной или солянной кислоте 

(рН=6,2) А также натриевый соль 5-нитро,2-ацетамидобензойной кислоты. В 

эквивалентном соотношении  3:1взаимодействием 5-нитро,2-ацетамидобензоата Na и 

нитратов или хлоридов РЗЭ получены аква комплексы металлов в виде осадок. 

Проведено элементный анализ аква комплексов и найдены химические формулы 

(табл.1). Содержание углерода и азота определяли в анализаторе Сачво-Ечво 

Лантаноидов  методом комплексонометрического титрования соотвествующими-

индигаторами.  

Таблица 1. 

Данные элементного анализа комплексов, где L-5-NO2, 2-CH3CNO-C6H3COO 

Комплексы C N Me 

Вычис. Найденный Вычис. Найденный  Вычис. Найденный 

NdL3·2H2O 37.51 37.86 9.69 9.28 17.02 17.28 

TbL3 ·3H2O 36.86 36.54 9.55 9.72 18.08 18.01 

ErL3 ·2H2O 37.28 37.51 9.66 9.34 19.22 19.46 

EuL3 ·3H2O 37.16 37.43 9.63 9.81 17.43 17.28 

TmL3·2H2O 37.19 37.65 9.64 9.28 19.28 19.18 

SmL3·3H2O 36.82 36.44 9.54 9.71 19.41 19.58 
 

Полученные аква комплексы исследованы методом ИК-спектроскопии на фурье  

спектрометре «инфорлюм ФТ-02» в области 4000-250 см-1 

ИК-спектроскопическое исследование комплексов металлов с 5-нитро-2-

ацетоамидобензойной кислоты показал, что в областях 1959, 1475, 1555, 1450, 1520, 

1380 см-1  появляются резкие полосы поглощения ассиметричным (νas) и симметричным 

(νs) полосом поглощения карбоксильных  груплиганда. Разница ассиметричным  и 

симметричным  поглошения  указывает типы свиязи карбоксильных атомов кисларода 

с центральными  атомами  металла. Δν = νas- νs=1595 см-1 – 1450 см-1 = 145 см, Δ ν = 

1450см-1 показывает, что метал координируется карбоксилными группами похелатному 

и бидентатно -мостиковыми тапу. Полосы поглощения в области 825см-1 указывает 

координированный молекулы воды. Метал-кислородной свиязи появляется в области 

650см-1 .Синтезированные комплексы исследованы рентгенографическим методом 

(ВрисерDZ-Phazer, CuK2 = 1,54) на рис.1 показаны рентгенограммы комплекса Eu(III) 

 
 

Рис.1. Рентгенограммы Eu(III) 5-нитро, 2-ацетамидобензоата 
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Как  видно из рис.1. высокие пики находятся под малыми углами (2θ=8-160), что 

свидетельствует о низкосимметрическом сингонии кристаллов и большом  размера 

элементарной ячейки.  

Синтезированные комплексы РЗЭ исследованы термогравиметрическим 

методом (NETZCH STA-449  F3A-0836 M термограф).  Термогравиметрический анализ 

проведён в температурном интервале 20-8000, скорость  нагревании 100/мин., эталон 

Al2O3, атмосфере N2. 
 

 
 

Рис. 2. Термограммы Tb(III) 5-нитро, 2-ацетамидобензоата 

Как видно из рис.2 термолиз аква комплекса проходит в четырёх стадиях. 

В первом стадии температурном интервале 160-2000 выделяются 

координированные и межмолекулярные молекулы воды, что отмечено глубоким 

эндоеффектом (1950). Вторая стадия термолиза присходит в температурном интервале 

200-3600, который комплекс стабильно. В третем стадии в температурном интервале 

360-4950происходит разложениее комплекса с одновременно выгоранием 

карбогидратном остатке. Четвёртом стадии при температурном интервале 500-7800  

образуется карбонаты металлов, который  разлагается образованием оксида металла.  
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NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN Nd(III), Te(III), Er(III), Tm(III) 5 –NİTRO,  

2 – ASETAMİDOBENZOY TURŞUSU İLƏ KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİNİN 

SİNTEZİ VƏ FİZİKİ  - KİMYƏVİ TƏDQİQATI 
 

Qasımova S.A., Mamedova A.T., Həsənova S.S., Rzayeva M.F., Mövsümov E.M. 
 

Xülasə 
 

5-nitro, 2-asetamidobenzoy turşusunun Nd(III), Tb(III), Er(III), Eu(III), Tm(III) 

metalları ilə yeni kompleks birləşmələrinin sintezi və quruluş tədqiqi. 

Lantanoidlərin 5-nitro, 2- asetamidobenzoy turşusu ilə  yeni akva kompleksləri sintez 

olunmuş və fiziki-kimyəvi  üsullarla tədqiq olunmuşdur. İQ spektr tədqiqatlarınln nəticəsi 

göstərir ki, asimmetrik karboksil qrupunun (νas) udulan tezliyi 1595 sm-1 simmetrik karboksil 

qrupunun udulma tezliyi (νs) arasındakı  fərq (Δ ν) 145 sm-1-ə bərabərdir. Bu onu göstərir ki, 

karboksil  qrupunun oksigenləri mərkəzi atomlarla həm xelat tipində, həm də bidentat  körpü 

tipində koordinasiya yaradır.  

 

SYNTESIS AND STRUCTURAL INVESTIQATION COMPLEKSİS OF METALS 

Nd(III), Tb(III), Er(III), Eu(III), Tm(III) WHIS 5-NITRO, 

2- ASETAMIDOBENZOIC ACED 
 

Gasimova S.A., Mamedova AT, Hasanova S.S., Rzayeva M.F., Movsumov E.M. 
 

Summary 
 

Synthezed aqua complexsis of lantanoid metals whis 5-nitro, 2-asetamidobenzoic aced 

and investigated by fizico-chemical metods: IR-spektroskopi X-ray diffraction and 

termogravimetric analysis. Central metals of lantanoids coordinated whis atoms oxygen of 

carboxylic qroups by chelatinq and bidentat-bridged  type. X-ray diffraction analisis  shoved 

that the  complexyscrystalliredtryclinic type of sistems.  

 

 

MATHEMATİCAL MODELİNG OF ASPHALTENE DEPOSİTS İN CRUDE OİL 
 

Shikhiyeva F.R. 
 

ANAS, Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after  

Academician Murtuza Nagiyev 

fatmashikhieva9981@gmail.com 
 

Açar sözlər: asfaltenlər, çökmə modelləri, riyazi modellər, PC-SAFT EOS, xam neft, 

vəziyyət tənliyi. 

Keywords: asphaltenes, deposition models, mathematical models, PC-SAFT EOS, 

crude oil, equation of state. 

Ключевые слова: асфальтены, модели отложений, математические модели, 

PC-SAFT EOS, сырая нефть, уравнение состояния. 
 

INTRODUCTION 

High-molecular-weight compounds of crude oil, which form compounds of nitrogen, 

sulfur, and oxygen (N, S, O), are called asphaltenes. These broad-class compounds are not 

entirely hydrocarbons, as they contain a large group of heteroatoms in their structures. 

Asphaltenes are a complex compound in oil that is insoluble in normal alkanes, such as n-

pentane, n-hexane, or n-heptane but is soluble in benzene and toluene.One of the most 

important features of asphaltenes is their association with the tendency to form aggregates and 

eventuallydeposit. In crude oil, the association can be both between asphaltene molecules 

(self-association) and between asphaltene and resin molecules (cross association). According 

to our literature, resin molecules are only molecules associated with asphaltenes [1]. This 

mailto:fatmashikhieva9981@gmail.com
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complex nature of asphaltenes makes it difficult to predict the behavior of the asphaltene 

phase. The two main parameters that control the stability of asphaltene particles in crude oil 

are the ratio of aromatics to saturated substances and resins to asphaltenes. When this ratio 

decreases, asphaltene particles can combine to form larger aggregates. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The deposition of high-molecular-weight asphaltenes is a major concern in the oil 

industry, leading to the production, transportation, etc. of crude oil. has created many 

problems for. Solid deposits caused by asphaltenes cause a number of technical and 

production problems. For this purpose, numerous research works have been devoted to the 

mathematical modeling of asphaltene-resin-paraffin deposits (ARPD) on the surface of 

transport pipes. 

Prediction and modeling of asphaltene deposit is based on theories of colloidal and 

dissolution approaches. Modeling is an important step in monitoring the deposition conditions 

and the amount of deposited asphaltenes during the movement of oil through the reservoir. 

The colloidal approach assumes that asphaltenes exist as colloidal particles stabilized by 

resins adsorbed on their surfaces. 

The leaching approach assumes that the asphaltenes are soluble in crude oil and that 

deposition occurs if the solubility falls below a certain level. The theory of regular solutions 

and case equations are among the main theories of the solution approach. Examples of 

theories related to the solution approach are: 

•  (Regular Solution theory) 

•  (Flory-Huggins theory) 

•  (Scott-Magat theory) 

 EOS models: 

•  (Cubic Equation of State) 

•  (Statistical Association Fluid Theory) 

•  (Cubic-Plus-Association Equation of State) 

Statistical Associating Fluid Theory is used to characterize crude oil, including 

asphaltenes. Experiments show that the theory predicts the instability of asphaltene as a result 

of changes in pressure, temperature, and fluid composition.SAFT is a multidimensional 

molecular model that can predict the effects of molecular form, van der Vaals forces, polar 

interactions, and the thermodynamic properties and phase behavior of fluids. 

Due to its ability to accurately describe and predict the effects of large molecular size 

differences and the association of complex mixtures to phase behavior, we adopt the SAFT 

case equation for the study of asphaltenes. SAFT was developed by Chapman et al. And is 

based on an extension and simplification of Vertheim's theory for the coordination of fluids 

[2]. 

In general, in statistical thermodynamics, Helmotz free energy is used to express state 

equations, because there are some properties (eg, system pressure) that can only be obtained 

with its correct differentiation.In SAFT EOS, the residual Helmotz energy is calculated with 

contribution of each step[3]: 

𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑎𝑠𝑒𝑔 + 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 + 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐                                            (1) 
 

𝑎𝑠𝑒𝑔  – is the Helmotz energy of segment, 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 – is the contribution from chain 

formation, 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐 – is the contribution from association. Because of separation of Helmotz 

energy in three separate terms, various SAFT models were proposed. Although the chain and 

association terms do not change significantly in different SAFT models, the segment term 

varies in various SAFT EOS models, such as simplified-SAFT, soft-SAFT and PC SAFT.  

The last two terms in (1), Helmotz energy for chain and association, are defined as[3]: 
 

𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛

𝑅𝑇
= ∑ 𝑥𝑖(1 −𝑚𝑖) ln[𝑔𝑖𝑖(𝑑𝑖𝑖)

ℎ𝑠]𝑖                                               (2) 
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𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐

𝑅𝑇
= ∑ 𝑥𝑖𝑖 [∑ ln𝑋𝐴𝑖 −

𝑋𝐴𝑖

2𝐴𝑖
] +

𝑀𝑖

2
                                              (3) 

 

Where 𝑋𝐴𝑖 − is the fraction of molecules i not bonded at site A, 𝑀𝑖 − is the number of 

association sites on molecule i. 

The Helmotz energy for segment term in SAFT EOS model is described by: 
 

𝑎𝑠𝑒𝑔 = (𝑎ℎ𝑠 − 𝑎𝑑𝑖𝑠𝑝)∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑖                                                  (4) 
 

In SAFT EOS, each component is characterized by five pure component parameters:  

(m) – number of segments, (𝜎) – diameter of segment, (휀) – energy of segment, (𝑘𝐴𝑖𝐵𝑗) – 

volume of association, (휀𝐴𝑖𝐵𝑗) – energy of association.  

The last two terms, volume and energy of associations, are needed only if the molecule is self-

associating [1].  

Thus, the application of the PC-SAFT EOS model covers systems consisting of small 

and large molecules under a wide range of temperatures and pressures. PC-SAFT EOS is now 

widely used in the modeling of polymerization systems, especially for its accuracy in 

assessing the thermophysical properties of polymer systems [3]. 
 

CONCLUSIONS 

This research is important due to the serious problems that can occur as a result of 

asphaltenedeposition in various parts of the production system and the resulting high cleaning 

costs. 

Numerous forms of the SAFT equation have been proposed. According to our research, 

modeling of asphalten deposits using the PC-SAFT case equation proposed by Gross and 

Sadowski gives more accurate results.We chose to construct our model using the SAFT case 

equation because it has the ability to accurately model fluid densities as well as phase 

behavior for mixtures with significant asymmetry. 

We can predict deposits in PC-SAFT EOS using the mathematical models we present in 

our research (1,2,3,4). 
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XAM NEFTİNDE ASFALTİN YATAQLARININ RİYASİ MODELLEŞMESİ 
 

Şıxıyeva F.R. 
 

Xülasə 
 

Asfaltenlər xam neftin öz-özünə assosiasiya edən və çökə bilən ən ağır fraksiyasıdır. O, 

müxtəlif strukturlara və molekulyar quruluşa malikdir. Bu fraksiyanın neftin emalı və nəqli 

zamanı çökməsi neft sənayesi üçün bir sıra ciddi problemlər yaradır. Asfalten çöküntüsü 

temperatur, təzyiq və xam neftin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bu 

işdə biz, bir sıra asfalten modelləri haqqında məlumat vermiş, eyni zamanda, təcrübələrə 

əsasən daha uyğun riyazi modeli təklif etmişik. 
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MATHEMATİCAL MODELİNG OF ASPHALTENE DEPOSİTS İN CRUDE OİL 
 

Shikhiyeva F.R. 
 

Summary 
 

Asphaltenes are the heaviest fraction of crude oil that can self-associate and precipitate. 

It has different structures and molecular structure. The deposition of this fraction during oil 

refining and transportation causes a number of serious problems for the oil industry. 

Asphaltene precipitation is formed as a result of changes in temperature, pressure, and 

chemical composition of crude oil.In this study, we provided information on a number of 

asphaltene models and proposed a more appropriate mathematical model based on 

experiments. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ  

АСФАЛЬТЕНОВ В НЕФТИ 
 

Шихиева Ф.Р. 
 

Резюме 
 

Асфальтены представляют собой самую тяжелую фракцию сырой нефти, которая 

может самоассоциироваться и осаждаться. Он имеет разную структуру и молекулярную 

структуру. Выпадение этой фракции в осадок при переработке и транспортировке 

нефти создает ряд серьезных проблем для нефтяной промышленности. Осадки 

асфальтенов образуются в результате изменения температуры, давления и химического 

состава сырой нефти. В этом исследовании мы предоставили информацию о ряде 

моделей асфальтенов и предложили более подходящую математическую модель, 

основанную на экспериментах. 

  

 

SUYUN VƏ SULU MÜHİTLƏRİN STRUKTUR TEMPERATURU 
 

Şahbazova G. M.  
 

Bakı Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: Struktur temperaturu, sərbəst Gibbs enerjisi. 

Keywords: Structural temperature, free Gibbs energy. 

Ключевые слова: Структурная температура, свободная энергия Гиббса. 
 

 Mayelərin nəzəriyyəsi bir sıra hallar məs., kvant mayesi olan – maye helium üçün 

istisna olmaqla hələ də qurulmamış olaraq qalır. Bununla belə, yarı nəzəri, yarı məntiqi – 

analitik mülahizələrin köməyilə müxtəlif modellər verməklə mayelərin bəzi xassələri və 

onların xarici amillərdən asılılıqları izah edilmiş, bu asılılıqların analitik şəkli müəyyən 

edilmişdir. Məsələn, struktursuz mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılığı məşhur 

Frenkel-Eyrinq nəzəriyyəsinə görə şəklindədir. 
 

                                𝜂(𝑇) = 𝜂0𝑒
Δ𝐺

𝑅𝑇     (1) 
 

Burada 𝜂0 verilmiş maye üçün sabit kəmiyyətdir, fiziki  mənaca çox böyük 

temperaturlarda mayenin, daha doğrusu artıq həmin “maye”nin qaz halda malik olduğu 

özlülükdür, G -verilmiş maye molekullarının özlü axınının aktivləşmə sərbəst Gibs 

enerjisidir. 

 Frenkel-Eyrinq düsturu, əksər struktursuz mayelərin özlülüyünün temperaturdan 

asılılığını çox yüksək korrelyasiya əmsalı dəqiqliyi ilə ifadə edir. Daxili strukturu hidrogen 

rabitələrindən ibarət fəza toru ilə müəyyən edilən, yəni müəyyən struktura malik olan su və 

sulu məhlulların özlülüklərinin temperatur asılılığından isə Frenkel-Eyrinq düsturu əsasında 
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belə analitik əyri eksperimentin aparılma dəqiqliyindən asılı olmayaraq ideal şəkildə keçirilə 

bilmir. 

 Məlumdur ki, su canlı orqanizmlərdə gedən bütün proseslərə müdaxilə edir və bu 

proseslərə öz köklü təsirini göstərir, suya əlavə olunan maddələr onun strukturunu dəyişdirir 

və bu dəyişmələr öz növbəsində canlı orqanizmlərdə baş verən biokimyəvi proseslərdə öz 

təsirini göstərir. 

 Qeyd edək ki, suyun strukturu dedikdə, su molekullarının orta kinetik enerjisi, 

molekullararası hidrogen rabitələrinin uzunluğu, enerjisi, paylanma konfiqurasiyası, 

oriyentasiyası kimi fiziki parametrlər toplusu nəzərdə tutulur və hər bir struktura uyğun 

termodinamik hal uyğun gəlir. Maddənin suyun strukturuna təsirini xarakterizə edən 

parametrlərdən biri Bernal və Fauler tərəfindən su haqqında elmə daxil edilən “struktur 

temperatur” anlayışıdır.  

 İlk baxışdan sadə, maraqlı və anlaşılan görünməsinə baxmayaraq Bernal  və Faulerin 

müəyyən etdikləri mənada struktur temperaturu anlayışının bir sıra çatışmayan cəhətləri var 

və o cümlədən tətbiq sahəsi məhduddur. 

 Struktur temperaturu anlayışı yenidən Uberreyter tərəfindən işlənilmişdir [1]. O, 

mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılığı üçün məlum olan çox saylı empirik 

düsturlardan biri olan: 

                     𝜂(𝑇) = 𝐴𝑒
𝐵

𝑇−𝑇0    (2) 
 

 Vogel düsturundan istifadə etmiş və mayenin özlülüyü sonsuz olan, yəni daxili 

sərbəstlik dərəcələri donmuş temperaturu “struktur temperaturu” (T0) adlandırmışdır. 

Göründüyü kimi (1) düsturu nəzəri mülahizələrin köməyi ilə alınmış (1) düsturuna çox 

bənzəyir. 

 Həm Bernal tərəfindən, həm də  Uberreyter tərəfindən müxtəlif mənalarda  daxil 

edilmiş “struktur temperaturun”anlayışı  fiktiv kəmiyyət olmasına baxmayaraq, maddələrin 

suya strukturlaşdırıcı və ya  dağıdıcı təsirlərinin sadə yolla, qısa müddətdə aşkar etmək  üçün 

çox mühüm rol oynayır. 

 Lakin bu anlayışa yanaşmalarda və T0-ın hesablanmasında müəyyən qüsurlar olmuşdur. 

 Təqdim olunan işdə struktur temperaturu  metodunda mövcud olan qüsurlar aradan 

qaldırılmış, təkmilləşdirilmiş və inkişaf etdirilmişdir. Belə ki, optimallaşdırma metodu ilə 

strukturlu təmiz mayedə (suda) özlü axının aktivləşmə sərbəst Gibs enerjisi ilə sulu məhlulda 

özlü axının aktivləşmə sərbəst Gibs enerjisi  arasında olan fərqlə, məhlulun struktur 

temperaturu ilə təmiz suyun strukturtemperaturunun fəqri arasında korrelyasion əlaqə 

muəyyən edilmişdir. 
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SUYUN VƏ SULU MÜHİTLƏRİN STRUKTUR TEMPERATURU 
 

Şahbazova G. M.  
 

Xülasə 
 

 İşdə suyun strukturunun mahiyyəti və canlı orqanizmlərdəki rolu şərh edilmişdir. Suyun 

və sulu məhlulların strukturunu xarakterizə edən “struktur temperaturu” parametri və onun 

təcrübədə təyin olunması metodu təsvir edilmişdir. 
 

СТРУКТУРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ВОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Шахбазова Г. М. 
 

Резюме 

    В работе излагается различные представления о структуре воды, эксперименталь-         
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ные исследования её роли в живых организмов. Описывается введенное, в науку о воде 

параметр «структурная температура», методы определения его значений. 

 

STRUCTURAL TEMPERATURE OF WATER AND WATER ENVIRONMENT 
 

Shahbazova G. M. 
 

Summary 
 

 The paper presents various ideas about the structure of water, experimental studies of its 

role in living organisms. The parameter "structural temperature" introduced into the science of 

water, methods for determining its values are described. 

 

 

ARSEN SULFİDLƏRİ ƏSASINDA ŞÜŞƏLƏRİN QƏLƏVİLƏRDƏ  

HƏLLOLMA KİNETİKASI 
 

İlyaslı T.M., Qəhrəmanova G.H. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 
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 Açar sözlər: şüşə, həllolma sürəti, temperatur, qatılıq. 

          Keywords: glass, solvation rate, temperature, consentration..             

          Ключевые слова:стекло, скорость растворения, температур,  концентрация. 

    Xalkogenidli şüşələrdə kimyəvi əlaqə praktiki olaraq kovalentdir. İon əlaqəsinin payı 
 

azdır, ancaq onun tərkibinə Tm əlavə etdikdə ion əlaqəsinin payı artır, bununla əlaqədar 

gözləmək olar ki, xalkogenid şüşələrin həllolma sürəti bərk fazanın səthində gedən kimyəvi 

reaksiya ilə müəyyən ediləcəkdir. 

 [As2S3]1-x [Tm]x sistemi şüşələrinin həllolma sürəti NaOH qələvisinin müxtəlif 

qatılıqlarında aparılmışdır (0.25, 0.5 və 1N). Hər bir təcrübədən sonra məhlul yenilənmişdir. 

Məhlulun temperaturu termostat köməyilə 3-50 dəqiqliklə saxlanılmışdır. Ölçü xətası 10% 

təşkil etmişdir. 

Həllolma sürəti üç paralel şliflənmiş və cilalanmış nümunələr üzərində həyata 

keçirilmişdir. Şüşə tərkibləri [As2S3]0.99 [Tm]0.01, [As2S3]0.97 [Tm]0.03 və [As2S3]0.95 [Tm]0.05 

formullara uyğun götürülmüşdür.  

Həllolma sürəti temperaturdan, vaxtdan və NaOH qələvisinin qatılığından asılı olaraq 

öyrənilmişdir. Həllolma 3 saat ərzində öyrənilmiş və hər saatdan bir nümunələr distillə 

edilmiş su ilə yuyulmuş, qurudulmuş və çəkisi müəyyən edilmişdir. Həllolma 25, 35 və 500C 

temperaturlarında aparılmışdır. Həllolma sürəti çəki metodu ilə müəyyən edilmişdir. Tədqiq 

edilən nümunələr düzgün paralel səth halına salındıqdan sonra, səthin sahəsi müəyyən edilmiş 

və paslanmayan, korroziyaya uğramayan tutqacla tutularaq məhlulun səthi ilə toxunma 

yaradılmış ona qədər nümunənin səthi 15 dəqiqə ərzində aşılanmışdır. Məhlulun temperaturu 

UTU-5 termostatı ilə ±50C  dəqiqliklə tənzim edilmişdir. Nümunələrin həllolma sürəti 

ədəbiyyatda məlum olan  W = 
𝛥𝑔

𝑆𝑀𝛥𝜏
 mol/sm2·san formulu ilə hesablanmışdır [1,2]. 

W - həllolma sürəti, mol/sm2·san 

 Δg - nümunənin çəkisinin azalması 

S – nümunənin səthinin sahəsi, sm2 

M – quruluş vahidinin ümumiləşdirilmiş çəkisi 

Δτ – təcrübə aparılan müddət, san 

İfadəni logarifmləsək,         ln W = ln A0 - 
E

RT
alarıq 

Əgər W = f (ln 
1

T
) asılılığı qursaq (şəkil 1-dən  görərik ki, asılılıq xətti xarakter daşıyır.  

Ce = A0·NA  olduğundanbəzi kinetik parametrləri hesablamaq olur (Ce, CT və E0). 

mailto:gun.aliyeva@inbox.ru
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Cədvəl 2-də bu parametrlərin hesablanmış qiymətləri verilir.  
 

15 

1 

33 34 31 32 
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Şəkil 1.  As2S3 əsasında şüşələrin lnW = f ( 
1

T
) asılılığı 

1- As2S3  , 2- 1% Tm, 3- 5% Tm, 4- 5% Tm 
 

Tədqiq olunan şüşələrin həllolma sürətləri eksperimental verilənlərə görə hesablanmış 

və qiymətləri 1-ci cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Şüşələrin həllolma sürətlərinin qiymətləri. 
 

Sıra 

sayı 
T 1/T 

[As2S3]0.99 [Tm]0.01 [As2S3]0.97 [Tm]0.03 [As2S3]0.95[Tm]0.05 

W·108 lnW W·108 lnW W·108 lnW 

1 298 0,0039 1 -18,42 18 -15,65 35 -11,87 

2 305 0,0032 1,6 -17,98 20 -14,43 38 -14,78 

3 325 0,0030 7,6 -16,42 37 -14,95 40 -14,73 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, Tm qatılığının şüşə tərkibində artması, həmçinin 

temperatur həllolma sürətinə müsbət təsir edir. 

Bildiyimiz kimi, həllolmanın aktivləşmə enerjisi müxtəlif əlavələrin təbiətindən və 

miqdarından asılıdır. 

W = A0·e Eo/RT 

W – həllolma sürəti, mol/sm2·san 

A0 – sabit kəmiyyət 

E0 – həllolmanın aktivləşmə enerjisi 

R- universal qaz sabiti 

T – temperatur 

Cədvəl 2. 

As2S3 əsasında müxtəlif tərkibli şüşələrin bəzi kinetik verilənləri. 
 

Sıra 

sayı 
Tərkib E0, kkal/mol Ce,mol/sm2·san CT, mol/sm2·san 

1 As2S3 14,6 1,6·1027 3,9·1027 

2 [As2S3]0.99[Tm]0.01 4,8 2,45·1020 3,65·1027 

3 [As2S3]0.97[Tm]0.03 1,4 1,6·1018 3,69·1027 

4 [As2S3]0.95[Tm]0.05 1,6 4,4·1018 3,75·1027 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, Tm miqdarının şüşə tərkibində artması aktivləşmə 

enerjisinin kəskin azalmasına səbəb olur. 

Bu isə şüşələrdə ion əlaqəsinin payının artması ilə və Tm elektron quruluşu ilə 

əlaqədardır. 

Həllolma prosesi zamanı aşağıdakı kimyəvi prosesin getdiyi ehtimal olunur. 
 

As2S3 + NaOH = Na3AsO3+ Na3AsS3 + H2O 
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ARSEN SULFİDLƏRİ ƏSASINDA ŞÜŞƏLƏRİN QƏLƏVİLƏRDƏ  

HƏLLOLMA KİNETİKASI 
 

İlyaslı T.M., Qəhrəmanova G.H. 
 

Xülasə 
 

Xalkogenidli şüşələr bütün aqressiv mühitlərə davamlıdırlar, onlar hiqroskopik deyillər. 

Su ilə turşuların əksəriyyəti ilə reaksiyaya girmirlər, turşularda yalnız nitrat turşusunda həll 

olurlar.Qələvi məhlullarında həll olurlar. 

 

КИНЕТИКА РАСТВОРЕНИЯ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДОВ МЫШЬЯКА 
 

Ильясли Т.М., Гахраманова Г.Х. 
 

Резюме 
 

 Халькогенидные стекла устойчивы ко всем агрессивным средам, не 

гигроскопичны. С большинством кислот в воде не реагируют, растворяются только в 

азотной кислоте. Они растворимы в щелочных растворах. 

 

KINETICS OF DISSOLUTION OF GLASSES BASED ON ARSENIC SULFIDES 
 

Ilyasli T.M., Gahramanova G.H. 
 

Summary 
 

 Chalcogenide glasses are resistant to all aggressive media and are not hygroscopic. 

They do not react with most acids in water, they dissolve only in nitric acid. They are soluble 

in alkaline solutions. 

 

 

            Ce2Te3-𝐁𝟐
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лигатура. 
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         Fiziki-kimyəvi analiz üsullarından o cümlədən differensial termiki analiz (DTA), yüksək 

temperaturlu termiki analiz (YTDTA), rentgenfaza analizi (RFA), həmçinin mikrobərklik və 

sıxlığın ölçülməsi üsullarından istifadə edərək Ce2Te3-𝐵2
𝑣Te3 (𝐵𝑣 −Sb, Bi) sistemlərinin hal 

diaqramı qurulmuşdur. Sistemlərdə Ce𝐵𝑣Te3 tərkibli yeni üçlü birləşmələr aşkar edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, CeSbTe3 birləşməsi 890°K-də, CeBiTe3 isə 950°K-də inkonqruent 

əriyir. Eyni zamanda sistemlərdə 𝐵2
𝑣Te3 əsasında homogenlik sahələri aşkar edilmişdir.Üçlü 

xalkogenid fazaları fiziki-kimyəvi və elektrofiziki parametrləri geniş spektrli asan idarə 

olunan olduqlarından müasir mikroelektronikanın perspektivli materiallarından hesab 

olunurlar (). Ona görə də, müasir dövrdə yeni tip üçkomponentli xalxogenid materialların 

alınması istiqamətində tədqiqat işləri aparılır. 𝐵2
𝑣Te3  tipli birləşmələrin yüksək termoelektrik, 

fotoelektrik xassələrə malik olması və bu baxımdan yarımkeçirici materiallar arasında xüsusi 
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yer tutmaları məlumdur [1, səh.23-24]. Lakin onlar laylı quruluşa malik olduqlarından 

mexaniki davamlılıqları nisbətən aşağıdır ki, bu da tətbiq sahələrini məhdudlaşdırır. Ona görə 

də, 𝐵2
𝑣Te3 birləşmələri əsasında yeni yarımkeçirici birləşmələrin axtarışı və onların 

alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının yaradılması məqsədilə NTE ilə𝐵2
𝑣Te3-dən təşkil 

olunmuş üçlü sistemlərin tətqiqi aktualdır. Üçlü sistemləri tədqiq etmək üçün nümunələr 

yüksək təmizlik dərəcəsinə malik elementlərdən istifadə etməklə sintez edilmişdir. Sistemin 

ərintiləri 10−3Pa təzyiqə qədər havasızlaşdırılmış kvars ampulalarda birbaşa sintez üsulu ilə 

Ce, Te elementlərindən və 𝐵2
𝑣Te3 liqaturlarından sintez edilmişdir. Sintez 8-10 saat 950-1250 

K temperaturda aparılmışdır. Nümunələrdə bircinslik yaranması üçün onlar solidusdan aşağı 

temperaturlarda 250 saat müddətində termiki emal edilmişlər.Termiki emaldan sonra ərintilər 

fiziki-kimyəvi analizin ənənəvi üsulları ilə o cümlədən diferensial-termiki (DTA), yüksək 

temperaturlu termiki analiz (YTDTA), rentgenfaza analizi (RFA) üsulları həmçinin 

mikrobərklik və sıxlığın ölçülməsi ilə tədqiq edilmişdir.DTA Termoskan-2 markalı 

pirometrdə Pt-Pt∕Rh termocüt istifadə etməklə ±5 dərəcə dəqiqliklə aparılmışdır. YTDTA isə 

BTA-987 markalı cihazda W-W∕Re termocütdən istifadə etməklə aparılmışdır.RFA Bruker 

XR DD8 Advance cihazında çəkilmişdir. Mikrobərklik ПМТ-3markalı cihazda 

ölçülmüşdür.Qeyd olunan tədqiqat metodlarının nəticələrinə əsasən Ce2Te3-𝐵2
𝑣Te3 

kəsiklərinin hal diaqramları qurulmuşdur. Sb2Te3-Ce2Te3kəsiyi [2,səh30-32] Ce-Sb-Te üçlü 

sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə komponentlərin 1:1 mol nisbətində 890 K 

temperaturda peritektik reaksiya üzrə CeSbTe3 tərkibli yeni üçlü birləşmə əmələ gəlir: 
 

m+ Ce2Te3↔ CeSbTe3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 Sistemdə 820 K və 25 mol % tərkibdə evtektika kristallaşır. Sb2Te3 əsasında həllolma 

sahəsi aşkar edilmişdir. Onun sərhədləri otaq temperaturunda 3mol% evtektika 

temperaturunda isə 10 mol% Sb2Te3 təşkil edir. Bi2Te3- Ce2Te3 kəsiyi də kvazibinardır 

(şəkil2). Sistemdə 50 mol% Ce2Te3-tərkibində 950 K-də inkonqruyent əriyən CeBiTe3 tərkibli 

birləşmə əmələ gəlir. Sistemdə evtektika 20 mol% Ce2Te3 qatılıqda və 800 K-də kristallaşır. 

Bi2Te3 əsasında homogenlik sahəsi mövcuddur. Həllolma sahəsinin sərhədlərini dəqiq təyin 

etmək üçün əlavə olaraq nümunələr sintez edilmiş, 450,650,780 K temperaturda 150 saat  

termiki emal edilmişdir və buzlu suda tablanmışdır. Nəticədə məlum olmuşdur ki, 300 K-də 

Şəkil 1 Şəkil 2 
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Bi2Te3 əsasında homonegnlik sahəsi 3 mol % Ce2Te3 qədərdir. 
 

Ce2Te3-𝑩𝟐
𝒗Te3 СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Мамедова С. Х., Бабаева Г. И. 
 

Резюме 
 

         Ce2Te3-𝐵2
𝑣Te3 (𝐵𝑣 −Sb, Bi) с использованием методов физико-химического ана-

лиза, в том числе дифференциального термического анализа (ДТА), высокотемперату-

рного термического анализа (ВТДТА), рентгенофазового анализа (РФА), а также мето-

дов для измерения микротвердости и плотности построена системная схема систем. 
 

Ce2Te3-𝑩𝟐
𝒗Te3 SYSTEM INVESTIGATION 

 

Mammadova S. H., Babayeva G. I. 
 

Summary 
 

        Ce2Te3-𝐵2
𝑣Te3 (𝐵𝑣 −Sb, Bi) using methods of physical and chemical analysis, including 

differential thermal analysis (DTA), high-temperature thermal analysis (HTTD), X-ray phase 

analysis (XRD), as well as methods for measuring microhardness and density, a system 

diagram of systems was built. 
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Ümumiyyətlə ağır metallar dedikdə, canlı orqanizmlər üçün zəhərli, təhlükəli olan 

maddələr nəzərdə tutulur. Lakin bu qrupa daxil edilən bir çox metallar müxtəlif canlı 

orqanizmlərin həyatıüçün vacib əhəmiyyət kəsbedən metallardır[2]. 

Biosferi çirkləndirən çirkləndiricilər, kimyəvi birləşmələr içərisində ağır metallar 

xüsusi yer tutur. Ağır metal birləşmələri bir çox kimyəvi xassələrinə görə digər kimyəvi 

birləşmələrdən fərqlənirlər. İnsan tərəfindən metalların yer qabığından çıxarılmasının sürəti 

onların geoloji əmələgəlmə sürətindən böyükdür. Parçalana bilən üzvi çirkləndirici 

maddələrdən fərqli olaraq metallar yalnız yer qabığının ayrı-ayrı komponentləri arasında 

paylana bilir və torpaqda asanlıqla toplana bilir, eyni zamanda torpaqdan çox çətinliklə 

təmizlənirlər. Sinkin torpaqdan təmizlənməsi dövrü 500- il, kadmium – 1100 il, mis- 1500 il, 

qurğuşun isə bir neçə min ilə bərabərdir. Metallar insanın, istiqanlı heyvanların və 

hidrobiontların orqanları tərəfindən asanlıqla akkumulyasiya olunurlar. Ağır metalları 
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müəyyənləşdirərkən onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini deyil, həm də bioloji aktivliyini 

və toksikiliyini də nəzərə alırlar[2].  Bəzi ağır metallar insan orqanizmi üçün vacib olub, bir 

çox reaksiyalarda katalizator rolunu oynayaraq, fizioloji proseslərin normal gedişini təmin 

edir. Bəziləri isə toksiki təsir göstərir. Lakin həyati vacib əhəmiyyət kəsb edən ağır metallar 

belə, yüksək miqdarda toksiki təsir göstərmək qabiliyyətinə malikdir[1]. 

Ətraf mühit, canlı orqanizmlər və insan üçün metalların hərəkətli formaları daha 

təhlükəlidir, onlar yüksək bioloji aktivliyə malikdirlər. Üzvi və qeyri-üzvi reaksiyalarda 

katalizator rolunu oynamaq ağır metalların ən xarakterik xüsusiyyətlərindən biridir.  Bir çox 

ağır metallar asanlıqla biomolekullarla (məsələn zülallar, peptidlər, lipidlər, aminturşular) 

birləşərək kompleks birləşmələr əmələ gətirir. Canlı orqanizmlərdə gedən bütün proseslər ağır 

metalların biomolekullarla kompleksəmələgəlmə reaksiyalarından sonra baş verir[6]. Ağır 

metalların ən mühüm xüsusiyyəti odur ki, onların hamısının az bir miqdarı canlı orqanizm və 

bitkilər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ağır metallar insan orqanizmində həyat üçün 

mühüm olan biokimyəvi proseslərdə iştirak edirlər. Lakin onların yol verilən miqdarından çox 

olması insan orqanizmində ciddi xəstəliklərə səbəb olur[6]. 

Torpaqda ağır metalların miqdarı onların oksidləşmə-reduksiya potensialından və 

turşu-əsas xassələrindən asılıdır.Torpaqda isə mis uzun müddət qalaraq qida zənciri vasitəsilə 

insanlara keçə bilir ki, bu da kanserogen xassəyə malik olur. Çirklənməmiş torpaqlarda orta 

hesabla misin konsentrasiyası 30 mq/kg təşkil edir.Bir sıra birləşmələri zəhərli olduğundan 

kənd təsərrüfatında insektofunksid kimi tətbiq edilir. Mis duzlarının əksəriyyətinin 10 qramı 

insanlarda ölümlə nəticələnən zəhərlənməyə səbəb ola bilər[6]. Sinkin az miqdarı 

mikroelement kimi orqanizm üçün vacib elementlərdən  olub, onun çatışmaması zamanı 

xərçəng xəstəliyi əmələ gəlir. Yüksək   konsentrasiyası isə güclü zəhər olub, mədəaltı vəzdə 

toplanaraq onun fəaliyyətini məhdudlaşdıraraq hormonların sintezini dayandırır. 

Sinkin torpaqda miqdarı 10-80 mq/kq arasında, daha çox isə 30-50 mq/kq olur. Sink 

artığı bir çox torpaq proseslərinə mənfi təsir edir: Torpağın fiziki və fiziki-kimyəvi 

xassələrinin dəyişməsinə gətirib çıxarır, bioloji aktivliyi azaldır[7]. 

Nümunənin məhlula keçirilməsivə analizə hazırlanması: Atom-absorbsiya analiz 

üsulunda nümunə alova məhlul halında verilir. Nümunənin səmərəli üsulla tez hazırlanması 

AAS-üsulunda ən vacib məsələlərdən biridir. Bu üsulda ölçmələr tez bir zamanda həyata 

keçirilir [3,4,5].Atom-absorbsiya analiz üsulunda yalnız məhlullardan istifadə olunduğuna 

görə nümunələrin hazırlanmasına bir sıra tələblər qoyulur: 

 I.Nümunənin həlli zamanı istifadə olunan reaktivlər (turşular, əsaslar) kimyəvi təmiz 

olmalıdır. Həlledicinin təmizliyi əvvəlcədən yoxlanılmalıdır. 

 II.Nümunədə təyin olunan elementin təmamilə məhlula keçməsi təmin olunmalıdır. 

Əgər təyin olunan element tam məhlula keçibdirsə, nümunənin həll olmayan hissəsinin həll 

olmasına ehtiyac qalmır. 

III.Götürülən reaktivlərin sayı və miqdarı minimum olmalıdır. 

IV.Analiz edilən məhlulların saxlanılmasının davamlılığı. 

         Analiz edilən məhlul duru olmalıdır. Məhlıulda asılqanlar və çöküntü 

olmamalıdır.Səmərələşdirici analiz üsulu minimal maneçiliyi, mane olan komponentlərin 

ayrılmasını, yüksək həssaslığı və təkrarlanmanı təmin etməlidir. Elementlərin təyinin 

səmərələşdirici analizi üsulunun seçilməsi minimum maneçiliyin olmasını, mane olan 

komponentlərin ayrılmasını, yüksək həssaslığı və təkrarlanmanı təmin edir. 

Maye nümunələrin analizi zamanı heç bir əlavə hazırlığa ehtiyac yoxdur, bəzi hallarda 

pərdələyici reagent və ya ionlaşdırıcı bufer məhlulları əlavə etmək lazım gəlir. Homogen 

olmayan maye məhlulları analizə hazırlamaq üçün onu əvvəlcə filtrdən keçirirlər; qazlı 

mayedirsə qazsızlaşdırırlar. Bioloji məhlulları (qan və qan laxtasını) analiz edən zaman üzvi 

maddələr arzu olunmayan effekt verə bilər, belə halda zülalları çökdürərək filtratda 
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mikroelementləri təyin edirlər. Özlü üzvi məhlullarda (yağ, neft, piy) bir sıra metalları təyin 

etmək üçün onları turşularla və ya kompleksəmələgətiricinin sulu məhlulu ilə ekstraksiya 

etdikdən sonra təyin edirlər. 

Torpaq nümunələrinin analizi:Torpaq nümunələrində qələvi, qələvi-torpaq və ağır 

metalların hamısını təyin etmək mümkündür. Torpaq nümunələrində (Si, Ti, Al, Ca, Mg, Na, 

K, Fe) makrokomponentləri analiz etmək üçün silikat analizindən istifadə edilir. Torpaq 

nümunələrini 400-5000C –də metaborat litiumla əritdikdən sonra flüorid və perxlorat 

turşusunda həll edirlər. Məhlulda makrokomponentlərdən başqa Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, 

Cu elementləri də təyin etmək olar. Torpaq nümunələrini həll etmək üçün bir sıra turşuların 

qarışığından istifadə edilir: HNO3+H2O2; HNO3+HClO4; HNO3+HCl[3]. 

0,5 q torpaq nümunəsi 3 ml su ilə isladılır, üzərinə 10 ml HNO3 (qatı) əlavə edərək 

məhlul 1s. ərzində 1000C-yə qədər qızdırılır. Məhlul soyuduqdan sonra üzərinə 3 ml 30% 

H2O2 əlavə edilir və qarışıq qızdırılır, məhlul süzüldükdən sonra həcmi 100 ml olan ölçü 

kolbasına keçirilərək cizgiyə qədər distillə suyu ilə durulaşdırılır.Alınmış məhlulda Cu, Zn, 

Cd, Pb, Cr, Mn, Ni və Co öz dalğa uzunluqlarına uyğun olaraq asetilen-hava alovunda təyin 

olunurlar.“Agilent 240Z AA” tipli, 240Z modelli AtomAbsorbsionSpektroskopiyacihazı 

(“Agilent Technologies” firması, ABŞ istehsalı.) istifadəedilib. 

Nümunələr Balakən (26.10.21) və Zaqatala (25.10.21) tarixlərində götürülmüşdür.  
          Cədvəl 1. 

Alınan nəticələr cədvəldə qeyd edilmimişdir. 

№ Təyin edilən göstərici Balakən Zaqatala 

1 Alüminium (Al), mq/kq 29480 21110 

2 Mis (Cu) , mq/kq 143 63 

3 Dəmir (Fe) , mq/kq 51110 39720 

4 Sink (Zn) , mq/kq 192 93 
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Xülasə 
 

Ekoloji qiymətləndirmə zamanı torpaq çirklənməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Çünki 

torpaqda çirkləndiricilərin miqrasiyası daha ləng gedir. Buna görə də nümunələrimizi 

torpaqdan Zaqatala və Balakən ərazisindən götürmüşük. Mis, alüminium, dəmir,zink kimi 

mühüm elementlərin tədqiqatı aparılıb. 
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Introduction 

Recently, carbonic acid hydrazides and their derivatives have aroused great interest among 

researchers in various fields of synthesis. This is due to the biological, pharmacological and 

analytical properties of their and coordination compounds. Compounds based on hydrazides 

of carboxylic acids and their complexes with metal ions have biological activity and are used 

in various fields of medicine and engineering. 

At the present time, quite a lot of theoretical and experimental data have accumulated on 

the physico-chemical properties, composition and structural features of complexes of 

transition metals. This is due to the fact that many of their coordination compounds have high 

physiological activity, they are the basis for creating promising materials. In particular, based 

on the characteristic hydrazides complexes TB [1,2], anticancer [3-5], anti-malaria [6] and 

antimicrobial [7,8] activity and bactericidal, fungicidal, and antiviral [9] action. 
 

Experimental 

   All chemicals used in the synthesis are analytically pure. IR spectra were recorded in the 

range 4000–400 cm-1 in vaseline using spectrophotometer Nicolet IS10, electronic absorption 

spectrums on the UV-VIS Evolution 60S spectrophotometer in the range 200–800 nm, the 

thermogravimetric analysis was carried out with the use of a derivatograph of NETZSCH 

STA 449F3, elemental analyzes were performed at the analytical laboratory Tubitak, Ankara, 

on the analyzer LECOCHNS 932. 

The ligand (HL)was synthesed3 g (0.02 mol) of salicylhydrazide dissolved in 20-30 ml of 

ethyl alcohol, 2.21 g (0.02 mol) of chloroacetyl chloride and 3-4 drops of triethylamine were 

added to the flask. The reaction mixture is boiled for 1 hour in the presence of a refrigerant. 

After 1 hour, the yellowish precipitate was filtered, washed several times with distilled water 

and dried at room temperature.Tm.p.=1720C 

Cobalt(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) complexes of HL were synthesized by mixing 

of each metal(II) nitrate with HL in metaltoligand molar ratio of 1:2.The structures of the 

complexes were established using elemental analysis and IR, ESR and UV–visible spectra, 

thermogravimetric analysis (TGA). 
 

Results and discussion 

     IR spectra of thehydrazide ligand contain a strong C=O absorption band at 1706 

cm−1 and N–H absorption band at 3024 cm−1. Bands at 1226 cm−1 is assigned to the stretching 

vibration of ν(Ph-O).Deprotonation and coordination can also be confirmed by bands at 520-

531 cm-1 (M-O bonds) and 408-471 cm-1 (M-N bonds), respectively. 

    The electronic absorption spectrum of the ligand HLin the UV region contains two 

absorption bands at 220and 290 nm. In the spectrum of the complexes, in addition to the 

ligand bands, bands appear at 250 and 320 nm, and in the visible region at 440, 460 (excess). 

    Thermogravimetric analysis showed that decomposition of compounds occurs in two 

stages. The main weight loss occurs in the first stage in the temperature range 250-3500C (55-

mailto:sabina.ismayilova.1986@mail.ru
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75%, depending on the nature of the metal), on the second stage, in the 400-6000С region, the 

final decomposition takes place to form the corresponding oxides. 

         In summary, a new ligand and its metal complexes based on salicylhydrazide and 

chloroacetyl chloride were synthesized,its structure and properties were studied. 
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Xülasə 
 

 Salisilhidrazid və xloroasetilxlorid əsasında yeni liqand (HL) sintez edilmişdir. Sintez 

edilmiş liqandın metal kompleksləri müvafiq metal (II) nitratların ligand ilə  1:2 mol 

nisbətində alınmışdır. Komplekslərin quruluşları element analiz, IQ- və UB-spektroskopiya, 

termogravimetrik analiz (TGA) metodları vasitəsi ilə öyrənilmişdir. 
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 Синтезирован новый лиганд (HL) на основе салицилгидразида и 

хлорацетилхлорида. Металлокомплексы HL были синтезированы путем смешивания 

каждого нитрата металла (II) с HL в мольном соотношении металл:лиганд 1:2. 

Строение комплексов изучено методами элементного анализа, ИК- и УФ-

спектроскопии, термогравиметрического анализа (ТГА) 

SYNTHESIS AND CHARACTERISTICS OF NEW LIGANTS AND NEW METAL 

COMPLEXES BASED ON THE BASIS OF SALICIL HYDRAZIDE 
 

Ismayilova S.Z1., Majidov AA1., Ganzayeva G.M1., Huseynova M.T.2. 
 

Summary 
 

 A new ligand (HL) based on salicylhydrazide and chloroacetyl chloride was 

synthesized. The metal complexes of HL were synthesized by mixing of each metal(II) nitrate 

with HL in metal toligand molar ratio of 1:2. The structures of the complexes were 

established using elemental analysis, IR and UV–visible spectra, thermogravimetric analysis 

(TGA). 

    

 

ASPE+In2Se3 KOMPOZİTLƏRİNİN DİELEKTRİK PARAMETRLƏRİNİN 

 TEZLİK, TEMPERATUR XARAKTERISTIKALARI 
 

Tahirova T.T., Quliyev N.İ. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: kompozisiya, material, polimer, electret, yarımkeçirici birləşmə, dielektrik 

nüfuzluğu, temperatur. 

Keywords: composition, material, polymer, electret, semiconductor compound, 

dielectric constant, temperature 
 

Yeni perspektivli materialların axtarılması istiqamətində, yeni kompozisiya 

materiallarının aşkar edilməsi dövrümüzün actual problemlərindən biridir. Beləki, 

polimerlərdə elektretxassələrinin yaradılması yüksək dispersiyalı doldurucularmköməyi ilə 

mümkündür Bu halda  yüklər üçün tələlər rolunu  oynayan yeni struktur nelementləri 

meydana çıxır. Bu isə o deməkdir ki, bərk yüksək disperisyaya malik doldurucular, Kristal 

rüşeymlərinin əmələ gəlməsinə və ya onların qeyri mükəmməlliklərinə gətirə bilir.  

Kompozisiya materiallarmm praktikaya tətbiq olunması üçün onun dielektrik 

nüfuzluğunun və dielektrikitki bucağının tangensinin tezlikdən və temperaturdan 

asılılıqlarının tədqiqizəruridir. Qeyd olunan parametrlərin doldurucunun konsentrasiyasından 

asılılığının öyrənilməsi ilə tələb olunan parametrə malik ompozitinalınması, onun praktiki 

imkanlarını artırır. Digər tərəfdən, hazırda çox yüksəkdi elektrik nüfuzluğuna və kiçik 

dierlektrik itkisinin optimal qiymətinə malik kompozitlərinalınaraq tədqiq edilməsiadi, yüksək 

və ifrat yüksək tezliklərdə əişləyə bilən qurğuların yaradılmasında əvəzedi lməzmateriallar 

hesab olunur. 

Son zamanlar doldurucu kimi çox komponentli, perspektivli yarımkeçirici 

birləşmələrdən istifadə edilməsi praktikası geniş yayılmışdır [1,2,3,4]. Bu cür dolduruculardan 

istifadə etməklə alman kompozitlərin tədqiqi xüsusi elmi praktiki əhəmiyyət kəsb edən 

nəticələr alınmasına səbəb olmuşdur. Bu materialların təmiz polimerlərdən onlarla dəfə 

yüksək yaşama müddətinə malik elektretlər olmaları artıq aşkar edilmişdir. Qeyd olunanları 

nəzərə alaraq aşağı sıxlıqlı polietilenə In2Se3 birləşməsindən əlavələr etməklə alman yeni 

tərkibli və yeni xassəli kompozitlərin dielektrik nüfuzluqlarının (δ) və dielektrikitki bucağmm 

tangensinin (tgδ) 300-450K temperature intervalmda və lkHs tezlikdə temperature asılılıqları 

tədqiq edilmişdir. Alınmış nəticələr şəkil 1-də verilmişdir. Həmin şəkildən göründüyü kimi 
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təmiz ASPE üçün dielektrik nüfuzluğu 300- 450K temperature intervalmda sabit qalır. 

ASPE+ lhəcm% In2Se3 kompoziti üçün ε(T) asılılığı da analoji xarakterlidir. Bu kompozitinε - 

nu da 300-450K :emperaturintervalındasabitqalır.ASPE+ 3həcm%In2Se3tərkibli kompozitin 

dielektrik nüfuzluğu 300 - 335K temperature intervalında artır, daha sonar isə 360K - ə qədər 

kəskin azalır, həmin temperaturdan sonar isə nisbətən zəif azalır. ASPE+5həcm% In2Se3 

Hər üç kompozit üçün dielektrik nüfuzluğunun artması 300 - 330 K temperature 

intervalında baş verir və bu temperaturdan etibarən ε - nun əvvəlcə kəskin, daha sonar isə 

nisbətən zəif azalması müşahidəe dilir. Qeyd edəkki, tədqiq olunan temperature intervalında 

kompozitintərkibindəki In2Se3 doldurucusun unhəcmi  miqdarı artdıq ca dielektrik 

nüfuzluğuartır, ε- nun ən yüksəkqiyməti ASPE+ 10həcm% İn2Se3kompozit 

indəmüşahidəedilir. Bu kompozit üçün εotaqtemperaturundatəmiz ASPE - dən 3,4dəfə böyük 

qiymətalır. Yəni, kompozitin tərkibində İn2Se3 əlavəsinin miqdarını artırmaqla dielektrik 

nüfuzluğunu azaltmaq olar. 

Yuxarıda qeyd olunan temperature intervalında ASPE+xhəcm %İn2Se3 kompozitlərinin 

dielektrik itki bucaqlarının tangensinin temperature asılılıqları da tədqiq edilmişdir. Alınmış 

nəticələr şəkil1b-də verilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 1. ASPE + x.hecm%In2Se3kompozitlərinin dielektrik nüfuzluğunun 

a) və dielektrikitki bucağının tangensinin (b) temperature asılılıqları:  
 

1-x=0; 2-x=l; 3- x=3; 4- x=5; 5-x=7; 6-x=10 
 

Alınmış nəticələr göstərir ki, təmiz ASPE üçün tgd temperaturdan asılı olmur. 

ASPE+lhəcm % İn2Se3 tərkibli kompozit üçün tgd, 300 - 360 K temperature intervalmda artır 

və daha sonra 450K - ə qədərazalır. Analoji nəticələr ASPE+3həcm%  In2Se3, ASPE+5 

həcm% In2Se3, ASPE+7 həcm% In2Se3, ASPE+10 həcm% In2Se3 tərkibli kompozitlər üçün də 

müşahidə edilmişdir. ASPE+3 həcm% In2Se3 kompoziti üçün tgδ – nın artması 300 - 365K, 

ASPE+5həcm% In2Se3kompoziti üçün 300 - 360K, ASPE+7 həcm% In2Se3 kompozit iüçün 

300-350K, ASPE+10həcm% In2Se3 kompoziti üçün tgδ - nınartması 300 - 352K temperature 

intervalında müşahidə edilir. 

Kompozitlərin dielektrik nüfuzluqlarının və dielektrikitk ibucaqlarının tezlikdən 

asılılıqlarının tədqiqi 104-1014 Hs tezlik intervalında aparılmışdır. Müəyyən edilmişdirki, 

tədqiq olunan tezlik diapazonunda təmiz polietilendə daxil olmaqla dielektrik nüfuzluğu 

tezliyin dəyişməsi ilə praktiki olaraq dəyişmir. Tərkibdə İn2Se3 doldurucusunun miqdarı 

artdıqca dielektrik nüfuzluğunun kəmiyyətcə artması baş verir. 

Uğramadığı halda doldurucunun faizlə miqdarı 1, 3, 5, 7, 10 olan kompozitlərdə10 Hs tezlik 

ətrafında maksimum müşahdə edilir və bu tezlikdən etibarən tezliyin 109 Hs qiymətinə qədər 

dielektrikitkisi azalır. Tezliyin sonrakı 1014 Hs - ə qədər artması halında isə sabit qalır. 

Doldurucunun miqdarı artdıqca dielektrikitki bucağının tangensinin artması müşahidə edilir. 

Beləliklə, dielektrik nüfuzluğunun və dielektrikitki bucağının tədqiqinin nəticələrinin 
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təhlilindən belə qənaətə gəlinirki, kompozitlərin tərkibdə İn2Se3 doldurucu sunun miqdarı 

artdıqca həm dielektrik nüfuzluğunun, həm də dielektrikitki bucağının tangensinin 

artmasımüşahidə edilir. Dielektrik nüfuzluğunun yarımkeçirici əlavə edilmişkompozitlərdə 

belə dəyişməsi əsasən Maksvel – Vaqner polyarlaşması, matrisanın və doldurucunun səthen 

erjiləri, sistemin keçiriciliyi və onun perkolyasiyaastanasına yaxın olması ilə əlaqədardır. 

Dielektrik nüfüzluğu Maksvel – Vaqnerpolyarlaşması hesabına dolduracuların 

səthenerjilərinin fərqli olması nəticəsində kompozitin qeyri dayanıqlı olması və səthləri onları 

təşkil edən hissəciklərin əmələ gərirdikləri səthdən kiçik olanklasterlər əmələ gətirirlər. 

Dielektrik nüfuzluğunun tezlikdən asılı olaraq dəyişməsini yarımkeçirici klasterlərdə 

daxili sahənin meydana çıxması ilə izah etmək olar. ASPE+x həcm  %In2Se3 kompozitlərində 

dielektrik nüfuzluğunun tezlik dispersiyasını aşağıdakı kimi izah etməkolar.Tezliyin 

dəyişməsi kompozitin quruluşunda  formalaşmış həcmi yüklərinə talətliliyinətəsiredirki, bu da 

öznövbəsində dielektrik relaksasiyasma səbəb olur.Aşağı tezliklərdə yüklər sahəni izləyə 

bilirlər və bununla əlaqədar olaraq elektrikitk isikiçik olur. Yüksək tezliklərdə polyarlaşma 

sahənin yarımperiodu ərzində qərarlaşa bilmir və nəticədə dielektrikitki siazalır. Orta tezlik 

oblastında In2Se3 dolduracuları olan kompozitlərdə müşahidə edilən maksimumlar onlarda baş  

verən relaksasiya itkiləriilə əlaqədardır, tgδ - nm tezlik artdıqca artması polyarlaşma 

prosesləri ilə onun azalması  isə elektrik keçiriciliyində kiitkilərlə əlaqədardır. 
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ASPE+In2Se3 KOMPOZİTLƏRİNİN DİELEKTRİK PARAMETRLƏRİNİN TEZLİK, 

TEMPERATUR  XARAKTERİSTİKALARI 
 

Tahirova T.T., Quliyev N.İ. 
 

Tezliyin dəyişməsi kompozitin quruluşunda formalaşmış həcmi yüklərin ətalətliliyinə 

təsir edir ki, bu da öz növbəsində dielektrik relaksasiyasma səbəb olur. Aşağı tezliklər də 

yüklər sahəni izləyə bilirlər və bununla əlaqədar olaraq elektrikitkisikiçik olur. Yüksək 

tezliklər dəpolyarlaşma sahənin yarımperiodu ərzində qərarlaşa bilmir və nəticədə 

dielektrikitk isia zalır. Orta tezlik oblastında In2Se3 doldurucuları olan kompozitlərdə 

müşahidə edilən maksimumlar onlarda başverən relaksasiya itkiləri ilə əlaqədardır, tgδ – nin 

tezlik artdıqca artması polyarlaşma prosesləri ilə onun azalması isə elektrik keçiriciliyində ki 

itkilərlə əlaqədardır. 
 

SPEED, TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF DIELECTRIC  

PARAMETERS OF ASPE + In2Se3 COMPOSITES 
 

Tahirova T.T., Guliyev N.I. 
 

The change in frequency affects the inertia of the volumetric loads formed in the 
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structure of the composite, which in turn leads to dielectric relaxation. At low frequencies, 

loads can follow the field, and therefore the power loss is small. At high frequencies, 

polarization cannot settle within half the period of the field, resulting in reduced dielectric 

loss. The peaks observed in composites with In2Se3 fillers in the medium frequency range are 

due to the relaxation losses that occur in them, while the increase in tgδ with increasing 

frequency is due to polarization processes and its decrease is due to losses in electrical 

conductivity. 

 

 

ZOL-GEL YANMA ÜSULU İLƏ ALINAN  KOBALT TƏRKİBLİ OKSİD 

KATALİZATORLARIN İŞTİRAKINDA   KARBON MONOOKSİDİN AŞAĞI 

TEMPERATURLU OKSİDLƏŞMƏSİ 
 

Əzimova G.R., Ələsgərova Z.F., Zülfüqarova S.M. 
 

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 
 

 Açar sözlər: karbon monooksid, oksidləşmə, kobalt oksid, zol-gel yanma metodu. 

 Keywords: carbon monoxide, oxidation, cobalt oxide, sol-gel combustion method 
 

Karbon monooksidin aşağı temperaturlu oksidləşməsi havanın təmizlənməsi və 

avtomobil tullantılarının azaldılması baxımından getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.Hal-

hazırda nəqliyyatda və sənayedə karbon monooksid tullantılarının neytrallaşdırılması üçün  

nəcib metallar əsasında sintez olunan katalizatorlardan istifadə olunur,lakin nisbətən aşağı 

temperaturlarda yüksək katalitik aktivliyə  malik olmasına baxmayaraqbaha olmaları  onların 

geniş tətbiqini məhdudlaşdırır.Katalizatorların sintez üsullarındamövcud əhəmiyyətli 

irəliləyişkeçid  metallar əsasında nanostrukturlu katalizatorların yaranmasınıdaha aktual və 

perspektivli edir. 

Nəcib metallardan istifadə etmədən karbon monooksidin karbon qazına oksidləşməsi 

üçün Fe, Ni, Mn, Cu, Co, Cr, Ni metal oksidləri, ferritlər və  Cu, Mn, Ce və Co-ın qarışıq 

oksidlərindən ibarət mürəkkəb sistemlərdən istifadə olunur.Son illərdə ədəbiyyatda şpinel 

quruluşlu katalizatorlardaCO-nun oksidləşməsinə dair xeyli işlər də mövcuddur [1, səh. 575-

576, 2, səh. 17-19].  

Əvvəlki işlərimizdə zol-gel yanma üsulu ilə alınmış, tərkibində mis ferrit olan mis-

dəmir-oksid kompozisiyalarının 230-2500C-də dəm qazının oksidləşməsində aktiv olduqlarını 

müəyyənləşdirmişdik [3, səh. 29-32]. 

Bu işdəkobalt tərkibli oksid sistemlərin iştirakı ilə  karbon monooksidin oksidləşmə 

reaksiyasının tədqiqinin nəticələri təqdim olunmuşdur. 

Kobalt-dəmir tərkibli oksid sistemləri Co:Fe=1:1, 1:2 və 2:1, kobalt-manqan-dəmir və 

kobalt-mis-dəmir tərkibli oksid sistemləri  isə 1:1:1 nisbətlərində sintez edilmişdir. Prekursor 

kimi Co(NO3)2·6H2O, Fe(NO3)3·9H2O, Cu(NO3)3·3H2O, Mn(NO3)2·4H2O duzları 

götürülmüşdür. Üzvi reagentlər kimi limon turşusu, qlisin və karbamid seçilmişdir. 

         Duzların və üzvi reagentlərin hesablanmış miqdarlarının sulu məhlulları gel əmələ 

gələnə qədər qızdırılmaqla maqnit qarışdırıcıda qarışdırılır.Əmələ gəlmiş gelin tam quruması  

və yanması üçün  175-1900C-yə qədər qızdırılmaqlaquruducu şkafa  qoyulur. 

Alınan nümunələrin rentgen faza analiziBruker firmasının CuKα şüalanma mənbəli    D2-       

Phazer avtomatik difraktometrində aparılmışdır. 

Nümunələrin xüsusi səthinin ölçülməsi SORBİ cihazında BET metoduna  əsasən azotun aşağı 

temperaturlu  adsorbsiyası ilə müəyyən edilmişdir. 

        Alınmış oksid sistemlərinin 1q miqdarında tozları bağlayıcı-alümogel ilə qarışdırılmış, 

qranulalar şəklində formalanmış, havada qurudulmuş, sonra 135 və 5000C temperaturlarda 

müvafiq olaraq  əvvəlcə quruducu şkafda, sonra isə mufel sobada termiki emal olunmuşdur. 

       CO-nun oksidləşməsi axın metodu ilə CO:hava=1:(3-5) nisbətdə, 6000-12000 saat-1 həcm 



73 
 

sürətində aparılmışdır.Analiz LXM xromatoqrafında, CaA və poropak Q sorbentli  iki 

kolonkada aparılmışdır. 

        1:2 nisbətində iki komponentli Co-Fe sistemlərinin rentgen fazasının analizikobalt ferrit 

(CoFe2O4) əmələ gəldiyini göstərdi.Üç komponentli sistemlərin tərkibi daha mürəkkəbdir. 

Co-Mn-Fe-oksidsisteminindifraktoqramında CoFe2O4, CoFe0,8Mn1,2O4, Mn3O4, Fe3O4 

fazalarımüşahidə olunur.Co-Cu-Fe-oksid sisteminin difraktoqramında isə  aşağıdakı fazalar 

müşahidə olunur: CuFe2O4, CoFe2O4, CoCu2O3, CuO. 

         Beləliklə,ikikomponentli Co-Fe sistemində olduğu kimi, tədqiq olunan zol-gel  yanma 

metodu ilə alınan 3 komponentli sistemlərdə də mis, dəmir və manqan oksidləri ilə yanaşı, 

kobalt və mis ferritin əmələ gəlməsi müşahidə olunur.  

Bu sistemlərə bərk məhlullar kimi baxıla bilər. Tərkibin daha da mürəkkəbləşməsi ilə, 

ikilioksidlərin müxtəlif birləşmələrinin əmələ gəlməsi də mümkündür.Metalların  mol 

nisbətləri 1:1, 1:2 və 2:1 olan Co-Fe ikili sistemləri müxtəlif üzvi reagentlərlə (limon 

turşusu,qlisin,karbamid) sintez olunmuşdur. Limon turşusu istifadə olunan nümunələrdə 

karbon monooksidin dioksidə 100%-li çevrilməsi 270-4000C-də, karbamid və qlisin istifadə 

olunan nümunələrdə isə daha yüksək temperaturda 350-4500C-də baş verir.Beləliklə,üzvi 

reagentin təbiəti yanmaya və bununla da katalizatorun tərkibi, strukturu və tekstur 

parametrlərindən asılı olan oksid kompozisiyasının katalitik aktivliyinə təsir göstərir. 

         Limon turşusunun iştirakı ilə yanma məhsulu daha həcmli və budaqlanmış formada 

alınır, proses uzun sürmür. Qlisin ilə yanma alov və sürətli yanma şəklində baş verir. 

Karbamid ilə  xeyli  miqdarda qaz halında olan  maddələrin ayrılması ilə proses daha uzun 

çəkir. Yanmanın müxtəlif xarakteri səthin morfologiyasına, teksturuna,xüsusi səthin forma-

laşmasına  (cədvəl 1)  gətirib çıxarır ki, bu da son nəticədə katalitik aktivliyi müəyyən edir. 

Cədvəl 1.  

Müxtəlif üzvi reagentlərlə sintez edilmiş kobalt-dəmir oksid katalizatorlarının xüsusi səthləri 

Co:Fe 

nisbətləri 

Xüsusi səth, m2/q 

Limon turşusu Qlisin Karbamid 

1:2 

1:1 

2:1 

12 

28 

26 

11.7 

5.2 

3.4 

35.3 

30.8 

7.7 

 

Tərəfimizdən sintez edilmiş Co-Mn-Fe və Co-Cu-Fe katalizatorlarında dəm qazının 

oksidləşməsinə dair təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, katalizatorların nəzərəçarpacaq 

dərəcədə aktivlik nümayiş etdirdiyi reaksiyanın başlanğıc temperaturu 150-1700C 

intervalındadır (cədvəl 2).  

Cədvəl 2.  

Kobalt tərkibli oksid katalizatorlarında CO-nun oksidləşdirici konversiyasının temperatur 

göstəriciləri 

Artıq reaksiyanın başlamasından sonra ilk 4-6 dəqiqə ərzində çevrilmə kəskin şəkildə artmağa 

başlayır, növbəti 5-7 dəqiqə ərzində  100%-ə çatır.  Göstərilən  intervaldan  bir  qədər  yuxarı   

temperaturda reaksiyanın ilk dəqiqələrindən konversiyada kəskin artım  müşahidə  olunur  və 

Katalizator Xüsusi səth,     

m2/q 

Reaksiyanın 

başlanma temp., 0С 

100%-li konversiyaya çatma 

müddəti,dəq 

Co-Mn-Fe 

 

 

Co-Cu-Fe 

32 

 

 

26 

 

170 

180 

205 

150 

170 

210 

12 

9 

5 

15 

11 

8 
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maksimum çevrilmə qısa müddətdə (6-8 dəq) əldə edilir. 

Beləliklə, kobalt ferritin tərkibinə manqan və ya misin daxil edilməsi CO-nun daha 

aşağı temperaturda oksidləşməsinə səbəb olur.Məlumdur ki, defektli səthə malik bərk 

cisimlərmükəmməl kristalın quruluşu ilə müqayisədə daha yüksək katalitik və adsorbsiya 

aktivliyinə malikdirlər.Müxtəlif sintez üsullarından istifadə etməklə kristalların xarici səthinin 

defektliyini artırmaq mümkündür.Zol-gel yanma üsulu ilə sintez etdiyimiz katalizatorların 

dəyişkən tərkibli çoxfazalı oksid sistemləri olduğunu nəzərə alsaq, onlar üçün də bərk 

cisimlərdəki kimi bütün növ qüsurların olması  xarakterdir.Bundan əlavə, sintez edilmiş Co-

Mn-Fe və Co-Cu-Fe katalizatorlarında oksid fazaları, həmçinin müxtəlif metal ferritləri varsa, 

səth oksigeni strukturun müxtəlif metal atomları ilə koordinasiya edə bilər və bununla da 

müxtəlif reaksiyayagirmə qabiliyyəti nümayiş etdirə bilər.Ferritlərdə keçid metalları tetraedrik 

və oktaedrik mövqelərdə yerləşə bilər.Keçid metal ionlarının oktaedrik boşluqlara yerləşməsi 

Me-O rabitə enerjisinin azalmasına səbəb olur ki, bu da elektron keçidinin asanlaşmasına və 

bununla da oksidləşmə reaksiyasının sürətinin artmasına kömək edir. 
 

Ədəbiyyat 

1. Dey S., Dhal G.C.// Materials Science for Energy Technologies.  2019.№  2.  Р. 575.  

2. Xanthopouloua G.G., Novikova V.A., KnyshaYu.A. andAmosova A.P. // Eurasian 

Chemico-Technological Journal. 2015.  V. 17. P. 17. 

3. Azimova G.R., Zulfugarova S.M., Aleskerova Z.F., Ismailov E.H//AJCN, 2020. №. 2, P. 29. 
 

LOW TEMPERATURE OXIDATION OF CARBON MONOXIDE IN THE 

PARTICIPATION OF COBALT-CONTAİNİNG OXIDE CATALYSTS OBTAİNED 

BY SOL-GEL COMBUSTİON METHOD 
 

Summary 
 

 The oxidation reaction of carbon monoxide by cobalt-containing oxide systems has 

been studied. Co-Fe oxide systems were synthesized in the ratio of 1:1, 1:2 and 2:1, Co-Mn-

Fe and Co-Cu-Fe oxide systems were synthesized in the ratio of 1:1:1 by sol-gel combustion 

method. The results of the experiments showed that the conversion of carbon monoxide in the 

temperature range of 150-1700C in the presence of Co-Mn-FeŞ, Co-Cu-Fe catalysts are 100%.  
 

ZOL-GEL YANMA ÜSULU İLƏ ALINAN  KOBALT TƏRKİBLİ OKSİD 

KATALİZATORLARIN İŞTİRAKINDA   KARBON MONOOKSİDİN AŞAĞI 

TEMPERATURLU OKSİDLƏŞMƏSİ 
 

Əzimova G.R., Ələsgərova Z.F., Zülfüqarova S.M. 
 

 

Xülasə 
 

           Kobalt tərkibli oksid sistemlərin iştirakı ilə karbon monooksidin oksidləşmə reaksiyası 

tədqiq olunub. Zol-gel yanma metodu ilə Co-Fe tərkibli oksid sistemləri 1:1, 1:2 və 2:1, Co-

Mn-Fe və Co-Cu-Fe tərkibli oksid sistemləri  isə 1:1:1 nisbətlərində sintez edilmişdir. 

Təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, Co-Mn-Fe və Co-Cu-Fe katalizatorlarının iştirakında 150-

1700C temperatur intervalında karbon monooksidin konversiyası 100% təşkil edir.  

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ Cu-Fe-Te 
 

Касумова Р.Н., Бананярлы С.И. 
 

Институт Катализа и Неорганической Химии, НАНА 

ishr_az@yahoo.com 
 

 Açar sözlər:  qarşılıqlı təsir, sistem, evtektik, istilik effektləri, bölmə.  

 Keywords: interaction, system, eutectic, thermal effects, section. 

 Ключевые слова: взаимодействие, система, эвтектика, термические 

эффекты, разрез. 
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 Исследовано взаимодействие в тройной системе Cu-Fe-Te по разрезу Cu2Te-Fe. 

Установлено, что разрез Cu2Te-Fe является квазибинарным сечением тройной системы 

Cu-Fe-Te и делит концентрационную область Fe-Fe2Te-Cu2Te-Cu на две подчиненные 

тройные системы Cu-Fe-Cu2Te и Сu2Te-Fe2Te-Fe. При температуре 1363К и составе 67 

мол% Cu2Te в системе Cu2Te-Fe кристаллизуется эвтектика. 

Тройная системаCu-Fe-Te, в частности,  концентрационная область Fe-Fe2Te-

Cu2Te-Cu представляет большой интерес в связи с выявлением сопряжения 

полупроводника и металла в приборах и определения температурного интервала 

работы этих материалов в приборах без взаимодействия на контактах. 

Методами ДТА, ВДТА, МСА и измерением микротвердости исследовано 

взаимодействие в тройной системе Cu-Fe-Te по разрезу Cu2Te-Fe. 

Установлено, что разрез Cu2Te-Fe является квазибинарным сечением тройной 

системы Cu-Fe-Te и делит концентрационную область Fe-Fe2Te-Cu2Te-Cu на две 

подчиненные тройные системы Cu-Fe-Cu2Te и Сu2Te-Fe2Te-Fe. В интервале 

концентраций 10-60 мол% Cu2Te при температуре 1783 К происходит монотектическая 

реакция Ж1→Ж2+αıFe. При температуре 1363 К и составе 67 мол %Cu2Te в системе 

кристаллизуется звтектика. 

На термограммах всех сплавов системы Cu2Te-Fe зафиксированы термические 

эффекты при 533, 573 и 793 К, связанные с полиморфными переходами Cu2Te, а терми-

ческие эффекты при 973 и 1053 К отражают модификационные превращения железа. 

На основании диаграмм состояния систем Сu2Te-Fe2Te [1] и Cu2Te-Fe и участков 

боковых бинарных систем Cu-Cu2Te [2] и Fe-Fe2Te [3, 4] сделаны выводы о 

триангуляции исследованной области составов на две подчиненные тройные системы 

Cu-Fe-Cu2Te и Сu2Te-Fe2Te-Cu, а также установлена возможность сопряжения полупро-

водника Сu2Te с железом в приборах, работающих в интервале до 533 К. 
 

Литература 

1. Касумова Р.Н., Бабаева П.К. «Исследованиие взаимодействие  в тройной системе Cu-

Fe-Te по разрезу Cu2Te-Fe2Te». Азерб. Хим. Журнал, №1, с.101. 1988. 

2. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В. и др. «Полупроводниковые 

халкогениды и сплавы на их основе». М: Наука, с.10, 1975. 

3. Эллиот Р.П. « Структуры двойных сплавов», М. «Металлургия», с. 447, 1970. 

4. Лякишев Н.П. «Диаграммы состояния двойных металлических систем», М. 

«Машиностроение», т.2, с.565, 1997. 

 

Cu-Fe-Te ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLITƏSİR  
 

Qasımova R.N., Bənənyarlı S.İ. 
 

Xülasə 
 

Cu-Fe-Te üçlü sistemində Cu2Te-Fe kəsiyi üzrə qarşılıqlı təsir tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, Cu2Te-Fe kəsiyi kvazibinardır və Fe-Fe2Te-Cu2Te-Cuqatılıq sahəsini 

iki Cu-Fe-Cu2Te və Сu2Te-Fe2Te-Fe tabeli üçlü sistemə bölür.Cu2Te-Fe sistemində 1363K 

temperaturda və 67 mol% Cu2Tetərkibdə evtektika kristallaşır. 

 
MUTUAL EFFECT IN Cu-Fe-Te TERNARY SYSTEM 

 

Gasimova RN, Bananyarli SI 
 

Summary 
 

The interaction of the Cu2Te-Fe section in the Cu-Fe-Te ternary system has been 

studied. It has been determined that the Cu2Te-Fe concentration section is quasi-binary and 

divides the Fe-Fe2Te-Cu2Te-Cu concentration area into two Cu-Fe-Cu2Te and Cu2Te-Fe2Te-
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Fe ternary systems. In the Cu2Te-Fe system, eutectic crystallizes at a temperature of 1363K 

and a content of 67 mol% Cu2Te. 

 

 

SUYUN VƏ SULU MÜHİTLƏRİN STRUKTUR TEMPERATURU 
 

Məsimov E.Ə., Şahbazova G. M. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 
 

 Açar sözlər: Struktur temperaturu, sərbəst Gibbs enerjisi 

            Key words: Structural temperature, free Gibbs energy 
 

            Mayelərin nəzəriyyəsi bir sıra hallar məs., kvant mayesi olan – maye  helium üçün 
istisna olmaqla hələ də qurulmamış olaraq qalır. Bununla belə, yarı nəzəri, yarı məntiqi – 

analitik mülahizələrin köməyilə müxtəlif modellər verməklə mayelərin bəzi xassələri və 

onların xarici amillərdən asılılıqları izah edilmiş, bu asılılıqların analitik şəkli müəyyən 

edilmişdir. Məsələn, struktursuz mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılığı məşhur 

Frenkel-Eyrinq nəzəriyyəsinə görə şəklindədir. 
 

𝜂(𝑇) = 𝜂0𝑒
Δ𝐺

𝑅𝑇     (1) 
 

 Burada 𝜂0 verilmiş maye üçün sabit kəmiyyətdir, fiziki  mənaca çox böyük 

temperaturlarda mayenin, daha doğrusu artıq həmin “maye”nin qaz halda malik olduğu 

özlülükdür, G -verilmiş maye molekullarının özlü axınının aktivləşmə sərbəst Gibs 

enerjisidir. 

 Frenkel-Eyrinq düsturu, əksər struktursuz mayelərin özlülüyünün temperaturdan 

asılılığını çox yüksək korrelyasiya əmsalı dəqiqliyi ilə ifadə edir. Daxili strukturu hidrogen 

rabitələrindən ibarət fəza toru ilə müəyyən edilən, yəni müəyyən struktura malik olan su və 

sulu məhlulların özlülüklərinin temperatur asılılığından isə Frenkel-Eyrinq düsturu əsasında 

belə analitik əyri eksperimentin aparılma dəqiqliyindən asılı olmayaraq ideal şəkildə keçirilə 

bilmir. 

 Məlumdur ki, su canlı orqanizmlərdə gedən bütün proseslərə müdaxilə edir və bu 

proseslərə öz köklü təsirini göstərir, suya əlavə olunan maddələr onun strukturunu dəyişdirir 

və bu dəyişmələr öz növbəsində canlı orqanizmlərdə baş verən biokimyəvi proseslərdə öz 

təsirini göstərir. 

 Qeyd edək ki, suyun strukturu dedikdə, su molekullarının orta kinetik enerjisi, 

molekullararası hidrogen rabitələrinin uzunluğu, enerjisi, paylanma konfiqurasiyası, 

oriyentasiyası kimi fiziki parametrlər toplusu nəzərdə tutulur və hər bir struktura uyğun 

termodinamik hal uyğun gəlir. Maddənin suyun strukturuna təsirini xarakterizə edən 

parametrlərdən biri Bernal və Fauler tərəfindən su haqqında elmə daxil edilən “struktur 

temperatur” anlayışıdır.  

 İlk baxışdan sadə, maraqlı və anlaşılan görünməsinə baxmayaraq Bernal  və Faulerin 

müəyyən etdikləri mənada struktur temperaturu anlayışının bir sıra çatışmayan cəhətləri var 

və o cümlədən tətbiq sahəsi məhduddur. 

 Struktur temperaturu anlayışı yenidən Uberreyter tərəfindən işlənilmişdir [1]. O, 

mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılığı üçün məlum olan çox saylı empirik 

düsturlardan biri olan: 
 

𝜂(𝑇) = 𝐴𝑒
𝐵

𝑇−𝑇0    (2) 
 

 Vogel düsturundan istifadə etmiş və mayenin özlülüyü sonsuz olan, yəni daxili 

sərbəstlik dərəcələri donmuş temperaturu “struktur temperaturu” (T0) adlandırmışdır. 

Göründüyü kimi (1) düsturu nəzəri mülahizələrin köməyi ilə alınmış (1) düsturuna çox 

bənzəyir. 
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 Həm Bernal tərəfindən, həm də Uberreyter tərəfindən müxtəlif mənalarda  daxil edilmiş 

“struktur temperaturun” anlayışı  fiktiv kəmiyyət olmasına baxmayaraq, maddələrin suya 

strukturlaşdırıcı və ya  dağıdıcı təsirlərinin sadə yolla, qısa müddətdə aşkar etmək  üçün çox 

mühüm rol oynayır. 

 Lakin bu anlayışa yanaşmalarda və T0-ın hesablanmasında müəyyən qüsurlar olmuşdur. 

 Təqdim olunan işdə struktur temperaturu  metodunda mövcud olan qüsurlar aradan 

qaldırılmış, təkmilləşdirilmiş və inkişaf etdirilmişdir. Belə ki, optimallaşdırma metodu ilə 

strukturlu təmiz mayedə (suda) özlü axının aktivləşmə sərbəst Gibs enerjisi ilə sulu məhlulda 

özlü axının aktivləşmə sərbəst Gibs enerjisi  arasında olan fərqlə, məhlulun struktur 

temperaturu ilə təmiz suyun strukturtemperaturunun fəqri arasında korrelyasion əlaqə 

muəyyən edilmişdir. 
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SUYUN VƏ SULU MÜHİTLƏRİN STRUKTUR TEMPERATURU 
 

Məsimov E.Ə., Şahbazova G. M. 
 

Xülasə 
 

 İşdə suyun strukturunun mahiyyəti və canlı orqanizmlərdəki rolu şərh edilmişdir. Suyun 

və sulu  məhlulların strukturunu xarakterizə edən “struktur temperaturu” parametri və onun 

təcrübədə təyin olunması metodu təsvir edilmişdir. 

СТРУКТУРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ВОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Масимов Э.А., Шахбазова Г. М. 
 

Резюме 

 В работе излагается различные представления о структуре воды, 

экспериментальные исследования её роли в живых организмов. Описывается 

введенное, в науку о воде параметр «структурная температура», методы определения 

его значений. 

STRUCTURAL TEMPERATURE OF WATER AND WATER ENVIRONMENT 
 

Masimov E.A., Shahbazova G. 
 

Summary 

 The paper presents various ideas about the structure of water, experimental studies of its 

role in living organisms. The parameter "structural temperature" introduced into the science of 

water, methods for determining its values are described. 
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Polimerlərin  fiziki – kimyəvi xassələrini öyrənərkən məlum  olur ki, bir sıra xarici 

təsirlər nəticəsində həm karbozəncir və həm də heterezəncir makromolekulların quruluşunda 

müəyyən dəyişikliklər baş verir. Belə dəyişmələr infraqırmızı  spektrlərdə özlərini  göstərirlər. 

Daha sonra tədqiqatlar  nəticəsində  məlum oldu ki, mexaniki təsir nəticəsində polimerdə baş 

verən dəyişiklik, termo  və  foto təsirlər nəticəsində baş verən dəyişikliklər ilə eynidir, yəni 

bunlar arasında müəyyən analoğiya vardır. Hal – hazırda termo və foto destruksiyaya aid  

kifayət qədər tədqiqat işləri mövcuddur.  

Lakin belə bir icmaldan qabaq xarakterik rəqslər anlayışı ilə tanış olmaq lazımdır. 

Çünki bizi maraqlandıran məsələlərin həlli xarakterik tezliklərə uyğun gələn udma 

zolaqlarının tədqiqindən asılıdır.  

Mürəkkəb molekulların rəqsi hərəkətinə aid məsələlərin həllində bir çox aydın 

olmayan suallar meydana çıxır. Beləki, hətta ən müasir riyazı üsulların köməyi ilə də belə 

mürəkkəb molekulyar  rəqslərin analizini vermək mümkün deyildir. Ona görə də əksər 

hallarda infraqırmızı spektrlər müqayisə yolu ilə öyrənilir və nəzəriyyədən alınan nəticələr 

daha sadə molekullara ekstropolyasiya edilirlər. Buna  baxmayaraq, udma zolaqlarının ayrı – 

ayrı əlaqələrdə lokallaşmış valent və deformasiya rəqsləri nəticəsində yarandığını qəbul etsək 

bəzi ümidverici ümumiləşmələr  apara bilərik. 

Xarakteristik rəqslər anlayışı çoxatomlu molekullar nəzəriyyəsinin ən mühüm 

anlayışlarından birisidir. Beləki, tezliyə görə xarakteristik olan rəqslərin movcudluğu 

spektroskopiyada kimyəvi tədqiqatlarda çox mühüm rol oynayır. Lakin xarakteristik 

rəqslərdən istifadə olunan məsələlərdə daha çox səhvlərə yol verildiyini qəbul etmək lazım 

gəlir. Məsələn, belə bir  fikir söylənilir ki, spektrdə udma zolaqlarının vəziyyətinin dəyişməsi 

ona uyğun gələn kimyəvi qrupun quruluşunun dəyişməsini göstərir. Digər tərəfdən məlumdur 

ki, hər hansı kimyəvi qrupun bir  molekuldan digərinə  keçməsi zamanı zolağın yerdəyişməsi 

qrupun  quruluşunun tam sabit  qalması  ilə də  baş verə  bilər. Buradan aydın  olur ki, 

xarakteristik rəqslər haqqında  dəqiq  aydınlıq  olmalıdır. 

Əgər  molekulun hər hansı  bir  normal rəqsi verfilmiş kimyəvi qrupun  normal rəqsi 

ilə tezliyə  görə üst – üstə düşərsə belə rəqslər verilmiş qrupun tezliyə qörə xarakteriastik rəqsi 

adlanır. Əgər molekulun  hər – hansı bir normal rəqsinin forması verilmiş kimyəvi qrupun 

normal  rəqslərindən birinin  forması  ilə eyni olarsa belə rəqslər verilmiş qrupun formaca 

xarakteristik rəqsi adlanır. Xarakteristik tezliyə uyğun gələn udma zolaqlarının intensivliyinin 

dəyişməsinə görə, müxtəlif xarici təsirlər nəticəsində (istilik, şüalanma, müxaniki təsir və s.) 

maddənin kimyəvi quruluşunun dəyişməsi, molekulyar çəkinin və  basqa  fiziki – kimyəvi  

parametrlərin  dəyişməsi haqqında  müəyyən nəticələrə  gəlmək mümkündür. 

Polimer nümunələrin infraqırmızı spektrlərini əldə etmək  üçün UR – 10, JKS – 14A 

prizmalı və DS  - 403G difraksiya qəfəsli spektrofotometrlərdən istifadə  edilmişdir. Bu 

cihazlar iki kanallıdır və konpensasiya  prinsipinə görə işləyirlər. 

Prizmalı  cihaz  olan UR – 10  udulma  spektrlərini 400sm -1 – 5000sm-1 (25mk – 2mk) 

buraxma oblastında  göstərə bilir. Bu cihaz  üç prizmadan ibarətdir. KBr (400-700 sm-1), NaCl 

(670 – 5000sm-1) və LiF (1800 – 5000sm-1). Prizmaların dəyişilməsi avtomatik olaraq baş 

verir. Cihazın  ayırdedici qüvvəsi 1000sm-1 oblastında  1sm-1 bərabərdir. 

Digər bir cihaz  İKS – 14A infraqırmızı  prizmalı spektrofotometr maddələrin  udma  

spektrlərini 400sm-1 – 1333sm-1 (25 – 0,75mkm) oblastında qeyd  etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu  cihaz da iki  kanallıdır. Dörd  prizmaya malikdir. KBr, NaCl, LİF və 1− . 

Bu  prizmaların  dəyişməsi  mexaniki  surətdə, yəni  əl ilə  dəyişilir. İKS – 14A cihazının  

xətası  10000sm-1  oblastında  3-4 sm-1 aədərdir. 

Bu  isdə  prizmalı  cihazlardan, yəni spektrofotometrlərdən başqa  həm  də yüksək 

ayırd edici qüvvəyə malik olan difraksiya qəfəsli DS – 403G spektrofotometrdən istifadə  

edilmisdir. Cihaz  udulma spektrlərini buraxma faizilə  200sm-1 – 5000sm-1(50mm – 2mk) 

oblastında  dörd  qəfəsin köməyi ilə qeyd edə bilər. DS – 403G cihazının əsas göstəriciləri 

aşağıdakılardır: ayırdedici qüvvə 1000 sm-1 oblastında 0,4sm-1, əməliyyat yerinə yetirmək 
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qabiliyyəti 4000- 2000Sm-1 tezliyində ± 0,25 sm-1, 2000 – 200sm-1   oblastında isə təxminən ± 

0,05sm-1 qədərdir. 

Spektroskopik tədqiqatlar apararkən yarığın spektral enini bilmək  vacib  məsələlərdən  

biridir. Çünki  yarığın  eni  udma  zolağının intensivliyinə  təsir edir. Spektral  eni  aşağıdakı  

formula  ilə  təyin  etmək  olar [13]. Prizmal;  spektrofotometr  üçün          
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Burada n – prizma  materialının sındırma əmsalıdır, − prizmanın təpə bucağıdır, W
- yarığın həndəsi  eni, F – fokus məsafəsi, N – optik  sistemin  tam  keçidin  sayı, dn/dv – 

prizmanın   dispresiyası, F(Ss) – mütənasiblik  əmsalı, SA – aberrasiya  həddi, P – prizma  

bazasının  uzunluğu, v – dalğa  ədədidir  və sm-1 vahidi  ilə  təyin  edilir. 

Difraksiya  qəfəsli  spektrofotometrlər  üçün: 
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Haradakı d – qəfəs sabitidir, n- spektrin  tərtibidir, wA – yarığın  effektiv  həndəsi  

enidir, B – spektrometrin  aperturasıdır. 

Polyazilənmiş işıq əldə etmək üçün polyarizatorlardan istifadə edirlər. Polyazizator 

infraqırmızı şüanın istiqamətinə Brüster  bucağı altında yerləşdirilmiş  selen lövhəciklərindən 

ibarətdir. UR – 10, JKS – 14A  və  DS – 403 G  spektrofotometrlərində  istifadə edilən 

polyazizator  6 selen  lövhciyinə  malikdir. Onların  hər  birinin qalınlığı 5mk – na brabərdir 

və  polyazizatorun  polyarlaşma dərəcəsi  97 – 98%  qədərdir.  
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DAYANIQLI KİMYƏVİ QRUPLARIN YARANMASINI AŞKAR EDƏN 

İNFRAQIRMIZI SPEKTROSKOPİYA (İQS) ÜSULU 
 

Seyidova İ.A.  
 

Xülasə 
 

Üzvü polimerlərin əsas zənciri karbon atomlarından  ibarətdir. Hansı ki, belə polimerlər  

homozəncirquruluşa malikdirlər. İnfraqırmızı spektroskopiya üsulu ilə tətbiq olunan xarici 

mexaniki gərginliyin ayrı – ayrı atomlar  arası əlaqələrdə  paylanması öyrənilmişdir. Kimyəvi 

əlaqələrin qırılması nəticəsində sərbəst radikalların yaranması elektron paramaqnit rezonans 

üsulu ilə təyin olunmuşdur.  

 

НАША ИНФРАСТРУКТУРА МЕТОД СПЕКТРОСКОПИИ (IQS) 
 

Сейидова И.А. 
 

Резюме 
 

         Основная цепь органических полимеров состоит из атомов углерода. Такие 

полимеры имеют гомозиготную структуру. Исследовано распределение внешнего 

механического напряжения, приложенного методом инфракрасной спектроскопии. 

Образование свободных радикалов в результате разрыва химических связей определяли 

методом электронного парамагнитного резонанса. 
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OUR INFRASTRUCTURE SPECTROSCOPY (IQS) METHOD 
 

Seyidova İ.A. 
 

Summary 
 

          The main chain of organic polymers consists of carbon atoms. Such polymers have a 

homozygous structure. The distribution of external mechanical stress applied by infrared 

spectroscopy has been studied. The formation of free radicals as a result of breaking chemical 

bonds was determined by electron paramagnetic resonance. 

 

 
Yb(III) PARA-OKSIBENZOAT KOMPLEKS BIRLƏŞMƏSİNİN SENTEZİ VƏ 

KRİSTAL QURULUŞU 
 

Həsənova S.S., Qasımova S.Ə., Mövsümov E.M 
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. 

movsumov1941@mail.ru 
 

  Para-oksibenzoy turşusu bioloji fəal birləşmə olub torpaqda [1],dəniz və okean 

sularında [2], şəkər çuğundurunda [3] rast gəlinir və konservant kimi ərzaq məhsullarının 

uzun müddət keyfiyyətli saxlanması üçün tətbiq olunur. Para-oksibenzoy turşusunun keçid 

elementləri ilə  kompleks birləşmələri alınaraq  kristal quruluşları tədqiq edilmişdir[4].Nadir 

torpaq elementi olan Ln(III) kationunun p-oksibenzoy turşusu ilə kompleks birləşməsi sintez 

edlərək kristal quruluşu öyrənilmişdir.[5].  

Hazırki tədqiqat işində p – oksibenzoy turşusunun Yb(III) metalı ilə yeni kompleks 

birləşməsi sintez edilərək molekulyar və kristal quruluşu öyrənilmişdir (şəkil 1) P-HO-C6H4-

COO)3 Yb•3H2O tərkibli kompleks birləşməsinin  kristalloqrafikprametrləri aşağıdakı 

kimidir: 

a=10.868,b=15,409,c=14,365Å;α=92,2540,β=109,1630,γ=104,6280,Z=4,V=2636,4Å3,fəza 

qrupu pt,R=0,0286. Kompleks birləşməsinin atomlararası məsafələri cədvəl 1-də,rabitə 

bucaqları cədvəl 2-də verilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Atomlararsı məsafələr d, Å 

Rabitələr d, Å Rabitələr d, Å 

Tb(I) –O(1) 2.28(3) C(5)- C(6) 1.40(7) 

Tb(I) –O(5) 2.45(3) C(6)- C(7) 1.35(7) 

Tb(I) –O(6) 2.47(2) C(7)- C(2) 1.36(6) 

Tb(I) –O(10) 2.28(3) Orta  1.39(6) 

Tb(I) –O(14) 2.24(3) C(1)- C(2) 1.65(6) 

Tb(I) –O(25) 2.42(3) C(1)- O(1) 1.36(5) 

Tb(I) –O(26) 2.42(2) C(1)- O(2) 2.17(5) 

Tb(I) –O(27) 2.45(3) C(9)- C(10) 1.27(3) 

Tb(2) –O(9) 2.37(3) C(10)- C(11) 1.51(3) 

Tb(2) –O(13) 2.39(3) C(11)- C(12) 1.42(3) 

Tb(2) –O(17) 2.20(3) C(12)- C(13) 1.44(3) 

Tb(2) –O(18) 2.28(3) C(13)- C(14) 1.46(3) 

Tb(2) –O(21) 2.48(3) C(14)- C(9) 1.38(5) 

1.42 

Tb(2) –O(22) 2.42(3) C(8)- C(9) 1.49(5) 
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Cədvəl 2. 

Rabitə bucaqları, 𝜔 (dərəcə) 

Bucaqlar  𝜔 (dərəcə) Bucaqlar  𝜔 (dərəcə) 

O(1) –Tb(1) –O(5) 101.4(3) Tb(I) –C(I) –C(I) 139.7(4) 

O(1) –Tb(1) –O(6) 80.3(3) Tb(1) –O(5)C –(8) 91.7(3) 

O(1) –Tb(1) –O(10) 87.2(3) Tb(1) –O(6) –C(8) 92.8(3) 

O(1) –Tb(1) –O(14) 147.2(4) Tb(1) –O(10) –C(15) 140.9(4) 

O(1) –Tb(1) –O(25) 74.1(3) Tb(1) –O(14) –C(22) 164.1(4) 

O(1) –Tb(1) –O(26) 144.2(4) Tb(1) –C(8) –O(5) 60.6(3) 

O(1) –Tb(1) –O(27) 73.3(4) Tb(1) –C(8) –O(6) 61.1(3) 

O(1) –Tb(1) –C(8) 92.5(4) Tb(1) –C(8) –C(9) 170.7(4) 

O(5) –Tb(1) –O(6) 53.6(3) Tb(2) –O(9) –C(15) 167.6(4) 

O(5) –Tb(1) –O(10) 146.3(4) Tb(2) –O(13) –C(22) 123.3(3) 

O(5) –Tb(1) –O(14) 91.4(4) Tb(2) –O(13) –C(29) 137.8(4) 

O(5) –Tb(1) –O(25) 132.3(3) Tb(2) –O(21) –C(36) 92.8(4) 

O(5) –Tb(1) –O(26) 76.3(4) Tb(2) –O(22) –C(36) 96.3(3) 

O(5) –Tb(1) –O(27) 73.5(4) O(1) –C(1) –O(2) 127.6(4) 

O(5) –Tb(1) –C(8) 27.7(3) O(10 –C(1) –C(2) 106.5(3) 

O(6) –Tb(1) –O(10) 159.2(4) O(2) –C(1) –C(2) 123.1(4) 

119.6 

 

Şəkil 1.(4 − 𝐻𝑂 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝑌𝑏 ∙ 3𝐻2𝑂 kompleksinin molekulyar və kristal quruluşu. 
 

Şəkil 1–dən  göründüyü kimi xətti tetramer quruluşa malik kompleks birləşmənin 

yekun formulu  [(4 − 𝐻𝑂 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)12𝑌𝑏 ∙ 8𝐻2𝑂] ∙ 4𝐻2𝑂 şəklində daha düzgün hesab 

edilir. Yb atomlarının dördünün koordinasiya ədədləri eyni olub səkkizə bərabərdir. Lakin, 

metal atomunun ətrafında olan oksigen atomları koordinasiya tipinə görə bir –birindən 

fərqlənir. Beləki, birinci Tb atomunun ətrafında yaranan çox üzlü karboksil qrupunun körpü 

tipində koordinasiya olunan iki atom oksigen O(7) və O(14), iki karboksil qrupunun dörd 

oksigeninin bidentat –tsiklik koordinasiya tipində rabitə yaradan O(4), O(5), O(16), O(17) 

oksigen atomlarının iştirakı ilə əmələ gəlir. Hər bir Yb atomunun koordinasiya ədədi iki su 

molekulunun oksigenlərinin donor –akseptor tipində yaratdığı rabitə hesabına 8-ə tamamlanır 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

П– ОКСИБЕНЗОАТО Yb(III). 
 

Гасанова С.С., Касумова С.А.,  Мовсумов Э.М. 
 

Резюме 
 

Синтезирован и иследованы новый комплекс п – оксибензойной кислоты 

YB(III)– в составе – (п - HO-C6H4COO)3 Yb•3H2O. Получены монокристаллы комплекса 

и расщифрованыкристалличецкие структуры с параметрами: a=10,868, b=15,409, 

c=14,365Å, α=92,2540, β=109,1630, γ=104,6180, ᵶ=4, v=2636,4Å3, пр. группа P1-, 

R=0,0286.Новый комплекс является тетромером. Кислороды карбоксильной группы 

координируется центральным атомом Yb(III) по хелатному и бидентатно – 

мостиковыми типу.Координационная числа Yb(III)восем. 

 

SINTHESIS AND CRYSTAL STURUCTURE OF 

P-ORSIBENZOATO Yb(III). 
 

Qasanova S,S., Qasımova S.A., Movsumov E.M. 
 

Summary 
 

Sinthezed and using of X-ray ditraction method disscased the molecular and crystal 

structure of p-oxybenzoates of Yb(III). Crystalloqrafic data of complexs:a=10,868, b=15,409, 

c=14,365Å,α=92,2540,β=109,1630,γ=104,6180,Z=4,V=2636,4Å3,Un.cell   P1-,R=0,0286. 

New complex is tetramer.Oksingens of carboxylic group coordinated to the metal 

Yb(III) by chelating and bidentate-bridgic type coordination number of  Yb(III) eyt. 

 
 

Bi2O3 ·B2O3 – Nd2O3 SİSTEM ƏRİNTİLƏRİNİN ELEKTROFİZİKİ 

XASSƏLƏRİNİN  TƏDQİQİ. 
 

1Xəlilova L.Ə,1 Bənənyarlı S.İ., 1İsmayılov Ş.İ. 
 

1Kataliz və Qeyri - üzvi Kimya İnstitutu, AMEA 

laylaxalilova@gmail.com 
 

            Açar sözlər: müqavimət, liqant mərkəzlər, Bi2O3·B2O3-Nd2O3, elektrik keçiriciliyi, 

tezlik, yarımkeçirici. 
 

Tədqiq olunan Bi2O3·B2O3–Nd2O3 sistemindən seçilmiş bir neçə nümunənin 

elektrofiziki xassələri: elektrik keçiriciıliyinin temperaturdan və sahə tezliyindən asılılıqları 

öyrənilmişdir.Müəyyən edilmişdir ki, temperaturun artması ilə nümunələrin elektrik 

keçiriciliyi də artır və yarımkeçirici xassə göstərilir.Bu nümunələrin yarımkeçirici xassə 

göstərməsi Nd+3 və Bi+5 ionlarının olması ilə izah edilir. Məlumdur ki, Nd və Bi element 

atomları donor-akseptor əlaqələrinin yaranmasında iştirak edirlər. Temperaturun artması 

nümunələrdə enerji səviyyələriniaktivləşdirir və onlar elektrik keçiriciliyində iştirak edirlər. 
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Giriş 

 Kimyəvi dayanıqlı, mexaniki möhkəmliyi, texnoloji baxımdan uyğun materilların asan 

alınması qeyri-üzvi oksidlər əsasında alınan yeni materiallara elektronikada, texnikanın 

müxtəlif sahələrində tələbatı artırmışdır. Tədqiq etdiyimizBi2O3·B2O3–Nd2O3 sistem 

ərintilərinin öyrənilməsi də bu qəbildəndir.Tərəfimizdən Bi2O3·B2O3–Nd2O3 üçlü sisteminin 

bəzi kəsiklərinin elektrofiziki xassələri öyrənilmişdir[1]. Bu işdə məqsəd elektron 

texnikasında, radiotexnikada və müxtəlif tezliklərdə işləyən çeviricilərin hazırlanmasında 

istifadə oluna bilən yeni materialların aşkar edilməsidir. Beləki, bu sistem ərintiləri müxtəlif 

növ tezlikli kondensator və ya çeviricilərin hazırlanmasında aktiv dielektrik material kimi də 

rol oynaya bilər [2-4]. Neodim boratlar elektronikanın və texnikanın yüksək tezlikli sahələri 

üçün perspektivlidirlər [4-6].  
 

Təcrübi hissə 

Bi2O3·B2O3 – Nd2O3 sisteminin tədqiqi üçün nümunələrin sintezində kimyəvi təmiz 

Bi2O3, H3BO3 və Nd2O3 reaktivlərindən istifadə olunmuşdur.Sintez 1000-1100°C 

temperaturda 8saat müddətindəaparılmışdır. Sintez olunmuş nümunələr sarı rəngli 

polikristallik maddələrdir. Eksperimentlər korund tigellərdə aparılmışdır. 

         Elektrofiziki xassələr T=300-800K temperatur intervalında  öytənilmişdir. 

Müqavimətləri təyin etmək üçün elektrometr B7-30 istifadə olunmuş və eyni zamanda 

müqayisə etmək məqsədilə rezonansmetodu ilə tesla BM-560 markalı cihaz vasitəsilə 

yoxlanmışdır.Ölçmələrdən alınan qiymətlər arasındakı fərq təxminən 4,0% təşkil 

etmişdir.Differensial termiki analiz (DTA) NETZCHSTA 449F3STA – 0836 – M 

derivatoqrafda aparılmışdır. 
 

Nəticələr və onaların müzakirəsi 

 Bi2O3·B2O3 – Nd2O3 kəsiyində №1 (95 mol% Bi2O3·B2O3 – 5 mol% Nd2O3); №3 (85 

mol% Bi2O3·B2O3 – 15 mol% Nd2O3) tərkibli nümunələrin elektro-fiziki xassələrindən birinci 

növbədə onların müqavimətlərinin temperatur asılılıqları ölçülmüşdür. Alınan nəticələrşəkil 

1-də öz əksini tapmışdır.Nümunələrin müqavimətlərinin temperatur asılılıqlarında kəskin 

anomal dəyişmələr müşahidə olunmuşdur. Onların ρ(T) asılılıqlarını üç temperatur intervalına 

bölmək olar: 

1.T= 300÷420K temperatur intervalında №1 saylı nümunənin ρ(T) asılılığı çox zəif və 

hamar azalır. №3 saylı nümunə isə sabitdir. 

2. T= 460÷520K temperatur intervalında hər iki nümunənin müqavimətləri 

ekstremumdan keçərək azalır. 

3. T≥ 520K-də isə hər iki nümunənin müqavimətlərinin dəyişməsində 

yarımkeçiricilərə məxsus eksponensial azalma müşahidə olunur. 

 
 

Şəkil 1.  1 və 3 saylı nümunələrdə müqavimət temperatur asılılığı. 
 

1-95 mol% Bi2O3·B2O3 – 5mol%Nd2O3;3-85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%  Nd2O3 ρ(T) 

asılılığında müşahidə olunan qanunauyğunluqlardan kənaraçıxmalar  sintez  olunmuş nü-

munələrdə olan liqant mərkəzlərinin qeyri statistik paylanması hesabına ola bilər. 
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       Nümunələrin elektrik keçiriciliyinin sahəsinin tezliyindən asılılığında sıçrayışlı 

dəyişmələr müşahidə olunmuşdur.   Alınan nəticələr 2-ci şəkildə göstərilmişdir. 

 
Şəkil 2. 1 və 3 saylı nümunələrin elektrik keçiriciliyinin sahə tezliyindən asılılığı. 

 

            1-95mol% Bi2O3·B2O3 –5mol%Nd2O3;3-85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3 
 

Qrafiklərdən göründüyü kimi, sahənin müxtəlif tezliklərində elektrik keçiriciliyinin 

qiyməti müxtəlifdir. Lakin bununla yanaşı tezliyin artması ilə hər iki nümunənin keçiricilik 

mexanizminin artması müşahidə olunur.Bu tərkiblərdə  yarımkeçiricilik xassə göstərilməsinə 

səbəb Nd3+ və Bi5+ ionlarının olmasıdır. Bu element atomları qismən dərində yerləşən 

akseptor, donor enerji səviyyələrini yaradırlar.Temperaturun artması ilə bu enerji səviyyələri 

aktivləşir və onlar elektrik keçirciliyində iştirak edirlər. Nümunələrdə temperatur artdıqca 

elektrik keçiricilıiyi artır və yarımkeçricilik xassə göstərilir. Tədqiq olunan nümunələrin 

yükdaşıyıcılarının aktivləşmə enerjisi təyin edilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 1-də 

göstərimişdir. 
 

Cədvəl 1. 

1 və 3 saylı nümunələrin aktivləşmə enejisi. 

№ Tərkiblər  T=300 ÷500K T≥500K 

σ =σ0·T
n aktivləşmə 

enerjisi(eV) 

σ =σ0·T
n aktiv.ener.    

(eV) 

1 95 mol% Bi2O3·B2O3 – 5 mol% Nd2O3 

 

T0,2 0,54 T0,44 2,00 

3 85mol% Bi2O3·B2O3– 15 mol% Nd2O3 

 

T0,42 0,74 T0,78 2,05 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, T=300÷500K temperatur intervalında σ~Tn (n≈0,2 ÷ 0,45) 

qanunu ilə T>500K temperatur intervalında isə σ~Tn(n≈0,44÷0,82) qanunu ilə dəyişir. Uyğun 

olaraq yükdaşıyıcılarının aktivləşmə enerjisi də tərkiblərdə Nd2O3 oksidinin miqdarı artdıqca 

mütənasib artır. Bu isə yükdaşıyıcılarının enerji səviyyələrinin müxtəlif dərinliklərdə 

yerləşməsi və temperatur artımı ilə onların aktivləşməsinin də müxtəlif olması ilə izah 

olunur.Cədvəldən göründüyü kimi, bu nümunələrin elektrik keçiriciliyi mexanizmi 

T=300÷500K temperatur intervalında zəif artır.T>500K-də isə nisbətən intensivləşir. 
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STUDY OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF ALLOYS OF THE  

Bi2O3·B2O3–Nd2O3 SYSTEM 
 

1L.A.Khalilova, 1S.I.Bananyarli, 1Sh.S.Ismayilov 
 

Summary 
 

Electrophysical properties of several selected samples from the studied system 

Bi2O3·B2O3 –Nd2O3: dependence of electrical conductivity on temperature and field 

frequency wereresearched. It was found that the electrical conductivity of the samples 

increases with growing temperature and shows semiconducting properties. The 

semiconducting properties of these samples are explained by the presence of Nd+3and Bi+5 

ions. It is known that the Nd and Bi element atoms are involved in the formation of donor-

acceptor bonds. An increase in temperature activates the energy levels in the samples and they 

participate in the electrical conductivity. 

 

 

Er-Sb SİSTEMİNİN HAL DİAQRAMI 
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Sb2X
3(X – Se, Te) tərkibli sürmə xalkogenidləri və onların əsasında bərk məhlullar 

termoelektrik və fototelektrikmaterial kimi istifadə olunur[1-4]. Stibium xalkogenidləri,  

əsasında yeni termoelektrik materialların alınması cox aktual məsələdir və bu sahədə 

fundamental tədqiqatlar tələb edir. Buna görə də Er-Sb sisteminin faza əmələ gəlməsinin 

tədqiqi elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Er-Sb sisteminin hal diaqramı tədqiq edilməmişdir. Ədəbiyyatda [1-5] sistemdə ErSb və 

ErSb2 birləşmələrinin varlığı haqqında məlumat vardır.  

Er-Sb-Te üçlü sistemində bütün qatılıq intervalında tam tədqiqi üçün üçlü sistemin yan tərəfi 

Er-Sb binar sistemi haqqında məlumat mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən tərəfimizdən bu 

sistemi tədqiq etmək qarşıya məqsəd kimi qoyuldu. 

Er-Sb sistemini tədqiq etmək üçün 15 nümunə hazırlanmışdır. Ərintilər erbium Erm-O 

markasında Sb isə " B-4" markasından istifadə edərək vakuum şəraitində kvars ampulalarında 

6-8 saat ərzində birtemperaturlu sobada birbaşa sintez üsulu ilə sintez edilmişdir. Ərintilərdə 

tarazlıq şəraitinin əldə edilməsi üçün onlar vakuum şəraitində kvars ampulalarında mufel 

peçində 800K-də bir ay müddətində fasiləsiz termiki emal edilmişdir. Termiki emaldan sonra 

ərintilər fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları olan diferensial termiki (DTA), yüksək 

temperaturlu differensial termiki analiz (YTDTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MQA) 
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analiz metodları və mikrobərkliyin təyini üsulu ilə tədqiq edilmişdir.  

DTA  BORK qədər Termoksan-2 markalı pirometrdə ±5 dərəcə dəqiqliklə təyin 

edilmişdir. Pt-Pt/Rh termocütdən istifadə edilmişdir. 1300K-dən yuxarı temperaturlarda isə 

yüksəktemperaturlu  differensial termiki analiz BTA-987 markalı cihazda BYTY 51-681-75 

markalı arqon mühitində W-W/Re termocütdən istifadə edərək aparılmışdır.DTA nəticəsinə 

əsasən termoqramlarda 50mol% tərkibdən başqa əsasən iki endotermiki qızma effekti 

alınmışdır. Effektlər endotermik olub, dönəndirlər. 50mol% tərkibdə açıq maksimumla 

1650K-də əriyən bir effekt alınmışdır.Er-Sb binar sisteminin ərintilərinin, mikrobərkliyinin və  

termiki qızmaeffektlərininnəticələri cədvəldəverilmişdir. 
 

Cədvəl 1.  

Er-Sb sisteminin ərintilərinin, mikrobərkliyinin və  termiki qızma effektlərinin nəticələri. 
 

Tərkibi, at.% Termiki qızma 

effektləri, K 

Mikrobərklik, MPa 

Er Sb 

100 0 1798 3150    

95 5 1200;1700 3150    

90 10 1200;1600 3150    

80 20 1200 ev tek ti ka 

70 30 1200;1500 ölç.    

60 40 1200;1450 2245    

50 50 1650 2245    

40 60 975;1500 2245    

30 70 975;1400 ölç. 2150   

28 72 975;1300  2150   

20 80 900,975,1200   2750  

10 90 900,975,1100   2752  

5 95 900,975,1025   2745  

0 100 904   2750  
 

Ərintilərin mikrobərkliyi şliflənmiş və cilalanmış nümunələr üzərində PMT-3 markalı 

cihazda aparılmışdır. Ərintilərin mikrobərkliklərinin təyini nəticəsində dörd sıra fərqli 

rəqəmlər alınmışdır. 3150 MPa Er metalına, 2745 MPa ErSb birləşməsinə, 2150 MPa ErSb2 

və 2750 MPa Sb metalına uyğundur. Ədəbiyyat məlumatlarına və əldə edilən təcrübi 

nəticələrə əsasən Er-Sb binar sisteminin hal diaqramı qurulmuşdur (şəkil). 
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Şək.1. Er-Sb  sisteminin hal diaqramı. 
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Şəkildən göründüyü kimi Er-Sb sistemi kvazibinardır. Sistemdə komponentlərin 1:1 və 

1:2 nisbətində iki birləşmə alınır. 1:1 mol nisbətində açıq maksimumla 1650K-də əriyən ErSb 

tərkibli binar birləşmə 1:2 mol nisbətində isə peritektik çevrilmə tarazlıq reaksiyası ilə ErSb2 

tərkibli birləşmə əmələ gəlir: 

       m + ErSb              ErSb2 (975K) 

ErSb birləşməsi erbiumla evtetika əmələ gətirir, evtetikanın koordinatları 80 at.%, 

1200K-də . Birləşmələrin quruluş tipləri və kristalloqrafik parametrləri təyin edilmişdir.  

ErSb NaCl tipində kubik sinqoniyada –a=6,05A; ErSb2 isə rombik sinqoniyada- a=5,83; b= 

3,23; c=7,88A° kristallaşır. 

 Alınan məlumatlar birləşmələrin fərdiliyini təsdiqləyir və ədəbiyyat məlumatları ilə tam 

uzlaşır. 
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Er-Sb SİSTEMİNİN HAL DİAQRAMI 
 

Sadıqov F.M., Məmmədova S. H., İsmayılov Z.İ. 
 

Xülasə 
 

 Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının köməyi ilə, o cümlədən DTA, YTDTA, RFA, MSA 

və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə Er-Sb sistemi tədqiq edilmişdir və sistemin hal diaqramı 

qurulmuşdur. Birləşmələrin quruluş tipləri və kristalloqrafik parametrləri təyin edilmişdir.  

Müyyən edilmişdir ki, ErSb NaCl tipində kubik sinqoniyada –a=6,05A; ErSb2 isə rombik 

sinqoniyada- a=5,83; b= 3,23; c=7,88A° kristallaşır. 

 

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ Er-Sb 
 

Садыгов Ф.М., Мамедова С.Г., Исмаилов З. И. 
 

Резюме 
 

 Er Система Er-Sb исследована методами физико-химического анализа, включая 

ДТА, YTDTA, РФА, МСА и измерение микротвердости, и построена системная 

диаграмма системы. Определены структурные типы и кристаллографические 

параметры соединений. Определено, что в кубической кубической сингонии типа 

ErSbNaCl -а = 6,05 А; ErSb_2 в ромбическом сингониуме - а = 5,83; б = 3,23; с = 7,88А° 

кристаллизуется. 

 

STATUS DIAGRAM OF Er-Sb SYSTEM 
 

Sadigov F. M, Mammadova S. H, Ismayilov Z.I. 
 

Summary 

Er The Er-Sb system was studied using physico-chemical analysis methods, including 
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DTA, YTDTA, RFA, MSA, and microhardness measurement, and a system diagram of the 

system was constructed. Structural types and crystallographic parameters of the compounds 

were determined. It was determined that in cubic cubicsyngony of ErSb NaCl type -a = 

6.05A; ErSb_2 in rhombic syngonium - a = 5.83; b = 3.23; c = 7.88A ° crystallizes. 
 

 

ЭКСТРАКЦИОННО-ФТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

  НИКЕЛ (II) - 1-(2-ПИРИДИЛАЗО)-2- ГИДРОКСИ -4-МЕРКАПТОФЕНОЛ - 

ГИДРОФОБ АМИНА  
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Açar sözlər: Nikel, 1-(piridilazo)-2-hidroksi-4-merkaptofenol, hidrofob amin, 

ekstraksiyalı-fotometrik metod, təyinetmə həddi. 

Keywords: Nickel, 1-(2-pyridylazo)-2-hydroxy-4-mercaptophenol, hydrophobic 

amines, extraction-photometric method, detection limit, determination. 

Ключевые слова: Никел, 1-(2-пиридилазо)-2- гидрокси -4-меркаптофенол, 

аминофенол, экстракционно-фотометрический метод, предел обнаружения, 

определение. 
 

При поиске более совершенных реагентов для определения металлов, имеющими 

ионный радиус порядка 0,07-0,08 нм (медь, никель, кобальт) были исследованы 1-(2-

пиридилазо)-2- гидрокси -4-меркаптофенолом (ПАГМФ, H2L). Цель настоящей работы 

– изучение комплексообразования никеля (II) с ПАГМФ и гидрофобными аминами 

(Ам). Из Ам использованы анилин (Ан) и метиланилин (мАн).  

Методика. В градуированные пробирки с притертыми пробками вводили 0.1-0.8 мл, 

с интервалом 0.1 мл исходного раствора никеля, 2.5 мл 0.01М раствора ПАГМФ  и 0.8 – 

1.0 мл Ам. Необходимое значение рН устанавливали добавлением 1М раствора HCl. 

Объем органической фазы доводили до 5 мл хлороформом, а водной фазы - до 20 мл 

дистиллированной водой. Спустя 5 минут органический слой отделяли и измеряли его 

оптическую плотность при комнатной температуре на КФК-2 при 540 нм.  

Влияние рН водной фазы. Оптимальный интервал кислотности, при котором 

оптическая плотность максимальна и постоянна, находится при рНоп. 3.5 – 6.5 (рНоб. 2.3 

– 8.5). При рН раствора >9 экстракция РЛК практически не наблюдается, что, видимо, 

связано с увеличением свободных молекул АФ и образованием гидролизованных форм 

никеля (II). Наличие одного максимума оптической плотности в указанных пределах 

рН подтверждает предположение об образовании одного комплексного соединения. 

Выбор экстрагента. Для экстракции РЛК использованы неводные растворители: 

хлороформ, 1,2-дихлорэтан, четырёххлористый углерод, бензол, хлорбензол, толуол, 

ксилол, изобутанол и изопентанол.Для экстракии комплексов наилучшими экстрагента-

ми оказались хлороформ, дихлорэтан и хлорбензол. Дальнейшие исследования 

проводили с хлороформом. Содержание никеля в органической фазе определяли 

фотометрически – диметилглиоксимом после реэкстракции, а в водной – по разности. 

Влияние концентрации лигандов и времени выдерживания. РЛК никеля 

образуются в присутствии большого избытка комплексообразующих реагентов. 

Оптимальным условием образования и экстракции этих соединений является 

концентрация (1.2-1.5)×10-3 М ПАГМФ  и (2.4-2.6)×10-3М Ам. Экстракты РЛК никеля с 

ПАГМФ и Ам подчиняются закону Бера при концентрациях 0.5–18 мкг/мл.  

РЛК никеля с ПАГМФ и АФ устойчивы в водных и органических растворителях 

и не разлагаются в течение трех суток, а после экстракции – больше месяца. 
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Максимальная оптическая плотность достигается в течение 15 мин.  

Спектры поглощения. Максимальный аналитический сигнал при комплексо-

образовании никеля с ПАГМФ и АФ заметен при 620–650 нм. ПАГМФ  максимально 

поглощают при 530 нм. При комплексообразовании наблюдается батохромное 

смещение максимума светопоглощения на 90-120 нм. Контрастность реакций высока: 

ПАГМФ красный, а комплексы — голубовато-зелёного цвета. Окрашенные 

хлороформные экстракты ПАГМФ –  АФ ассоциатов максимально поглощают свет при 

550-580 нм.  

Состав и строение комплексов. Стехиометрию исследуемых комплексов 

устанавливали методами сдвига равновесия и относительного выхода. В составе РЛК 

на 1 моль никеля приходятся по 2 моль ПАГМФ и Ам. Методом Назаренко было 

установлено, что комплексообразующей формой никеля является Ni2+. При этом число 

протонов, вытесняемых им из одной молекулы H2L, оказалось равным 2.  

Способ координации никеля с лигандами устанавливали с помощью ИК 

спектроскопии. Комплексы выделяли описанным выше методом, затем прессовали 

таблетки с бромидом калия в соотнешении 1:200, так же готовили образцы ПАГМФ и 

АФ. Спектры регистрировали в диапазоне 400-3600 см-1. Различие в спектрах ПАГМФ 

и системы Ni- ПАГМФ-АФ свидетельствует о сильном взаимодействии. Полосы 

валентных колебаний ОН-группы (3600-3200 см-1), которые наблюдаются в спектре 

ПАГМФ, отсутствует в комплексе. Отсутствие этой полосы в спектра комплекса 

никеля с ПАГМФ и Ам свидетельствует об образовании химический связь Ni-О. 

Полосы поглощения ПАГМФ при 1395 см-1 (-N=N-) смещается к 1315 см-1, которые 

свидетельствует об образовании координационной связь атома никеля с этой группой. 

Уменьшение интенсивности полосы при 2580 см-1, наблюдаемой в спектре ПАГМФ, 

говорит о том, что −SH-группа участвует в образовании комплекса в ионизрованном 

состоянии. Предполагается, что ПАГМФ является трехдентатным лигандом, 

координированном с Ni2+ через атом азота азогруппы (υN=N =1395 см-1), придиновый 

азот (υС-N =1290 см-1; υС-N =1170 см-1) и атом кислорода ( δС-О = 1250). Обнаружение 

полос поглощения при 1370 см−1 свидетельствует о наличии протонированного Ам.  

Произведенные расчеты показали, что РЛК в органической фазе не полимеризуются 

и находятся в мономерной форме (γ=0.94-1.07). 

Разработанная методика применена для определения  никеля (II)  в разных 

объектах.  
Определение никеля в питьевой воде. Пробы воды (2 л) упаривали до объёма 50 мл 

с добавлением 0,1М раствора HCl до значения рН  4.3-6.8. Аликвотную часть 20 мл 
вносили в экстракционный сосуд, вводили n ×103 избыток    РО4

3-для маскирования 
Fe3+ и определяли содержание никеля по разработанным методикам. Содержание 
никеля находят по предварительно построенному градуировочному графику. 

Правильность предложенной методики проверяли на модельной смеси, 

содержащей наиболее распространённые компоненты вод в природном образце. В 

питьевой воде содержание Ni2+ составило (3.5 ±0.5)×10-3 мкг в 20 мл пробы.  

Определение никеля в почве. Разработанные методики применены для 

определения никеля в почве взятой из прикаспийской зоны.  

Навеску почвы, тонко растёртой в агатовой ступке (0,5 г), прокаливали в 

муфельной печи в течение 3 ч. После охлаждения навеску обрабатывали и растворяли в 

графитовой чашке при температуре 50–60°С смесью 16 мл концентрированной HF, 5 

мл концентрированной HNO3 и 15 мл концентрированной HCl. Для удаления избытка 

фтороводорода 3 раза добавляли в раствор по 8 мл концентрированной HNO3 и 

выпаривали каждый раз до 5–6 мл. После этого раствор переводили в мерную колбу 

объёмом 100 мл и объём доводили до метки дистиллированной водой. В аликвотных  

частях раствора определяли содержание никеля с помощью разработанных методик. 
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В почве содержание Ni2+ составило (2.607 ±0.58)×10-3 %.  

Разработанные методики определения содержания никеля в разных природных 

объектах контролировали диметилглиоксимовым методам.  
 

NİELİN(II)- 1-(PİRİDİLAZO)-2-HİDROKSİ-4-MERKAPTOFENOL VƏ HİDROFOB 

AMİN SİSTEMİNİN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏDQİQİ 
 

            Zalov A.Z., Əsgərova Z.Q. 
 

Xülasə 
 

 Ekstraksiyal-fotometrik üsulla nikelin (II) 1-(piridilazo)-2-hidroksi-4-merkaptofenol 

və hidrofob aminlərlə kompleksəmələgəlmə reksiyası tədqiq edilmişdir. Hidrofob amin kimi 

anilin (An) və metilamnilin (mАn) istifadə edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin (MLK) 

əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tədqiq edilmiş və komplekslərdə komponentlərin molyar 

nisbəti müəyyən edilmişdir (Ni(II):L:Am =1:2:2). MLK-lər zəif turş mühitdə əmələ gəlir 

(pHopt=3.5-6.5). İşıqudma spektrində maksimum 620-650 nm-də müşahidə olunur. Molyar 

işıqudma əmsalı ε =(2.3-2.5)× 104 . Müxtəlifliqandlı kompleksin əmələgəlməsi üçün (1.2-

1.5)×10-3 L və ((2.4-2.6)×10-3 M Am qatılıq tələb olunur. Maksimum optiki sıxlıq 15 dəq 

müddətində əmələgəlir. Ber qanununa tabe olma volframın 0.5 - 18 mkq/ml qatılıq 

intervalında özünü doğruldur. Alınan nəticələr əsasında suda və torpaqda nikelin təyini üçün 

fotometrik metodikalar işlənib hazırlanmışdır.  
 

ЭКСТРАКЦИОННО-ФТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

  НИКЕЛЯ (II) С 1-(2-ПИРИДИЛАЗО)-2- ГИДРОКСИ -4-МЕРКАПТОФЕНОЛОМ 

И ГИДРОФОБНЫМИ АМИНАМИ 
 

Залов А.З., Аскерова З.Г. 
 

Резюме 
 

Экстракционн-фотометрическими методами изучена реакция комплексообра-

зования никеля с 1-(2-пиридилазо)-2- гидрокси -4-меркаптофенолом в присутствии 

гидрофобных аминов. Из аминоов использованы анилин и метиланилин. Найдены 

оптимальные условия образования и экстракции разнолигандных соединений и 

установлены соотношения компонентов в комплексах. Было установлено, что 

разнолигандные комплексы образуются в слабокислой среде (рНопт 3.5-6.5). 

Максимум в спектре светопоглощения наблюдается при λ=620-650 нм. Молярный 

коэффициент светопоглощения равен ε =(2.3-2.5)× 104. На основании полученных 

данных разработаны фотометрические методики определения никеля в разных 

объектах.  
 

EXTRACTION-PHTOMETRIC STUDY OF THE SYSTEM 

   NICKEL(II) WITH 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-HYDROXY-4-MERCAPTOPHENOL 

AND HYDROPHOBIC AMINES 
 

Zalov AZ, Askerova Z.Q. 
 

Summary 
 

The complexation reaction of nickel with 1-(2-pyridylazo)-2- hydroxy-4-

mercaptophenol in the presence of hydrophobic amines (Am) was studied by 

spectrophotometric methods. From aminophenols aniln (An) and dimethylaniline (mAn) were 

used. We revealed optimum conditions for formation and extraction of differently ligand 

compounds and determined proportions of components in the complexes. It was found that 

the complexes were formed in a weakly acidic environment (pH 3.5-6.5). The maximum in  

the light absorption spectrum is observed at λ=620-650 nm. The molar coefficient of light 
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absorption is ε=(2.3-2.5)×104. The optimal condition for the formation and extraction of these 

compounds is the concentration (1.2-1.5)×10-3 M PAGMP and (2.4-2.6)×10-3 M AP. The 

maximum optical density is reached within 15 minutes. Nickel МLC extracts with PAGMP 

and Am obey Beer's law at concentrations of 0.5–18 μg/ml. Based on the results obtained, 

photometric methods for the determination of nickel in water and soil have been developed. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

ПРОЦЕССОВ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Меликова И.Г., Айкан Н.Ф., Эфенди А.Дж. , Фараджев  Г.М.,  Юнусова Ф.А., 

Набиева М.Ф., Эфендиева Х.А.  
 

Институт Катализа и Неорганической Химии имени академика М.Нагиева АНАН 

iradam@rambler.ru 
 

Açar sözlər: heterogen katalitik oksidləşmə, xlorlkarbohidrogenlər, toluol, xlorotoluol 

Keywords: chlorohydrocarbons, catalytic oxidation,  catalyst, toluol, chlorotoluene 

Ключевые слова: гетерогенно-каталитического окисление,  хлоруглеводород, 

толуол, хлортолуол.  
 

Разработаны новые способы и принципиальные технологические схемы 

гетерогенно-каталитического окисление ХУ, позволяющие создать безотходную 

технология получения ценных полифункциональных соединений, дающих 

возможность утилизировать отходы производств хлоруглеводородов, решив при этом 

важную экологическую проблему – охрану окружающей среды от вредных выбросов. 

При этом в значительной степени повышается коэффициент эффективного 

использования материальных ресурсов и сырья.  

В последние годы возрос интерес к экологическим проблемам, связанным с 

применением хлорорганических продуктов [1-3]. Однако, превращения 

хлорсодержащих побочных продуктов изучены только на примере С1-С3 в 

направлениях исчерпывающего хлорирования /5 или окисления до СО2. Между тем , 

большую часть отходов составляют хлорсодержащие углеводороды С4 , 

трудноразделимая смесь которых образуется в процессах хлорирования углеводородов 

С4-С5 при получении толуола, монохлортолуола, ди - и трихлортолуолов и других 

хлоруглеводородов. Дожигание хлорированных непредельных углевадородов  С4  

представляет определенные трудности: для их разложения требуются высокие 

температуры, соответствующие пламенна распространяются медленнее, причем, 

горение сопровождается значительным сажеобразованием; при каталитическом 

окислении требуются дорогие катализаторы, которые к тому  же быстро 

закоксовываются . 

В связи с этим вопросы разработки научных основ технологических процессов 

окисления ХУ являются наиважнейшими. Как было описано в предыдущих главах , 

разработаны способы переработки хлорсодержащих углеводородов, при которых с 

достаточно высокими выходами и селективностями получаются хлорсодержащих 

аналоги уксусной, пропиловой ,акриловой , малеиновых кислот.  

Известно, что в реальном производстве различных ХУ, получаемые в качестве 

отходов не являются индивидуальными, скорее всего это смесь нескольких ХУ. 

Однако, исследование сразу же смеси ХУ  без предварительного установления 

их взаимного влияния на кинетику изучаемого процесса, привело бы к некоторым 

неясностям. В связи с этим, изучали влияние добавок воды и  ХТ  на кинетику реакции 

окисления некоторых вышеуказанных ХУ, результаты которых представлены в табл.1. 

mailto:iradam@rambler.ru
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Как видно из приведенных результатов, при добавлении Н2О и ХТ  на 

реакционную зону при окислении ХТ, скорость расходования толуолов несколько 

уменьшается (от 2,8·10-7 моль/г.с до   2,17∙10-7 и 1,35∙10-7 мол /г.с. соответственно / при 

уменьшении также скорости накопления МХМА /WМХМА  ( от 4,09∙10-8 до  1,61∙10-8 и 

1,45∙10-8 мол/г.с. соответственно). При этом скорость реакции глубокого окисления 

изменяется меньше, чем скорость накопления WМХМА. Значит, при этом как исходный 

ДХБ, так и получаемый МХМА превращаются, в основном, в СО2 . Однако, доля 

превращения  ХТ в СО2  несколько больше, чем МХМА . можно сделать вывод о том , 

что, ХТ конкурирует с ДХТ  за активные центры. Такие  же закономерности 

наблюдаются при окислении ДХТ с добавками, как ГХБД.  Хотя при уменьшении 

скорости расхода  за активные центры. Такие же WТХБ почти в 2 раза, скорость 

накопления WМХМА уменьшается  меньше, от 3,5∙10-8 до 2,2∙10-8мол/г.с. при 

уменьшении  WСО от 10,1∙10-7 до 6,2∙10-7 мол/г.с. Как видно из данных ХТ и ДХТ 

конкурируют за активные центры, притом сильнее влияние на подавление скорости 

глубокого окисления.  

Таблица 1.  

Взаимное влияние добавок на кинетику окисления хлоруглеводородов. 
 

Получено, моль/л СО–

СХТ·10-

4 

WХТ·10
-8 

WДХМА· 

10-8 
WСО2

·1

0-7 

WСl2
·10

-7 

,с СХТ·

10-4 

СО2
· 

10-3 

СДХМ

А ·10-5 

ССО2

·10-4 

ССl2
·

10-4 

моль/л моль/с·

г 

кат. моль/с·

г 

моль/с·

г 

0,15 1,05 4,40 6,00 1,75 2,60 0,74 5,30 44,80 13,11 19,2 

0,31 0,62 4,38 7,87 1,69 2,94 1,19 3,51 29,43 6,31 10,9 

0,45 0,43 4,36 9,92 1,62 3,22 1,40 3,48 24,74 3,04 8,04 

0,63 0,26 4,34 11,80 1,56 3,34 1,57 2,93 22,07 2,33 6,24 

0,73 0,18 4,32 13,00 1,49 3,62 1,65 2,46 19,44 1,86 5,42 

0,80 0,16 4,32 12,49 1,62 3,86 1,67 2,08 15,57 1,73 4,82 

0,95 0,15 4,29 11,12 2,14 4,27 1,68 1,80 11,88 2,29 4,56 

1,10 0,11 4,20 8,55 3,44 4,42 1,72 1,61 8,00 3,22 4,14 
 

Добавление воды на поверхности благоприятно влияет на селективное 

окисление ДХТ, WМХМА =2,9  и2,75∙10-7 мол/г.с. соотв / при уменьшении W СО от10,2∙10-7 

до 9,6∙10-7 мол/г.с.  Как видно из данных, ХТ  и ДХТ  конкурируют за активные центры, 

притом сильнее влияние на подавление скорости глубокого окисления.  

Таким образом, предлагаемый нами способ получения ДХМА  гетерогенно-

каталитического окисления ГХБД  выгодно отличается от имеющегося производства. 

Помимо этого, если же  использовать вместо индивидуально получаемого ДХТ , 

технический или же ДХТ, являющийся отходом других производств (как было 

показано, примеси не столь будут влиять на процесс окисления ХУ),  то получаемый 

экономический эффект будет возрастать в несколько  раз. Если учесть   что при этом  

еще будет решаться экологическая задача, то приносимая польза более чем очевидна. 

По предлагаемой технологической схеме также осуществлять окисление ТХТ-1, 

1,2,3ТХЕ-1, ДХТ-1, ПХТ на оксидных катализаторах, на которых преимущественно 

образуется ДХМА и газообразные продукты Сl2; СО, СО2 .Также можно окислят ПХТ и 

ПХБ.  

Как видно из рис.1, реакторный блок почти остается без изменения, а схема 

расширилась за счет узлов разделения основных и побочных продуктов, хотя способы 

разделения общеизвестны, например, уксусной кислоты  или ее производных и 

аналогов. При этом основной принцип, заложенный в основу, остается неизменным то 
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есть осуществление процесса непрерывным одностадийным гетерогенно-

каталитическим способом на псевдоожиженном слое катализатора.  
 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема гетерогенно-каталитического 

окисления хлорсодержащих углеводородов. 

На основе комплексного исследования гетерогенно-каталитического окисления 

хлоруглеводородов составлены принципиальные технологические схемы утилизации 

отходов производств хлоруглеводородов. При этом, наряду с повышением 

коэффициента эффективного использования сырья и материальных ресурсов, решается 

важная экологическая проблема – охрана окружающей среды от вредных выбросов.  
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XLORKARBOHİDROGENLƏRİN  HETEROGEN-KATALİTİK OSKSİDLƏNMƏSİ 

PROSESLƏRİNİN PRİNSİPİAL  TEXNOLOJİ SXEMLƏRİNİN  İŞLƏNMƏSİ 
 

İ.G.Məlikova, N.F.Aykan, A.C.Əfəndi, Q.M.Fərəcov, F.A.Yunusova,  

M.F.Nəbiyeva, H.A.Əfəndiyeva 
 

Xülasə 
  

Xlorkarbohidrogenlərin heterogen katalitik oksidləşməsinin yeni üsulları və prinsipial 

texnoloji sxemləri işlənib hazırlanmışdır. Bu qiymətli çoxfunksiyalı birləşmələrin alınması 

üçün tullantısız texnologiya yaratmağa, xlorlkarbohidrogenlərin istehsalı zamanı tullantıların 

utilizasiyasına, eyni zamanda mühüm ekoloji problemin- ətraf mühitin zərərli  emissiyalardan 

qorunması məsələsinin həllinə  imkan yaradır. Tədqiqatların nəticələrindən istifadə maddi 

ehtiyatlardan və xammaldan səmərəli istifadə əmsalını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 
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DEVELOPMENT OF PRINCIPAL TECHNOLOGICAL SCHEMES FOR 

PROCESSES OF HETEROGENEOUS-CATALYTIC OXIDATION OF 

HYDROCARBONS 
 

I.G.Melikova, N.F.Aikan,  A.J.Efendi,  G.M.Farajev,   F.A. Yunusova,  

M.F. Nabieva, Х.А.Эфендиева 
 

Summary 
 

New methods and basic technological schemes of heterogeneous catalytic oxidation of 

chemical hydrocarbons have been developed, which make it possible to create a waste-free 

technology for obtaining valuable polyfunctional compounds, making it possible to utilize 

waste from the production of chlorohydrocarbons, while solving an important environmental 

problem - protecting the environment from harmful emissions. At the same time, the 

coefficient of efficient use of material resources and raw materials is significantly increased. 

 

 

AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ SEOLİT KATALİZATORLARININ EFİRLƏŞMƏ 

REAKSİYALARINDA TƏDQİQİ  
 

İsmayılova B.A., Əfəndi A.C., Əliyeva A.M., Salmanova K.S.  
 

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

bilqeyis.ismailova@bk.ru  
 

Açar sözlər:  katalizator, seolitlər, malein, dixlormalein anhidrid, metil, etil spirt. 
 

Katalitik proseslər müxtəlif olduğundan onun təsnifatı da çox mürəkkəbdir. Aydındır 

ki, turşu və ya əsas mühitdə reaksiya heç də həmişə müasir sintetik kimyanın tələblərinə 

cavab vermir, çünki bu halda proses kifayət qədər səmərəli və seçici xarakter daşımır. Yeni və 

daha səmərəli katalizatorların istifadəsi onların səmərəliliyini və seçiciliyini əhəmiyyətli 

dərəcədə artıra bilər ki, bu da onların axtarışını və inkişafını stimullaşdırır. 

Heterogen turşu katalizatorlarının efirləşmə reaksiyalarında istifadə oluna bilməsi bu 

reaksiyalar üçün yeni yollar açmışdır. Həm heterogen politurşuların, həm də digər seolitlərin 

iştirakı ilə efirləşmə reaksiyaları son vaxtlar daha aktual olmuşdur. Eyni zamanda yüksək 

aktivlikdə olan katalitik sistemlərin axtarışına böyük ehtiyac vardır ki, efirləşmə 

reaksiyalarının seolit katalizatorlarının iştirakı ilə aparılması bu çatışmazlıqları aradan 

qaldıracaqdır.  

Seolit yataqları dünyanın bir çox ölkələrində məlumdur və onların praktiki istifadə 

sahələri və perspektivləri son dərəcə müxtəlifdir. Təbiətdə 30-a yaxın təbii seolit aşkar 

edilmişdir. Seolitlər  istilik sabitliyinə görə geniş tətbiq sahəsinə malikdir. İstismar və 

regenerasiya zamanı seolitlər yüksək temperaturlara məruz qalır və davamlıdır. Bu səbəbdən 

katalitik proseslərdə geniş istifadə olunur. 

Mürəkkəb efirlərin və onların əsasında alınan poliefirlər, bioloji aktiv maddələrin, 

plastifikatorların və onlara əlavələrin alınmasında geniş tətbiq olunduğu məlumdur. Bu 

birləşmələrin tərkibinə xlor atomlarının daxil edilməsi onlara bir sıra xüsusi xassələr, istiyə və 

soyuğa , yanmaya davamlılıq verir. Efirləşmə reaksiyaları əsasən mineral turşuların iştirakı ilə 

aparıldığından bir sıra texnoloji çətinliklərin olması ilə yanaşı alınan birləşmələrin təmizliyi 

yüksək səviyyədə olmur. Odur ki, bu reaksiyaların aparılması üçün yeni katalitik sistemlərin 

araşdırılıb tapılmasına ehtiyac duyulur. 

Malein anhidridinin efirlərinin və onun xlorlu anoloqları əsasında alınan efirlərin geniş 

tədbiqi olacağını nəzərə alaraq tərəfimizdən malein və dixlormalein anhidridinin metil spirti 

ilə efirləşmə reaksiyası bir sıra katalizatorların iştirakı ilə həyata keşrilmişdir. 

İlkin olaraq mordenit, klinoptilolit və sintetik CaY, NaY, NaX, Seokar, KMPS, SVK, 

ZSM-5 katalizatorları dixlormalein anhidridinin etil spirti ilə efirləşmə reaksiyasını yerinə 
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yetirmək üçün seçilmiş, 313 - 413K temperatur intervalında 1:4 nisbətində 2-6 saat reaksiya 

müddətində tədqiq edilmişdir. Nəticələr göstərdi ki, SVK və HZSM seolit katalizatorlarının 

iştirakı ilə aparılan reaksiya yüksək nəticələr göstərir. Belə ki, anhidridin konversyası 80-90% 

təşkil etdikdə monoefirin çıxımı 15-20%, dixlormalein turşusunun dietil efirinin şıxımı isə 70-

80% təşkil edir ki, bu da yüksək nəticə hesab olunur. 

Eyni zamanda malein və dixlormalein anhidridinin metil, etil, propil, butil spirtləri ilə 

reaksiyasında katalitik sistemlərin fəaliyyəti öyrənilmişdir. C1-C4 alifatik spirtlərin malein 

anhidridi ilə efirləşmə reaksiyalarına temperaturun, reagentlərin molyar nisbətinin və reaksiya 

vaxtının təsiri müəyyən edilmişdir. 

Alınmış nəticələrin təhlilindən məlum olur ki, efirləşmə reaksiyasında istifadə olunan 

seolit katalizatorları yüksək göstəricilərə malik deyillər. Məlumdur ki, efirləşmə reaksiyaları 

əsasən turş mühitdə (H+) aparılır. Bu baxımdan seçilmiş seolitlərin efirləşmə reaksiyaları üçün 

bu katalizatorlar  H+ formasından istifadə olunur.  Odur ki, seolitləri H+ formaya məlum üsul 

ilə onların Na formasından dekationlaşmaqla NH4+ formasına keçirilməsi həyta keçrilir.. Eyni 

zamanda efirləşmə reaksiyalarının əsasən turş, (H+) mühitdə aparıldığını nəzərə alaraq bu 

seolitlərin  H+ formasında istifadə olunması qərara alınmışdır. Bunun üçün götürülmüş seolit 

nümunəsi 400-420 K-də qurudulmuşdur. Sonra üzərinə 2n NH4Cl  əlavə edilir və 6-8 saat 

müddətində 350-450 K temperaturda qarışdırılır. Bu qarışıq distillə suyu ilə xlor ionları 

yuyulana qədər işlənir və 2 saat sobada qurudulur. Fotometrik üsulla Na+ ionu ilə əvəzolunma 

dərəcəsi müəyyən edilir . Bu müxtəlif seolitlərdə 65-70% təşkil edir. 

Odur ki, ilk öncə müqayisə apara biləcəyimiz üçün malein anhidridi ilə metil, etil, 

propil və butil spirtlərinin bir sıra seolitlərin iştirakında efirləşmə reaksiyası yuxarıda qeyd 

olunan metodlar üzrə həyata keçrilmışdir. Daha sonra alınmış nümunələri 640-660K-də 

qızdırmaqla ammonium formasının parçalanması və suyun çıxmasına gətirib çıxarılır. Bəzi 

hallarda təbii seolitlər HCl məhlulu ilə işlənir, sonra yuxarıdakı proseslər aparılır. Burada 

Brensted turşu mərkəzləri formalaşır və katalizator nümunəsi aktivləşmiş hesab olunur. 
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STUDY OF ACTIVATED SEOLITE CATALYSES IN EFFECT REACTIONS 
 

Ismayilova B.A ., Efendi A.C,  Aliyeva A.M., Salmanova K.S.  
 

Summary 
 

Dixlormalein anhidridin metil və etil spirtləri ilə efirləşmə reaksiyasını həyata keçir- 
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mək üçün seolit katalizatorları seçilmiş və onların aktivlikləri müəyyən edilmişdir. SVK və 

HZMS seolit katalizatorları H+ şəklində daha yüksək aktivlik nümayiş etdirir. Efirləşmə 

prosesləri aktivləşdirilmiş katalizatorların iştirakı ilə idarə olunduğundan dixlormalein 

anhidridin 80-90% konversiyasında dixlormalein turşusunun dietil efirinin çıxımı 70-80% 

təşkil etmişdir. 
 

 

AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ KALSİUM KARBONAT TOZU HAZIRLANMASI ÜÇÜN 

AKTİVLƏŞDİRİCİLƏRİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 
 

Məmmədov S.Ə. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: asfalt-beton örtüklər, aktivləşmiş karbonat tozları, aktivləşdiricilər, təbii 

neft turşuları, soapstok, Ağstafa daş tozu, Abşeron hökməli daş tozu.  

Ключевые слова: асфальто-бетонные покрытия, активированные карбонатные 

порошки, активаторы, природные нефтяные кислоты, соапсток, каменный порошок 

Агстафы, каменный порошок Абшерона. 
 

Nəzəri hissə 

Məlum olduğu kimi asfalt-beton örtüklərinin hazırlanmasında komponent kimi 

karbonatlı daş tozları da istifadə olunur /1/. Lakin karbonatlı tozların istifadəsinin ciddi 

problemlərindən biri odur ki, onlar asfalt-beton örtüklərin tərkibində su ilə təmasda olarkən 

suda həll olan hidrokarbonatlara çevrilirlər ki, bu da yol örtüyünün vaxtından əvvəl sıradan 

çıxmasına səbəb olur /2,3/. Bu səbəbdən də karbonatlı tozların asfalt-beton örtükləri 

tərkibində suya davamlı olması üçün onların aktivləşdirilməsi tələbatı yaranır /4/. Bu sahədə 

artıq uzun illərdir ki, geniş tədqiqatlar aparılır /5/. Qeyd edək ki, bir çox hallarda 

aktivləşdiricinin təsirini artırmaq üçün aktivləşdirmənin yüksək temperaturda (100-120˚C) 

aparılması ehtiyacı yaranır. 
 

Təcrübi hissə 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda karbonatlı daşların tikinti materialı kimi 

istifadəsi uzun illərdir ki, həyata keçirilir. Abşeron yarımadasında, Ağdamda, Ağstafada bu 

daşların kəsildiyi daş kərxanaları fəaliyyət göstərir. Bu kərxanalarda daş kəsilmə prosesində 

olduqca böyük miqdarda daş tozları əmələ gəlir. Bu isə öz növbəsində havanın çirklənməsinə, 

ekoloji problemlərin yaranmasına səbəb olur. 

Hesab edirik ki, bu tozların aktivləşdirilərək yol tikintisində istifadə olunması həm yol 

örtüyünün keyfiyyətli və uzun ömürlü olmasını təmin edir, digər tərəfdən bu tozların yaratdığı 

ekoloji gərginlik azalar. 

Aktivləşdiricilər hazırlamaq üçün pambıq yağının rafinəsi zamanı yan məhsul kimi 

alınan və istifadə sahələri olduqca az olan soapstok və müxtəlif turşular istifadə etmişik. İlk 

olaraq Bakı neftlərindən alınmış təbii neft turşuları (TNT), onların distilləsindən alınmış 

distillə olunmuş təbii neft turşuları (DTNT) və distillə zamanı alınna kub qalığı (TNT kub 

qalığı), pambıq yağı turşusu (PYT) soapstok (S) ilə müxtəlif kütlə nisbətlərində götürülərək 

(1:1÷1:9) tərkiblər hazırlanmışdır: 

1) TNT:S   1:1÷1:9;     2) S:TNT   1:1÷1:9;     3) DTNT:S   1:1÷1:9;   

4) S:DTNT   1:1÷1:9;     5) TNT k.q:S   1:1÷1:9;     6) S:TNT k.q.   1:1÷1:9; 

7) TNT:PYT   1:1÷1:9. 

Qeyd edək ki, hazırlanmış kimpozisiyalar daş tozlarına aktivləşdirici kimi istifadə 

olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, birinci tərkib 1:5÷1:9 nisbətlərində hazırlandıqda daş 

tozunu yaxşı aktivləşdirir və aktivləşmiş daş tozu uzun müddət su üzərində qaldıqda batmır. 

İkinci, dördüncü, altıncı və yeddinci tərkiblər bütün nisbətlərdə aktivləşdirici təsirə 

malik olmur. 
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Üçüncü tərkib və beşinci tərkib 1:6÷1:9 nisbətlərində hazırlandıqda yüksək 

aktivləşdirici təsir göstərir. 

Hesab edirik ki, beşinci tərkibin aktivləşdirici kimi istifadəsi daha məqsədə uyğundur. 

Belə ki, TNT-nin distilləsindən yüksək keyfiyyətli əmtəəlik distillə olunmuş TNT alınır və 

qalan kub qalığı soapstok ilə qarışdırılaraq aktivləşdirici hazırlanır. 

Ağstafa və Hökməli daş tozlarına aktivləşdirici kimi soapstok özü də yoxlanılıb. 

Müəyyən edilib ki, bu daş tozlarına 2-5% soapstok əlavə etdikdə həmin daş tozları kifayət 

qədər yaxşı aktivləşir. Amma onun bərk halda olması temperatur şəraitində (70-100oC) 

saxlamağı tələb edir ki, bu da həm enerji məsrəfini artırır, həm də maya dəyərini. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАТОРОВ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКА АКТИВИРОВАННОГО  

КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 
 

Мамедов С.А. 
 

Резюме 
 

Смешиванием в различных пропорциях природных нефтяных кислот, 

полученных из азербайджанских нефтей, дистиллированных нефтяных кислот, 

полученных путем  их перегонки, кубового остатка, полученного перегонкой 

природных нефтяных кислот, «соапсток», полученного рафинированием хлопкового 

масла, кислот кукурузного и хлопкового масла получены различные композиции и 

изучено  их активирующее действие на Агстафинский и Хокмелинский каменный 

порошок. 

Установлено активирующее действие большинства приготовленных композиций. 
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AKTİVLƏŞDİRİCİLƏRİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 
 

Məmmədov S.Ə. 
 

Xülasə 
 

 Azərbaycanın neftlərindən alınmış təbii neft turşuları, onların distilləsindən alınmış 

distillə olunmuş neft turşuları, təbii neft turşularının distilləsi zamanı alınan kub qalığı, 

pambıq yağının rafinəsi zamanı alınan soapstok qarğıdalı yağı və pambıq yağı turşuları 

əsasında müxtəlif nisbətlərlə qarışdırmaqla kompozisiyalar hazırlanmış və onların Ağstafa və 

Hökməli daş tozlarına aktivləşdirici təsiri öyrənilmişdir. 

Hazırlanmış kompozisiyaların əksəriyyətinin aktivləşdirici təsiri müəyyən 

olunmuşdur. 
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Er2S3-Ga2S3-EuS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏVARİ ƏRİNTİLƏRİN FİZİKİ-

KİMYƏVİ VƏ FOTOLÜMİNİSSENSİYA XASSƏLƏRİ 
 

1Bəxtiyarlı İ.B,2Abdullayeva A.S, 1Qurbanova R.C 

1AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 
2Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

ibbakhtiyarli@mail.ru, aytan.abdulla8@gmail.com 

 

Açar sözlər:lantanoid sulfidləri, kvaziüçlü sistem, şüşə əmləgəlmə, lüminofor, qatılıq 

müstəvisi. 
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concentration area.  

Ключевые слова: сульфиды лантаноидов, квазитройная система, 

стеклообразование, люминофор, концентрационная плоскость. 
 

Tədqiqat obyektinin seçilməsi baxımından qeyd etmək istəyirik ki, Ga2S3 fərdi şəkildə 

şüşə əmələ gətirməsə də, lantanoidlərin oksidləri, oksisulfidləri, oksiflüoridləri və sulfidləri ilə 

kimyəvi qarşılıqlı təsir zamanı effektiv şüşə əmələgətirici matritsa qabiliyyətinə malikdir və 

Lyuis turşusu kimi aktivatorun şüşənin həcmində bərabər paylanmasını təmin edir. 

Şüalandırıcı lantanoid ionları (aktivator) isə matritsada izomorf həll olaraq geniş spektr 

diapazonunda yüksək intensivlikli şüalanma keçididinə malik işıqlanma mərkəzi yaradır. 

Ayrılan kvantın qiyməti işıqlanmanın spektr sahəsini müəyyən edir.  

Er3+ ionunun müxtəlif matritsalarda aktivator kimi iştirakı ədəbiyyatda məlumdur. 

Lakin Er3+ ionunun keçidlərinin assilyator qüvvəsi nisbətən zəifdir və dar emissiya verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Eu2+ionunundan sensibilizator kimi istifadə etməklə aktivatora (Er3+ 

ionuna) enerji ötürülməsini gücləndirməklə daha effektiv lüminoforlar almaq mümkündür.  

Bu baxımdan laboratoriyamızda geniş tədqiqat işləri aparılır [1-3].  

Təqdim olunan işdə(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15  tərkibli vizual şəffaf şüşənin fiziki-

kimyəvi və lüminissent xassələrinin araşdırılmasından alınan nəticələr öz əksini tapmışdır. 

Er2S3-Ga2S3-EuS kvaziüçlü sistemində nümunələr otaq temperaturunda havanın, suyun 

və üzvi həlledicilərin təsirinə qarşı davamlıdır. Bu nümunələrin makroskopik (Tg, Tk, Tər, 

Hµ, ρ) xassələrin qiymətləri lantanoid ionlarının miqdarından asılı olaraq artır bu da, ilkin 

komponentlərlə müqayisədə şüşələrdə quruluş vahidinin əmələ gəlməsini təsdiq edir. 

(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.07(EuS)0.13 tərkibli qeyri-şəffaf şüşənin tərkibində kristal mərkəzlərin 

olması şüşənin vizual olaraq qismən tutqun olmasına səbəb olur.(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15 

tərkibli şəffaf və (Ga2S3)0.80(Er2S3)0.07(EuS)0.13 tərkibli qeyri-şəffaf şüşələrin 

difraktoqramlarının müqayisəsindən qeyri-şəffaf şüşənin tərkibində kristal mərkəzlərinin 

olması (cihaza görə kristallaşma dərəcəsi 41.7% ) bir daha təsdiqlənir. 

(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15 tərkibli şüşənin və ilkin komponentlərinİQ udma 

spektrlərindən görünür ki, Ga2S3, Er2S3, EuSkristallik birləşmələrin İQ spektrlərinin 200÷360 

sm-1 sahəsində Me−S (Me=Ga, Er, Eu) xarakterizə edən intensiv zolaqlar demək olar ki 

eynidir. 

Lakin, bu zolaqlar Ga2S3 və EuS-də daha yüksək tezlikli sahəyə düşür. Beləki, Ga2S3-də 

260÷480 sm-1 EuS-də isə178 və 260 sm-1 tezlikdə müşahidə olunur. Ga2S3-ə xas olan 400 sm-

1-dəki zolaq şüşələrdə də, müşahidə olunur. 500 sm-1-də müşahidə olunan zolağın intensivliyi 

şüşələrdə bir qədər azalır. İlkin komponentlərdə 540 ÷ 750 sm-1 intervalında müşahidə olunan 

zəif zolaqlar da, bizə elə gəlir ki, Me−S (Me=Ga, Er, Eu) rabitəsinin valent rəqslərini 

xarakterizə edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, (Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15 tərkibli şəffafşüşədə müşahidə 

edilən bu intensiv zolaqlar kristallik individual sulfidlərin spektrlərinə nisbətən daha yüksək 

tezlikli sahəyə sürüşmüşdür. Bu hadisə bizə elə gəlir ki, şüşələrdə kovalentliyin artması  və 

yeni rabitələrin əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır.  
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(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15 tərkibli şəffaf şüşənin mikrorelyefinin ilkin 

komponentlərdən fərqli olması şəkil 1-dən aydın görünür. 

 

Şəkil 1. İlkin komponentlərin və (Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15  tərkiblişüşənin  

Skanedici Elektron 
 

 Mikroskopunda təsviri: A-Ga2S3, B-Er2S3, C-EuS, D-(Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15   

tərkibli şəffaf şüşə (Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15  tərkibli şüşənin enerji dispersion rentgen 

spektroskopik analiz (EDX) metodu ilə miqdari element analizinin nəticələri şəkil 2-də  

verilmişdir. 
 

Şəkil 2. EDX metodu ilə (Ga2S3)0.80(Er2S3)0.05(EuS)0.15  tərkibli şəffafşüşənin  

miqdarielement analizi 
 

(Ga2S3)0.80 (EuS)0.15(Er2S3)\0.05 tərkibli şüşədə həyəcanlanma (λ=976 nm) zaman 

antistoks şüalanma müşahidə edilmişdir. Yəni, şüalanmanın İQ sahədən görünən sahəyə 

çevrilməsi baş vermişdir. Bu hadisə həmin tərkibdən antistoks lüminifor kimi optiki lifli rabitə 

xətlərində və gecə görmə cihazlarında istifadə olunmasına imkan verir. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

РАСПЛАВОВ СТЕКЛА В КВАЗИТРОЙНАЯСИСТЕМЕ Er2S3−Ga2S3−EuS 
 

Бахтиярлы И.Б, Абдуллаева А.С, Гурбанова Р.Д. 

 

Резюме 
 

 При возбуждении (λ=976нм) в стекле, содержащем (Ga2S3)0.80(EuS)0.15(Er2S3)0.05 

наблюдалось антистоксовое излучение. То есть излучение трансформировалось из ИК-

поля в видимое область. Это позволяет использовать композицию в качестве 

антистоксового люминофора в волоконно-оптических линиях связи и приборах 

ночного видения. 

 

PHYSICAL-CHEMICAL AND PHOTOLUMINISSENSION PROPERTIES OF 

GLASS ALLOYS IN THE QUASITERNARY SYSTEM OFEr2S3-Ga2S3-EuS 
 

1Bakhtiyarli I.B, 2Abdullayeva,1A.S, Gurbanova R.C 
 

Summary 
 

 Antistox radiation was observed during excitation (λ = 976 nm) in a glass containing 

(Ga2S3)0.80 (EuS)0.15(Er2S3)0.05. That is, radiation has been transformed from an IR field into a 

visible field. This allows the composition to be used as an antistox luminifor in fiber-optic 

communication lines and night vision devices. 

 

 
DƏMİRİN(III) ASETİLASETON ƏSASLI AZOBİRLƏŞMƏLƏRLƏ 

MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSLƏRİ 
 

Abiyeva A. Y.,  Nağıyev X.C., Çıraqov F.M., Məmmədova M.F. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 
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Açar sözlər: dəmir(III), müxtəlifliqandlı kompleks, azobirləşmələr, asetilaseton, 

spetrofotometrik analiz. 

Keywords: iron(III), mixed-ligand complex, azo compounds, acetylacetone, 

spectrophotometric analysis. 

Ключевые слова: железо(III), разнолигандный комплекс, азосоединения, 

ацетилацетон, спектрофотометрический анализ. 
 

Dəmir(III) ionları tərkibində əsasən donor oksigen və azot atomları olan üzvi və qeyri-

üzvi reaktivlərlə yüksək davamlılığa malik kompleks birləşmələr əmələ gətirir [1, səh. 294-

303]. Bu kompleks birləşmələrin əksəriyyəti yüksək intensivlikli rəngə malik olduğundan 

dəmirin(III) analitik kimyası, xüsusilə mürəkkəb obyektlərdə spektrofotometrik təyini üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir [2, səh. 50-55; 3, səh. 1415-1425]. Bunu nəzərə alaraq indiyə 

qədər dəmirin(III) tərkibində donor oksigen və azot atomları olan müxtəlif sinif üzvi 

reaktivlərlə eyni- və müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmiş və mürəkkəb tərkibli 

obyektlərdə onun mikromiqdarının təyini üçün yeni spektrofometrik metodikalar işlənib 

hazırlanmışdır [4, səh. 14-19; 5, səh. 107-111].  

Təqdim olunan işdə asetilaseton əsasında sintez edilmiş azobirləşmələr – 3-(3ˈ-hidroksi-

4ˈ-karboksifenilazo)pentadion-2,4 (R1), 3-((4-metoksifenil)diazenil)-4-((2-((4-okso-3-fenil) 

diazenil)pentan-2-iliden)aminoetil)iminopentanon-2 (R2), 3-((2-hidroksifenil)diazenil)penta-

dion-2,4 (R3) və 3-((4-metoksifenil)diazenil)pentadion-2,4-ün (R4)  dəmirlə(III) eyni- və 

hidrofob aminlər – 1,10-fenantrolin (Fen), α,α′-dipiridil (Dip) və dinantipirilmetan (DAM) 

iştirakında müxtəlifliqandlı kompleksləri spetrofotometrik metodla tədqiq edilmişdir. 

Azobirləşmələr məlum metodika ilə iki mərhələdə sintez edilmiş, tərkibi və quruluşu İQ-
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spektroskopiya metodu ilə öyrənilmiş, təmizliyi spektrofotometrik analiz və kağız 

xromatoqrafiyası ilə yoxlanılmışdır. Etanolda yenidən kristallaşdırılmaqla R4 reaktivinin 

monokristalları alınmış, molekulyar və kristallik quruluşu rentgen quruluş analiz metodu ilə 

tədqiq edilmişdir. RQA metodu ilə tədqiqatın nəticələrinə əsasən R4 reaktivinin ehtimal 

olunan mümkün tautomer – enol-azo, keto-azo və hidrazo formalarından monokristalın 

tərkibində yalnız hidrazo- formada olduğu müəyyən edilmişdir.  

Sintez edilmiş azobirləşmələrin Fe(III) ionu ilə pH 1,0-7,0 turşuluqlu mühitdə qarşılıqlı 

təsirdə olaraq intensiv rəngli kompleks birləşmələr əmələ gətirir. Dəmirin(III) R1, R2, R3 və R4 

reaktivləri ilə əmələ gətirdiyi komplekslər müvafiq olaraq 484, 400, 434 və 421 nm dalğa 

uzunluqlu  maksimum işıq udmaya malik olur. Fe(III)-R1 kompleksinin maksimum çıxımı 

pH=3,5-4,0, Fe(III)-R4  kompleksinin maksimum çıxımı pH=3,0-3,5; Fe(III)-R5 və Fe(III)-R6 

komplekslərinin maksimum çıxımı isə müvafiq olaraq pH=4,5-5,0 və pH=4,0-4,5 turşuluqlu 

mühitlərə təsadüf edir. Hidrofob aminlər - 1,10-fenantrolin, α,αˈ-dipiridil və diantipirilmetan  

dəmir(III) sintez edilmiş azobirləşmələrlə yüksək kimyəvi-analitik xarakteristikalara malik 

Fe(III)-R1-Fen, Fe(III)-R1-Dip, Fe(III)-R2-Fen, Fe(III)-R3-Fen, Fe(III)-R3-Dip və Fe(III)-R3-

DAM müxtəlifliqandlı kompleksləri əmələ gətirir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ 

gəlməsi ilə udma spektrlərində uyğun reaktiv və eyniliqandlı komplekslərin udma spektrləri 

ilə müqayisədə batoxrom sürüşmə və hiperxrom effekt müşahidə edilir. Fe-R1-Fen, Fe-R1-

Dip, Fe-R2-Fen, Fe-R3-Fen, Fe-R3-Dip və Fe-R3-DAM müxtəlifliqandlı komplekslərinin 

maksimum işıq udması müvafiq olaraq 496, 505, 436, 506, 480 və 476 nm dalğa uzunluğuna 

təsadüf edir. Əksər hallarda müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlməsi ilə pHopt uyğun 

eyniliqandlı komplekslərə nəzərən daha turş mühitə doğru sürüşür. Fe(III)-R1-Fen və Fe(III)-

R2-Fen komplekslərinin maksimum çıxımı pH=2,5-3,0, Fe(III)-R3-DAM kompleksinin 

maksimum çıxımı pH=2,0-2,5, Fe(III)-R1-Dip kompleksinin maksimum çıxımı pH=3,0-3,5, 

Fe(III)-R3-Fen və Fe(III)-R3-Dip komplekslərinin maksimum çıxımı isə uyğun Fe(III)-R3 

eyniliqandlı kompleksi kimi pH=4,5-5,0-də müşahidə edilir. 

Dəmirin(III) R1-R4 reaktivləri ilə eyni- və müxtəlifliqandlı komplekslərinin əmələ 

gəlməsinə komponentlərin qatılığının, vaxt və temperaturun təsiri öyrənilmiş, təkibindəki 

komponentlər nisbəti izomolyar seriyalar, Starik-Barbanelin nisbi çıxım və tarazlığın 

sürüşməsi metodları ilə təyin edilmişdir [6, s.241-255]. Hər üç metodla təyinatın nəticələri 

eyniliqandlı komplekslərin tərkibində Fe(III):R nisbətinin 1:2, Fe(III)-R1-Fen və Fe(III)-R1-

Dip müxtəlifliqandlı komplekslərinin tərkibində 1:2:2, Fe(III)-R2-Fen kompleksinin 

tərkibində 1:1:1, Fe(III)-R3-Fen, Fe(III)-R3-Dip və Fe(III)-R3-DAM komplekslərinin 

tərkibində 1:2:1 kimidir.  

Əyrilərin kəsişməsi metodu ilə eyniliqandlı komplekslərin tərkibindəki komponentlər 

nisbəti və davamlılıq sabiti təyin edilmişdir. Təyinatın nəticələri eyniliqandlı kompleksin 

tərkibində Fe(III):R komponentlər nisbətinin 1:2 olduğunu və yüksək davamlılığa malik 

olduğunu göstərmişdir. lgβ(Fe-R1)=6,73±0,14; lgβ(Fe-R2)=7,18±0,15; lgβ(Fe-R3)=5,76±0,10 

və lgβ(Fe-R1)=4,85±0,13. Tərkibindəki komponentlər nisbəti nəzərə alınmaqla 

müxtəlifliqandlı komplekslərin davamlılıq sabitləri hesablanmış və onların eyniliqandlı 

komplekslərlə müqayisədə daha yüksək davamlılığa malik olduğu müəyyən edilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Dəmirin(III) eyni- və  müxtəlifliqandlı komplekslərin kimyəvi-analitik xarakteristikaları. 

Kompleks pHopt λmax, 

nm 

Δλ, 

nm 
∙103 Kompo-

nentlər 

nisbəti 

lgβ Ber qanununa 

tabeçilik inter-

valı, mkq/ml 

Fe-R1 3,5-4,0 484 41 6,50±0,02 1:2 6,73±0,14 0,40-4,48 

Fe-R1-Fen 2,5-3,0 496 53 19,70±0,02 1:2:2 12,86±0,20 0,18-5,60 

Fe-R1-Dip 3,0-3,5 505 62 10,00±0,03 1:2:2 12,47±0,21 0,22-6,72 

Fe-R2 3,0-3,5 400 32 1,50±0,01 1:1 7,18±0,15 0,67-4,48 

Fe-R2-Fen 2,5-3,0 436 68 4,50±0,02 1:1:1 13,73±0,21 0,45-4,48 
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Fe-R3 4,5-5,0 434 52 3,10±0,01 1:2 5,76±0,10 0,45-4,48 

Fe-R3-Fen 4,5-5,0 506 124 11,60±0,02 1:2:1 12,38±0,24 0,22-4,48 

Fe-R3-Dip 4,5-5,0 480 98 10,00±0,01 1:2:1 11,15±0,20 0,22-4,48 

Fe-R3-DAM 2,0-2,5 476 94 6,00±0,01 1:2:1 14,65±0,26 0,34-4,48 

Fe-R4 4,0-4,5 421 45 1,20±0,01 1:2 4,85±0,13 1,12-11,20 
 

Maksimum işıq udmaya uyğun dalğa uzunluğunda komplekslərin molyar udma əmsalı 

hesablanmış və dəmirin(III) eyni- və müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində təyini üçün 

dərəcəli qrafiklər qurulmuşdur. Nəticələr müxtəlifliqandlı komplekslərin daha yüksək molyar 

udma əmsalına malik olduğunu və dəmirin(III) müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində daha 

kiçik miqdarını təyin etməyə imkan verdiyini göstərmişdir. Eyni- və müxtəlifliqandlı 

komplekslərinin molyar udma əmsalları və dəmirin(III) bu komplekslər şəklində təyini 

zamanı Ber qanununa tabe olan qatılıq intervalları cədvəl 1-də verilmişdir.  

 Dəmirin(III) R1-R4 reaktivləri əmələ gətirdiyi eyni- və müxtəlifliqandlı kompleksləri 

şəklində spektrofotometrik təyini metodikalarını işləmək məqsədilə təyinata kənar ion və 

pərdələyici maddələrin təsiri öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri hidrofob aminlər iştirakında 

müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlməsi hesabına təyinatın seçiciliyinin kəskin artdığını 

göstərmişdir. Dəmirin Fe(III)-R1-Fen, Fe(III)-R1-Dip, Fe(III)-R2-Fen, Fe(III)-R3-Fen, Fe(III)-

R3-Dip və Fe(III)-R3-DAM müxtəlifliqandlı kompleksləri şəklində təyininə qələvi, qələvi-

torpaq metalları, Zn(II), Cd(II), Co(II), Pb(II), Ni(II), Mn(II), Mg(II) ionlarının 2000; Cu(II), 

Sn(II), Bi(III), Al(III), Sb(III), Cr(III), Ga(III), Jn(III), Th(IV), U(VI) Zr(IV), Hf(IV), F-, 

HPO4
2- ionlarının 1000; Ti(IV), V(V), Nb(IV), Ta(IV), Mo(VI) və W(VI) ionlarının isə 50 

dəfə artıq miqdarı mane olmur. İşlənmiş metodikalar vulkanik dağ suxurları, içməli suda və 

meyvələrdə dəmirin mikromiqdarının təyini üçün tətbiq edilmişdir. 
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РАЗНОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА(III) С АЗОСОЕДИНЕНИЯМИ 

НА ОСНОВЕ АЦЕТИЛАЦЕТОНА 
 

Абиева А.Ю., Нагиев Х.Ч., Чирагов Ф.М., Мамедова М.Ф. 
 

Резюме 

           Синтезированы азосоединения на основе ацетилацетона и спектрофотометричес- 

ким методом исследованы их разнолигандные комплексы с железом(III) в присутствии 

гидрифобных аминов – 1,10-фенантролина, α,α′-дипиридила и диантипирилметана. В 

присутствии гидрофобных аминов образуются интенсивно окрашенные 

разнолигандные комплексы, при этом наблюдается батохромный сдвиг в спектре 
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поглощения, а также максимальный выход сдвигается в более кислую среду. 

Установлены оптимальные условия образования, определены их состав и константы 

устойчивости, вычислены основные спектрофотометрические характеристики 

однородно- и разнолигандных комплексов Fe(III). Разработаны методики 

спектрофотометрического определения микроколичеств железа в вулканических 

горных породах, питьевой воде и фруктах. 

 

MIXED-LIGAND COMPLEXES OF IRON (III) WITH ACETYLACETONE 

BASED AZO COMPOUNDS 
 

Abiyeva A. Y., Nagiyev X.C., Chiragov F.M., Mammadova M.F. 
 

Summary 
 

Azocompounds based on acetylacetone were synthesized and their mixed-ligand 

complexes with iron (III) were studied in the presence of hydrophobic amines - 1,10-

phenanthroline, α,α′-dipyridyl, and diantipyrylmethane by spectrophotometric method. In the 

presence of hydrophobic amines, intensely colored mixed-ligand complexes are formed, while 

a bathochromic shift is observed in the absorption spectrum, and the maximum yield shifts to 

a more acidic medium. The optimal conditions for formation were established, their 

composition and stability constants were determined, and the main spectrophotometric 

characteristics of same- and mixed-ligand Fe (III) complexes were calculated. Methods have 

been developed for the spectrophotometric determination of trace amounts of iron in volcanic 

rocks, drinking water, and fruits. 
 

 

SYNTHESISOF AZOCOMPOUNDSBASED ON  

4-AMINOANTIPYRINE.SPECTROPHOTOMETRIC STUDYOF 

COMPLEXCOMPOUNDSTHEYFORMWITHNI(LL) IONS. 
 

Taxirli Sh. A.1, Aliyeva F. S., Aghayev K. C., Chyragov F. M.  
 

1Lankaran state University ,  

Baku state University. 

ciraqov@mail.ru 
 

Keywords:  Nickel(II) , complex compounds, 4-Aminoantipyrine, β-diketones , acetyl 

acetone, benzoyl acetone, dibenzoylmethane, photocolorimeter, absorbance, molar 

absorptivity,maximum wavelength. 
 

It is known that in literature organic reagents synthesized based on 4-Aminoantipyrine 

are used in the photometric analysis for some metals[1,2]. There is no extensive information 

on photometric analysis of metals by azo compounds formed by 4-Aminoantipyrine with β-

diketones. Therefore synthesis of azo compounds of mentioned amine with 

acetylacetone,benzoyl acetone,dibenzoyl methane and the study of the complex compounds 

they form with metals is of particular interest. 

The presented research is devoted to spectrophotometric study ofthe complex 

compounds formed with Ni²+ions and azo compounds synthesized on basis of mentioned 

amine and β-diketones. 

The organic reagents used in the study were synthesized on the basis of a method 

known in literature[3]. The structure of these reagents was confirmed by IR an NMR 

spectroscopic methods. 

10-3M solutions of reagents in ethanol were used. To prepare 10-3M Nickel (II) 

solution,it was prepared by taking determined weight of NiSO4·7H2O salt. Acetate-ammonia  

buffer solution  was used to maintain certain level of acidity .Acidity of solution was measur- 
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104 
 

ed by using PHS-25 ionometer. The absorbance of colored solutions was measured in cuvette 

of 1 cm on KFK-2 photocolorimeter.The pH dependence of the complex compound formed 

by the synthesized reagents with Ni(II) ions was studied .it was determined that, the optimal 

conditions for complex compounds formed by Ni(II) ions with R1 and R2 pH-6, the optimal 

condition for complex compound with R3 is pH-5. 

 

Maximum wavelengths of complex compounds are Ni-R1–457nm  ;Ni-R2– 463nm  ;  

Ni-R3–470nm . 

The effect of reagent concentrations on complex formation was studied. It was 

determined that,In all cases 8×10-5M reagent is required for the conversion of 4×10-5 ion into 

complex compound. Time and temperature dependencies of complex compounds have been 

studied. The value of absorbance does not change either when each of the 3 studied 

complexes is heated to a temperature of 80⁰Cor for 2 days. By using isomolar series and 

Starik-Barbanelmethods it was determined that the ratio of compounds in complex compound 

is Ni:R=1:2 [4] .  

Values of molar absorptivity: Ni-R1 ε=9800  ;  Ni-R2ε=11000   ;   Ni-R3   ε=12200. 

Interval of obedience to Beer law  Ni-R1 0.46-2.32 mcg/ml ; Ni-R20.13-2.32 mcg/ml ;Ni-R3 

0.13-2.32 mcg/ml 

The effect of foreign ions and masking substances on complexation reactions was 

studied. 
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SYNTHESIS OF AZOCOMPOUNDSBASED ON 4-

AMINOANTIPYRINE.SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF 

COMPLEXCOMPOUNDSTHEYFORMWITH Ni(ll) IONS. 
 

Taxirli Sh. A.1 , Aliyeva F. S., Aghayev K. C. , Chyragov F. M.  
 

Summary 
 

Reagents synthesized on basis of 4-Aminoantipyrine with acetyl acetone  ,benzoyl 

acetone and dibenzoylmethane. Structure of reagents was confirmed by IR and NMR 

spectroscopic methods. Complex compounds formed by reagents with Ni(II) ions have been 
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photometrically studied. Main Photometric characteristicof complex compounds was studied. 

By using various physico-chemical methods the ratio of components in complexes  was 

determined. 

 

 

Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S  ÜÇLÜ SİSTEMİN LİKVİDUS SƏTHİNİN PROYEKSİYASI. 
 

Məmmədov V.S, Bəxtiyarlı İ.B., Muxtarova Z.M 
 

AMEA  akad. M.Nağiyev adına Kataliz və  Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu   

 vilayetmemmedov1980@mail.ru 
 

Açar sözlər: lantanoid oksisulfidləri,sistemin komponentləri, kvaziüçlü sistem, 

monovariant, nonvariant, evtektika, peritektika.  

          Keywords: lanthanoidsoxysulfides, system components, quasitrack system, mono-

variant, non-variant, evtektika, peritektika 

Ключевые слова: оксисульфиды лантаноидов, компоненты системы, 

квазитрайной системы, моновариант, нонваиант, евтектика, перитектика 
 

 

Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S kvaziüçlü sistemlərdə kvazibinar (yan) və qeyri- kvazibinar 

politermik kəsiklərin tədqiqindən alınan nəticələrə əsasən qurulan likvidus səthinin 

progensiyası (şək.) göstərir ki, burada kvaziüçlü sistemin Ga2S3 – Y2O2S və Ga2S3 - Tb2O2S 

tərəfləri hər iki komponent əsasında məhdud qatılıqda həllolma olan kvazibinar evtektik 

sistemdir. Y2O2S- Tb2O2S tərəfində fasiləsiz bərk məhlul sahəsi əmələ gəlir. Deməli Y2O2S - 

Ga2S3 - Tb2O2S kvaziüçlü sistemində kristallaşma nonvariant üçlü nöqtədə yox, aşağı 

temperaturlu ikili nonvariant (burada ikili evtektika e1) nöqtəsində qurtarır. 

 Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə tədqiq olunan kvazibinar yan (Ga2S3 – 

Y2O2S [1], Ga2S3 - Tb2O2S [2], Y2O2S - Tb2O2S [3]) və qeyri-kvazibinar daxili (Ga2S3 – 

(Y2O2S)0.50(Tb2O2S)0.50, (Y2O2S)0.50(Tb2O2S)0.50 – (Ga2S3)0.80(Tb2O2S)0.20; Y2O2S - 

(Ga2S3)0.80(Tb2O2S)0.20 və Tb2O2S-(Ga2S3)0.75(Y2O2S)0.25) kəsiklərdən alınan nəticələrə əsasən 

Y2O2S-Ga2S3 - Tb2O2S kvaziüçlü sistem bu səthinin proyeksiyası qurulmuşdur (şək.). 

 

 
Şəkil. Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S kvaziüçlü sistemində likvidus səthinin proyeksiyası. 

1. – β [(Ga2S3)1-x(Y2O2S)x-y(Tb2O2S)y] 

                                            2. – γ(Ga2S3) 

                                            3. – α[(Y2O2S)1-x (Tb2O2S)x] 

                                            4. – α/[(Y2O2S)1-x (Tb2O2S)x]1-y [(Ga2S3)x ]y 
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 Şəkildən görünür ki, likvidus səthinin proyeksiyasında n1n2, e1e2 və n3n4 monovariant 

tarazlıq əyrilər: dörd ilkin kristallaşma sahəsini bir-birindən ayırır. Monovariant tarazlıq 

əyriləri uyğun kəsiklərdə ilkin kristallaşma əyrilərinin kəsişmə nöqtəsinə görə qurulmuşdur. 

Onun istiqaməti isə nonvariant tarazlıq nöqtəsinə və qatılıq üçbucağının yan tərəfinə çəkilən 

monovariant tarazlıq əyrilərinin proyeksiyasına görə ekstropolyasiya edilmişdir. 

Likvidus səthinin proyeksiyasında (şək.) α[(Y2O2S)1-x (Tb2O2S)x] ilkin kristallaşma sahəsi (3) 

böyük sahə tutur. O qatılıq üçbucağının oturacağı tərəfdə n3n4 əyrisi boyunca [(Y2O2S)1-x 

(Tb2O2S)x]1-y(Ga2S3)x üçlü bərk məhlulla monovariant tarazlıqdadır. 

Qatılıq üçbucağının Ga2S3 təpəsi tərəfdə isə α(Y2O2S)1-x (Tb2O2S)x sahəsi γ(Ga2S3) 

sahəsində e1e2 monovariant əyrisi ayırır. γ(Ga2S3) isə yuxarıda isə (Ga2S3)1-x(Y2O2S)x-

y(Tb2O2S)y üçlü bərk məhlul ilə n1n2 əyrisi üzrə monovariant tarazlıqdadır.  

Y2O2S- Ga2S3 - Tb2O2S kvaziüçlü sistemində likvidus səthinin proyeksiyasında 

izotermalar 100K -dən bir qrafik interpolyasiya yolu ilə çəkilmişdir. Termodinamiki 

hesablamalarla (IV fəsil) müəyyənləşdirilən izotermalar isə qırıq xətlə verilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq edilən politermik kəsiklərdə kimyəvi qarşılıqlı təsirin 

xarakteri demək olar ki, eynidir və likvidus səthinin parametrlərini təsdiqləyir. 

Yuxarıda deyilənlərə əsasən fikrimizi belə ümumiləşdirə bilərik ki, Y2O2S - Ga2S3-Tb2O2S 

kvaziüçlü sistemininin ilk dəfə likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. Proyeksiyadan 

aydın olur ki, tarazlıq halında sistemdə kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri nisbətən sadədir. 

Belə ki, kvaziüçlü sistemin bir tərəfində fasiləsiz bərk məhlul əmələ gəldiyi üçün kristallaşma 

ikili nonvariant (e1) tarazlıqda başa çatır. Müşahidə olunan üç monovariant əyri dörd ilkin 

kristallaşma sahəsini sərhədləndirir. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ЛИКВИДУСА ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫY2O2S - Ga2S3 - Tb2O2S. 
 

Бахтиярлы И.Б., Мамедов В.С., Мухтарова З.М. 
 

Резюме 
 

Результаты исследования квазибинарных и неквазибинарныхполитермических 

разрезов в квазитройных системах Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S показывают установившейся 

проекцию поверхности ликвидуса, где характер химического взаимодействия 

относительно проcт. Таким образом, стороны квазитреугольной системы Ga2S3-Y2O2S и 

Ga2S3-Tb2O2S на основе обоих компонентов представляют собой квазибинарные 

эвтектические системы с ограниченной растворимостью. На стороне Y2O2S – Tb2O2S 

образуется сплошная область твердого раствора. Следовательно, в квазитреугольной 

системе Y2O2S - Ga2S3 - Tb2O2S кристаллизация заканчивается не в нонвариантной 

тройной точке, а в низкотемпературной бинарной нонвариантной точке (где e1-

бинарная эвтектика). 
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THE SURFACE OF THE LIQUIDUS OF THE TRIPLE SYSTEM  

Y2O2S – Ga2S3 – Tb2O2S 
 

Mammadov V.S., Bakhtiyarli I.B., Mukhtarova Z.M. 
 

Summary 
 

The results of the study of quasibinar (lateral) and non-quasibinarpolythermal sections in 

quadrilateral systems Y2O2S-Ga2S3-Tb2O2S show the prognosis of the established liquidity 

surface, where the nature of the chemical interaction is relatively simple. Thus, the Ga2S3 – 

Y2O2S və Ga2S3 - Tb2O2S sides of a quasi-triangular system are quasi-binary eutectic systems 

with a limited solubility based on both components. On the Y2O2S- Tb2O2S side, a continuous 

solid solution area is formed. Thus, in the Y2O2S - Ga2S3 - Tb2O2S quasi-triangular system, 

crystallization ends not at the non-variant triple point, but at the low-temperature binary non-

variant( eutectic e1). 

 

 
СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ As2Se3 – Cu2Cr4Te7 

 

Алиев1 И.И., Исмаилова1 С.Ш., Бабанлы1 К.Н., Рзаев2 Р.М., 

Гашимов2 Х.М., Ахмедова3 Дж.А. 
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3Адыяманский Государственный университет, Турция. 
 

Key words: system, microhardness, quasi-binary, liquidus, syngony. 

Ключевые слова: система, микротвердость, квазибинарный, ликвидус, 

сингония. 
 

Химические взаимодействия и стеклообразования в системе As2Se3-Cu2Cr4Te7 

исследованы методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового 

(РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и 

плотности. В системе обнаружены области твердых растворов, которые на основе 

As2Se3 простираются до 2 мол. %, а на основе Cu2Cr4Te7до 13 мол. %.  В данной 

системе при обычных условиях на основе As2Se3 получаются области 

стеклообразования до 20 мол. % Cu2Cr4Te7. 

Халькогениды As2Se3 и полученные на его основе тройные и более сложные 

сплавы обладают фотоэлектрическими и люминесцентными свойствами [1-3]. 

Халькогениды хрома и полученные тройные соединения на его основе обладают 

магнитными свойствами [4-6]. Поэтому исследование взаимодействия между 

соединениями As2Se3 и СuCr2Te4 весьма актуально. 

Целью настоящей работы является исследование стеклообразования в системе 

As2Se3-Cu2Cr4Te7 с построением фазовой диаграммы и поиска области твердых 

растворов. 

          Сплавы системы As2Se3-Cu2Cr4Te7 синтезированы из компонентов As2Se3 и 

Cu2Cr4Te7 в эвакуированных до 0,133 Па кварцевых ампулах при 600-1200˚С. Для 

кристаллизации стеклообразных сплавов применяли отжиг.  

      Равновесные сплавы системы исследовали методами ДТА, РФА, МСА анализа, 

измерением микротвердости и определением плотности. ДТА сплавов системы до 

отжига показал. что на термограммах сплавов присутствует температуры размягчения 

Тg =180-190оС. После длительного отжига (720ч) на термограммах сплавов 

температура   размягчения исчезают, и остаются эффекты, относящиеся к солидусу и 

ликвидусу (табл.1,2). 
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Микроструктура сплавов системы As2Se3-Cu2Cr4Te7 до отжига представляет 

собой одну мутную фазу,  поэтому точные границы твердых растворов определить 

было трудно. После кристаллизации стеклообразных образцов в структуре хорошо 

видны отдельные фазы.                                     

                В системе область гомогенности на основе As2Se3 при комнатной температуре 

доходит до 2 мол. %, а на основе Cu2Cr4Te7 – до 13 мол. %.   

     Таблица 1. 

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов 

системы As2Se3 Cu2Cr4Te7 до отжига. 

Состав мол % 

Термические 

эффекты, ˚С 

Плотность 

103кг/м3 

Микротвердость фаз, МПа 

As2Se3 Cu2Cr4Te7 

I 

(α) 

II 

(β) 

Р=0,20 H 

100 0 180,380 4,62 1400 - 

95 5,0 180,380 4,74 1400 - 

90 10 185,380.400 4,87 1430 - 

85 15 190,280,410,475 4,99 1480  

80 20 190,410,570 5,12 1480 - 

70 30 195,410,720 5,36 1480 - 

 

Таблица 2. 

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов 

системы As2Se3 Cu2Cr4Te7 после отжига. 

Состав мол % 

Термические 

эффекты, ˚С 

Плотность 

103кг/м3 

Микротвердость фаз, МПа 

As2Se3 Cu2Cr4Te7 

I 

(α) 

II 

(β) 

Р=0,20 H 

100 0 380 5,21 780 - 

95 5,0 380 5,30 820 - 

90 10 380.400 5,40 880 - 

85 15 380,410,475 5,49 880 - 

80 20 410,570 5,59 900 - 

70 30 410,720 5,78 900 - 
       

Рентгенофазовый анализ проводили на сплавах системы As2Se3-Cu2Cr4Te7 с 

содержанием 10, 20, 30  и 87 мол. % Cu2Cr4Te7  (рис.1). 

На дифрактограммах сплавы, содержащие 10, 20, мол. % Cu2Cr4Te7 

дифракционные максимумы не наблюдались, эти образцы относятся к области стекол, а 

образцы 30 мол. % Cu2Cr4Te7 в стеклокристаллические области (рис.1). Остальные 

сплавы являются кристаллическими. Образца 87 мол. % Cu2Cr4Te7 относятся к области 

твердых растворов на основе соединения Cu2Cr4Te7. 
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Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы As2Se3-Cu2Cr4Te7 содержащих 10 (1), 20 (2), 

30 (3)   87 (4) и 100 мол. % Cu2Cr4Te7 (5). 
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                        GLASS FORMETION IN THE As2Se3 – Cu2Cr4Te7 SYSTEM 
 

                             Aliyev I.I., Ismailova S.Sh., Babanly K.N., Rzaev R.M., 

                                           Gashimov Kh.M., Ahmedova C.A.  
 

Summary 
 

Chemical interactions and glass formation in the As2Se3-Cu2Cr4Te7 system were 

studied by differential thermal analysis (DTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural 

analysis (MSA), as well as microhardness and density measurements. Regions of solid 

solutions were found in the system, which, based on As2Se3, extend up to 2 mol %, and based 

on Cu2Cr4Te7 up to 13 mol %. In this system, under normal conditions, on the basis of As2Se3 

glass formation regions up to 20 mol % Cu2Cr4Te7. 

 

 

Ni (II) METALININ BENZOY TURŞUSUNUN TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ ƏMƏLƏ 

GƏTİRDİYİ KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏSİNİNQURULUŞ KİMYƏVİ ANALİZİ 
 

Rzayeva M.F.,Fətəliyeva G.İ., Hüseynova S.E.  
 

Açar sözlər: koordinasion birləşmələr, pirazin, molekulyar və kristal quruluş, 

nitobenoy turşusu, İnfra Qırmızı Spektr, rentgenquruluş analiz. 

Keywords: coordination combination,pyrazin, molekular and kristal structure, 

nitrobenzoic acid İnfra red spektr, x-ray analizis. 
 

Giriş 
Para-, meta- və orto- nitrobenzoy turşuları kristallik birləşmələr olub, 2-, 3-, 

4- nitrotoluolun  oksidləşməsindən alınırlar. 
 

 
 

Turşunun  molekulları dimer əmələ gətirir və digər karbon turşularından 

fərqli olaraq mərkəzi simmetriyaya malik deyildir. Dimeri yaradan hidrogen 

rabitəsi –OH···O- qəfəsdə olan hər iki dimer molekulda 2,63 və 2,66Å olub, istilik 

mütəhərliyindən asılı olaraq bir-birindən az fərqlənir. 

Para-nitrobenzoy turşusunun kristal və molekulyar quruluşu öyrənilmişdir 

[2]. Meta törəmədən fərqli olaraq kristal qəfəsdə olan turşu molekulları mərkəzi 

simmetriyaya malik olub, dimeri əmələ gətirən hidrogen rabitələri -OH···O bir-

birindən fərqlənmir və 2,64Å -ə bərabərdir. 

Tərkibində donor azot atomu olan üzvi həlledicilər metallarla donor – akseptor 

mexanizmi ilə güclü koordinativ rabitə yaradaraq, kompleks birləşmələrin 

quruluşuna daxil olur və addukt adlanan birləşmələr əmələ gətirirlər. Piridin 

qoşulmuş kompleks birləşmələr xeyli çoxdur və onların tədqiqatı uzun zamandan 

bəri aparılır.Lakin pirazinlə olan addukt birləşmələrə ədəbiyyatlarda az rast gəlinir. 

Odur ki, tədqiqat işində əsasən pirazin adduktu tərəfimizdən sintez olunmuşdur. 

Eksperemental hissə 

        Para-nitrobenzoy turşusunun metal kompleksləri digər izomerlərə nisbətən 

yaxşı öyrənilmişdir.  10-150 C -də  soyudulmuş p -O2N-C6H4COOK duzunun 

məhlulu ilə Ni(II) metalının sulfat duzlarını ekvivalent nisbət (2:1) gözlənilməklə 

qarışdıraraq uyğun metalların komplekslərini sintez edilmişdir: (p-O2N-

C6H4COO)2Ni·2H2O tərkibli metal kompleksi alınaraq İnfra Qırmızı Spektr 

tədqiqat üsulu vasitəsilə quruluşları təhlil edilmişdir.Tərəfimizdən Ni(II)para-
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aminbenzoy turşusunun (p-NH2-C6H4COO)2Ni·2H2O tərkibli akva kompleks 

birləşməsinin monokristallarını sintez edilərək, rentgenquruluş analiz üsulu ilə 

quruluşu öyrənilmişdir. Monoklinik kristalın parametrləri aşağıdakı 

kimidir:a=11,721(12); b=7,643(4); c=8,590(8)Å; β=109,71(8) 0; V=724,24Å3; 

M=734,1k.v.; dölç.=1,68q/sm3; Z=2; Fəza qrupu-P21/a; R=0,083. 

Ni(II) 1,2,4,5 –tetra karboksil benzoatın pirazin adduktunu sintez edilərək onun 

molekulyar və kristal quruluşu öyrənilmişdir. Triklinik sinqoniyada kristallaşan 

adduktun parametrləri aşağıdakı kimidir: a=7,201(1); b=8,032(1); c=9,373(1)Å; 

α=96,18(1); β=101,87(1); γ=116,25(1)0; V=463,504Å3; Z=1; Fəza qrupu P-1;     

R=0,065.  

Şəkil 1.  1,2,4,5 tetrakarboksibenzoato- (pirazino) Ni(II) adduktunun molekulyar 

quruluş sxemi.  
 

     Şəkil 1.-dən göründüyü kimi dörd karboksil qrupu olan benzoy turşusu həm 

bidentat –xelat tipində, həm də monodentat tipində dörd mərkəzi atom nikellə rabitə 

yaradaraq tetramer quruluş əmələ gətirir. Pirazin molekulları bu tetramerləri bir -

birinə tikərək maraqlı polimer əmələ gətirir. 

Ni(II) metal benzoatların pirazin adduktu termoqrafik üsulla t ədqiq olunmuşdur. 

Məlum olmuşdur ki, mərkəzi atomdan asılı olmayaraq termoliz prosesi 4 mərhələdə 

gedir (şəkil 2.) 

  1. pirazin molekullarının quruluşu tərk etməsi. Bu zaman termoqrammada 

endoeffekt müşahidə olunur. Ni (II) benzoatın pirazin adduktunun molekulyar  və 

kristal quruluşunda aydın görünür (şəkil 2). 

    2. Addukt yaradan pirazin molekulları quruluşu tərk etdikdən sonra  polimer 

quruluş dimer quruluşa keçir və nisbətən davamlı olduğundan 3100C -yə qədər öz 

quruluşlarını saxlayır.  

   3. Dimerin parçalanması ilə  üzvi hissənin yanması ardıcıl baş verir və güclü 

ekzoeffektlə müşahidə olunur. 

     4. Bu mərhələdə yanma məhsulu metal karbonatların əmələ gəlməsi ilə nəticələnir 

və 9000C –dən sonra karbonatlar parçalanaraq uyğun metalların oksidləri əmələ gəlir. 

 



112 
 

Şəkil 2. Bis(benzoato) – mono (pirazino) Nİ(II) adduktunun termoqramması. 

 Yеni коmplекsin rеntgеnfаzа аnаlizi DRОN-3 difrакtоmеtrində ( Kα-Cu-şüаlаnmа, 

Ni filtr, gərginliк 30 кv., cərəyаn şiddəti 20 mа, sitsilyаsiyа sаyğаcının sürəti 2 

dər./dəq.) аpаrılmışdır. 

      Difrакsiyа mакsimumlаrdаn müstəvilər аrаsı məsаfələr – «d» hеsаblаnmışdır. 

«d»-nin mакsimumlаrı 5,61; 6,78  кiçiк bucаq аltındа  (2θ=5-15) оlduğundаn bеlə 

nəticə çıхır кi, коmplекs birləşmə аşаğı sinqоniyаdа кristаllаşır və еlеmеntаr 

qəfəsin həcminin 2000Å3 -dаn böyüк оlduğunu göstərir. Sintez olunmuş 

koordinasion birləşmələrin həmçinin İQ, termoqrafik, rentgenoqrafik üsullarla da 

analizi aparılmışdır. 
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STRUCTURAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE COORDINATION COMPOUND 

OF NI (II) METAL WITH BENZOIC ACID DERIVATIVES 
 

Rzayeva M.F., Fataliyeva G.I., Huseynova S.E. 
 

Summary 

      Sinthezed and investicated bay infrared spectroscopi, X-ray analizes new complexc s 

aminozoato of metal Cr.The process of thermolysis of the new Ni(II) coordination compounds 

obtained was studied.The complex combination of Ni (II) with the new pyrazine gave good 

results.  

 

 

Sb2S3-Cr3Te4 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
 

1Əliyev İ.İ., 2Məmmədov E.İ., Yusubov F.V., 2Məsiyeva L.F., 1Babanlı K.N. 
 

1Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya 

İnstitutu e-mail aliyemimir@rambler.ru 
2Azərbaycan Texniki Universiteti e-mail kimya@aztu.edu.az 

 

Sb2S3-Cr3Te4 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin təbiətini öyrənmək üçün sistemin 

ərintiləri geniş qatılıq intervalında  sintez edilmiş və fiziki-kimyəvi analiz metodları: 

diferensial-termiki (DTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MQA), həmçinin sıxlığın və 

mikrobərkliyin ölçülməsilə tədqiq edilmiş və faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir 

ki, sistemin hal diaqramı kvazibinar olub, evtektik tipdir. Sistemdə otaq temperaturunda  

Sb2S3 birləşməsi əsasında 3 mol %  bərk məhlul alındığı halda, Cr3Te4 əsasında isə 8 mol % 

mailto:aliyemimir@rambler.ru
mailto:kimya@aztu.edu.az
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həllolma mövcuddur. Sb2S3 və Cr3Te4 birləşmələri arasında əmələ gələn evtektikanın tərkibi 

20 mol % Cr3Te4-ə uyğun gəlir və temperaturu 455°C-dir. 

Maqnito-optik materialları əldə etmək üçün işığa həssas birləşmələrin və maqnit 

xassələrinə malik komponentlər arasında kimyəvi qarşılıqlı təsir nəticəsində əldə etmək 

mümkündür. Bunun üçün  Sb2S3-Cr2Te4 sisteminin öyrənməyi nəzərdə tutulmuşdur. 

Məlumdur ki, sürmə xalkogenidləri və onların əsasında alınmış mürəkkəb fazalar və bərk 

məhlullar fotoelektrik [1–3] və termoelektrik [4–6] materiallar kimi enerji çeviriciləri geniş 

şəkildə öyrənilir. 

Xromun xalkogenidli birləşmələri yarımkeçiricilər texnikasında işığa həssas və maqnit 

materialları kimi istifadə olunurlar [7-9]. Buna görə də Sb2S3 və Cr3Te4 xalkogenidləri 

arasında qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Sb2S3-Cr3Te4 

dördlü sistemi ilk dəfə olaraq tədqiq edilir. 

Sb2S3-Cr2Te4 sisteminin ərintilərinin sintezi iki mərhələdə aparılmışdır. Birinci 

mərhələdə Sb2S3 və Cr3Te4 birləşmələri yüksək təmizlikli elementlərdən: stibium CU-000, 

kükürd OSCH, tellur B4 və 99,97 % xromdan ampula üsulu ilə sintez edilmişdir. İkinci 

mərhələdə Sb2S3-Cr3Te4 sisteminin ərintilərinin sintezi Sb2S3 və Cr3Te4 birləşmələrinin 0,133 

Pa-a qədər havası sorulmuş kvars ampulada birlikdə əridilməsi yolu ilə həyata keçirilmişdir. 

Ərintilərin sintezi 800-1200°C temperatur intervalında aparılmışdır. Tarazlıq vəziyyətini əldə 

etmək üçün nümunələr 350 saat ərzində 450°C-də termiki emal edilmişdir.Tarazlıq 

vəziyyətində alınmış nümunələr fiziki-kimyəvi analiz metodları vasitəsilə tədqiq edilmişdir. 

Diferensial-termiki analizin nəticələri göstərir ki, Sb2S3-Cr3Te4 sistemin ərintilərinin 

termoqramlarında iki və üç termiki effektlər əmələ gəlir.  Sistemdə termiki effektlərin  çox 

sayda olması mürəkkəb tərkiblərin əmələ gəlməsini göstərir.  

Sistemin ərintilərinin mikroquruluş analizi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bir 

fazalı sahələr yalnız ilkin komponentlərin yaxınlığında mövcuddur, sistemin qalan ərintiləri 

isə ikifazalıdır. Cr3Te4 birləşməsi əsasında bərk məhlul sahəsini dəqiqləşdirmək üçün 2, 4, 6, 

8 və 10 mol % Sb2S3 tərkibli ərintilər sintez edilmiş və sonra həmin ərintilər 200, 400 və 

500oC-də 100 saat müddətində termiki emal edildikdən sonra həmin temperaturlarda birbaşa 

buzlu suda soyudulmuşdur. Termiki emal olunmuş ərintilərin mikroquruluş analizi 

aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Cr3Te4 birləşməsi əsasında otaq temperaturunda 8 mol % 

Sb2S3 həll olur, evtektika temperaturun da isə həllolma 15  mol % Sb2S3 təşkil edir. 

Sb2S3-Cr3Te4 sisteminin ərintilərinin faza tərkibini müəyyən etmək üçün rentgenfaza 

analizi aparılmışdır. 50, 80 və 95 mol %  Sb2S3 olan sistemin ərintilərinin rentgenfaza 

analizinin nəticələri göstərir ki, 50 və 80 mol %  Sb2S3  olan ərintilərin difraktoqramlarında 

mövcud difraksiya xətləri, ilkin komponentlərin difraksiya xətlərinin qarışığından ibarətdir. 

Yəni həmin nümunələr ikifazalıdır. 95 mol %  Sb2S3 nümunəsinin difraktoqramında mövcud 

difraksiya xətləri  Cr3Te4 birləşməsinin difraksiya xətləri ilə eyni olsa da, onlar 

müstəvilərarası məsafələrinə görə bir qədər fərqlənirlər. Göstərilən ərinti Cr3Te4 birləşməsi 

əsasında bərk məhluldur. 

Beləliklə, rentgenfaza analizinin nəticələri, Sb2S3-Cr3Te4 sisteminin faza tərkibi 

baxımından DTA və MSA nəticələrinin düzgünlüyünü təsdiq edir. Sb2S3-Cr3Te4 sistemində 

yeni birləşmələr aşkar edilməmişdir. Bununla belə, ilkin komponentlər əsasında, məhdud 

sahədə bərk məhlul sahələri aşkar edilmişdir.  

Sb2S3-Cr3Te4  sisteminin ərintilərinin mikrobərkliyi və sıxlığı termiki emaldan sonra  

tədqiq edilmişdir. Sistemi təşkil edən hər bir faza üçün mikrobərklik ölçülmüşdür. Sistemin 

ərintilərinin mikrobərklikləri Sb2S3 əsasında γ-bərk məhlulların və Cr3Te4 əsasında α-bərk 

məhlulların mikrosərtliyini xarakterizə edən iki sıra qiyməti alınmışdır. Sb2S3 əsasında γ-bərk 

məhlulların mikrosərtliyinin qiyməti (1400-1490) MPa, Cr3Te4 əsasında α-bərk məhlullar 

üçün isə mikrobərklik (2100-2150) MPa-dır.  
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Aliyev I.I. , Mamedov E.I. , Yusubov F.V., Masiyeva L.F., Babanly K.N.  
 

Summary 
 

To study the character of the chemical interaction in the Sb2S3-Cr2Te4 system, the 

alloys of the system were synthesized in a wide range of concentrations and studied by the 

methods of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray phase 

analysis (XRD). , microstructural (MSA), as well as measuring microhardness and 

determining density and constructing a state diagram. It has been established that the state 

diagram of the system is quasi-binary, of the eutectic type. In the system based on the initial 

components, regions of solid solutions were revealed, which, based on Sb2S3, reach up to 3 

mol %, and based on Cr3Te4 up to -8 mol. %. Compounds Sb2S3 and Cr3Te4 form a eutectic, 

the composition of which corresponds to 20 mol. % Cr3Te4 and melts at 455°С. 
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pyrogallol,  diphenylguanidine, complex formation. 

Ключевые слова: алюминий, спектрофотометрического определение, 

азосоединения на основе пирогаллола, дифенилгуанидин, комплекс образования. 
 

Spectrophotometric definition of similar properties elements (Al-Ga, Al-In, Ga-In, Nb-

Ta, Zr-Hf) in the presence of a large numbers of other components belongs to the interesting 

and complex analytical problems [1 – 3]. Most methods for determining aluminum are 

characterized by low selectivity, particularly in relation to ions of gallium (III) and indium 

(III) [4]. We have developed highly selective methods for determining a number of metals 

using mixed-ligand complexes of azocompounds on the basis of pyrogallol [5]. Purpose of 

this work is to develop highly selective technique of spectrophotometric definition of 

aluminum in the presence of gallium (III) and indium (III) using its mixed-ligand complex 

with 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-sulpho-5'-nitroazobenzene and diphenylguanidine. 
 

Material and methods 

Apparatus. Spectrophotometric measurements in UV and the visible light region was 

conducted on the spectrophotometer “Lamba-40” equipped with a computer “Perkin Elmer” 

and on the photocalorimeter KFK-2 in the cells thickness 1 sm. Acicity of solutions was 

controlled by pH-meter pH 121 with a glass electrode. Electrical conductivity of solutions 

was measured on the instrument “Conductometer № 5721 M”. 

Solutions and reagents. Standart 1∙10-1 M solutions of aluminum were prepared by 

dissolution of the accurately weighted aluminum foil in hydrochloric acid (HCl) when heated 

[6]. Solutions of lower concentrations were obtained by diluting the stock solution before use. 

An aqueous solution of azocompounds on the basis of pyrogallol - 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-

sulpho-5'-nitroazobenzene (R) 1∙10-3 M and ethanol solution of hydrophobic nitrogen-

containing compound - diphenylguanidine (DPG) 1∙10-3 M were used in the experiment. All 

used reagents were no less than “Clean for analysis”. 

Technique. Different amounts of solution of aluminum with a final concentration 

0,108-1,08 mcg/ml, 3,0 ml of reagent solution 1∙10-3 M and 2,0 ml solution of 

diphenylguanidine 1∙10-3 M were injected into a volumetric flask of 25 ml, the whole these 

mass was diluted to the mark with acetate-ammonia buffer solution (pH 4,0). Similarly the 

solution of control experiment was prepared also. Optical density was measured on KFK-2 at 

a λ=490 nm wavelength in cell thickness 1,0 cm relative to the solution of the control 

experiment. 
 

Results and Discussion 

Study of light absorption spectrums of the 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-sulpho-5'-

nitroazobenzene and its complex with aluminum in the presence and in absence of 

diphenylguanidine are shown that maximal absorption of the reagent is at λ=405 nm and its 

complex with aluminum - at λ=472 nm. The introduction of diphenylguanidine in the solution 

of Al(III)-R leads a bathochromic shift in the absorption spectrum. Maximal absorption of the 

mixed-ligand complex Al(III)-R-DPG is at λ=480 nm. The study of optical density 

dependence on the pH of solution showed that complexes are formed at pH 3,6-4,0. Coloring 

reagents and the complexes depends on the acidity, that is why the absorption spectrums have 

been studied relative to the solution of the control experiment (R and R+DPG). Proved that 

maximal optical density of the binary and mixed-ligand complexes of aluminum(III) relative 

to the solution of the control experiment is at λ=490 nm. 

For ascertaining the optimum conditions influence of the concentration of reactants, 

time and temperature on the formation of binary and mixed-ligand complexes of aluminum 

has been studied also. Proved, that the complexes of aluminum are formed immediately after 
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mixing solutions of components and these complexes are characterized by high stability in 

solution. So, if binary complex is stable for two hours and when heated to 50°C, mixed-ligand 

complex is stable for more than a day and when heated to 80°C. Yield of the binary complex 

is maximal at a concentration of the reagent 1,0∙10-4 M and optical density is constant at 2,5-

8,0-fold molar excess of reagent. The maximum yield of the mixed-ligand complex is 

observed at concentration of reagent 1,2∙10-4 M and the concentration of diphenylguanidine of 

8,0∙10-5 M. Optical density of the solution of the complex of Al(III)-R-DPG is constant at 3,0-

10,0-fold molar excess of reagent and 2,0-10,0-fold molar excess of diphenylguanidine. 

The ratio of reacting components in forming colored complexes was determined by the 

methods of the relative yield of Starik-Barbanel, shift of balance and isomolar series [7]. All 

these methods showed that the ratio of components in the complexes of Al(III)-R and Al(III)-

R-DPG equal to 1:2 and 1:2:2, respectively. The number of the displacing ions in the 

formation of complexes was determined by Astakhov method. The ratio of components 

mentioned earlier were confirmed by this method also. 

The stability constants of binary and mixed-ligand complexes of aluminum were 

calculated in this experiment. The method of the intersection of curves has been used to 

calculate the stability constants of the complex Al(III)-R found that lgβ=6,21±0,04. 

Considering the molar ratio of components in the mixed-ligand complex of Al(III)-R-DPG, 

the stability constant of this complex was calculated too (lgβ=20,70±0,21). Electrical 

conductivity of the complex was determined by the method of conductometric titration. 

Proved that during titration in acetate-ammonia buffer solution (pH 4,0), conductivity of 

solutions first decreases, then remains constant at the conductivity equal to 1,23∙10-5 and 

3,02∙10-5 Om-1∙cm-1 for the complexes of Al(III)-R and Al(III)-R-DPG respectively. 

Molar absorbance at λ optimum of the complexes of Al(III)-R and Al(III)-R-DPG equal 

to (1,20±0,06)∙104 and (1,35±0,07)∙104 respectively. Calibration curve was linear over the 

concentration range 0,108-1,08 mcg/ml for both complexes. The equation of calibrations were 

calculated by the least square method. 

                          A=(1,444±0,030)C -(7,50±0,34)∙10-4 ;       Al(III)-R 

                          A=(0,500±0,018)C+(1,10±0,14)∙10-4 ;       Al(III)-R-DPG 

The study of the influence of foreign ions on the aluminum determination results 

showed that in the presence of diphenylguanidine the selectivity of the reaction increases 

immediately. More than 4000-fold amounts of alkali, alkaline and rare earth elements; 3000-

fold amounts of Mg(II), Cd(II), Ni(II), Zn(II), Mn(II), U(VI); 1500-fold amounts of Co(II), 

Pb(II), Cr(III), of citrate and tatrate ions; 100-fold amounts of Sn(II), Tl(III), F-; 52-fold 

amounts of Ga(III), Cu(II), Bi(III), Ti(IV), W(VI), 42-fold amounts of In(III), Fe(III), 10-fold 

amounts of Zr(IV), Hf(IV), Mo(VI) and V(V) do not interfere with the determination of 

aluminum. Proved that at pH 3,6-4,0 gallium (III) and indium (III) practically do not form 

colored compounds with the reagent and diphenylguanidine. Given the urgency of 

determining one of the element in the presence of others close to the determined element by 

properties, new methods of the spectrophotometric definition of aluminum on the presence of 

gallium and indium has been developed. 
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QALLİUM VƏ İNDİUM İŞTİRAKINDA ALÜMİNİUMUN  

SPEKTROFOTOMETRİK TƏYİNİ 
 

Çıraqov F.M., Nağıyev X.C., Güllərli U.A., Abdullayev R.A. 
 

Xülasə 
 

Alüminiumun azotlu hidrofob birləşmə olan defenilquanidin iştirakında 2,2',3,4-

tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzolla kompleks əmələ gətirməsi spektrofotometrik 

metodla tədqiq edilmişdir. Difenilquanidin iştirakında komponentləri nisbəti 1:2:2 olan 

yüksək davamlılığa malik (lgβ=20,70±0,21) müxtəlifliqandlı kompleksin əmələ gəldiyi 

müəyyən edilmişdir. Alüminiumun binar və müxtəlifliqandlı komplekslərinin əmələ 

gəlməsinə pH-ın, komponentlərin qatılığının, vaxt və temperaturun təsiri də tədqiq edilmişdir. 

Qallium və indium iştirakında alüminiumun yeni spektrofotometrik təyini metodikası 

işlənilmişdir. 

 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ В 

ПРИСУТСТВИИ ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ 
 

Чырагов Ф.М., Нагиев Х.Дж., Гулларлы У.А., Абдуллаев Р.А. 
 

Резюме 
 

Спектрофотометрическим методом исследовано образование комплексов 

алюминия с 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом в присутствии и в 

отсутствие гидрофобного азотсодержащего соединения - дифенилгуанидина. 

Установлено, что в присутствии дифенилгуанидина образуется разнолигандный 

комплекс с соотношением компонентов 1:2:2 и константой устойчивости 

lgβ=20,70±0,21. Исследовано также влияние рН, времени, температуры и концентрации 

реагирующих компонентов на образование бинарного и разнолигандного комплексов 

алюминия. Разработан новый метод спектрофотометрического определения алюминия 

в присутствии галлия и индия. 

 
 

СИНТЕЗ, ВЫРАЩИВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

СВЕТОДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ Tl1-xAgxInSe2 
 

Рустамов В. Д., Я.Б.Намазов.,  И.М.Мовсумова., А.Б.Магеррамов , А.R.Мамедова 
 

Гянджинский Государственный Университет 
 

Ключевые слова: перекристаллизация, растворимость, монокристалл, 

однофазный, фоточувствительность, фотодатчик, детектор. 

Key words: recrystallization, solubility, single crystal, single-phase, photosensitivity,     

photosensor, detector. 
 

Известно, что для регистрации видимого и ближнего ИК излучений используются 

фоточувствительные материалы на основе кремния, германия и другие.  
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Промышленный фоторезистор ФС-К2 характеризуются следующими 

параметрами: Eg=2,4эВ, рабочее напряжение 110-120В, рабочая площадь 47мм2 

(остальные параметры приведены в табл.1. Рабочие площади фотодатчиков на основе 

кристалловTl1-xAgxInSe2(0x0,025) изменялись в пределах 2537мм2, а рабочее 

напряжение составляло 10В.  

Учет особенностей спектрального распределения фоточувствительности слоистых 

материалов TlInSe2 и твердых растворов на его основе и сравнение их со 

светочувствительностью фоторезистора ФС-Л показывают, что твердые растворы 

катионного замещения TlФп на основе TlInSe2 являются перспективными 

материалами для создания фоторезисторов.  

Монокристаллы Tl1-xAgxInSe2выращивали методом Бриджмена-Стокбаргера. 

Температура зоны плавления составляла 1060К, температура отжига 960К, в зоне 

кристаллизации был создан температурный градиент 30К/см. Полученные кристаллы 

обладают – типом проводимости. 

Полеченные таким образом слитки, согласно РФА, оказались однофазными. 

Рентгенограммы монокристаллов Tl1-xAgxInSe2соответствуют полученным в [1, 2]. 

При синтезе твердых растворов с целью равномерного распределения атомов 

высокотемпературную выдержку и процесс охлаждения осуществляли под действием 

электровибраций.  

Полученные слитки оказались совершенно однородными. Однородность образцов 

по длине подтверждаются данными рентгенограмм различных частей кристалла.  

Монокристаллы Tl1-xAgxInSe2выращивали методом зонной перекристаллизации ее 

эффективность обеспечивалась тем, что эти кристаллы, термически достаточно стойкие 

обладают малой упругостью паров в точке плавления, содержат хорошо растворимые 

примеси в жидкой фазе, имеют положительный коэффициент теплового расширения и 

плавятся при средних температурах. Кристаллы больших размеров выращивали как при 

горизонтальном, так при вертикальном перемещении расплавленной зоны без 

затравки.Расплавленные зоны (длиной от 5 до 15 мм) перемещали со скоростью 6-20 

мм/ч. Число проходов зоны варивовали от 4 до 30.  

Полученные таким способом кристаллы раскалывали по двум взаимно 

перпендикулярным зеркальным плоскостям, в результате чего они приобретали формы 

прямоугольных параллелепипедов. Однако дальнейший анализ показал, что плоскости 

внешней огранки указанных прямоугольных параллелепипедов не соответствуют 

основным боковым плоскостям эмментарных ячеек тетрагональных решеток данного 

соединения. Оказалось, что кристаллы при этом скалываются по диагональным 

плоскостям тетрагональных элементарных ячеек. Следовательно, параллельно 

расположенные к тетрагональной оси «С» естественные сколы соответствовали [110] и 

являлись плоскостями роста, а ориентация самой оси «С» в слитке зависела от 

конкретных условий роста: при аксиальной симметрии теплового потока ось «С» 

принимало направление параллельного перемещения зоны при горизонтальной зонной 

перекристаллизации и перпендикулярного при вертикальной.  

Однако в случае горизонтально направленной кристаллизации (со скоростью 5 

мм/ч) соединения Tl1-xAgxInSe2методом медленного охлаждения (3К/ч) при 

постоянном градиенте температур (6К/см) наблюдалась несколько иная ориентация. 

Кристаллографическая ось «С» была направлена по диаметру слитка, а одна из 

указанных выше двух плоскостей скалывания сохраняла свое неизменное 

горизонтальное положение в данном случае. Таким образом, во всех трех вариантах 

кристаллизации данных фаз была замечена следующая тенденция в ориентациях 

плоскостей скола: нормаль к одной из плоскостей скалывания оказалась направленной 

параллельно силе тяжести, а нормаль другой плоскости – в направлении максимального 

градиента температуры.  
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К указанной ориентации может привести следующая ситуация. Видимо, на 

начальной стадии кристаллизации образующийся первоначальный зародыш в расплаве 

вследствие сравнительно меньшей удельной массы легче расплава и поднимается на 

его поверхность; дальнейший рост происходит от этого центра кристаллизации 

главным образом в направлении максимального градиента температур. В результате 

сначала образуется тонкая кристаллическая пластинка, плавающая на поверхности 

расплава в горизонтальном положении, которая постепенно «углубляется» в него по 

гравитационному полю. Следует отметить, что использованного метода позволило 

управлять направлениемроста. Таким образом, в последствии удалось вырастить 

монокристаллы с железными геометрическими конфигурациями заданного размера. 

Современные тонкие пластинки этих кристаллов оказались достаточно гибкими [3, 4]. 

С помощью изложенной методики удалось вырастить монокристаллы Tl1-

xAgxInSe2(0x0,025) которые использовали для исследования параметров 

светодатчиков. 

С целью исследования параметров светодатчиков на основе твердых растворов 

Tl1-xCuxInSe2 для создания омических контактов использовали индий, впаянный в 

потоке водорода при температуре 500К.  

Фотоэлектрические свойства TlInSe2 проанализированы в работах многих авторов; 

показано. Что фоторезисторы, изготовленные на основе монокристаллов Tl1-

xAgxInSe2обладают новыми функциональными возможностями, пригодными для 

решения различных прикладных задач.  
 

Таблица 1.  

Параметры светодатчиков на основе Tl1-xAgxInSe2 

Материал 

300 К 

Область 

светочувствитель 

ности, мкм 

Максимум 

спектральнойч

увствитель 

ности, мкм 

Темновоесопроти

в ление, 

tOm 

t/см 

при 200К 

TlInSe2 0,7-1,12 0,90 2,5.108 60 

Tl0,99Ag0,01InSe2 0,7-1,13 0,91 2,0.108 240 

Tl0,98Ag0,08InSe2 0,7-1,15 0,92 1,5.108 900 

Tl0,975Ag0,025InSe2 0,7-1,16 0,923 1,25.108 1400 

ФС-К2 0,42-0,75 0,52 3,3.108 20 
 
 

 Рис.1. Спектры фотопроводимость монокристаллов Tl1-xAgxInSe2 

при Т=293К: 1-х=0; 2-х=0,01; 3-х=0,02; 4-х=0,025 
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Монокристаллы твердых растворов, полученных на основе Tl1-xAgxInSe2,имеют 

более высокие значения интегральной чувствительности по сравнению со 

стехиометричнымTlInSe2,причем с ростом х в кристаллах твердых растворов Tl1-

xAgxInSe2фоточувствительность возрастает  более чем в 20 раз, а спект-

ральнаяфоточувствительность находится в интервале 0,621,15 мкм (рис 1.) 

 

СИНТЕЗ, ВЫРАЩИВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

СВЕТОДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ Tl1-xAgxInSe2 
 

Рустамов В. Д., Я.Б.Намазов.,  И.М.Мовсумова., А.Б.Магеррамов , А.R.Мамедова 
 

Резюме 
 

Разработана методика синтеза и выращивания совершенных монокристаллов 

твердого раствора Tl1-xAgxInSe2. Установлено, что более эффективным методом 

является синтез с частичным охлаждением наклонно вращающейся ампулы и выявили 

что твердые растворы катионного замещения TlAg на основeTlInSe2 являются 

перспективным материалами для создании фоторезисторов. 

 

SYNTHESIS, GROWING AND INVESTIGATION OF PARAMETERS OF LIGHT 

SENSORS BASED ON SOLID SOLUTIONS Tl1-xAgxInSe2 
 

Rustamov V.D.,  Ya.B.Namazov.,  I.M.Movsumova., A.B.Maharramov,A.R.Mamedova 
 

Summary 
 

A technique for the synthesis and cultivation of perfect single crystals of the solid 

solution Tl1-xAgxInSe2has been developed. It was found that a more effective method is the 

synthesis with partial cooling of an obliquely rotating ampoule and found that solid solutions 

of cationic substitution TlAg on the basis of TlInSe2 are promising materials for the 

creation of photoresistors. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ InAs2Se4 - In6As4S3Se9 
 

Алиев И.И., Магаммедрагимова Р.С., Алиев О.М., Аждарова Д.С., 

Максудова Т.Ф., Рагимова В.М. 
 

Институт Катализа и Неорганической химии им. М.Ф.Нагиева Национальной АН 
 

Key words: system, phase, microhardness, solidus, liquidus. 
 

Известно, что среди сложных полупроводниковых материалов особое место 

занимают стеклообразные халькогениды и твердые растворы на основе As2X3 (X=S, 

Se). Халькогениды мышьяка как перспективные материалы используются в 

фотоэлектрических элементах [1, 2], акустооптике [3–10] и др. Слоистые моноселениды 

индия InSe также являются полупроводниками и обладают фотоэлектрические свойств. 

[11,12]. Поэтому поиск новых полупроводниковых материалов имеет научно-

теоретическое значение.  

Целью данной работы является исследование фазовых равновесий в системе 

InAs2Se4-In6As4S3Se9 , а также поиск новых полупроводниковых фаз. 

Сплавы системы были синтезированы из соответствующих из лигатур InAs2Se4 и 

In6As4S3Se9 при температуре 800-900оС. Для достижения равновесного состояния литые 

сплавы отжигались при 570-600оС в течение 450 ч. 

Для исследования фазовой диаграммы системы InAs2Se4-In6As4S3Se9 

использовались сплавы с широким диапазоном концентраций, в том числе исходных 

компонентов. Диаграмма состояния системы InAs2Se4-In6As4S3Se9 исследована 

методами ДТА, РФА и МСА, а также путем определения микротвердости и плотности.  

С целью уточнения границ области твердых растворов на основе In6As4S3Se9 

синтезировали дополнительные сплавы   80;83; 85; 90 мол. % In6As4S3Se9 и были 

отожжены при температурах 500, 400 и 200оС в течении 120 ч.; 240 которые 3200С, 

соответственно. Затем были закалены в ледяной воде. Следуя правилам 

количественной термографии эвтектических эффектов, были построены треугольники 

Таммана, результаты которых согласуются с данными микроструктурного анализа.  

Установлено, что при комнатной температуре растворимость на основе 

исходных компонентов составляет: 9 мол. % на основе InAs2Se4 и 15 мол. % на основе 

In6As4S3Se9. При эвтектической температуре (6200С) оно имеет значения 15 и 20 мол. 

%, соответственно. Образование в системе InAs2Se4 - In6As4S3Se9 область твердых 

растворов на основе исходных компонентов доказана и измерением микротвердости в 

зависимости от состава.  

Установлено, что в системе InAs2Se4 - In6As4S3Se9 наблюдаются два ряда 

значений (1200-1070) МПа и 1050 МПа, относящиеся к α-  и β-твердым растворам на 

основе InAs2Se4 и In6As4S3Se9 соответственно. Причем с увеличением второго 

компонента значение микротвердости увеличивается, подтверждающая растворимость 

на основе InAs2Se4 и In6As4S3Se9.  

Для подтверждения образования новой фазы переменного состава (твердых 

растворов) на основе исходных соединений снимались рентгенограммы исходных 

компонентов и сплавов, содержащих 9; 60; 85 мол. % In6As4S3Se9. 

Выявлено, что рентгенограммы сплава 9 мол. % In6As4S3Se9 идентичны рентгенограмме 

соединения InAs2Se4. То есть сплав относиться к области твердого раствора на основе 

InAs2Se4. Сплавы состава 85 мол. % In6As4S3Se9 свидетельствуют о наличии твердого 

раствора на основе соединения In6As4S3Se9. На дифракционной диаграмме сплава 60 
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мол. % In6As4S3Se9 дифракционные линии представляют собой смесь дифракционных 

линий исходных компонентов InAs2Se4 и In6As4S3Se9, т. е. сплав двухфазный. Таким 

образом, анализ РФА подтверждает точность анализов ДТА и МСА. 

Ликвидус системы InAs2Se4 - In6As4S3Se9 состоит из двух кривых ветвей 

первичной кристаллизации InAs2Se4 и In6As4S3Se9 из жидкости, соприкасающейся при   

40 мол. % In6As4S3Se9. В интервале концентрации 0-40 мол. % In6As4S3Se9 из жидкости 

выделяются первичные кристаллы α-фазы, а в пределах 40-100    мол. % In6As4S3Se9 

кристаллизуются β-фазы, твердые растворы на основе In6As4S3Se9. 
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SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF ALLOYS 

SYSTEMS InAs2Se4-In6As4S3Se9 
 

Aliyev I.I., Magammedragimova R.S., Aliyev O.M., Ajdarova D.S., 

Maksudova T.F., Ragimova V.M. 
 

Summary 
 

As a result, the T-x phase diagram of the InAs2Se4-In6As4S3Se9 system was 

constructed using the methods of physicochemical analysis. The section InAs2Se4-
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In6As4S3Se9  is a quasi-binary section of the quasi-ternary system As2S3-InSe-As2Se3. The 

composition of the double eutectic formed in the system is 40% In6As4S3Se9, and the temper- 

ature is 620°C. The areas of the solid solution formed on the basis of the primary components 

InAs2Se4 and In6As4S3Se9 are 9 and 15 mol. %, respectively.  

FLÜORENOKSİ ƏVƏZLİ KRAUN BİRLƏŞMƏLƏRİN ANALİTİK TƏTBİQİ 
 

Hüseynova P.F. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 

huseyn.peri.1969@mail.ru 
 

Keywords: hydroxylsubstituted crown ester, propylene oxide, columnchromato-

graphy, enantiomer 

Ключевые слова: гидроксизамещенный краун-эфир, пропиленоксид, колоночная 

хроматография, энантиомер. 
 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hidroksiləvəzli kraun birləşmələri 

digər molekulun hidroksil qrupu ilə hidrogen rabitəsi verdiyi üçün, aid olduqları makrotsiklik  

halqanı genişləndirirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunun nəticəsində sol tərəfdə olan halqa sağ tərəfdə olan makrotsiklik halqadan 

genişdir. Genişlənmə bu kraun efirə imkan verir ki, o, K+ yüksək seçiciliklə ekstraksiya etsin.  

Halqanın hidrogen rabitəsi əmələ gətirməsi natrium ionlarının ekstraksiyası üçün maneçilik 

törədir, çünki kraun efirin boşluğunun ölçüləri natrium ionunun radiusundan böyük olur[1]. 

Bununla bağlı olaraq, makrotsiklik halqanın boşluğunun tənzimlənməsi kolonkalı 

xromatoqrafiyada yüksək selektivliyə və seçiciliyə malik kraun efirlərin sintezi problemini 

ortaya qoydu. Bu baxımdan makrotsiklik halqaya onun yaranan konformasiyalarına 

sabitləşdirici təsir göstərən qrupların daxil edilməsi böyük analitik problem doğurdu. 

(III) və (IV) kraun efirlərini müvafiq hidroksiləzəzli kraun birləşmələrdən almaq üçün 

sonunculara (I) və (II) Vürs reaksiyası ilə alınmiş natrium etilatla təsir edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınmış alkoqolyatlara (III) və (IV) toluol məhlulunda qaynatmaqla və qarışdırmaqla 

porsiyalarla 9–brom-fluorenin (V) toluolda məhlulu əlavə edilir. Reaksiya 6 saat davam 

etdirilir. Reaksiyanın sonu nazik təbəqəli xromatoqrafiya üsulu ilə “Sulifol” lövhəsində təyin  

edilir. Reaksiyanın sonunda vakuum su nasosu vasitəsi ilə həlledici qovulur, qalıq qaynar 
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n-oktanla çox dəfəli ekstraksiya edilməklə təmiz fluoren əvəzli (VI) və (VII) birləşmələr 

alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorenoksi kraun efirlərin əsasən 2 konformasiyası vardır. Bu konformasiyaların 

birində makrotisiklik halqa daralmışdır. Bu hal o zaman müşahidə olunur ki, fluorenoksi 

qrupu (VII) makrotisiklik halqa ilə müxtəlif müstəvilər üzərində yerləşirlər, yəni fluorenoksi 

qrupu  oxu ətrafında müəyyən bucaq altında fırlanmışdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII A                 n = 2                      VIII B    

 

  

 

 

   

Fırlanma bucağı 0-a bərabər olduqda kraun efirin makrotsiklik halqası maksimum 

genişdir, yəni bu vəziyyətdə konformasiya genişlənmiş konformasiya (VIII A) alınır. Əgər 

fırlanma bucağı sıfırdan böyük  olarsa,  daralmış konformasiya (VIII B) alınır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, fırlanma  bucağının maksimum qiyməti 90° ola bilər.   

Xromatoqrafik kolonkada fluorenoksikraun efirdən (VII) adsorbent kimi istifadə 

etməklə onların köməyi ilə propilen oksidini enantiomerlərə ayırmaq olur. Fluorenoksikraun 

efirdə (VII) olan                            fraqmentində fenil qrupları və oksigenlə birləşən              -in  

 

hidrogeni olduqca fəaldır. Bu hidrogen oksiran halqası ilə güclü hidrogen rabitəsi əmələ 

gətirərək oksigeni oksonium kationuna çevirir. Oksonium müsbət yükə malik olduğu üçün, o, 

kraun efir halqası ilə molekuldaxili “qonaq-sahib” tipli supramolekulyar klatrat (IX) əmələ 
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gətirəcəkdir. Propilen oksidinin S- və R-izomerləri kraun efir halqası və fluorenin aktiv 

hidrogeni ilə müxtəlif qüvvələrlə tutulduğu üçün onlar xromatoqrafik kolonkadan müxtəlif 

vaxtlarda çıxacaqlar. Beləliklə, propilen oksidinin enantiomerləri tərəfimizdən təklif olunan 

yolla asanlıqla ayrılır. Propilen oksidinin adsorbentin səthindəəmələ gətirdiyi supramolekul-

yar klatratı aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərəfimizdən göstərilmişdir ki, alınan fluorenoksi əvəzli kraun birləşmələr eyni 

zamanda bir qrup kationları digər qrup kationlardan ekstraksiya üsulu iləayırmağa imkan 

verir. Bu məqsədlə pikrat metodundan istifadə olunmudur [11]. Sintez olunmVI və VII  kraun 

efirlərdən    5×10-2  M xloroform məhlulları hazırlanaraq qələvi və qələvi-torpaq metallarının 

ionları pikrat məhlullarından ekstraksiya edilir.  

L +  Me+  +  Pi-             [ L Me ] Pi   

Burada: L - fluorenoksiəvəzlikraunefirlər VI və VII  

 Me+- metal ionları, 

 Pi-   - pikrationudur. 

Pikrat ionunun qatılığı spektrofotometrik üsulla təyin edilmişdir.  

Alınan nəticələr əsasında cədvəldə verilmiş ekstraksiya sabitlərinin qiymətləri 

hesablanmışdır. Bu cədvəldən göründüyü kimi, rubidium və kalium ionları kraun efiri ilə 

yaxşı ekstraksiya olunurlar. Lakin Na+, Ca2+ və Mg2+ ionları bu liqandlarla ekstraksiya 

olunmurlar. Fluoren oksi əvəzli kraun efir hidroksilə vəzli kraunefirdən fərqli olaraq, natrium 

ionunu ekstraksiya edir. Əksinə, kalium ionunu və fluoren əvəz lik raunlar ekstraksiya 

etmitlər. Çox maraqlıdır ki,  və kraun birləşmələrdə hidroksil qrupunun hydrogen atomunu 

fluoren oksi qrupu ilə əvəz etdikdə əmələ gələn kraunlar və qələvi-torpaq metallarının 

ekstraksiya qabiliyyətini artırırlar. 

Alınan nəticələrdən görünür ki, fluoren əvəzli kraun birləşmələr kolonkalı xro-

matoqrafiya üsulu ilə diastereomerlərin ayrılmasında qiymətli adsorbentlərdir. Fluorenal 

qrupunun oxu ətrafında fırlanması nəticəsində müxtəlif davamlıqlı konformasiyalar alınır ki, 

onlar da müftəlif optiki izomerləri kolonkada müxtəlif qüvvələrlə tutub saxlayırlar. 

Fluoren əvəzli  kraunbirləşmələr yüksək seçiciliyə malik ekstragenlərdir. 

Cədvəl 1. 

Qələvi və qələvi torpaq metallarının hidroksil və fluorenil oksiqrupları olan kraun efirlərlə 

ekstraksiya sabitləri  

 

IX 
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ANALYTICAL APPLICATION OF FLUORENOXYSUBSTITUTED   

CROWN COMPOUNDS 
 

Huseynova P.F. 
 

Summary 
 

Fluorenoxy substituted crown ethers synthesized on the basis of hydroxylsubstituted 

crown esters have been found to have 2 different conformations. The ability of chloroform 

solutions of crown ethers to extract ions of alkaline and alkaline-earth metals from picrate 

solutions was studied. Using fluorenoxy substitutedcrown ether  as an adsorbent in the 

chromatographic column, it was possible to separate propylene oxide into enantiomers 

without converting them into diasteriomers.   

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫХ  

КРАУН-СОЕДИНЕНИЙ 
 

Гусейнова П.Ф. 
 

Резюме 
 

Установлено, что флуореноксизамещенные краун-эфиры, синтезированные на 

основе гидроксизамещенных краун-эфиров, имеют 2 различных конформаций. Изучена 

способность хлороформных растворов краун-эфиров извлекать ионы щелочных и 

щелочноземельных металлов из пикрат-растворов. Используя флуореноксизамещенный 

краун эфир в качестве адсорбента в хроматографической колонке, удалось разделить 

оксид пропиленa на энантиомеры, не превращая их в диастереомеры. 
 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА AG2SE-[ASBISE3] 
 

Шукюрова Г.М.  
 

Бакинский Государственный Университет 

gunteksh@hotmail.com 
 

Ключевые слова: Ag2Se-As2Se3-Bi2Se3, Ag2Se-[AsBiSe3] , разрез, изотермическое   

сечение 

Для уточнения положения изотерм на полях первичной кристаллизации фаз, а 

также хода кривых моновариантных равновесий и координат нонвариантных точек 

нами изучен ряд политермических разрезов Т-х-у диаграммы Ag2Se-As2Se3-Bi2Se3. 

Политермический разрез Ag2Se-[AsBiSe3] (рис.1) характеризуется сложным 

взаимодействием компонентов. Экспериментальные данные по нем были 

интерпретированы в контексте с общим контуром Т-х-у диаграммы. 

mailto:gunteksh@hotmail.com
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Разрез Ag2Se-[AsBiSe3] (рис.1) пересекает поля первичной кристаллизации 

(Ag2Se)II, - и -фаз. Сопоставление его с рис. 1. показывает, что ниже кривых 

ликвидуса расположены кривые вторичной кристаллизации  (Ag2Se)II, 

Ag3AsSe3,AgAs3Se5, а также - и - фаз и соответствующие трехфазные области с 

участием жидкой фазы. Кристаллизация расплавов, как правило, завершается 

нонвариантным перитектическими (Р3, Р4) и эвтектическими (Е1, Е2 и Е3) равновесиями, 

что приводит к формированию в субсолидусе соответствующих трехфазных областей 

.Расплавы с составами, отвечающими границам раздела этих трехфазных облас 
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Рис.1. Политермический разрез Ag2Se-[AgBiSe3]фазовой диаграммы системы Ag2Se-

As2Se3-Bi2Se3. Фазовые области: 1-+γ+Ag3AsSe3; 2-(AgAsSe2)I+Ag3AsSe3+γ;3-

(AgAsSe2)I+Ag3AsSe3+γ; 4-(AgAsSe2)I+γ+γ; 5-+γ; 6-(AgAsSe2)I+γ; 7-

(AgAsSe2)I+γ; 8-+γ; 9-(AgAsSe2)I+ +AgAsSe5+γ; 10-(AgAsSe2)I+AgAsSe5+γ; 11-

AgAs3Se5+γ;  12-AgAs3Se5+γ; 13-Ж+AgAs3Se5+γ; 14-As2Se3+AgAs3Se5+γ;                            

15-As2Se3+AgAs3Se5; 16-Ж+As2Se3+ γ. 

тей, кристаллизуются моновариантно и формируются двухфазные области +Ag3AsSe3, 

α+, AgAs3Se5+ и As2Se3+. 
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THERMODYNAMIC STUDIES POLYTHERMAL CUT AG2SE-[ASBISE3] 
 

Shukyurova G.M.  
 

Summary 
 

 To clarify the position of isotherms in the fields of primary crystallization of phases, 

as well as the course of curves of monovariant equilibrium and coordinates of nonvariant 

points, we have studied a number of polyhermic sections of the Ag2Se-As2Se3-Bi2Se3 

diagram. Polyhermic section Ag2Se-[AsBiSe3] (Fig.1) is characterized by complex 

interaction of components. The experimental data for it were interpreted in the context of the 

general contour of the T-x-y diagram. 

 
 

SYNTHESIS OF HYDROXYL SUBSTITUTED DIASACROWN ETHER AND 

FUNCTIONALIZATION OF MAGNETITE NANOPARTICLES 
 

Hasanova U.A1., Qahramanova Z.O1., Huseynova P.F.2, Fataliyeva G.I.2 

 

“Neftin qazın geo texnoloji problemləri və Kimya” ETİ1 

Gəncə Dövlət Universiteti 2 

 

   Açar sözlər: makrotsikl, kraun efir, supramolekulyar kimya, siderofor, maqnetit nano-

hissəcikləri. 
Keywords: macrocycles, crown ether, supramolecular chemistry, siderophores, 

magnetite nanoparticles. 

   Ключевые слова: макроцикл, краун-эфир, супрамолекулярная химия, сидерофор, 

наночастицы магнетита. 
 

Introduction 

In the last decades supramolecular chemistry and nanotechnology become to develop 

quickly and spread into different areas of science. Conceptually supramolecular chemistry 

and nanotechnology have much in common, asthe formation of nanostructures is basedon the 

principle of self-assembly and self-organization and that is the essence of supramolecularen 

sembles [1]. 

So, synthetic analogues of such systems are very interesting, intermofit 

ssupramolecular properties, imitatingthe properties of naturally occurring systems. The 

crownethers can demonstrate the properties of naturally occurring membrane active 

antibiotics, thanks to ionophore feature of macrocycle cavity to bind the cations trough ion-

dipole, dipole–dipolenon-covalentbonds.Azacrown ethers, cryptands, thiacrown ethers and 

their derivatives, having nitrogen, sulphur atoms in macrocyclic ring, are able to selectively 

bind to metal ions [2]. The substitution of macrocycle’s oxygen atoms by nitrogen atoms 

increases the complex formation ability, as the nitrogen atoms are softer bases. Aza crown 

ethers are able to bindthe ions of transfer and rare earth metals. [3] Beside this, the synthesis 

of macroheterocycles, having various functional group sintheirmolecule, notablyinfluenceson 

the ability of these compounds to form supramolecular ensembles by means of noncovalent  

interactions [4]. 
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Synthesis of (4) MC 1,13-Diaza-5,9-dioxa-7-hydroxy- 3,4:10,1-
dibenzocyclopentadecan 

Preparation of MC-general procedure 

The ethylenediamine (0.003 mol), dissolved in 20 cm3 of methanol, was added 

dropwise to salysilaldehyde (1) (0.003 mol) in 150 cm3 of methanol. After the addition, the 

reaction mixture was stirred to room temperature, and 0.006 mol of sodium borohydride in 

15 mL of dimethyl formamide was added in portions with stirring. The yellow colour of the 

reaction mixture disappears with addition of all portion of sodium borohydride, indicated to 

completion of hydrogenation. When the reduction was completed, mixture was poured in 

cold distilled water. Formed white precipitate was washed with water and diethyl ether, and 

then dried over anhydrous sodium sulphate. 

  Yieldof(3)0.57g(70%),m.p.122–124°C. 
  Found:C 70.62,H7.39,N10.26. 
  Calc.ForC16H20O2N2:C70.59,H 7.35, N 10.29 %.  

NaOH, dissolved in 0.1 cm3 of water was added to (3)  (0.003 mol)  in  150 cm3  of  n-
butanol  (0.006 mol). The reaction mixture was heated and then (0.003 mol)  of  1,3-dichloro-
2-propanol,   dissolved   in   15 cm3 of n-butanol, was added dropwise during 30 min. 
Reaction mixture was stirred and refluxed 30 h. When the reaction was completed, the 
mixture was filtered, and then the filtrate was evaporated to minimum volume. The residue 
was dissolved in 50 cm3 of water and extracted with chloroform (3 9 50 cm3). Removal of the 
solvent gave the product (4). The further purification was carried by recrystallization  from   
mixture  butanol-1:toluene. 

Yield   0.70g  (65%),m.p.148–149°C. 
Found:C69.5,H7.4,N8.7. 

Calc.forC19H24N2O3:C69.5,H7.4,N.8.5%. 

IR(KBr): 3350(OH); 3330, 1455(NH); 1604,1590, 1492(Ar); 255,1035(Ar–O–CH2); 

754(1,2-Ar)cm-1.1HNMR(d):2.64 (s, 4H, NCH2CH2N), 3.24 (br, 3H, NH and OH), 3.65 

(s,4H,ArCH2), 4.14(m,5H,CH2CHCH2), 6.74–7.25(m,8H, ArH) ppm. 

 
Synthesis of nanostructures by functionalization of  Fe3O4 with MC 

(MC@Fe3O4 NPs) 

Magnetic iron oxide nanoparticles are usually prepared by wet chemical precipitation 

from aqueous iron salt solutions in alkaline milieu, created by using NH4OH, in the 

atmosphere of gaseous nitrogen. [5] The formed Fe3O4 nanoparticles (NPs) were separated 

by strong NdFeB permanent magnet, repeatedly washed with distilled water and dispersed in 

ethanol. The ethanol solution of MC, taken in excess, was added to ethanol solution of Fe3O4 

nanoparticles and vigorously stirred. After stirring during 8 h at ambient, the prepared 

nanostructures were separated by strong NdFeB permanent magnet and repeatedly were 

washed with distilled water. The obtained NPs were dried at ambient conditions and the iron 

content in the samples was analyzed by atom absorption spectroscopy and performed on 

Varian Spectr AA 220FS Atomic absorption spectrometer. Samples were prepared by 

Milestone ETHOS 1 Microwave extraction unit. The UV spectra have been recorded on 

Spectrophotometer specord 250 Plus.UV spectra were recorded at the range 275 nm for 

standard solutions of MC. 
 

Characterization of structure 

XRD.X-ray diffraction analysis was performed on Rigaku Mini Flex 600 XRD 

diffractometer at ambient. In all the cases, Cu K a radiation from a Cu X-ray tube (run at 15 

mA and 30 kV) was used. The samples were scanned in the Bragg angle 2 h range of 20–

70°. 
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FTIR. The functional groups, present in the powder samples of MC@Fe3O4 NPs, were 

identified by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. FTIR spectra were recorded 

on a Varian 3600 FTIR spectrophotometer in KBr tablets. The spectrum was take 

nintherangeof4000–400cm-1at roomtemperature,withresolution4cm-1andscannumber 32. 

Results and discussions 

Synthesis of MC 1,13-Diaza-5, 9-dioxa-7-hydroxy-3,4:10,1-dibenzocyclopen-tadecane 

(4) is shown on the Scheme1. 

 

N,N
0
ethylene bis(salysilimine) (2)wasprepared by condensation of salicylaldehide (1) 

with ethylenediamine. The reduction of (2) was carried out by sodium borohydride. The ring 

closure step was carried out by reaction of corresponding saturated derivative (3) with 1,3-

dichloro-2-propanol. Then magnetite nanoparticles were functionalized by synthesized MC 

vianon-covalent interactions occurring between the surface of nanoparticles and functional 

groups of MC. 

 

The purity and crystalline properties of the MC@Fe3O4 were investigated by powder 

X-ray diffraction (XRD). The XRD patterns are shown in Fig. 1. All the XRD peaks were well 

defined and corresponded to Fe3O4 nanoparticles with cubic structure. In XRD peak 

broadening testifies for the formation of nanocrystals. In the pattern all lines relate to 

Fig.1 XRD pattern for the nanostructured MC@Fe3O4NPs 

file:///C:/Users/aaaaa/Desktop/MC%20FeO4%20SONUNCU.docx%23_bookmark0
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Fig. 2 . FTIR spectra (1) pristine MC, (2)MC@Fe3O4, 
(3) pristine Fe3O4 

 

magnetite and can be indexed, using the ICDD (PDF-2/ Release 2011 RDB) DB card number 

00-001-1111, for prepared  nanostructure.  The  pattern  of  MC@Fe3O4NPs has  character- 

istic   peaks  at  30.25°  (220),  35.75°(311), 43.52°(400), 57.44°(511), 62.93°(440) Table1 

andthat correlates with the standard pattern of Fe3O4 well. The intensity of the diffraction 

peak of (311) plane is stronger than the other peaks. The average crystal size, estimated from 

(311) peak, using the Scherrer formula, is 14.8 nm for MC@Fe3O4 pattern nanoparticles. 

Figure 2 presents the FTIR spectra of pristine MC (1), MC@Fe3O4 (2) and pristine 

magnetite (3). The spectra of prepared nanostructures were compared with spectra of pristine 

MC and spectra of pristine Fe3O4, in order to determine the coordination sites of MC that may 

be involved in chelation with surface of magnetite nanoparticles. The spectrum of 

nanostructures’ samples (2) reveals the characteristic peakofFe3O4 at about575cm-

1corresponding to (Fe–O stretching). The comparison of spectrum of pure MC with spectrum 

of prepared nanostructures shows the weakening of intensity of strong band at 1455cm-

1,correspondingto  the  NHgroupsin  the nanostructures. At the same time the wide band at 

3330–3350cm-1,correspondingto m(OH)andm(NH)in pristine MC, disappears in the spectrum, 

corresponded to nanostructures Fig. 2 (2), and that is strong evidenceof coordination of MC 

molecules with magnetite surface via OH and NH groups of MC. The intense band at 1250 

and 1034 cm-1(Ar–O–CH2)ofMCFig.2(1)isshifted  to 1240and1010 cm-1 region in the 

spectra ofMC@Fe3O4. These indicate the involving of macrocycle’s oxygen atoms in 

coordination process. 

As it seen from FTIR spectra, the absorption occurs through NH, OH and macrocycle’s 

oxygen atoms by self- assembling via non-covalent interaction with surface of magnetic NPs. 

Thus, the IR spectral results provide strong evidences for the multiple chelation sites of MC 

and drugs molecules with surface of magnetite NPs. 
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СИНТЕЗ ГИДРОКСИЛЗАМЕЩЕННОГО ДИАЗАКРАУН ЭФИРА И 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА 
 

Гасанова У.А., Гахраманова З.О., Гусейнова П.Ф., Фаталиева Г.И. 
 

Резюме 
 

    В данной работе мы сообщаем о функционализации наночастиц магнетита 

гидроксилсодержащим диазакрауновым эфиром — макрогетероциклом (МC), 

способным имитировать свойства природных сидерофоров. Строение 

синтезированного краун-эфира исследовано методами ЯМР, масс-, ИК-спектроскопии. 

Морфологию полученных наноансамблей MC@Fe3O4 анализировали методами 

растровой электронной микроскопии, РЭМ, рентгеноструктурного анализа. 

Количественный анализ наноструктур определяли методом спектроскопии атомного 

поглощения, а также на основе закона Ламберта-Бера методом УФ-спектроскопии. 
 

HİDROKSİL ƏVƏZƏTLİ DİAZAKRAUNEFIRİNİNSİNTEZİ VƏ 

MAQNETİTNANOHISSƏCİKLƏRİNİNFUNKSİONALLAŞMASI 
 

Həsənova Ü.Ə., Qəhrəmanova Z.O., Hüseynova P.F., Fətəliyeva G.İ. 
 

Summary 
 

    Bu işdə biz təbii sideroforların xassələrini təqlid edə bilən hidroksil tərkibli diazakraun 

efiri - makroheterotsikl (MC) ilə maqnetit nanohissəciklərinin funksionallaşdırılması 

haqqında məlumat veririk. Sintez edilmiş kraun efirinin strukturu NMR, kütlə və İQ 

spektroskopiyası metodları ilə tədqiq edilmişdir. Alınan MC@Fe3O4 nanoansambllarının 

morfologiyası elektron mikroskopiya, SEM və rentgen şüalarının difraksiya analizi ilə təhlil 

edilmişdir. Nanostrukturların miqdari analizi atom udma spektroskopiyası, həmçinin UV 

spektroskopiyası metodu ilə Lambert-Beer qanunu əsasında müəyyən edilmişdir. 
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 Ключевые слова:  Цеолит, адсорбент, свойств , наполнитель , Айдаг. 

 Keywords:  Zeolite, adsorbent, properties, filler , aydag. 
 

Исследование и приминение цеолит содержающий пород в мире ( СЩА, Япония, 

Англя) и в Советского Союза были начаты в середные 60-х годов. 

К концу 70-х началу 80-х годов десятки НИИ и других испытательний 

организаций подтвердили очень высокую эффективность применения продукта во 

многих отряслях, были рассчитаны экономические эффекты.  

Интереса к цеолиту возник после Чернобыльской катастрофы – все исследования 

произвели заново, опять подвердились все свойство цеолитов, ими   обеззараживали от 

радионуклидов Чернобыльскою зону.  
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Цеолит – это минерал сорбент с радиопротекторными свойствами 

вулканогенносодочного происхождия, клиноптилолитового типа, класса 

микропористых каркасных алюмосиликатов. 

Особенностю  структуры цеолитов является их пористое внутреннее строение.  

Применение природных алюмосиликатов и полученных на их основе адсорбентов 

и катализаторов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности имеет 

важное практическое и теоретическое значение в связи с проблемами охраны 

окружающей среди и синтеза новых неорганических веществ. Создание 

высокоэффективных адсорбентов на основе природных цеолитов. 

Среди природных цеолитов наиболее перспективными являются природный 

клиноптилолит Айдагского месторождения.  

Выявление  все новых свойств у цеолитов   позволяет их широко применять в 

различных областях . Природный Айдагский цеолит уже нашедший применение при  

осушке газов, фильтирации  воды, в качестве адсорбента катализатор и наполнитель, 

исследуется в разных аспектов для использования в новых технологиях. 

На основе отходов природных цеолитов путем ионного обмена щелочиземельных 

катионов на другие катионы были получены адсорбенты для улавливания аммиака , 

диоксиды углероды, сероводорода, паров минеральных кислот, испытание в процессах 

очистки отходяющих  промышленных газов и улавливание из возхдуха различных 

токсичных веществ. 

Исследование вляние продолжительности работы на адсорбционны свойств 

полученных адсорбентов. 

С помощью физико-химических методов исследования изучение химии 

поверхностных свойств полученных адсорбентов. 

Адсорбенты на основе минералов могут быт как природного происхождения , так 

синтетического, чаше всего этого составлянощие бентонитов и цеолитов, силикаты 

натрие и кальция, глины, содержающие алюмосиликаты. 
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ADSORPTION PROPERTIES OF ZEOLITE 
 

Nagiev N.Q., Asgerova G.M. Hasanova İ.İ. Mammadova A.T. 
 

Summary 
  

Natural Aydag zeolite, which has already been used as an adsorbent, catalyst and filler 

in gas drying and water filtration, is being studied in various aspects for use in new 

technologies.Natural zeolites of the Aydag field are used for drying gases, benzene and water 

vapor from natural gases, as a catalyst in petrochemical processes, as a filter in water 

treatment plants, as a filler in rubber, plastic, paper, cement additives, medicine, detergents 

and mineral-polymeric materials. Useful in improving the quality of agricultural lands and 

increasing productivity, their use as an inert supplement to feed in livestock and poultry has 

been identified 
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  Laylı kristal quruluşlu digər yarımkeçiricilərə nisbətən A3B6 tipli yarımkeçirici 

kristallarda laylararası Van-der-Vaals xarakterli rabitə zəif olduğundan onları mexaniki və ya 

interkalyasiya üsaulları ilə monolaylara ayırmaq heç bir texnoloji çətinlik tələb etmir. Ona 

görə də bu tip yarımkeçirici maddələrin 2D-kristallarının alınması və tədqiq edilməsi elmi və 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

A3B6 tip laylı quruluşlu kristallar sırasında InSe 2D-kristalları özünün fiziki 

xassələrindəki orjinal xüsusiyyətlərinə görə daha çox maraq cəlb edir. Müəyyən edilmişdir ki, 

qalınlığı 6-10nm olan InSe kristallarında keçirici elektronların yürüklüyü ~ 104 sm2/V·s 

qiymətlərində olur ki, bu da belə materialların yüksək tezliklər elektronikasında tətbiqinə 

geniş yol açır [1, 2]. 

InSe kristallarında rabitəli monolayların birinin digərinə görə tutduğu mövqeyinə görə 

ε, β  və γ -tipli kristallik modifikasiyalara rast gəlinir. Kristal yetişdirilməsi prosesində idarə 

olunmayan faktorlar səbəbindən eyni bir politipdə müxtəlif halların mövcud olması və kristal 

yetişdirildikdə çoxsaylı dislokasiyaların yaranması səbəbindən yetişdirilmiş kristallar müxtəlif 

xassəli olurlar. Kristal quruluşun çoxsaylı defektləri “c” oxu istiqamətində elektronların dreyfi 

zamanı potensial baryerlər yaranırlar. Belə baryerlərin aradan qaldırılması və kristalın 

yetişdirilməsi texnologiyasında idarəedici faktorlardan istifadə etməklə məxsusi defektlərin 

konsentrasiyasının azalması məqsədi ilə InSe kristalına müxtəlif aşkarlar vurularaq tədqiq 

olunurlar.  

Bizim işimizdə InSe kristalına monokristal yetişdirilməsi prosesində 0.5 at %  Bor 

aşqarı əlavə edilmişdir. Bor atomları kiçik radiuslu olmaqla InSe kristalında müxtəlif 

mövqelərdə yerləşə bilirlər. Bor atomları monolaylar arasında və ya daxilində neytral halda və 

monolay daxilində In atomlarını əvəz etməklə ionlaşmış halda ola bilirlər. Lakin, nəzərə alsaq 

ki, B-Se rabitəsi İn-Se rabitəsindən daha güclüdür, ona görə də bor atomlarının In atomlarını 

əvəz etmə ehtimalı daha çoxdur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Se-In-In-Se monolayının qalınlığı 4.09 Å, In-In, Se-Se və In-Se 

rabitələrinin uzunluğu uyğun olaraq 5,32 Å, 2.82Åvə 2.69 Å təşkil edirlər. Hesablanaraq 

müəyyən edilmişdir ki, keçirici zonanın dibi C nöqtəsində, valent zonanın maksimumu isə C 

və K nöqtələrinin arasında yerləşir. Bu onu göstərir ki, InSe monolayı çəpinə keçidli 1.43 eV 

enli qadağan olunmuş zonaya malikdir[3]. 

BSe kristalının elementar qəfəsinin optimallaşdırılmış parametrləri laylara 

perpendikulyar istiqamətdə 3.25Åtəşkil edir. Hesablamalar göstərir ki, B-Se və B-B 

rabitələrində atomlar arası məsafə uyğun olaraq 2.10 Å və 1.71 Å -ə bərabərdir [4]. B-Se 

monolayı yarımkeçirici xarakterli olmaqla eni 2.61 eV-a bərabər olan qadağan olunmuş 

zonaya malikdir. Göstərilənlərə əsasən demək olar ki, InSe kristalında bor aşkarları güclü 

rabitə yaratmaqla laylararası oriyentasiyanın fiksə olunmasına və beləliklə potensial 

baryerlərin aradan qaldırılmasına səbəb ola bilər. 

Bizim işimizdə tədqiqatın nəticələri borla aşqarlanmış InSe kristalı əsasında optik 

qurğuların hazırlanması və onların optik xassələrinin modulyasiyası ideyalarının 

genişləndirilməsinə imkan verir. 

InSe kristalı Bridgman üsulu ilə yetişdirildiyi zaman ərintiyə 0.5 at %  bor əlavə 

edilməklə aşkarlanmışdır. Lüminessensiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, yetişdirilimiş 

monokristal külçə həcmi üzrə optik birincisidir. Otaq temperaturunda kristal n-tip keçiriciliyə 

malikdir və elektronların konsentrasiyası 2·1012 sm-3 təşkil etmişdir..  

InSe<B> kristalının elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı şəkil 1-də təsvir 

edimişdir. 380÷250 K və 230÷160 K temperatur intervallarında logσ~1/T asılılığının xətli 
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hissələrinə görə hesablanmış aşqar səviyyələrin aktivasiya enerjisiləri uyğun olaraq 0.68±0.02 

və 0.16±0.02 eV təşkil etmişdir. 

Holl gərəyanı ölçmələri ilə nümunələrdə yükdaşıyıcıların konsentrasiyası geniş 

temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Otaq temperaturunda və ondan yüksək 

temperaturlarda kristal n-tip keçiriciliyə malik olsa da temperaturun  azalması ilə    280 K-dən 

aşağıda keçiriciliyin tipinin inversiyası müşahidə edilmişdir (şəkil 2).    77÷170 K temperatur 

 

 
Şəkil 1.  

intervalında deşiklərin konsentrasiyası 3·1012÷3·1013 sm-3 intervalında 

dəyişmişdir.Temperatula keçiriciliyin tipinin inversiyası təmiz İnSe kristalında müşahidə 

olunmadığından belə nəticəyə gəlmək olar ki, bor aşqarları kristalda kompensasiya edici 

akseptor səviyyəsi yaradır. n-tip yarımkeçirici kristalın aşağı temperaturlarda p-tip keçiriciliyə 

inversiya etməsi kompensasiya edilmiş kristallarda dayaz yapışma və dərin donor 

səviyyələrinin  varlığı ilə izah olunur.Otaq temperaturunda InSe kristalının qadağan olunmuş 

zonasının eninin 1.263 eV olduğunu [5] nəzərə alsaq, aşqar səviyyələri dərin səviyyələr kimi 

qəbul etmək olar. 

 
Şəkil 2. 

Şəkiı 3-də InSe<B>  kristalının lüminessensiya spektri təsvir olunmuşdur. Spektr kristalı 

Nd:YAG lazerinin 2-ci harmonika (532 nm) şüalanmasının həyəcanlaşması şəraitində 

çıxarılmışdır. 
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Şəkil 3. 

 

Spektirdə üç şüalanma zolağı müşahidə edilir. Uzundalğalı oblasda 1.083 eV və 1.155 

eV enerjili şüalanma zolaqları elektronaların   (0.16±0.02) eV və daha dayaz 0.11 eV enerjili 

donor səviyyələrindən valent zonaya rekombinasiyası hesabına formalaşdığı hesab edilir. Qısa 

dalğa oblasdakı şüalanma zolağına 1.43 eV enerjili keçid uyğundur. Bu keçidin enerjisi In-Se 

rabitəli monolayın qadağan olunmuş enerjisinə təvafüq etməsinə baxmayaraq belə keçidin bor 

aşqarlarının InSe kristalında keçirici zonada formalaşdırdığı alt zonadan valent zonaya keçidə 

uyğun gəldiyini qəbul edirik. 
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Summary 
 

Acceptor levels with activation energies 0.68±0.02 və 0.16±0.02 eV were revealed in 

InSe crystals doped with boron. At temperatures below 280 K, an inversion of the n-type 

conductivity into the p-type was found in the crystals. When the crystal was excited with 

high-intensity laser radiation, the photoluminescence spectra revealed emission bands with 

energies of 1.083, 1.155 və 1.43 eV.  
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Er-Bi-Te üçlü sistemini bütün qatılıq və temperatur intervalında tədqiq etmək üçün, 

üçlü systemin yeni tərəflərindən biri olan  Er-Bi binar sisteminin hal diaqramı haqqında olan 

məlumatlar xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən systemin təkrar tədqiqi və hal diaqramının 

qurulması qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulmuşdur. [1-5]. Er-Bi sistemini tədqiqetmək üçün 

onun ərintiləri aşağıdakı təmizlik markasında olan komponentlərdən istifadə edilmişdir.  Er–

“Erbm-0, Bi-“B-4” markasında. Ərintilər içərisində havası 10-3 mm.c.süt. qədər 

seyrəkləşdirilmiş kvars ampulalarda  birtemperaturlu sobada komponentlərin birbaşa üsulla 

əridilməsi ilə hazırlanmışdır. Tərkibdən asılı olaraq ərintilər  1100-1200K-də sintez 

edilmişdir. Ərintilərdə homogenlik vəziyyətinin yaranması üçün onlar kvars ampulalarda 

vakuum şəraitində mufel sobada, cədvəldə verilmiş temperatur rejimində termiki emal 

edilmişdir.  

Cədvəl 1. 

Er-Bi sistemininərintilərinintermikiemalrejimi 

Tərkibi, at %  Bi Temperatur , K Zaman,saat Fazatərkibi 

 

0-60 1200 35 Er;  ErBi 

60-70 1150 30 ErBi ; ErBi2 

70-100 500 40 ErBi2  ;Bi 
 

Termiki emaldan sonra sistemin bütün ərintiləri fiziki-kimyəvi analiz üsulları- DTA, 

YTDTA, RFA, MQA, həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın təyini üsulları ilə tədqiq 

edilmişdir. Ərintilərin DTA analizi, Termoskan-2 markalıpirometrdə ±5 dərəcə dəqiqliklə 

təyin edilmişdir. Bu halda Pt-Pt/Rh termocütündən istifadə edilmişdir. Yüksək temperaturlu 

diferensial termiki analiz BTA-987 markalı cihazda,  ВУТУ  51-681-75 markalı arqon 

mühitində 1300-2500K temperatur intervalında aparılmışdır. Termiki analiz zamanı W-W/Re 

termocütündən istifadə edilmiş, ±10 dərəcə dəqiqliklə təyin edilmişdir. DTA əsasən 

termoqramlarda komponentlərin 1ː1 nisbətində olan ərintidən başqa qalan nümunələrin 

termoqramlarında iki endoeffekt müəyyən edilmışdir. Bütün effektlər endotermik olub  

dönənlərdir. 50 at % tərkibli nümunənin termoqramında 1850K-də bir effek talınmışdır. Bu 

onu göstərir ki, sistemdə 1850 K-də açıq maksimumla əriyən ErBi tərkibli birləşmə əmələ 

gəlir. (Cədvəl 2) 

Cədvəl 2. 

Er-Bi sistemininərintilərininmikrobərkliyi 

Tərkib, at% Termikiqızmaeff
ektləri,  K 

Mikrobərklik,   MPa Sıxlıq, 
q/sm3 Er Bi Er ErBi ErBi2 Bi 

100 0 1798      

90 10 1500, 1700      

80 20 1500 E VTEK  TİKA   

70 30 1500,1700      

60 40 1500, 1800      

55 45 1500, 1825      

50 50 1850      

45 55 1450, 1825      

40 60 1450, 1830      

33,3 66,7 1450, 1800      

30 70 1450,1700     Ölçülməyib 

20 80 525, 1450     912 

10 90 525,1100     912 

0 100 544     912 
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Ərintilərin RFA D2 Phaser və Bruker D8 difraktometrində (Cukα şüalanma) 20-10-

700 bucaq intervalında təhlil edilmişdir. Ovuntu ərintilərinin rentgenfaza analizi nəticəsində 

alınmış difraktoqramların müqayisəsi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 50 və 66,7 

at%Bitərkibli ərintilərin difraktoqramlarında alınan refleklər ilkin maddələrin reflekslərindən 

tam fərqlidir və yenidir. Bu onu göstərir ki, sistemdə komponentlərin 1ː1 və 1ː2 nisbətində 

ErBi və ErBi2 tərkibdə birləşmələr əmələ gəlir. Er və ErBi2birləşmələrinin bəzi kristalloqrafik 

və fiziki-kimyəvi xassələrini öyrənmək ücün, bu birləşmələr yenidən sintez edilmişdir. Sintez 

1200K-də birbaşa ampula üsulu iləaparılmışdır.  Əvvəlcə temperatur 400K qədər yavaş-yavaş 

qaldırılmış və həmin temperaturda 1 saat saxlanılmış, sonra temperatur 1200K-ə qaldırılmış 

və həmin temperaturda 3-5 saat saxlanılmış, sonra isə sobanın temperaturu1500K-ə qədər 

qaldırılmış və həmin temperaturda da 5 saat saxlanılmış, soba şəbəkədən ayrılmış, otaq 

temperaturuna qədəq soyudulmuşdur. Sonra əruntilər əzilərək yüksək təzyiqdə sıxılaraq həb 

halına salınmış və mufel sobasında 1200K-də 35 saat termiki emal edilmiş, sonra isə nümunə 

yenidən əzilərək toz halına salınmış, qrafit putaya doldurularaq YTTA-da W-W/Re termocüt 

istifadə edilərək 1850 K-də əridilmişdir. ErBi2 birləşməsi 1450 K-də inkonqruent əriyir. 

Nümunələrin difraktoqramlarına əsasən onların qəfəs parametrləri və quruluş tipi müəyyən 

edilmişdir. ErBi kubik sinqoniyada NaCl tipində kristallaşır, a=6,18A0. ErBi2 isə zombik 

sinqoniyada kristallaşır, qəfəs parametrləriː a=5,83; b=3,15; c=7,89A0.  Alınmış nəticələr 

ədəbiyyat məlumatları ilə tam uzlaşır. Cilalanmış və səthi parlaqlaşdırılmış ərintilərin 

mikroquruluş analizi MUM-7 markalı mikroskopda aparılmışdır. Analizin nəticəsinə əsasən 

müəyyən edilmişdir ki, sistemdə 50 və 66,7 at % Bi tərkibli nümunələrdir. Qalan nümunələr 

isə ikifazalıdır. Bu fakt sübut edir ki, 50 və 66,7 at % tərkib də ErBi və  ErBi2 birləşmələri 

əmələ gəlir. (şəkil 1) 
 

 
 

Şəkil 1. Er-Bi sistemiərintilərininmikroquruluşanalizininnəticələri: a) 80;  b) 50; 

c) 66,7;  d)70;  e) 95 at % Bi 
 

Sistemin ərintilərinin mikrobərkliklərinin təyini mikroquruluşu öyrənmək üçün həmin 

üsulla hazırlanmış nümunələrin mikrobərkliyi ПМТ-3 markalı cihazda aparılmışdır. Ölçmələr 

nəticəsində 4 sıra fərqli qiymətlər alınmışdırː 1650 MPA-Ermetalına, 2150 MPaErBi, 1250 

MPA ErBi2, 1250 MPA ErBi2 birləşməsinə və 912 MPA Bi metalına uyğundur. (Cədvəl 

2).Ərintilərin yuxarıda qeyd edilən tədqiqindən alınan nəticələrə və ədəbiyyat məlumatlarına 

əsasən Er-Bi sisteminin hal diaqramı qurulmuşdur. (Şəkil 2).  
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Şəkil 2.Er-Bi sistemininhaldiaqramı 
 

Şəkildən göründüyü kimi Er-Bi sistemi kvazibinardır. Sistemin likvidusu 4 fazanın 

ilkin kristallaşma ərisindən ibarətdirː Er, ErBi, ErBi2 və Bi. Sistemdə komponentlərin   1ː1 

nisbətində 1860 K-də konqruent əriyən ErBi tərkibli və 1ː2 nisbətində  1450 K-də 

inkonqruent əriyən ErBi2 tərkibli birləşmələr əmələ gəlir. ErBi birləşməsi Er-la 20 at%  Bi 

tərkibdə və 1500K-də əriyən evtektika əmələ gəlir. ErBi2 ilə Bi arasında evtektikaBi üzərində 

525K-də kristallaşır. Başqa sözlə evtektikaBi tərəfdən cırlaşır. 
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Summary 
 

The Er-Bi system was studied by methods of physico-chemical analysis, including 

DTA, DTA, RFA, MSA, as well as by measuring microhardness and density, and a diagram 

of the state of this system was constructed. Compounds of the following compositions were 
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detected in the system: ErBi, ErBi2. ErBi compounds melt congruently at 1860 K, and 

ErBi2incongruently at 1450 K. 

 

Er-Bi  СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Мамедова С.Х., Садыгов Ф.М., Султанова С.К. 
 

Резюме 
 

Методами физико-химического анализа,в том числе ДТА, ВТДТА, РФА, МСА 

также измерением микротвердости и плотности, изучена система Er-Bi и построена 

диаграмма состояния данной системы. В системе обнаружены соединения составами:  

ErBi, ErBi2. Соединения   ErBiплавится конгруэнтно при 1860 К, а  ErBi2инконгруэнтно 

при 1450К. 

 

Er-Bi  SİSTEMİNİN TƏDQİQİ 
 

Məmmədova S. H., Sadıqov F.M., Sultanova S.Q. 
 

Xülasə 
 

Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının köməyi ilə, o cümlədən DTA, YTDTA, RFA, 

MSA və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə Er-Bi sistemi tədqiq edilmişdir və systemin hal 

diaqramı qurulmuşdur. Sistemdə ErBi və ErBi2 birləşmələri tapılmışdır. ErBi birləşməsi 1860 

K-də konqruentəriyir, ErBi2 birləşməsi isə1450 K-də inkonqruent əriyir. 

 

 

 

 
YÜKSƏK SIXLIQLI POLİETİLEN VƏ POLİPROPİLEN ƏSАSLI TlInSe2 ƏLАVƏLİ 

KOMPOZITLƏRIN SINTEZI 
 

Rustamov V.C., Namazov Y.B., Qasımov İ.İ., Əliyeva N.A. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: kompozitlər, yüksək sıxlıqlı polietilen, yüksək sıxlıqlı polipropilen, 

yarimkeçirici əlavəli kompozitlər,еlеktrеtlər, tеrmoеlеktrеtlər. 

 Ключевые слова: композиты, полиэтилен высокой плотности, полипропилен 

высокой плотности, комрозиты сполупроводниковымидобавками, электреты,термо-

електреты. 

 Keywords: composites, high-density polyethylene, high-density polypropylene, 

composites with semiconductor additives,electrodes, thermoelectric. 
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Еlеktrеtlərin аlınmаsının müхtəlif üsullаrı vаr. Bu üssullаrın birində diеlеktrik 

müəyyən tеmpеrаturа qədər qızdırılır, sonrа isə еlеktrik sаhəsində soyudulur. Bu hаldа 

diеlеktrikin əriməsi vаcib dеyil. Yəni diеlеktrikin müvafiq yüksək tеmpеrаturа qədər 

qızdırılmаsı kifаyətdir. Həmin üsullа hаzırlаnmış еlеktrеtlər tеrmoеlеktrеtlər аdlаnır. 

Ikinci üsuldа qızdırmа əvəzinə diеlеktrikin işıqlаndırılmаsıdаn istifаdə еdilir. Həmin 

üsullа аlınmış еlеktrеtlər foto еlеktrеtlər аdlаnır. Аmmа nəzərə аlınmаlıdırki, bu üsüllа yаlnız 

fotokеçirici mаtеriаllаrdаn еlеktrеtlər аlmаq mümkündür 

Üçüncü üsuldа еlеktrik sаhəsi əhəmiyyətli rolo ynаyır. Bu üsuldа nə qızdırmа, nə də 

işıqlаnmа tətbiq еdilmir. Həmin üsullа аlınmış еlеktrеtlər еlеktro- еlеktrеtlər аdlаnır. 

Hаzırdа, еlеktrеtlərin еlеktrik sаhəsindən istifаdə еdilməməklə аlınmаsı dа həyаtа 

kеçirilə bilir. Bunun üçün diеlеktrik  ,,  şüаllаnmаlаrının təsirinə məruz qаlır. Həmin 

şüаllаnmаların təsiri ilə diеlеktrikin bir üzündə müsbət, o biri üzündə mənfi yüklərin аrtıqlı 

ğıyаrаnır.  

Bizim tədqiq еtdiyimiz kompozisiyа mаtеriаllаrındаn аlınmış еlеktrеtlər 

tеrmoеlеktrеtlər olduğundаn onlаrın аlınmа tехnologiyаsını şərh еdək.(şəkil 1)  

Еlеktrеtlər əsаsən sаbit dipol momеntin əmаlik olаn polyаr diеlеktriklərdən аlınır. 

Bunlаrа misаl olаrаq, qətrаnı, üzvi şüşəni və s. göstərməkolаr. Sonuncudаn müаsir dövrdə 

dаhа çoх istifаdə olunur. Аmmа diеlеktrikdə sаbit dipol momеntinin mövcud olmаsı şərti 

еlеktrеt аlınmаsı üçün kifаyət dеyil. Ənəsаsıodurki, polimеrdə mövcud olаn dipol momеntləri 

otаq tеmpеrаturundа böyük bucаq qədər mеyl еdə bilməsinlər, yаlnız tаrаzlıq vəziyyətləri 

ətrаfındа kiçik rəqslər еtsinlər. Yаlnız bu hаldа diеlеktriklərin polyаrlаşmа hаlı uzun müddət 

sахlаnılа bilər. Əgər vеrilmiş polimеr diеlеktriklərdə sеqmеntlər sаbit dipol momеntinə 

mаlikdirsə, ondа bеlə dipollаrın хаrici еlеktrik sаhəsindən izаmlаnmаsı yаlnız T>Tş olduqdа 

mümkündür. Burаdа Tş polimеrin аmoffаzаsının şüşələşmə tеmpеrаturudur. Sаhədə T<Tş-yə 

qədər soyutmаdаn sonrа dipol momеntlərini zаmlаnmış vəziyyətdə «donmuş» hаldаqаlırlаr. 

Bu zаmаn bütövlükdə nümunə polyаrlаşır- еlеktrеtаlınır. Əgər sеqmеntlərin dipol momеntləri 

sıfır, yаnqruplаrdа isə sıfırdаn fərqlidirsə, bu zаmаn diеlеktrik rеlаksаsiyа kеçidinə uyğun 

tеmpеrаturdаn yüksək tеmpеrаturdа sахlаndıqdа, yаnqruplаrın boşаlmаsı bаş vеrir. Bundаn 

sonrа diеlеktrik sаhədə rеlаksаsiyа kеçidinə uyğun tеmpеrаturdа sахlаnıldıqdа yаn qruplаrın 

.      

Şəkil 1. Həqiqi polyаrlаşmа ilə tеrmoеlеktrеtlərin                                                       

аlınmаsı    sхеmi. 
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mütəhərrikliyi yoх olur. Sonrаkı mərhələlərdə diеlеktrikin tеmpеrаturu kеçid oblаstının 

tеmpеrаturundаn аşаğı tеmpеrаturа qədər soyudulduqdа еlеktrеtаlınır. 

Diеlеktriklərdə хаrici qızdırmаnın təsiri ilə yükdаşıyıcılаr-еlеktron-dеşik, müsbətion- 

mənfi ion cütü yаrаnır. Bundаn sonrа həmin diеlеktrik хаrici еlеktrik sаhəsinə dахil еdilir və 

bu sаhə əks аdlı yükdаşıyıcılаrı müхtəlif istiqаmətlərdə yönəlməyə məcbur еdir. Onlar 

diеlеktriklərin sərhəddi yахınlığındа və qеyri bircinsli hissələrdə toplаnır. Onlаrın bir hissəsi 

mаtеriаlın еlеktrik аktiv dеfеktləri, tələləri tərəfindən zəbt olunur. Еlеktronlаr və dеşiklər 

üçün tələlər rolunu kristаllik qəfəsin dеfеkləri- аşqаrаtomlаrı, vаkаnsiyаlаr və s. oynаyа bilər. 

Ion təbiətli yükdаşıyıcılаr üçün tələr olunumаkro molеkullаrаrаsındаkı boşluqlаr oynаyır. 

Аdətən tələyə düşən yükdаşıyıcılаr хаrici təsir və еlеktrik sаhəsinin təsiri 

götürüldükdən sonrа dа həmin hаldа qаlırlаr. Bu hаldа nümunənin müхtəlif üzlərində 

müхtəlif işаrəli həcmi yüklər toplаnır, nümunənin dахili еlеktrik sаhəsi mövcud olur.  Bu 

sаhədə хаrici sаhə tərəfindən аyrılmış əks аdlı yükləri yеnidən birləşdirməyə çаlışır. Bunа 

yükdаşıyıcılаrı özündə sахlаyаn tələlər mаnеçilik törədir. Həqiqi polyаrlаşmаdа olduğu kimi  

еlеktrеtin bu hаlıdа tаrаzlı dеyil, bəzi yüklər təsаdüfən, fluktuаsiyа nəticəsində kеçiricilik 

zonаsınа kеçmək üçün kifаyət еdən еnеrjiəldə еdəbilirlər. Bunun nəticəsində sərbəstləşir və 

еlеktrеtik dахili sаhəsində sərbəst hərəkət еdirlər. 

Nəticədə həcmi yükpolyаrlаşmаsının rеlаksаsiyаsı bаşvеrir. Tеmpеrаtur аrtdıqcа, 

rеlаksаsiyа sürətlənir. Dахlində аrtıq yük olаn еlеktrеtlər prаktikаdа dаhа gеniş tətbiq 

olunurlаr. Bunа nümunə yəkənаrdаn müəyyən sаydа yük əlа və еtmək və yа nümunədən 

müəyyən sаydа yük çıхаrmаqlа nаil olmаq olаr. Bunun nəticəsində nümunə dахilində 

kompеnsə olunmаmış müsbət və yа mənfi yüklər mövcud olur. Diеlеktriklərin еlеktriklənməsi 

toхunmа ilə, müхtəlif cür şüаllаndırmаlаrlа, еlеktrik boşаlmаlаrının təsiri ilə olа bilir. 

Diеlеktriklərin еlеktriklənməsi üçün ən gеniş istifаdə olunаn üsul tаcboşаlmаsı üsulu hеsаb 

olunur. Bu üsulla tаc İnmеksiyа mехаnizmiləri müхtəlif olа bilər. Аmmа nəticə еynidir. 

Diеlеktriklərin səth yахınlığı təbəqəsində tələlərdə işаrəsi еlеktroddа toplаnmış yükülərin 

işаrəsi ilə еyni olаn həcmi yüklər əmələ gəlir. Tехniki məqsədlər üçün аdətən qаlınlığı 10-25 

mk molаn qеyri-polyаrf torpolimеr təbəqəsindən istifаdə еdilir. Adətən onun birüzü 

аlüminium təbəqəsi ilə örtülür. Mеtаllik təbəqə vаkuumdа çökdürmə yolu ilə əmələ gəlir və 

еlеktrеtlərdə еlеktrodlаrdаn birinin rolunu oynаyır. Аdətən еlеktrеtin tаc boşаlmаsı ilə 

еlеktriklənməsi onun sərbəst səthi üzrə bаş vеrir. Mеtаl çökdürülmüş səthdə isə onа əks işаrəli 

yüklər induksiyа olunur. 
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Применение адсорбентов,полученных на основе природных монтмориллонита, 

имеют важное практическое значение в различных отраслях народного хозяйства. 

Наша республика располагает крупными месторождениями природных 

алюмосиликатов, имеющих промышленное значение. 
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Целью данной работы [1-2] является приготовление эффективных адсорбентов на 

основе природного монтмориллонита для адсорбции ацетона. 

Широкое внедрение сорбентов,полученных на основе природных алюмо-

силикатов,в химической промышленности и проблемы защиты окружающей среды 

делают необходимым разработку и исследование новых адсорбентов.Наиболее 

перспективным адсорбентом является природныймонтмориллонита,имеющий крупные 

месторождения в нашей республике.Содержание монтмориллонитав исследованных 

породах составляет 75-80%. Для приготовления адсорбентов был использован 

монтмориллонит, содержащий туф из месторождения Аг-Дара с содержанием 

бентонита в породах 75-80%. 

Монтмориллонитовые породы измельчали до фракции 1-2,0мм и затем проводили 

обмен ионов Na+,K+Ca2+,Mg2+на другие катионы путем обработки образцов 0,1Н 

растворами соответствующих солей металлов [3].После обработки образцов солями 

соответствующих металлов образцы отделили от растворов и промывали 

дистиллированной водой до отрицательной реакции по ионамСI-. 

Полученные образцы ступенчато сушили и прокаливали до 4000С в течение 6 

часов,а потом остужали до комнатной температуры. После этого проводили адсорбцию 

ацетона на катионообменныхСо2+ формахмонтмориллонита.В результате исследования 

адсорбции ацетона на адсорбентах,полученных на основе природных монтморилло-

нитовых туфов, водными растворами соответствующих металлов, сильно возрастают 

их адсорбционные свойства по отношению к молекулам ацетона в зависимости от 

природы и ионного радиуса обменных катионов.Потом полученные образцы были 

подвергнуты дериватографическому исследованию.Для изучения силы,концентрации и 

количества электроноакцепторных центров на поверхности образцов монтмориллонита 

были использованы по адсорбции ацетона методом дериватографии. Рис.(1) 
 

 
 

Рис.1.Дериватограмма кобальт формы монтмориллонита после  

адсорбции ацетона 

При нагревании природного монтмориллонита с адсорбированными молекулами 

ацетона на его ДТА наблюдается сильно по интенсивности эндотермические эффекты с 

максимумами при   2190С и слаб по интенсивности эндотеримический эффект с 

максимумом при 3000 С,потеря веса образца составляет 6,5%,при нагреванииобразца 

Со2+ формы монтмориллонита с адсорбированными молекулами ацетона на его ДТА 

наблюдаются эндотермические эффекты с максимумами при 2190С ,5660С, 

7060С,потеря массы образца по отношению к молекулам ацетона возрастает от 6,5  до 

11,4%,эндотермический эффект при температуре 2190С характеризует десорбцию 

физически адсорбированных молекул с поверхности Со2+ образца.Ацетон является 

индикатором только для электроакцепторных центров,существующих на поверхности 

катализаторов и адсорбентов.Эндотермический эффект с максимумом при 5660С 
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характеризует десорбцию молекул ацетона,связанных со средние сильные 

электроноакцепторными центрами образца монтмориллонита.Наблюдавшейся на ДТА 

эндотермический эффект с максимумом при 7060С характеризует десорбцию молекул 

ацетона,связанных со сильными электроноакцепторными центрами поверхности Со2+ 

образца монтмориллонита. 

В результате исследования образцов монтмориллонита по адсорбции ацетона 

методом дериватографии было установлено,что после адсорбции на его поверхности 

появляются несколько электроноакцепторных центров отличающиеся друг от друга 

энергетически. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВСо+2-ФОРМ 
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Иманова Н.А., Мамедова С.Г., Байрамова С.С., Мамедова Н.А 
 

Резюме 
 

В данной работе представлены результаты исследования по адсорбции ацетона на 

кислотные центры образцов и определены силы,число, электроакцепторных центров на 

поверхности природного и обработанного монтмориллонита.Установлено,что на 

поверхности сорбентов существуют несколько типов электронакцепторных 

центров,отличающиеся друг от друга . 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ  

ПЕРКОЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
 

1Гулиева А.А., 1Бабаева П.Г., 2Рафиева .Х  
 

1Институт  Kaтализа И Неорганической химии им. М.Нагиева НАН  
2Бакинский Государственный Университет 

aybeniz.quliyeva.72@mail.ru 
 

Экономическое развитие страны во многом зависит от степени эффективного 

использования  природных запасов, в том числе, запасов месторождений полезных 

ископаемых и развития отраслей промышленности, занимающихся их переработкой. 

Однако используемые в перерабатывающей промышленности технологии не позволяют 

полностью выделить из руд различные цветные и драгоценные металлы, и во многих 

случаях становятся источником техногенных загрязнений. Сегодня отходы переработки 

руд и сточные воды от их промывки являются наиболее распространенными 

загрязнениями окружающей среды[1,2] 

 Колоночное и подземное выщелачивание железорудных отходов  осуществлялось 

в лабораторных условиях с применением простого и недорогого перколяционного 
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метода. Эксперименты проводились на спирально увеличенной лабораторной 

установке, имитирующей промывку подземными водами, и на трубах, напоминающих 

перколяционную колонну. 

Предварительные эксперименты на перколяционных колоннах кучного и 

подземного способа промывки железорудных отходов с целью подбора типа 

растворителя, который эффективно вымывал бы металлы в отходах (Co, Cu, Zn и Mn), 

показали, что в ряду  растворителей - H2O, H2SO4, NaOH, NH4Cl, (NH4)2SO4, CH3COOH 

- наиболее эффективным реагентом для размыва отходов является раствор серной 

кислоты 

 Необходимый для промывки отходов поток серной кислоты  получали  на 

специально разработанной установке  электролиза. Устройство использует пластину из 

нержавеющей стали в качестве катода и свинцовую пластину в качестве анода. При 

пропускании тока 3 А и напряжении 6 В через раствор сульфата калия, протекающего 

со скоростью 0,25 л в минуту, в растворе формируется щелочная среда (рН 12-13) 

вблизи катодного поля, и кислая среда (рН 2-2,5) в растворе вблизи анодного поля [3]. 

Промывку отходов в колонках осуществляли в двух режимах: а) растворы, 

полученные без орошения, после доведения до исходного предела кислотности снова 

направляли на промывку; б) с целью сравнительного изучения динамики выбросов 

металлов кислоту известной концентрации добавляли новыми порциями до полного 

вымывания ценных компонентов в отходах. 

 Отходы определенного веса (0,3-0,5 кг) засыпали в колонны и промывали 

раствором серной кислоты разной концентрации (0,1-2 Н) в капельном режиме [4]. 

Сложный минералогический состав отходов и низкое содержание кобальта, меди, 

цинка и марганца в такой многокомпонентной системе не позволяет определять эти  

микроэлементы с помощью РФА. 

 
Рис. 1.  Рентгенофазовый анализ сухих отходов в северной части пляжной зоны 
 

Из этих минералов клинохлор, андрадит и пирит нерастворимы в серной кислоте. 

Гематит, каолинит, доломит, кальцит и манганокальцитрастворимы в  серной кислоте. 

Результаты лабораторных исследований по моделированию растворения цветных 

металлов в отходах показали, что обработка серной кислотой увеличивает процентное 

содержание цветных металлов в растворе за счет повышения перколяционных свойств 

материала. Определены эффективные параметры и режимы извлечения цветных 

металлов из отходов Дашкесанского горно-обогатительного комбината. В результате 

исследований впервые в Азербайджане разработана технология извлечения полезных 

ископаемых из рудных отходов путем их промывки без нанесения вреда окружающей 

среде. 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТРОНЦИЯ (II) С ФТАЛЕВОЙ 

КИСЛОТОЙ И ПИРАЗИНОМ 
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 Маммадова Г.Ф., Мансурова К.А. 
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qudrataliyeva@gmail.com 
 

Координационные полимеры включают большое семейство соединений, которые 

образованы центральными ионами металлов, связанными с различными лигандами 

координационными связями. За последнее десятилетие они привлекли к себе большое 

внимание благодаря своим удивительным структурам и, что более важно, их 

потенциальным применениям, среди прочего, в катализе, хранении газа, 

люминесценции и зондировании [1, 2, 3, 4 ]. 

Рани нами были синтезировано и исследованы координационный полимер Sr (II) 

на основе фталевой кислоты и пиразиногоаддукта. Установлено, что в полимере фталат 

действует как хелат и хелат-мостиковый лиганд. 

Соединение было получено взаимодействием стехиометрических количеств 

металла и лиганда в водном растворе. Для получения координационного полимера 

0,001 моль фталевой кислоты, к которой добавляли сначала 100 мл дистиллированной 

воды, а затем порциями добавляли 0,002 моль порошка гидрокарбоната натрия с 

нагреванием (800C). После полного растворения фталевой кислоты к раствору 

прибавляли 0,001 моль водного раствора Sr(NO3)2 (ГОСТ 542950) и 0,001моль пиразин. 

Полученному раствору давали остыть до комнатной температуры, фильтровали и 

оставляли в покое для кристаллизации. Через неделю из раствора выпадали прозрачные 

монокристаллы. Кристаллы собирали фильтрованием, промывали холодной 

дистиллированной  водой и сушили на воздухе. Выход продукта синтеза 70%. 

Химическую формулу полученного соединения установили на основании результатов 

рентгенофазового, элементного, дифференциально-термического (ДТА) и ИК-

спектроскопического анализов. 

Полученное соединение высококристаллично и интенсивные пики 

дислоцируются под углом 0-600, что говорит о том,  что кристаллы имеют высокую 

симметрию. Все пики идентифицируются под максимумами 12,74;  11,41;  и 9,04, 

которые показывают, что параметры элементарной ячейки данного соединения 

составляют приблизительно а=12,74, b=11,41 и с=9,04 Å. 
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В этом комплексе молекулы карбоксильные группы аниона фталевой кислоты с 

центральным атомом связаны хелатно-мостиковымии хелатно-бидентатными связями. 

Результаты проведенных исследований показывают, что химическая формула, 

установленная по результатам дифференциально-термического анализа-Sr(о-

С6Н4(СОО)2·0,5С4Н4N2·0,36Н2О, хорошо согласуется с химической формулой, 

полученной по результатам элементного анализа. 

Схема твердофазного превращения комплексного соединения можно 

представить в нижеследующей форме: 

Координационный полиэдр атома стронция образован из 6 атомов кислорода двух  

карбоксилатных групп аниона фталевой кислоты, из которых один образует хелатное 

кольцо со стронцием,а другой-хелатное кольцо с тем же атомом и мостик с 

соседствующими атомами стронция. Следует отметить, что семивершинник является 

редко встречающимся координационным полиэдром для ионов стронция (2+). По всей 

верятности, это связано с координацией пиразина, который соединяет параллельные 

полимерные цепочки, приводя одномерные цепочки в двухмерную многослойную 

сборку. 
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KİMYANIN TƏDRİSİNDƏ MÜASIR TƏLIM METODLARINDAN 
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          Son illər həyata keçirilən müasir təlim metodları tədrisin səmərəliliyini daha da artırıb. 

 Azərbaycanda bir neçə ildir ki, ənənəvi təhsil sistemi öz dövrünü başa vurub. Qeyd edək 

ki, XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərinədək cəmiyyətdə dominant rol oynayan ənənəvi 

təhsil sistemində təhsilalanlara bir obyekt kimi yanaşılıb, təhsildə avtoritar idarəetmə üsullarına 

üstünlük verilib. Lakin Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra demokratik ölkənin əsas 

prinsiplərinə uyğun yeni, müasir tələblərə cavab verən təhsil sisteminin qurulmasına başlanılıb. 

Hazırda tədris- təlim prosesində yeni texnologiyaların tətbiqi, pedaqoji prosesin 

idarəedilməsində yeni yanaşmalardan istifadə, keyfiyyətli sinif-dərs sisteminin qurulmasına 

geniş imkanlar açır. Sinif-dərs sisteminin keyfiyyət təminatında ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq, 

müasir dərsin təşkili həlledici rol oynayır. Bu halda sinif mühitində son dərəcə əhəmiyyətli 

dəyişikliklər baş verir, öyrədənlə öyrənən arasında, şagirdlərin öz aralarında və məktəblə 

valideynlər arasında müasir tələblərə cavab verən qarşılıqlı əlaqələr qurulur. Müasir təlim 

metodlarından biri olan interaktiv təlim üsullarından və İKT-dən geniş istifadəyə yeni imkanlar 

yaranır. Bu isə müasir təlim prosesinin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmağı daha da 

sürətləndirir. Qeyd edək ki, müasir təlim prosesinin əsas məqsədi tədrisin səmərəliliyini 
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artırmaq, öz düşüncəsi, ağlı, potensial enerjisi, güclü məntiqi ilə fənləri dərindən mənimsəyən və 

onu tətbiq etməyi bacaran, hər cür situasiyalarda işin məğzini tutub çıxış yolunu tapmağı bacaran 

yüksək intellektli gənclər yetişdirməkdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu məqsədləri yerinə 

yetirmək üçün fəal- interaktiv təlim metodlarından istifadə edərək, təlim prosesi (müasir dərslər) 

belə aspektdə qurulmalı, keyfiyyətli tədris- təlim prosesinin təşkili təmin edilməlidir. Eyni 

zamanda müasir dərsin planlaşdırılmasından sonra, dərsə qədər, dərs prosesi və dərsdən sonrakı 

mərhələlərin geniş təhlili aparılmalı, dərsin məzmununa keçmədən əvvəl, mövzunun əhəmiyyəti, 

eləcə də onun öyrənənlər qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələrə dair suallar 

formalaşdırılmalıdır. Bundan başqa sualların əksəriyyəti və tipləri elə seçilməlidir ki, 

öyrənənlərdə bilik (informasiyani eşitdiyi formada təkrar etmək bacarığı), anlama (mövzuya dair 

hər hansı bir fikri öz sözləri ilə və ya hər hansı başqa bir yolla yenidən söyləmək bacarığı), tətbiq 

etmə (təzəcə öyrəndiyi üsuldan istifadə etməklə, yeni bir tapşırığı həll etmək bacarığı), analiz 

(mürəkkəb bir ideyanın səbəblərini, nəticələrini və digər tərkib hissələrini tapmaq bacarığı), 

sintez (bir neçə ideyanın bir yeni ideya ilə birləşdirilməsi, köhnə ideyanın yeni variantını tapma 

bacarığı) və qiymətləndirmə (konkret ideyanın, yaxud hər hansı bir prosesin izahı üçün tam 

uyğun gəldiyini qiymətləndirmək bacarığı) kimi bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşması təmin 

olunsun və dərsin düşünmə mərhələsində öyrənənlər özləri üçün müəyyən nəticələr çıxara 

bilsinlər. 

 Onu da bildirək ki, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə keçilən müasir dərslər ənənəvi 

dərslərdən bir çox üstün cəhətləri ilə fərqlənir. Məsələn, ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslik-

şagird paradinamikası ilə qurulurdusa, müasir dərsdə şagird-dərslik-müəllim paradinamikası 

üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin edilir. Müasir dərsdə gözlənilən nəticə 

əsasən alınır və dərs şəxsiyyətyönümlü olur. Həmçinin müasir dərsdə inkişafetdiricilik əsas 

meyar kimi nəzərdə tutulur və s. Müasir dərsin əsas cəhətlərirndən biri şagirdlərin fəallığıdır ki, 

buna da interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara 

əsasən iş forması müəyyən edilir: fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir. 

Şagird ünsiyyət prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə də cütlərlə işdə 

fəallıq, şagirdlərin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq, qarşılıqlı münasibətlər 

formalaşır. 

 Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, 2006-cı ildən ölkəmizdə mütərəqqi dünya təcrübəsini özündə 

əks etdirən yeni bir sənəd - "Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil Konsepsiyası (Milli 

Kurikulum)" qəbul olunub. Milli Kurikulum demokratizm, humanizm kimi prinsiplərdən çıxış 

etməklə, şagirdlərin maraq və ehtiyaclarına cavab verən, mütəxəssislərin elmi yanaşmalarına 

söykənən, dövlətin təhsil siyasətini əks etdirən bir sənəddir. Bu sənədin tətbiqində məqsəd 

təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkəmizin gələcək inkişaf və tərəqqisini təmin edəcək 

yüksək intellektual səviyyəli, elmi dünyagörüşlü, müstəqil düşünmək və yaradıcı fəaliyyət 

göstərmək qabiliyyətinə malik olan gənc nəslin yetişdirilməsindən ibarətdir. Bundan ötrü müasir 

dünyanın şəxsiyyətyönümlü təhsil sferasına daxil olmaq, tələbatlara uyğun interaktiv məzmun, 

ən yeni təlim strategiyaları, qiymətləndirmə mexanizmləri, demokratik idarəetmə sistemi işləyib 

hazırlamaq üçün ənənəvi və mütərəqqi dünya texnologiyalarından istifadə edilməlidir. 

 Mütəxəssislər hesab edirlər ki, təhsil sistemində aparılan islahatlar müasir dərsin 

məzmununun təkmilləşdirilməsi, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqini tələb edir. İnteraktiv 

təlim metodlarından istifadə təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir. Bu gün təlim-

tərbiyə prosesində şagirdlərə daha çox müstəqillik verilməli, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən 

söyləməyə, arzu və istəklərinə müvafiq məşğuliyyətlər seçməyə şərait yaradılmalıdır. 

Kurikulum islahatları tədris prosesinin təşkilinə, müəllim-şagird münasibətlərinə yeni məzmun 

gətirir, müəllim-şagird münasibətlərinin tamamilə dəyişdirilməsini, onlar arasında əməkdaşlığa, 

qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin ləyaqətinə, hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə əsaslanan yeni 

münasibətlərin yaradılmasını tələb edir. Belə olduqda şagird dinləyici deyil, fəal icraçı, bilikləri 

sərbəst və şüurlu şəkildə qəbul edən subyektə çevrilir. Ümumiyyətlə, kurikulum islahatlarında 
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əsas prinsiplər tələbyönümlülükdən, nəticəyönümlülükdən, şagirdyönümlülükdən, 

inkişafetdiricilikdən ibarətdir. 

 Təhsilin inkişafı, müasirləşməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi, Avropa təcrübəsinin 

öyrənilməsi, təhsilin məzmunun və təhsil təlim-metodlarının yenilənməsi işinə hələ təhsil islahatı 

tətbiq olunandan başlanıb: “Düzdür, zaman-zaman təhsildə islahatlara yanaşmalar yenilənsə də, 

təhsilin yeni inkişaf mərhələsi prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənən təhsil 

strategiyasından sonra başlanıb. Bu strategiya əsas 5 hədəfi müəyyənləşdirib ki, birinci yerdə də 

peşəkar kadr hazırlığı məsələsi dayanır. Təhsil islahatında yerinə yetirilən müddəaların çoxu 

uğurla həyata keçirilib, amma peşəkar təhsil kadr hazırlığı məsələsində həllini gözləyən 

məsələlər var. Strategiyada digər hədəf təhsilin məzmunu məsələsidir. Sənəddə göstərilir ki, 

dərsliklərin, proqramların təhsil standartlarının hazırlanması daxildir və bu məsələyə də yenidən 

baxılmalıdır. Strategiyada xarici təcrübənin idealizə edərək yerli mühitə uyğunlaşdırılması 

məsələsini qoyulub ki, bu da çox önəmlidir. Yeni konsepsiyada qiymətləndirmə meyarlarına yeni 

yanaşmalar var. Bundan başqa son illər təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə 

əlaqədar çox vacib işlər görülüb: "Kompüter təminatı, informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edilməsi üçün yeni təlimlər keçirilib, yeni oxu kitablarının meydana 

gətirilməsi, şagird təfəkküründə yaradıcılığın, kreativ düşüncənin inkişaf etdirilməsi, həyati 

bacarıqların aşılanması, praktik yönümlü bacarıqların ali məktəblərdə tətbiq məsələləri məhz 

mühüm addımlardan sayılmalıdır". 

 Kimya müəllimi Orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin yollarından biridə 

müəllimin təşkilati fəaliyyətidir. Digər fənlərlə yanaşı kimyanın tədrisi zamanı müəllimin 

təşkilati fəaliyyətinin yüksək olması tədrisin keyfiyyətinə çox böyük təsir göstərir. Müasir 

dövrdə qloballaşma prosesinin və inteqrasiya meyillərinin getdikcə sürətləndiyi ictimai- siyasi, 

sosial, mədəni sahələrdə baş verən mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri, şagirdlərin bacarıqlarının 

yüksək səviyyədə inkişafını tələb edir. Hazırki dövrdə məktəbin qarşısında təhsilin keyfiyyətini 

yüksəltmək kimi məsul bir vəzifə durur. 
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Müstəqil Respublikamızda təhsilin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı qarşıda bir 

sıra mühüm vəzifələr qoyulur. 

Həmin vəzifələr Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda öz əksini 

tapmışdır: 

Respublikamızda təhsilin əsas məqsədi: 

“Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli ənənələrinə və 

demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və 

azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət 

yetirmək, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş 

dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran nəzəri və 

praktik biliyə yiyələnən, müasir təfəkkürü və rəqabətli mütəxəssis kadrlar hazırlamaqdır”. 1  

Təhsil qarşısında qoyulan bu vəzifələr böyüməkdə olan gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə 

məşğul olan bütün müəssiələrin gələcək fəaliyyətlərinin əsas istiqamətlərini əks etdirir.  

Təlim prosesində dərin bilik və bacarıqlar verilməsi ilə yanaşı şagirdlərin və tələbələrin 

xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsi ruhunda tərbiyə olunması diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri dedikdə əsasən: 

- Adət-ənənələrimiz, ana dilimiz, dini mənsubiyyətimiz və dini təəssübkeşliyimiz, əxlaqi-

etik normalarımız, ümumbəşəri dəyərlərə sahib olmağımız və s. keyfiyyətlər nəzərdə tutulur. 

Bu milli-mənəvi dəyərlər tərkibcə azərbaycançılıq, yüksək əxlaqlılıq, cəsarətlilik, 

dövlətçilik, torpağa, yurda bağlılıq, vətənpərvərlik və s. anlayışlar sisteminin formalaşmasından 

ibarətdir. 

 Beləliklə bunları dərk etmək, mənimsəmək və həyatda tətbiq etmək üçün Heydər Əliyev 

irsini öyrənmək lazımdır. 

Ulu öndərimizin irsinin öyrənilməsi ona görə zərurudir ki, onun şəxsiyyətində milli-

mənəvi dəyərlərimiz öz fəaliyyətinin bütün mərhələlərində əzmkarlıqla inkişaf etdirilmiş, 

zənginləşdirilmiş, ümumbəşəri dəyərlərə qovuşmuşdur. 

Heydər Əliyev irsi həm müasir və həmdə gələcək nəsl üçün həmişə böyük bir nümunə və 

örnək olacaqdır. Çünki, dövlətçilik təcrübəsi, idarəetmə qabiliyyəti, ideya-siyasi, etik, estetik 

tərbiyənin əhatə etdiyi bütün kateqoriyalar Heydər Əliyev şəxsiyyətində kristallaşmışdır. 

Onun müdrik siyasəti dünyanın siyasi sferasında özünə məxsus möhtəşəm bir yer tutubdur. 

Məhz Heydər Əliyevin şəxsiyyətindəki bu keyfiyyətlər  onun  liderlik  səviyyəsinə  yüksəl- 

məsinə səbəb olmuşdur.Heydər Əliyev irsi gəncliyə və gələcəyə bir tərbiyə mənbəyidir. 

Xalqımızın bu gün əldə etdiyi bütün uğurlar Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir. Heydər 

Əliyev rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə azərbaycançılıq ideyasını həmişə yüksək tutmuş və 

özünün azərbaycanlı olması ilə fəxr etmişdir. 

O, izah edirdi ki, “Azərbaycan dövlətinin milli ideologiyasının özəyini, əsasını təşkil edən 

azərbaycançılıqdır”. 

Dövlətçilik, milli mənəvi dəyərlər, ümumbəşəri dəyərlər – bunlar hamısı azərbaycançılıq 

anlayışlarının tərkib hissəsidir. 
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Milli-mənəvi dəyərlərimizin, milli ideologiyamızın qorunub saxlanılmasının yalnız 

dövlətçilik şaraitində mühafizə olunması və inkişaf etdirilməsinin mümkün olduğunu çox 

uzaqgörənliklə yəqin edərək ilk öncə əldə edilmiş müstəqilliyimizin qorunub saxlanılmasının, 

dövlətçiliyimizin əsas göstəricisi olduğunu bəyan etmişdir. 

Bütün bunları nəzərə alan ulu öndərimiz 1993-cü ilin iyunun 15-də xalqın təkidi ilə 

hakimiyyətə qayıtdı. 

Heydər Əliyevin gərgin əməyi və çox ciddi səyləri və siyasi uzaqgörənliyi sayəsində 1994-

cü il mayın 12-də atəşkəs élan edildi. 

Bu zaman qarşıda duran birinci vəzifə müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması. sonra isə 

ölkənin iqtisadi dirçəlişini, regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək vəzifəsi dururdu. 

Bu ideyaların həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin əzmkarlığı və uzaqgörən siyasəti 

sayəsində 1994-cü il sentyabr ayının 20-də böyük neft strategiyası həyata keçirildi. “Əsrin 

müqaviləsi” adlı 30 illik bir sənət imzalandı. 

1999-cu ildə “Bakı Ceyhan” əsas ixrac Neft kəməri haqqında saziş imzalandı. 

Beləliklə, Azərbaycanda yeni həyat başlandı. Dövlətçiliyimin inkişaf etdirilməsi bundan 

sonra da Heydər Əliyev siyasətinin əsas məğzini təşkil edirdi. 

O göstərirdi ki, “dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. Ona görə hər bir 

vətəndaş vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır və bizim partiyamız, bütün dövlət orqanları, 

bütün təbliğatımız Azərbaycanda dövlətçiliyi inkişaf etdirmək üçün hər bir vətəndaşda milli 

vətənpərlik hissi yaratmalıdır. Milli vətənpərvərlik hissi hər bir vətəndaşda o qədər güclü 

olmalıdır ki, hər bir vətəndaş, milli mənafeyini, öz şəxsi mənafeyindən, öz şəxsi yaşayışından, öz 

şəxsi həyatından – hər şeydən üstün tutsun. Milli vətənpərvərlik, milli qurur hissi, bizim 

dövlətçiliyimizin yaşaması üçün ən böyük amillərdən biridir”.2 

İstər xalqımızın tarixi abidələri, incəsənəti, maarifi və mədəniyyəti Heydər Əliyev 

rəhbərliyinin bütün mərhələlərində onun diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Məhz ona görə də xalqımızın mədəni irsi onun rəhbərliyi dövründə daha da inkişaf 

etdirilmiş və zənginləşdirilmişdir. 

Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsinə qalxması Heydər Əliyevin sayəsində mümkün 

olmuşdur: 

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini dərindən mənimsəmiş, onların inkişaf etdirilməsi və 

qorunub saxlanılmasında çox mühüm əzmkarlıq göstərmiş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin irsi 

gənclərin bu ruhda tərbiyə edilməsində baza rolunu oynayır. 

Heydər Əliyev irsinin öyrədilməsində onun milli-mənəvi dəyərlərimizə necə yüksək 

əhəmiyyət verdiyini, bu dəyərlərin necə inkişaf etdirilməsini və zənginləşdirilməsinin zəruriliyini 

və həyata keçirilməsi yollarına aid söylədiyi fikirləri əks etdirən faktlardan istifadə edilməlidir. 

Heydər Əliyev irsinin əsas keyfiyyətlərindən biri, onu bir şəxsiyyət kimi ucaldan, onun 

əqidəli insan olması, öz xalqına, onun adət-ənənə, əxlaq və mənəviyyat prinsiplərinə möh- 

kəm, qırılmaz tellər ilə bağlılığı idi.   

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri dedikdə yüksək əxlaqlılıq, mərdlik, cəsarətlilik, torpağa, 

yurda elə bağlılıq, dövlətçilik, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, qonaqpərvərlik, qeyrətlilik, 

namusluluq, əməksevərlik, böyüyə hörmət, qadına, ananın müqəddəsliyinə ehtiram, alicənablılıq, 

ədalətlilik, rəhmdillilik, vicdanlılıq, sadəlik, sədaqətlilik, sözübütövlük, soykökünə adət-ənənə- 

lərinə sadiqlik, yüksək etiqadlılıq, xeyirxahlıq, humanistlik, doğruçuluq, insanpərvərlik və s. 

nəzərdə tutulur. 

Bütünlüklə bunları duymaq, mənimsəmək və həyatda tətbiq etmək üçün Heydər Əliyev 

irsini öyrənmək lazımdır. Çünki, Heydər Əliyev irsi bu milli-mənəvi dəyərləri özündə ehtiva 

edən bir təlim sistemidir. Heydər Əliyev irsində nəzəri ideyalar praktik cəhətdən həyatda tətbiq 

olunur. Müsbət nəticələri isə cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Bu məqsədlə təlim prosesində çalışmaq lazımdır ki, hər bir gənc bu faktları bilsin və 

nümunə götürsün. 
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Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini dərindən mənimsəmiş onların inkişaf etdirilməsi və 

qorunub saxlanmasında çox mühüm əzmkarlıq göstərmiş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin irsi 

gənclərin bu ruhda tərbiyə edilməsində baza rolunu oynayır. 

Heydər Əliyev irsindən həm dərs prosesində və həm də auditoriyadan kənar məşğələlərdə, 

keçirilən tədbirlərdə, axşamlarda, konfranslarda da geniş istifadə etmək mümkündür. Lakin, 

təlim prosesində Heydər Əliyev irsindən istifadənin effektivliyini artırmaq üçün hər bir tədris 

fənninin xüsusiyyətlərini, mövcud imkanlarını və auditoriyanın dinləyicilərinin səviyyəsini 

nəzərə almaq lazımdır. 

Dərs prosesində mövzunun məzmunu ilə bağlı milli-mənəvi dəyərlərimizin haqqında 

verilən məlumatı Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməli, onun bu dəyərlərə necə yüksək 

əhəmiyyət verdiyini, onların necə inkişaf etdirilməsini və zənginləşdirilməsinin zəruriliyini və 

həyata keçirilməsi yollarına aid söylədiyi fikirləri əks etdirən faktlardan istifadə edilməlidir.  

Heydər Əliyev irsinin əsas keyfiyyətlərindən biri, onu bir şəxsiyyət kimi ucaldan, onun 

əqidəli insan olması, öz  xalqına, onun adət-ənənə, əxlaq və mənəviyyat prinsiplərinə möhkəm, 

qırılmaz tellər ilə bağlılığı idi. 

O, insanın böyüklüyü, daxili zənginliyi və əqidəsinə sadiqliyi kimi mənəvi dəyərləri çox 

yüksək qiymətləndirirdi.  

Heydər Əliyev irsinin xüsusilə də onun mənəvi tərbiyə, əxlaq, vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə 

bağlı zəngin irsinin öyrənilməsinin və təbliğinin böyüməkdə olan müasir gənclik üçün çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. 

Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə gənclərlə, ziyalılarla görüşlərdə mənəvi tərbiyə ilə bağlı 

söylədiyi fikirlərə, bu sahədə onun irsinin öyrənilməsi baxımından istinad etmək çox faydalıdır. 

Məsələn: Heydər Əliyev təhsil işçiləri ilə çoxsaylı görüşlərində mənəvi tərbiyə məsələlərindən 

danışarkən daima məsləhət görürdü ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətə davamlı 

şəxsiyyətlər hazırlamaq üçün yüksək ixtisaslı elmi işçilərin, təhsil müəssisələri və idarəetmə 

orqanları rəhbərlərinin olması vacibdir. 

Ulu öndərimizin fikrincə müasir təhsil sistemi rəhbərlərinin qarşısında aşağıdakı tələblər 

qoyulmalıdır: 

“Peşə biliklərinə malik olmaqla yanaşı, həm də yüksək  əxlaqi və iradi keyfiyyətləri 

özündə birləşdirməlidir, pedaqoji təzahürləri təhlil edib ümumiləşdirməyi bacarmalıdır, işə 

yaradıcı münasibət bəsləməli, bazar şəraitində təhsil müəssisələrinin məqsəd və perspektivlərini 

görməlidir. 

Bu cür insanlar üçün təhsil sisteminin idarə olunmasının və təşkilinin müasir metodlarına 

dair dərin bilikləri mənimsəmək, təhsil sahəsindəki yenilikləri layiqincə qiymətləndirmək 

zəruridir. 

Yalnız bu halda məktəb ümumilikdə təhsil sistemi tərbiyə sistemində qarşıya qoyulmuş 

vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələ bilər. 

Heydər Əliyev 1994-cü il avqustun 31-də Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşündə üzünü 

ölkənin çoxminli müəllim ordusuna tutaraq deyirdi: “Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərin 

əlindədir, gənclərə veriləcəkdir. Ona görə də məktəblərdə gənclərimizi nə qədər yaxşı, hərtərəfli 

hazırlasalar, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi o qədər yaxşı, müvəffəqiyyətli, uğurlu, parlaq 

olacaqdır…”2 

Ona görə də müəllimlərdən tələb olunur ki, bütün bu imkanlardan istifadə edib bütün 

pillələrdə təhsili yüksək səviyyəyə qaldırmalı gənclərimizin yaxşı təhsil almasını təmin 

etməlidirlər. Çünki, ilk növbədə məktəb təhsil sistemi Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük 

məsuliyyət daşıyır. Vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələsinin öyrənilməsində Heydər Əliyev 

ideyalarından geniş istifadə edilməlidir. 

Məsələn: Heydər Əliyev məktəbi həmçinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin beşiyi hesab edir və 

belə düşünürdü ki, gəncləri vətənpərvərlik, vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə etmək üçün 

məktəblərimizdə çox iş görülməlidir. 
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O deyirdi: “Vətənpərvər insan öz mədəniyyətinin də, iqtisadiyyatının da, dilinin də, 

təhsilinin də inkişaf etməsini istəyir, xalqının rifah halının yüksəklərə qaldırılmasını istəyir. 

Bütün bunlar vətənpərvərlik məfhumuna daxil olan anlayışlardır. 

O, belə hesab edirdi ki, həqiqi vətəndaş, əsil vətənpərvər olmaq üçün hər bir insan öz 

xalqının dilini, ədəbiyyatını, tarixinin öyrənilməsi, öyrədilməsi, tədqiqi və təbliği məsələlərini ön 

plana çəkirdi. 

Milli və mənəvi dəyərlərimizlə bağlı məsələlərin öyrədilməsində bu aspektdə Ulu 

öndərimizin ideyalarını özündə əks etdirən aşağıdakı faktlara istinad etmək mümkündür. 

1998-ci ildə İçəri şəhərdə Novruz şənliyində martın 21-də Bakının Gənclər Meydanında 

söylədiyi nitqində Heydər Əliyev qeyd etdi ki, “Bizim xalqımız mənəvi dəyərləri özündə çox 

geniş əks etdirən, mənəvi dəyərlərə əsrlər boyu sadiq olan və onları yaşadan xalqdır. Bizim 

mənəvi dəyərlərimiz safdır, pakdır. Onlar insanlarda həmişə saflıq, paklıq, xeyirxahlıq, yüksək 

ülvi xüsusiyyətlər tərbiyə ediblər. Ona görə də biz öz xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri ilə fəxr 

edə bilərik.” 

Bu gün biz xoşbəxtik ki, ulu babalarımızdan, sevimli əcdadlarımızdan bizə yadigar olan bu 

mənəvi dəyərlər yenidən canlanır, gənc nəslə çatdırılır və gənc nəslimiz də adət ənənələrimizi, 

bu mənəvi dəyərlərimizi bu gün də yaşadır və gələcək nəsillərə çatdıracaqdır. 3. 

Şeirin, ədəbiyyatın, xalqımızın ruhuna millətimizin oyanışına necə güclü təsir etdiyini dərk 

etdirmək üçün bu aspektdə Heydər Əliyevin irsindən istifadə edilməsi üçün geniş imkanlar 

vardır. Bu aspektdə Ulu öndərimizin ədəbiyyatın, şeirin, poeziyanın milli-mənəvi ruh yüksəkliyi 

yaratması, xalqı öz azadlığı uğrunda mübarizəyə çağırması ilə bağlı ideyalarına əsaslanmaq 

zəruridir. 

1995-ci ilin aprel ayının 16-da Məmməd Arazın yaradıcılıq gecəsində bir qrup ziyalılarla 

söhbətində bu ideyalar bir daha parlaq əksini tapmışdır. 

“Şübhəsiz ki, insanlara şeir qədər ədəbiyyat qədər, mədəniyyət nümunələri qədər güclü 

təsir edən, yəni insanların mənəviyyatına, əxlaqına, tərbiyəsinə, fikirlərinin formalaşmasına bu 

qədər güclü təsir göstərən bir vasitə yoxdur. 

Bu vasitədən xalqımız keçmişdədə istifadə ediblər. Bizim mütəfəkkir insanlarımız, 

şəxsiyyətlərimiz, böyük alimlərimiz, yazıçılarımız məhz bununla bağlı fəxr edirlər ki, onlar 

xalqın içindən çıxaraq, böyük mədəniyyət, ədəbiyyat, şeir nümunələri yaradaraq xalqı oyadıblar, 

mübarizəyə dəvət ediblər… 

Ancaq bütün bu proseslərin ən qabağında gedən, insanların ürəyinə, qəlbinə təsir edə bilən 

bizim ədəbiyyatımız olubdur, şeirimiz olubdur və həmin şeirlər doğrudan da xalqımızda, 

millətimizdə milli ruhu oyadıbdır, milli dirçəliş prosesini gücləndiribdir. Məhz bunların 

nəticəsində  bizdə milli psixologiya, milli ideologiya formalaşmağa başlayıbdır”2. 

Respublikamızın təbii sərvətləri və ondan səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı məsələ- 

lərini izah edərkən bu sahədə Heydər Əliyev zəkasının, onun çevik iqtisadi siyasətinin rolu 

haqqında məlumat vermək lazımdır. 

Bu məqsədlə Bakı-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin reallaşdırılmasında Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti izah edilməlidir. 

Belə ki, Azərbaycanda Neft strategiyasının təməlini qoyan Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi 

qüdrətinin artırılmasında uzaqgörən siyasəti mühüm rol oynamışdır. 

Xalqımızın maddi rifah halının yüksəldilməsi şübhəsiz ki, onun təbii sərvətlərindən 

asılıdır. 

Lakin həmin təbii sərvətlərdən faydalanmaq üçün onu dünya bazarına çıxarmaq ideyasını 

reallaşdırmaq zərurəti yaranmışdır. 

Məhz H.Əliyev Azərbaycanın Neft strategiyasının həyata keçirilməsinin dəqiq 

mexanizmini reallaşdırdı. 4  

Təlim prosesində gənc nəslə H.Əliyev irsini öyrətməklə azərbaycançılıq ideyalarını 

mənimsəmək və tətbiq etmək bacarığı formalaşdırmaqla gənc nəsli müstəqil həyat fəaliyyətinə 

hazırlamaq mümkündür. 
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РОЛЪ НАCСЛЕДИЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ПОДГОТОВКИ АКТИВЬНОЙ-

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЁЖИ 
 

  Тагиев Т. 
 

Резюме 
 

В статье обращается внимание для формированию активной жизненной позиции у 

молодёжи при образовательных процессах использования из наследия Гейдара Алиева. 

 

ALIEVA QEYDARA ARE NACSLEDIY ROL-JIZNENNOY POZICII U V 

PODQOTOVKI MOLODEJI AKTIVNOY 
 

  Tagiev T. 
 

Summary 
 

The article points to the formation of an active life position of young people in the process 

of obrazschvatelnyh of Heydar Aliyev's Heritag



155 
 

       ÜZVİ KİMYA 
 

PORTAĞAL  QABIĞINDAN  EFİR  YAĞININ 

 ALINMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
 

Əliyev F.Y.,  Bədəlova N. M.-Y. 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Gəncə  Bölməsi 

amea-2000@mail.ru 
 

       Açar sözlər: portağal, qabıq, efir yağı ,ekstraksiyа, konsepsiya, terpen.  

       Ключевые слова: апельсин, кожура ,эфирное масло , экстракция, концепция,  

терпен. 

       Кeywords : orang , peel,essential oil, ekstraction, conception, terpen. 
 

Bitkilərin  biokimyəvi  tərkibinin tədqiq  edib öyrənilməsi  insan orqanizminin 

sağlamlığının və gözəlliyinin dəstəklənməsi və bərpasının təminin əsasıdır .Yer kürəsinin 

üzərini örtən biokütlənin çoxluğunu  təşkil edən ali bitkilərin böyük hissəsinin biokimyəvi 

tərkibi və tərkibində olan təsiredici maddələrin müalicə diapazonu dəqiqləşdirilməmişdir [1]. 

Bunların içərisində efir yağı  ilə zəngin olan  sitruskimilərə və yaxud rutkimilərə aid edilən  

portağal (Sitrus sinensis) sonuncu yer tutmur. Bu meyvəni vitamin mənbəyi hesab etmək olar, 

belə ki , bir meyvədə bir günə tələb olunan 77 mq vitamin  var  [2] , bundan başqa bir sıra 

maddələr mövcuddur. Qan dövranının pozulması , piyləmə, aritmiya, eləcə də stress ilə 

əlaqəli xəstəliklər portağal meyvəsi il  müalicə olunur [4] . 

Ehtimal edilir ki, hündürlüyü 4-18 m kimi olan portağal ağacı naringi və pampa lumosu, 

başqa mənbələrə görə isə naringi və pomelo bitkilərinin hibrididir [2] , bəzi növləri 75 ilə 

qədər yaşaya bilər. Cənubdan Portuqaliyaya sonra isə bütün Avropa ölkələrinə geniş yayılaraq 

dünyada sevimli meyvələrdən hesab edilir. Meyvənin adı Portuqaliyanın adından götürülüb və 

dilimizə “portağal” sözü kimi keçib [3]. Portağalın yüzə qədər növü var, onlar dərisinin rəngi 

və quruluşu, yetışmə müddəti   ilə bir digərindən fərqlənir [4] . 

Вitki tullantılarından biolojı-aktiv maddələr və yağlar  alaraq insan  gözəlliyi və sağlamlığına 

yararlı preparatların hazırlanması - hazırki elmi məqalənin konsepsiyasını təşkil edir.  

Portağalın Vaşington Navel sortunun meyvələrinin qabığının qalınlığı efir yağının alınması 

üçün bol xammal mənbəyidir, qabığda 2% kimi efir yağı olur [4]. Portağal qabığı və onun efir 

yağı Britaniya farmasevtik kodeksinə  daxil  edilib [3]. Efir yağları üzvü maddələrin və 

komponentlərin mürəkkəb birləşmələridir, individualdır, xemotaksonomik əlamət olaraq 

qəbul edilib. Efir yağlarının əsasını terpenlər (monoterpenlər) və sesviterpenlər , yəni izopren 

strukturlu maddələr təşkil edir [3,4] . 

Portağal qabığından ekstraksiya üsulu ilə efir yağının alınması üçün müvafiq 

ekstraksiya qurğusu : üçboğazlı kolba,termometr, əkssoyuducu, işıq plitkası  və s. istifadə 

edilir [3,4] . Həlledici kimi 97%  etil spirti istifadə edilmişdir.Xammal (portağal qabığı) - 100 

qr , etil spirti – 300 ml , başqa sözlə xammal-həlledici - 1:3 nisbətində götürülür , ekstraksiya  

prosesi 4 saat davam edir. Süzülməkdən ötrü filtr kağızından istifadə edilir, sonra efir yağlı 

qarışıq  ayrıcı qıfa tökülür və efir yağı ayrılır, cəmi 2,7 ml efir yağı alınmışdır. Efir yağını 

təmizlənmə mərhələsindən keçdikdən sonra bəzi fiziki-kimyəvi göstəricilər təyin edilir 

(cədvəl 1),  mayenin özünə məxsus rəng çaları (açıq narıncı) , xoş ətiri olur. 
 

Cədvəl 1 

Portağal qabığından alınan efir yağının fiziki-kimyəvi göstəriciləri. 
 

Xüsusi  çəki Süasındırma 

əmsalı 

Briks(quru 

maddənin miqdarı) 

Absorbsiya Dalğa 

uzunluğu 

pH (turşu-qələvi 

göstəricisi) 

0,7665 

qr/sm3 

1,3789 29% 1,523 463 nm 6,55 
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Məqalənin  elmi konsepsiyasına riayət edərək  alınan efir yağının tədbiqi sahəsi də   

müəyyənləşdirilmişdir,təbii ki , kosmetologiyadan başqa diqqətimiz tibbin inkişafda olan 

sahələrinə yönəlib , başqa sözlə  aromaterapiya, massaj və s. kimiləri  qeyd etməliyik ki, 

bunlar məhz  təbii mənşəli  köməkçi vasitələr  sayəsində həyata keçirilir. Massaj edərkən 

xüsusi tərkibli yağlardan istifadə edilir , bunları tərtib edərkən aktiv hissə kimi aldığımız efir 

yağından istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur [5]. 

 

Ədəbiyyat 

1.Məclumov F.Q. Dərman bitkiləri və onlardan istifadə qaydaları., Bakı -"Qanun"- 2015, 

səh.5 2. Константинов Ю. Лечение цитрусовыми. Карманный целитель. От 

авитаминозов,      простуды, гипертонии , ожирения , атеросклероза , сердечно - 

сосудистых заболеваний. Москва , " Центрполиграф", 2019 ,Стр.11-13 

3.Муравьева Д.А.Тропические и субтропическме лекарственные растения.Издание 

второе , переработанное и дополненное, Москва,"Медицина", 1983, стр.64-68,74-78 

4,Cанина И, М. Полный справочник  лекарственных растений .Травник. Издательство 

«Аргумент  Принт»,2012, стр.40-42 

5.Google.az циклопедия 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  ЭФИРНОГО  МАСЛА ИЗ 

КОЖУРЫ АПЕЛЬСИНА 
 

Aлиев  Ф.Ю., Бадалова Н.М.-Я. 
 

Резюме 
 

           Статья  посвящена исследованию получения  эфирного масла из  кожуры 

апельсина  и некоторым  его особенностям. Koжура  апельсина и ее эфирное масло 

включены в Британский фармацевтический кодекс. Эфирное масло кожуры апельсина 

получено методом экстракции с использование  97%-ного этилового спирта . Итоговый  

продукт  имеет приятный цвет  и особый аромат, ведутся разработки по использованию  

эфирного масла в качестве активной части массажногo масла. 

 

SOME PECULIARITIES OF RECEIVING ESSENTIAL OIL ORANGE  PEEL 
 

  Aliyev F.Y. Badalova N.M.-Y. 
 

  Summary 
 

The article is devoted of receiving  of orange peel essential oil and some peculiarities. 

The purpose of this study, the results of which are reflected in this article, is to obtain an 

essential oil by extraction using 97% ethyl alcohol the resulting liquid is filtered.. Orange peel 

and its essential oil are included in the British Pharmaceutical Code. The raw material for 

obtaning essential oil was the peel of an orange of one variety, the final product of distillation 

has a pleasant taste and a special aroma, developments are underway to use this oil as a base 

part in the manufacture of massage. 

 

PORTAĞAL  QABIĞINDAN  EFİR  YAĞININ 

ALINMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

 Əliyev F.Y.,  Bədəlova N. M.-Y. 
 

Xülasə 
 

       Tədqiqat işimizdə  bir elmi konsepsiyaya riayət olunub – bitki  tullantılarından az 

sərmayəli texnologiya  tətbiq etməklə  təbii  mənşəli faydalı birləşmələri alaraq dəriyə yararlı 

prepatların hazırlanması.   
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Son zamanlar “nanohissəciklər”, “nanotexnologiyalar” kimi sözləri tez-tez eşidirik, 

onlar haqqında ədəbiyyatlardan oxuyuruq. Tədqiqatçılar öz işlərində nanotexnologiyalardan 

geniş istifadə edirlər. Nanosistemlərdə ölçü vahidi nanometrdir – bir metrin milyarda bir 

hissəsi, 10-9 metr. Alimlər artıq çoxdan mikrodünyanı tədqiq ediblər, indi növbə 

nanodünyanındır. Nanoölçülərə, məsələn, viruslar, molekullar və hüceyrələrin orqanellaları 

malikdir. Demək olar ki, bizim qarşımızda tədqiqatlar üçün geniş meydan açılmışdır. 

Nanotexnologiyalar elmi sferada, elmi tədqiqatlarda geniş yayılbrlar, deməli, 

insanların həyatında və məişətində də geniş yayılırlar. İnsanların çoxu heç bilmir ki, onlar 

nanotexnologiyaların nailiyyətlərindən yararlanırlar. Misal kimi, müasir mikroelektronikanı 

göstərmək olar. Elektron sxemlərdə istifadə edilən tranzistorların ölçüləri 90-100 nm 

arasındadır. Belə ölçülərdə kompüterlərdə 100 milyona qədər tranzistor yerləşə bilər ki, bu 

onların işinin effektivliyini qat-qat artırır [1-3]. 

Nanotexnologiyaların kimya elmində tədbiq edilməsini ağacın timsalında təsəvvür 

etmək olar. Burada budaqları əsas tədbiq etmə sahələri, budaqlardan şaxələnmələri isə əsas 

tədbiq etmə sahələri daxilində differensiasiya kimi qəbul etmək olar.  

Bir çox maddələrin fiziki və kimyəvi xassələri onları təşkil edən hissəciklərin 

ölçülərindən asılıdır. Məlumdur ki, qızıl və gümüş bir çox kimyəvi reaksiyalara girmir: 

Au+HCl = reaksiya getmir; Ag+HCl = reksiya getmir 

Ancaq bu metalların nanohissəcikləri yaxşı katalizatorlardır və həmçinin reaksiyanın 

özündə iştirak edirlər: 2Ag+2HCl(qaz) = 2AgCl+H2 (200 0C) 

Bu reaksiyanın yüksək reaktiv sürətini gümüşün bakteriyalara təsiri ilə izah etmək 

olar.Gümüş ionları bakteriyaların maddələr mübadiləsinə cavabdeh olan ferməntlərin işini 

bloklayırlar və bununla da bakterisid xassə göstərirlər. Belə bakterisid xassələrinə görə gümüş 

ionlarını parçalara, su və hava üçün təmizlənmə filtrlərinə əlavə edirlər. Gümüş 

nanohissəciklərinin təbəqəsi ilə qapı tutqaçlarını, mətbəx avadanlıqlarını, müxtəlif səthləri 

örtürlər [1-3]. 

Materialı təşkil edən hissəciklərin ölçülərindən həmin materialın mexaniki xassələri, o 

cümlədən, möhkəmliyi asılıdır. Praktiki olaraq, istənilən material ona təsin edən xarici 

qüvvənin və ya izafi yükün təsiri altında qırıla və dağıla bilər. Belə halın baş verməsinə səbəb 

mikroçatlardır, yəni atomlarr layları arasında yaranan çatlar: 

 
Şəkil 1. Xarici qüvvənin təsiri altında iki atomlar layı arasında yaranan və genişlənən çatın 

sxematik təsviri. 
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Xarici təsir zamanı mikroçat olmadıqda qüvvə materialın bütün səthi üzrə paylanır. 

Çat olduqda isə xarici qüvvə həmin çatın ətrafında olan atomlar üzrə paylanır. Beləliklə, 

həmin zona tez sınmaya məruz qalır. Çatın yaranmasına və genişlənməsinə materialın yalnız 

strukturu mane ola bilər. Atomların ölçüləri nə qədər kiçik olarsa çatın genişlənməsi də bir o 

qədər az olar. Materiala nanohissəciklər əlavə edildikdə çatın yaranması ehtimalı xeyli 

azalmış olur.  

Nanohissəciklərdən hazırlanmış materiallar nanofazalı materiallar adlanır. Misal kimi, 

nanofazalı misi göstərmək olar. Misin nanohissəcikləri adi misdən 10 dəfə möhkəmdirlər, 

həmdə bakterisid xassəyə malikdirlər və kardioprotektor təsir göstərirlər. 

Sonda qeyd etmək olar ki, cavan elm olan nanotexnologiya bəşəriyyət qarşısında öz 

qanunları və qaydaları olan, mövcud stereotipləri qıran yeni möcüzəli dünya açır, keyfiyyətcə 

yenixassələr göstərir və bunu hamının faydasına çevirmək lazımdır. 
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                              NANOTEXNOLOGİYALAR KİMYA ELMLƏRİNDƏ 
 

Hacıyev Y.H., Məmmədova A.T., Fətəliyeva G.İ. 
 

Xülasə 
 

Məqalədə nanohissəciklərin xassələri və onları müxtəlif materiallara əlavə etdikdə 

həmin materialların mexaniki xassələrinin dəyişməsi haqqında bəhs edilir. 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЧЕСКИХ НАУКАХ 
 

Гаджиев Ю.Г., Мамедова А.Т., Фаталиева Г.И. 
 

Резюме 
 

В статье показаны свойства наночастиц и изменение механических свойств 

материалов при добавлении этих наночастиц. 

 

NANOTECHNOLOGIES IN THE CHEMICAL SCIENCES 
 

Hajiyev Y.H., Mammadova A.T., Fataliyeva G.I. 
 

Summary 
 

In the work on the properties of nanoparticles.Friction change the chemical, physical 

and mechanical properties of materials.  

 

 

LEVELOF PAHsIN REFINERY WASTEWATERS 
 

Hajiyeva S.R., Gadirova E.M1., Rustamova U.N., Mammadova A.T. 
 

Baku State University, Ganja State University 

*elmina2010@mail.ru 
 

Açar sözlər: PAH, ağır metallar, çirkab sular, üzvi birləşmələr. 

Keywords: PAHs, heavy metals, wastewater, organic compounds. 

Ключевые слова: ПАУ, тяжелые металлы, сточные воды, органические 

соединения. 

For the analysis of such waters three samples were collected from the Oil Refinery and 

the content of PAHs and heavy metals in wastewater was determined using analytical 
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methods. Water samples were analyzed in accordance with the contract HS-153/2-18 between 

Heydar Aliyev Oil Refinery and Baku State University's Department of Ecological Chemistry. 

The chemical analysis of heavy metals and PAHs were carried out using extremely sensitive 

devices such as Perkin Elmer ICP/OES-2100DV and GC-MSD gas chromatograph 6890N 

with a highly efficient mass-selective detector-Agilent 5975. In the Hazar Ecological 

Laboratory performed quantitative analysis of PAHs in water samples as well as heavy metal 

determination. It was determined thatsome the toxic organic compounds(for example 

naphthalene) investigated in the waste waters of the oil industry   exceed the allowable limit. 

A total of 16 PAHs and 9 heavy metals were detected in water samples.  
 

Introduction 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) for example are a global environmental 

concern because they cause inflammation and skin cancer. As is well known there are two 

types of anthropogenic hydrocarbon sources: petrogenic and pyrogenic sources. Crude oil and 

petroleum-derived hydrocarbon compounds are examples of petrogenic sources. Incomplete 

combustion of organic substances such as oil, wood, coal, and so on produces pyrogenic 

sources of hydrocarbon compounds [1]. Every year approximately 6-7 million tons of oil 

products the majority of which are anthropogenic in nature are dumped into the ocean. These 

oil products pass through the entire coastal zone before reaching the open sea. 

The Caspian Sea's ecosystem is extremely delicate. The state of ecosystems in general, and 

particularly the northeastern part of the sea, has deteriorated sharply in recent decades as a 

result of anthropogenic and biochemical factors. Recent observations show that the Caspian 

Sea water particularly along the coast of the National Park is polluted with oil and sewage [2]. 

For the analytical determination of PAHs in wastewater from an oil refinery, the 

chromato-mass spectroscopic method was used [3].PAHs in aqueous samples were 

determined using dichloroethane water extraction (GC-MS). The presence of PAHs was then 

determined in samples 1, 2 and 3. 

The quantitative analyses of PAHs in water samples are shown below (1;2;3). Analyses were 

carried out using the Agilent 5975/Agilent 6890N device [4]. 

Table 1. 

Amount of PAHs in wastewater samples from an Oil Refinery 

 

PAHs 1 2 3 

mkg/l (or µg/l) 

naphthalene 95607.1 17113.3 59317.4 

acenaphthylene 1626.5 2461.4 101.2 

acenaphthene 1879.4 1023.5 441.8 

fluorene 5575.2 6869.3 1662.5 

phenanthrene 1445.8 7469.4 2606.1 

anthracene 7873.0 4260.0 188.2 

fluoranthene 3299.0 2650.5 143.6 

pyrene 3148.6 2727.8 1750.2 

benzo(a)anthracene 7202.7 2402.4 407.2 

chryzen 1400.0 996.6 724.0 

benzo(b)fluoranthene 1180.0 535.5 63.2 

benzo(k)fluoranthene 518.3 174.3 33.2 

benzo(a)pyrene 867.6 453.5 107.2 

indeno(1,2,3-cd) pyrene 562.2 152.8 31.5 

benzo (ghi) perylene 662.2 101.4 36.1 

dibenzo(ah)anthracene 961.0 188.3 66.5 
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The amount of PAHs found in the analyzed samples was found to be very high exceeding the 

MPC for wastewater.The Maximum Permissible Concentration (MPC) for polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs) in various watercourses start from 4246 µg/l.But for 

wastewater samples this rate was slightly higher [5]. 

Table 1 shows that the amount of naphthalene is very high and thus such polluted waters are 

extremely hazardous to aquatic ecosystem flora and fauna [6]. Following the technological 

process wastewater is sent to biological treatment (based on specific plant species); however 

biological treatment is not the most effective process for industrial wastewater, resulting in 

environmental problems when such water is discharged into the ecosystem. 

Heavy metals were found in the water samples as well. ICP-OES Optima 2100DV was used 

to analyze heavy metals. 

Table 2. 

Quantity of heavy metals in wastewater samples from the Oil Refinery 

Heavy metals, mg/l 1  2 3  

Fe  0,044 0,042 0,043 

Zn 0,112 0,067 0,002 

Cu 0,022 0,023 0,022 

Mn 0,0168 0,103 0,036 

Pb 0,025 0,017 0,008 

Cd 0,006 0,005 0,008 

Cr 0,004 0,001 0,002 

Co 0,007 0,011 0,008 

Ag 0,007 0,008 0,007 
 

If these metals exceed the MPC they are all dangerous but Cd is the most dangerous. 

For Cd MPC is 0.001 mg/l.The amount of Cd in the studied samples is slightly higher than the 

norm, as can be seen in Table 2. 

The high concentration of PAHs in the analyzed water samples is due to many chemical 

processes that occur during the oil refining process[7]. 
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                                   УРОВЕНЬ ПАУ В СТОЧНЫХ ВОДАХ НПЗ 
 

Гаджиева С.Р., Кадырова Э.М., Рустамова У.Н., Мамедова А.Т. 
 

Резюме 
 

Для анализа были отобраны три пробы вод с НПЗ и аналитическими методами 

определено содержание ПАУ и тяжелых металлов в сточных водах.Пробы воды были 

проанализированы в соответствии с контрактом HS-153/2-18 между 

Нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева и кафедрой Экологической 

Химии Бакинского Государственного Университета. Химический анализ тяжелых 

металлов и ПАУ проводили с использованием чрезвычайно чувствительных приборов, 

таких как PerkinElmer ICP/OES-2100DV и газовый хроматограф GC-MSD 6890N с 

высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent 5975.В Хазарской 

экологической лаборатории выполняли количественные анализ ПАУ в пробах воды, а 

также определение тяжелых металлов.Установлено, что некоторые токсичные 

органические соединения(нап., нафталин), исследованные в сточных водах нефтяной 

промышленности, превышают допустимые нормы. Всего в пробах воды обнаружено 16 

ПАУ и 9 тяжелых металлов. 

 

NEZ-DAN GÖTÜRÜLMÜŞ TULLANTI SULARINDA  PAK-IN SƏVİYYƏSİ 
 

Hacıyeva S.R., Qədırova E.M., Rüstəmova Ü.N., Məmmədova A.T. 
 

Xülasə 
 

Analiz üçün NEZ-dan 3 su nümunələri götürülmüş və tullantı sularında PAK-lar və 

ağır metalların miqdarı analitik üsullarla tədqiq edilmişdir.Su nümunələri Heydər Əliyev 

adına NEZ ilə BDU-nun Ekoloji kimya kafedrası arasında bağlanmış HS-153/2-18 

müqaviləsinə uyğun olaraq analiz edilmişdir.Ağır metallar və PAK-ın kimyəvi analizləri 

Perkin Elmer ICP/OES-2100DV və Agilent 5975 detektoru ilə təchiz edilmiş GC-MSD 

6890N qaz xromatoqrafında həyata keçirilmişdir.Su nümunələrində  bəzi PAK-ın(məs; 

naftalin) miqdarı normadan artıq olmuşdur.Ümumilikdə çirkab su nümunələrində 16 PAK və 

9 ağır metallar təyin edilmişdir. 

 

 

UNİVERSAL NANOSÜRTKÜNÜN SİNTEZİNƏ NANOHÜSSƏCİKLƏRİN TƏSİRİ 
 

Əsgərova K.T.,  Abbasova Ş.B., Məmmədov V.H.  
 

AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

E-mail: lab13m@mail.ru 
 

       Açar sözlər: Nanosürtkü, nanometal, OPY, alkid boyası 
 

       Müasir hərbi texnikanın inkişaf etdiyi bir dövrdə kipləşdirici-yağlayıcı  nanostrukturlu 

sürtkülərin hazırlanması ən önəmli məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən kipləşdirici-yağlayıcı 

və transmisiya sürtkülərin yeni alınma üsulunun işlənib hazırlanması və sintezi 

respublikamızın başqa ölkələrdən asılılığını aradan qaldırar və maddi vəsaitə qənaət  

edilməsinə imkan verər. 

İstifadə olunmuş mühərrik yağlardan istifadə edərək, kipləşdirici-yağlayıcı, yiv 

qoruyucu, yerüstü nəqliyyat və müxtəlif avadanlıqlar üçün müasir tələblərə  cavab verən  

nanosürtkülərin hazırlanması praktiki əhəmiyyət kəsb edir.Çox böyük sənaye əhəmiyyətli 

mühüm problem olan neft və qaz avadanlıqları, kosmik avadanlıqları və hərbi mexanizmlər 

üçün kipləçdirici-yağlayıcı plastik sürtkülərin daha ucuz, effektli və universal növlərinin 

işlənib hazırlanması hələ də problem olaraq qalır.  

Son ildə ümumdünya elmi tədqiqatları materialları göstərir ki, plastik sürtkülər 
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tərkibinə nanomodifikasiya olunmuş maddələr, ultradispers tozlar, nanometallar və onlarin 

oksidləri qatıldıqda alınan sürtkülərin keyfiyyəti çox yüksəlir.  

Ədəbiyyatda nanohissəciklərin sürtkü hazırlanan dövrdə kimyəvi parçalanma zamanı 

daxil edilməsi haqda heç bir məlumat yoxdur. Bu sürtkünün alınmasında mis-asetatdan 

istifadə edilmişdir.Bu zaman mis-asetat yüksək temperaturda parçalanaraq nanohissəcik olan 

mis (Cu) əmələ gəlir. Reaksiya iki istiqamətdə gedir: 

Birinci istiqamətdə CuO alınır: 
 

(CH3COO)2Cu→ CuO + CO2 +CO + H2O    (1) 
 

Sürtkü kompozisiyasında oksidləşmiş pambıq yağı, kanifol və s. iştirak etdiyi üçün 

mis-asetatın termolizi reaksiyası aşağıdakı istiqamətdə gedir: 
 

(CH3COO)2Cu→ Cu +CO +H2 +2CH2O  (2) 
 

Sürtkünün keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına imkan verən  baza komponenti kimi ucuz 

başa gələn və keyfiyyətli alkid boyasından da istifadə edilmiş və müxtəlif nümunələr 

hazırlanmışdır.  Alkid boyasının tərkibində nanomolekulyar şəkildə olan titan oksidi də iştirak 

edir. Lazım olan keyfiyyətdə kompozit əldə edilməsi üçün götürülən alkid boyasının optimal 

miqdarı 20-25% civarında hesab edilir.Titan oksidləri H2, СО и CH2O köməyi ilə reduksiya 

reaksiyalarına daxil olaraq titanı nanometala qədər reduksiya edir:  
 

4TiO +   H2 + СО+ 2CH2O → 4Ti +     H2O + CO2 + 2HCOOH 
 

Alınmış sürtkülərin stabilliyi derivatoqraf vasitəsi ilə, mayekristallik quruluşu rentqen 

difraktoqramma vasitəsi ilə, nananometallar və onların oksidlərinin təbiəti elektron 

Paramaqnit Rezonans spektrometrlə, nanohissəciklərin miqdarı və  ölçüləri İQ-Furye 

spektrometrlə təyin edilmişdir. Bu tədqiqatlar onu göstərir ki, işlənmiş sintetik və 

yarımsintetik təyyarə mühərrik yağından istifadə etməklə alınmış sürtkü neft və qaz 

armaturlarının kipləşdirilməsində və triboloji xassəsinin yüksəkliyinə görə yerüstü mexanizm 

və maşınlarda geniş istifadə oluna bilər.  

        Müasir hərbi texnikanın inkişaf etdiyi bir dövrdə kipləşdirici-yağlayıcı  nanostrukturlu 

sürtkülərin hazırlanması ən önəmli məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən kipləşdirici-yağlayıcı 

və transmisiya sürtkülərin yeni alınma üsulunun işlənib hazırlanması və sintezi 

respublikamızın başqa ölkələrdən asılılığını aradan qaldırar və maddi vəsaitə qənaət  

edilməsinə imkan verər.Çox böyük sənaye əhəmiyyətli mühüm problem olan neft və qaz 

avadanlıqları, kosmik avadanlıqları və hərbi mexanizmlər üçün alınmış nano sürtküləri tətbiq 

etmək olar. 
 

UNİVERSAL NANOSÜRTKÜNÜN SİNTEZİNƏ NANOHÜSSƏCİKLƏRİN TƏSİRİ 
 

Əsgərova K.T.,  Abbasova Ş.B., Məmmədov V.H.  
 

Xülasə 
 

        Müasir hərbi texnikanın inkişaf etdiyi bir dövrdə kipləşdirici-yağlayıcı  nanostrukturlu 

sürtkülərin hazırlanması ən önəmli məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən kipləşdirici-yağlayıcı 

və transmisiya sürtkülərin yeni alınma üsulunun işlənib hazırlanması və sintezi 

respublikamızın başqa ölkələrdən asılılığını aradan qaldırar və maddi vəsaitə qənaət  

edilməsinə imkan verər. Çox böyük sənaye əhəmiyyətli mühüm problem olan neft və qaz 

avadanlıqları, kosmik avadanlıqları və hərbi mexanizmlər üçün alınmış nano sürtküləri tətbiq 

etmək olar. 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА СИНТЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНОСМАЗОК 
 

Аскерова К.Т., Аббасова Ш.Б., Мамедов В.Х. 
 

Резюме 

 В условиях развития современной военной техники разработка герметизирующих 
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наноструктурных смазок является одной из важнейших задач. С другой стороны, 

разработка и синтез нового способа получения герметиков, смазок и трансмиссионных 

смазок позволит устранить зависимость нашей республики от других стран и 

сэкономить материальные ресурсы. Покупные наносмазки можно использовать для 

нефтегазового оборудования, космической техники и военной техники, что является 

важной проблемой для очень крупной промышленности. 

 

EFFECT OF NANOFITS ON THE SYNTHES OF UNIVERSAL NANOSURG 
 

Askerova K.T., Abbasova Sh.B., Mammadov V.H. 
 

Summary 
 

At a time of development of modern military equipment, the development of sealant-

lubricating nanostructure lubricants is one of the most important issues. On the other hand, the 

development and synthesis of a new method of obtaining sealants, lubricants and transmission 

lubricants will eliminate the dependence of our republic on other countries and save material 

resources. Purchased nano lubricants can be used for oil and gas equipment, space equipment 

and military equipment, which is an important problem for a very large industry. 

 

 

KİMYANIN TƏDRİSİNDƏ  TƏLİM ÜSULLARININ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Mehdiyeva S.T., Mustafayeva G.Y.  
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: təlim üsulları, kimyanın tədrisi metodikası, təlim materialları, intel-

lektual bacarıqlar. 

Keywords: training methods, methods of teaching chemistry, training materials, 

intellectual skills. 

Ключевые слова: методы обучения, методика преподавания химии, учебные 

материалы, интеллектуальные навыки. 
 

Müasir cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər təhsil sahəsinin sürətlə təkmilləşdirilməsini, 

dövlət sosial-iqtisadi və şəxsi maraqları nəzərə alan yeni təhsil hədəflərinin 

müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, prioritet istiqamət yeni təhsil 

standartlarının inkişafetdirici potensial ilə təmin edilməsidir. Yeni təhsil standartlarının 

işlənilməsinin əsasını təşkil edən sistem-fəaliyyətli yanaşma, təhsil tərbiyənin əsas nəticələrini 

təyin etməyə və şagirdlərin tədris fəaliyyətinin inkişafı proqramının işlənib hazırlanmasına, 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, tədris-tədqiqat və layihə fəaliiyəti sahəsində 

biliklərinin formalaşmasına imkan verir. Şagirdlərin həyata, əməyə və yaradıcılığa hazır 

olmalarının əsası, təməli ümumtəhsil məktəblərində qoyulur. Buna görə də müəllimin əməyi 

bu gün bir qədər şəklini dəyişir və öz metodikasına görə ənənəvi təhsil və tərbiyə 

formalarından fərqlənir. Bununüçün dərs metodikası elə qurulmalıdır ki, yeni biliklərin 

mənimsənilməsi və onları praktikada uğurlu tətbiq etmək üçün şagirdləri sərbəst yaradıcılıq 

fəaliyyətinə cəlb etmək mümkün olsun.  

XXI əsr zəka əsri kimi xarakterizə olunur. Yaradıcı  təfəkkürə, yüksək elm 

qabiliyyətlərinə malik şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir təhsil sisteminin əsas strateji 

məqsədidir. Aydındır ki, bu məqsədə ənənəvi təhsil üsulları ilə nail olmaq mümükün deyil. 

Şagirdlərin intelektual bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün yeni yanaşmalar, yeni semantik 

tapşırıqlar lazımdır. Bu, nəticə etibarilə təhsil üsulunun dəyişdirilməsi, yəni biliklərin 

verilməsindən həmin biliklərin şagirdlərin özləri tərəfindən əldə edilməsinə keçid deməkdir.                                                                     

Kimya tədrisində hansı üsullardan istifadə edilməsi problemi müasir kimya 

metodikasının mürəkkəb məsələlərindən biridir. Çünki təlim materialının şagirdlər tərəfindən 
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şüurlu surətdə mənimsənilməsi, məktəblilərin tərbiyəsi  və zehni fəaliyyətinin durmadan 

inkişaf etdirilməsi birinci növbədə müəllimin seçdiyi, istifadə etdiyi üsullardan əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Tədris prosesində tətbiq edilən təlim üsulları kimya elmi və sənayesinin 

inkişafı, didaktikanın nailiyyətləri ilə əlaqədar ildən-ilə artır, həyatın tələblərinə uyğun olaraq 

təkmilləşir. Qabaqcıl müəllimlər tədris prosesinin səmərəliliyinin yülsəlməsinə xidmət edən 

yeni-yeni üsullar, priyomlar və yanaşmalar irəli sürürlər.  

Kimya tədrisi prosesində tətbiq edilən təlim üsullarının təkmilləşdirilməsi, yeni təlim 

üsullarının nomenklaturası, şagirdlərin idrak fəaliyyətinin növləri, müasir təlim üsullarının 

təsnifi və onlardan istifadə haqqında məlumat verməzdən əvvəl təlim üsulunun mahiyyətini 

qeyd etmək və məktəblərdə kimyanın tədrisində tətbiq edilən təlim üsullarını tarixi baxımdan 

müxtəsər də olsa nəzərdən keçirmək lazımdır.  

Şagirdlərə bilik vermək, əməli əhəmiyyəti olan bacarıq və vərdişlər aşılamaq, 

uşaqların fəaliyyəıtini düzgün istiqamətləndirmək, onlarda möhkəm elmi əqidə yaratmaq, 

dialektikmaterializm dünyagörüşü oyatmaq, vətənpərvərlik və milli iftixar hissi tərbiyə etmək 

üçün müəllimin seçdiyi, ifadə etdiyi yollara, tətbiq etdiyi vasitələr sisteminə birlikdə təlim 

üsulu deyilir. 

Təlim üsulları müəllimin fəaliyyətini deyil, şagirdlərin də fəaliyyətini əks etdirir, 

onların fəallaığına, dünyagörüşünün formalaşmasına, yaradıcılığının və müstəqilliyinin 

inkişafına şərait yaradır. Məhz təlim üsullarının köməyi ilə müəllim şagirdlərin bəşər 

cəmiyyətinin keçdiyi yola nəzər salmalarına, elmi həqiqətləri, anlayışları, nəzəriyyə və 

qanunları dərk etmələrinə, fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin mövcudluğunun aşkar 

edilməsinə şərait yaradır və əqli fəaliyyət vasitələrinin ümumiliyini gənc nəslə aydınlaşdıra 

bilir.  

Təlim metodları çoxsaylı və cürbəcür olduğu üçün onların sistemi haqqındakı məsələ 

kimya üzrə metodik ədəbiyyatda birmənalı şəkildə öz əksini tapmamışdır. Bu isə müəllimlərin 

praktik fəaliyyətində, onların dərsə hazırlaşmasında müəyyən çətinliklərin ortaya çıxmasına 

səbəb olur. 

Kimya tədrisində həm klassik, həm də müasir təlim üsullarından istifadə olunur. Çünki 

elə bir unversal təlim üsulu yoxdur ki, o istisnasız olaraq bütün kimya dərslərində tətbiq edilə 

bilsin. Bütün yuxarıda qeyd olunanlara, nəzəri mülahizələrimizə və məktəb təcrübəsinəəsasən 

kimya tədrisində tətbiq edilən təlim üsullarını aşağıdakı kimi təsnif etməyi məsləhət görürük. 

Hazırda kimya dərslərində tətbiq edilən təlim üsullarını iki böyük qrupa bölmək olar: 

1) klassik təlim üsulları; 2) müasir təlim üsulları. Klassik təlim üsulları özü də başlıca olaraq 

iki əsas qrupa  ayrılır:  1) müəllimin tədris materialını şifahi şərh etməsi üsulları; 2) 

şagirdlərin müstəqil işləri. 

Kimya dərsləri müəllimin şifahi şərhi və ya izahı ilə keçirilən zaman monolojivə 

dialoji üsullar tətbiq olunur. Monoloji təlim üsulu dedikdə dərsin təkcə müəllimin izahı ilə 

başlanıb axıra çatdırılması və bu zaman şagirdlərin yalnız dinləyici və müşahidəçi kimi dərsdə 

iştirak etməsi nəzərdə tutulur. 

Monoloji təlim üsuluna yuxanda qeyd edildiyi kimi təsvir, izah və mühazirə aiddir. 

Bunların hamısı göstərildiyi kimi, təlim materialını müəllmin özünün şərh etməsi üzərində 

qurulur.  Monoloji üsul həm qısa, həm də uzun müddətli ola bilər. Əgər müəllim dərsdə 

təsviri materialdan istifadə edirsə, materialı izah edib şagirdlərə çatdırırsa, bu halda o qısa 

müddətli monoloji üsul tətbiq etmiş olur. Uzun müddətli monoloji təlim üsulu dedikdə isə 

məktəb mühazirəsi nəzərdə tutulur. 

Kimya tədrisi prosesində demonstrasiya olduqca mühüm rol oynayır. Belə ki, o həm 

mövzunun möhkəm və şüurlu surətdə mənimsənilməsinə səbəb olur, şagirdləri dərsdə diqqətli 

olmağa səfərbər edir, həm də məktəbliləri tədqiqata alışdırır. Buna görə də kimya dərslərini 

demonstrasiyasız təsəvvür etmək olmaz.  

Demonstrasiya zamanı müəllim bir necə təcrübə göstərmək istədikdə və ya hər hansı 

təcrübənin başa çatması üçün gözləmək, lazım gəldikdə bu halda arada müsahibə aparmaqla 
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həm təcrübənin özünü, həm də təcrübənin köməyi ilə şagirdlərə başa salmaq istədiyi 

məfhumu (müəyyən bir fikri) izah edib aydınlaşdıra bilər. Bir sözlə hər bir nümayiş təcrübəsi 

müəllimin şərhi ilə təcrübə prosesi gedişinin kombinə edilməsi prinsipinə əsaslanmalıdır. 

İnsan zəkasının nailiyyətləri ilə zəngin olan indiki texniki tərəqqi dövründə məktəblilərin 

dünyagörüşü, təbiət hadisələrini öyrənməyə, kimyəvi proseslərin mahiyyətini dərindən dərk 

etməyə marağı artır. Ənənəvi və ya klassik əyani vəsaitlər (bu və ya digər təcrübənin nümayiş 

etdirilməsi, sxemlərdən istifadə olunması və s.) ilə tədris edilən kimya dərsləri isə onları 

əsasən qane etmir. Buna görə də kimya tədrisi prosesində klassik əyani vəsaitlərlə yanaşı 

təlimin müasir texniki vasitələrindən (kino, radio, televiziya, maqnitofon, və s.) də geniş 

istifadə edilməlidir. Kino və digər müasir texniki vasitələr (və ya müasir əyani vəsaitlər) həm 

şagirdlərə daha tam və dəqiq məlumat verməyə imkan yaradır, həm də klassik təlim vəsaitləri 

ilə nəzərdən keçirilməsi az mümkün olan və ya heç mümkün olmayan kimyəvi hadisə və 

proseslərə şagirdlərin vüzüal baxmasını təmin edir, onlarda böyük maraq və fəallıq yaradır. 

Hazırda orta məktəbdə tədris edilən bütün fənlər içərisində kimya fənni şagirdlərin 

sərbəst işləmələrini və müstəqil nəticə çıxara bilmələrini ən çox tələb edən elmdir. Müasir 

kimya dərsini şagirdlərin müstəqil işlərindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu (şagirdlərin 

müstəqil işləri) qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq müəyyən fikri (idrakı) fəaliyyətin 

təşkili və yerinə yetirilməsi üçün mühüm vasitədir. Şagirdlər müstəqil işləri yerinə yetirərkən, 

proqramda nəzərdə tutulmuş materialı mənimsəyərək, müvafiq biliklər, yeni bacarıq və 

vərdişlər əldə edir, özlərinin yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir, elmi idrakın metodlarına 

yiyələnir. Qeyd edildiyi kimi, kimya dərslərində müstəqil işlərin növləri müxtəlifdir. Müstəqil 

işlər təlimin hər hansı mərhələsində (etapında) və xüsusi dərslərdə həyata keçirilə bilər. 

 

ВАЖНОСТЬ МЕТОДОВОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ 
 

Мехтиева С.Т., Мустафаева Г.Ю. 
 

Резюме 
 

Методы обучения отражают не только деятельность учителья, но и деятельность 

учащихся, создают условия для их  активности, формирования их мировоззрения, 

развития творчества и самостоятельности. С помощью методов обучения учитель 

создает условия для понимания учащимися научных истин, теорий и понятий, может 

разьяснить подрастающему поколению общность средств мыслительной деятельность. 
  

IMPORTANCE OF TEACHING METHODS IN TEACHING CHEMISTRY 
 

Mehdiyeva S.T., Mustafayeva G.Y. 
 

Summary 
 

Teaching methods reflect not only the activities of the teacher, but also the activities of 

students , create conditions for their activity, the formation of their worldview, the 

development of creativity and independence. 

Creates conditions for students to understand scientific truths, concept, theories and 

laws with the help of teaching methods and can clarify the generality of the means of mental 

activity to the younger generation. 
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 anhidridi, suksinimid aşqarları, xlorlaşma. 

 Keywords: sooligomers, maleic anhydride, condensation, alkenylsuccinimide 

 anhydride, succinimide additives, chlorination. 

            Ключевые слова: совместные олигомеры, малеиновый ангидрид, конденсация,  

 алкенилсукцинимидангидрид, сукцинимидные добавки, хлорирование. 
 

Hazırda maşın və mexanizmlərin yeni modelləri yaradılır, mövcud avadanlığın 

texniki-iqtisadi səmərəliliyi artırılır, onların uzunömürlülüyünun uzadılması məsələsi həll 

edilir ki, bu da, öz növbəsində, daha səmərəli sürtkü yağlarının və təbii ki, aşqarların 

istifadəsini tələb edir. 

Mühərrik yağları üçün aşqar paketində yeganə aşqar polialkenilsuksinimiddir ki, 

istismar zamanı aşağı temperaturda çöküntü (ərp) əmələ gəlməsinin qarşısını alır, həmçinin 

karbüratör mühərriklərində porşen və porşen halqasının yivlərinin təmizliyini təmin edir. 

Suksinimid aşqarlarının alınmasının ilk mərhələsi α-olefin birgə oliqomerlərinin 

malein anhidridi ilə kondensləşmə reaksiyasıdır. 

İstifadə olunan oliqomerin təbiətindən asılı olmayaraq, yaranan alkenilsuksinimid 

anhidridləri tünd rəngli olur və onun əsasında alınan suksinimid aşqarı iştifadə edildiyi sürtkü 

kompozisiyasının da rəngini pisləşdirir. Suksinimid aşqarının rəngini yaxşılaşdırmaq üçün 

oliqoalkilsukimid anhidridi xlorlaşmaya uğradılır [1]. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, biz açıq rəngli oliqoalkenilsuksinimid aşqarlarının alınması 

istiqamətində araşdırmalar aparmışıq. Xlorlamanın effektivliyini artırmaq üçün əlavələrin 

sintezində doymamış birləşmələrdən, α-olefinlərin (isə heksen-1 və 4-metilpenten-1) 

disiklopentadienlə birgə oliqomerlərindən istifadə edilmişdir [2, 3].. Sözügedən α-olefinlərin 

disiklopentadienlə birgə oliqomerləri 20-30°C temperatur intervalında müvafiq monomer 

cütlərinin alüminium xlorid katalizatoru iştirakı ilə ion polimerləşmə yolu ilə alınmışdır. 

Malein anhidridinin birgə oliqomerlərlə alkilləşməsi məlum üsulla, onların qarışığınını 

200-220°C temperaturda 6-8 saat (turşu ədədinin qiymətinin artımı dayanana qədər) 

qarışdıraraq qızdırmaqla aparılmışdır. Bu kondensasiya reaksiyası başa çatdıqdan sonra alınan 

məhsul CCl4 və ya CHCl3-də 50%-li məhlul əldə edilənə qədər həll edilir. KMnO4 və HCl 

turşusunun qarşılıqlı təsirindən əldə edilən xlor, qurutma sistemindən keçirilərək, oliqoalkenil 

suksinimid anhidrid məhlulunun içərisindən buraxılır. Xlorlama məhlul şəffaflaşana qədər 

davam etdirilir. Birgə polimerin tərkibində xlorun miqdarı 3-4% təşkil edir. 

Bildiyiniz kimi, disiklopentadien iki qeyri-bərabər ikiqat rabitə ilə xarakterizə olunur: 
1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

 
 

Disiklopentadienin vinil monomerləri ilə birgə polimerləşməsi zamanı daha aktiv 

rabitə (C8-C9) açılır və (C3-C4) rabitə açılmamış qalır. Bu vəziyyətdə doymamış birgə polimer 

əldə edilir ki, o da xlorlamaya uğradılır: 
CH

2 CH

R

Cl
2

CH
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R

Cl Cl

+

 
Sonra xlorlu oliqoalkenilsüksinimid anhidridi aminləşməyə daxil edilir və proses 

məlum üsulla başa catdırılır. Aminləşmə prosesində müxtəlif aminlər: dietilentriamin, 

karbamid, tiokarbamid, monoetanolamin və s. istifadə edilə bilər. Alınmış aşqarın funksional 

xassələri öyrənilmişdir (cədvəl).  
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Cədvəl.1   

Xlorlaşdırılmış suksinimidlərin funksional xassələri. 

Göstəricilər 

М-11 yağı + 1,5% aşqar 

Aminlər 

dietilentriamin karbamid tiokarbamid monoetanolamin 

Kinematik 

özlülük,  

100оС, mm2/s 

 

13,02 

 

 

11,01 

 

 

11,5 

 

 

11,3 

 

 

Qələvi ədədi, 

mqКОН/q 

 

2,3 

 

1,4 

 

1,8 

 

1,5 

Yuyuculuq 

xassəsi, 

ПЗВ,bal 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

Korroziya, 

q/m2 yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur 

 

Göründüyü kimi amin komponentinin təbiəti alınmış aşqarın funksional xassələrinə az 

təsir edir. Istismar xassələrinin tədqiqi göstərdi ki, xlorlaşdırılmış suksinimid aşqarları məlum 

suksinimid aşqarları С-5А və ИХП-476 ilə eyni səviyyədə olub, əlavə olaraq onlarda olmayan 

korroziya xassələrinə malikdir. 

Beləliklə, tədqiqatların nəticəsidə müəyyən edildi ki, xlorlaşma ditsiklopentadien 

manqaları saxlayan birgə polimerlər əsasında açıq rəngli, əlavə olaraq antikorroziya xassəsi 

daşıyan suksinimid aşqarı almağa imkan verir.  
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Xülasə 
 

Suksinimid tipli aşqarların alınması prosesində istifadə olunan oliqomerin təbiətindən 

asılı olmayaraq, yaranan alkenilsuksinimid anhidridləri tünd rəngli olur və onun əsasında 

alınan suksinimid aşqarı tərkibində iştifadə edildiyi sürtkü kompozisiyasının da rəngini 

pisləşdirir. Suksinimid aşqarının rəngini yaxşılaşdırmaq üçün ditsiklopentadienin malein 

anhidridi ilə kondesləməsindən alınan oliqoalkenilsukimid anhidridi xlorlaşmaya uğradılır. 

Xlorlaşma dislopentadienin açılmamış ikiqat rabitəsinin hesabına baş verir. Istismar 

xassələrinin tədqiqi göstərdi ki, xlorlaşdırılmış suksinimid aşqarı məlum suksinimid aşqarları 

С-5А və ИХП-476 ilə eyni səviyyədə olub, əlavə olaraq onlarda olmayan korroziya 

xassələrinə malikdir. 
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Гамидова Д.Ш., Исаков Е.У., Гасанова Е.И.,  

Гусейнова Н.Д., Гасанова М.А. 
 

Резюме 
 

Независимо от природы олигомера, используемого в процессе получения 

присадки сукцинимидного типа, образующиеся ангидриды алкенилсукцинимида имеют 

темный цвет и ухудшают цвет смазывающей композиции, в составе которой 

используются полученных на их основе сукцинимидных присадок. Для улучшения 

цвета сукцинимидной присадки хлорируют олигоалкенилсукцинмидный ангидрид, 

полученный конденсацией дициклопентадиена с малеиновым ангидридом. 

Хлорирование происходит за счет неразомкнутой двойной связи дицлопентадиена. 

Изучение эксплуатационных свойств показало, что хлорсукцинимидная присадка, 

обладая антикоррозиоными свойствами, находится на одном уровне с известными 

сукцинимидными присадками С-5А и ИХП-476, которыми не  обладают этими 

свойствами. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF ADDITIVES SUCCINIMIDE TYPES 
 

Hamidova C.Sh., Isakov E.U., Hasanova E.I,  

Huseynova N.C, Hasanova M.A.  
 

Summary 
 

Regardless of the nature of the oligomer used in the process of obtaining additives of 

the succinimide type, the resulting alkenylsuccinimide anhydrides have a dark color and 

worsen the color of the lubricating composition, which uses succinimide additives derived 

from them. To improve the color of the succinimide additive, oligoalkenylsuccinimide 

anhydride obtained by the condensation of dicyclopentadiene with maleic anhydride is 

chlorinated. Chlorination occurs due to the unopened double bond of diclopentadiene. The 

study of the performance properties showed that the chlorosuccinimide additive, having 

anticorrosive properties, is on the same level with the known succinimide additives C-5A and 

ИХП-476, which do not have these properties. 

 

 

BİODEQRADASİYAYA  SƏBƏB OLAN GÖBƏLƏKLƏR  
 

Alməmmədova A.E.,  İbrahimova T.M., Məmmədova G.A. 
 

AMEA akademik  Ə. M. Quliyev adna Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

a.ershadqizi@gmail.com 
 

Açar sözlər: biodeqradasiya, mikroorqanizmlər, göbələklər,biozədələnmə. 

Keywords: biodegradation, microorganisms, fungi, biodegradation 

Ключевые слова: биодеградация, микроорганизмы, грибы, биоповреждение 
 

Biodeqradasiya – canlı orqanizmlərin (mikroorqanizmlər, göbələklər, yosunlar) iştirakı 

ilə mürəkkəb maddələrin daha sadə maddələrə parçalanmasıdır.[1] Bir sözlə bioloji 

parçalanma deməkdir. Biodeqradasiya bəzən ətraf mühitə fayda, bəzən müxtəlif materialları, 

məhsulları yararsız vəziyyətə gətirməklə ziyan verir. Biodeqradasiyaya məruz qalan 

materiallar, substratlar, məhsullar göbələklərin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün spesifik 

ekoloji mühit - əllverişli şərait yaradırlar.[2] Bu anlamda göbələk zədələnməsi “İnsan və 

biosfer”-in ümumi problemlərindən bəlkə də ən əsasını təşkil edir. Göbələk zədələnməsinin 

tərkibi,  o cümlədən bioloji zədələnmənin dərəcəsi, nəinki substratın xarektirindən, həm də 

bioloji kompleksin bir sıra digər səbəblərindən də asılıdır. Bunlara atmosfer, istehsalın sanitar 
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vəziyyəti, saxlanılma və istehsal şərtlərini və s. aid etmək olar. Bütün bu faktorlar bunu 

yaradan səbəblərin aqressivləşməsinə və biodeqradasıyanın meydana gəlməsinə gətirib 

çıxarır. Son zamanlar müxtəlif sənaye materiallarında göbələk zədələnməsinin öyrənilməsi 

daha da genişləndırilmişdir. Əsasən də tropik və subtropik şəraitdə məhsulların daşınması 

zamanı buna çox diqqət verilir. Bununla yanaşı tonofil göbələk qrupunu da qeyd etmək 

lazımdır. Bu qrup göbələklər nəm olmayan substratlarda inkişaf edib, zərər vura bilirlər, o 

şərtlə ki, ətraf mühitdə rütubət olsun. Aviasiyada istifadə olunan yanacağı (Cladosporium 

resinae), polimer materialları və məhsulları (Penicillum, Aspergillus, Rhizopus) sıradan 

çıxaran göbələklərə aid bir sıra tədqiqat işlərinə rast gələ bilərik. Bunlar həm də tikinti və yol 

materiallarının dağılmasına, müxtəlif aromatik tərkiblərin və  o cümlədən neftin 

karbohidrogenlərinin parçalanmasına səbəb olurlar. Göbələk zədələnməsinə məruz qalan 

substratlara aşağıdakıları göstərmək olar, tərkibi sellüloza və sellüloza saxlayan materiallar, 

məhsullar – oduncaq, tekstil, kağız, sellüloza əsaslı sənaye məhsulları (kanatlar), plastmass, 

müxtəlif tərkibli yapışqanlar, laklar, şüşə, neft məhsulları (sürtgü, yağ, yanacaq, asfalt ) və s. 

Yuxarıdakıları nəzərdən keçirəndə göbələk zədələnməsinin xalq təsərrüfatına nə qədər ziyan 

vurduğunu görə bilirik.  

Biodeqradasiyaya səbəb olan 100-dən çox göbələk növü məlumdur. Lakin Dövlət 

Standartları tərəfindən qəbul olunmuş siyahıda 20 növ daxil edilmişdir Əsas işlər təbii 

şəraitdə biodeqradasiya əmələ gətirən  göbələklərin florasının , korrozial xüsusiyyətlərin 

dəyişgənlik amplitudasının, aqressivliyinin, adaptasiya tezliyinin öyrənilməsinə 

yönəldilməlidir. Burda əsas məqsəd göbələklərin aqressiv və ya  zərərsiz  olduğunu təyin 

etmək, o cümlədən müxtəlif ekoloji şəraitdə, biodeqradasiyaya məruz qalmış materiallardan 

kulturaların götürmək, onları laborator kolleksiyada saxlamaq və tədqiq etməkdir. 

Biodeqradasiyaya səbəb olan göbələklərin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinə də böyük yer verilməlidir. Çünki biodeqradasiyanın yaranma mexanizmasının 

əsasını təşkil edir. Ən böyük maraq biodeqradasiyaya səbəb olan göbələklərin 

metobolitlərinin tədqiqinə yönəlmişdir. Ən maraqlası göbələklərin funqisid və müxtəlif 

aşqarlara dözümlüyüdür. Biodeqradasiyaya səbəb olan göbələklərin çoxu 4-lü amonium 

əsasları, fenilmerkurasetat tərkibli funqisidlərə yüksək dözümlülük göstərirlər. Onu da diqqətə 

çatdırmaq lazımdır ki, biodeqradasiyaya səbəb olan bir sıra göbələk növləri mikotoksikozlar 

və mikozlara səbəb ola bilirlər. Əsasən bu Aspergillus flavus, Aspegillus fumigatusdur. Ona 

görə də belə göbələklərlə işlədikdə onların toksin və aflotoksin sintez etdiyinə diqqət etmək 

lazımdır. Bu da əməyin təhlükəsizliyi baxımından vacibdir.[3] 

Hal-hazırda  laboratoriyamızda sintez olunmuş aşqarların, kompozisiyaların, antimikrob 

xüsusiyyətinin təyini, neftləçirklənmiş torpaqların, dəniz suyunun mikroorqanizmlər vasitəsilə 

təmizlənməsi və s. bu kimi tədqiqatların iş prinsipi biodeqradsiya prosesinə əsaslanır. Onu da 

qeyd etmək istərdim ki, aparılmış tədqiqatlar yaxşı nəticələr verərək, bir sıra işlərdə öz əksini 

tapmışdır.  
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deməkdir.Biodeqradasiya bəzən ətraf mühitə fayda, bəzən müxtəlif materialları, məhsulları 

yararsız vəziyyətə gətirməklə ziyan verir. 

 

                                         FUNGI  AFFECTING  BIODEGRADATION 
 

 Almammadova A.E., İbrahimova T.M., Mammadova G.A. 
 

Summary 
 

 Biodegradation is the breakdown of complex substances into simpler substances in the 

presence of living organisms (microorganisms, fungi, algae). In short, it means biological 

decomposition. Biodegradation sometimes benefits the environment, sometimes harms it by 

rendering various materials and products unusable. 

 
ГРИБЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДЕГРАДАЦИЮ 

 

Алмамедова А.Э, Ибрагимова Т.М., Мамедова Г.А. 
 

Резюме 
 

 Биодеградация (биологический распад, биоразложение) – разрушение сложных 

веществ, материалов, продуктов в результате деятельности живых организмов; чаще 

всего при упоминании биодеградации подразумевается действие микроорганизмов, 

грибов, водорослей. Биодеградация иногда приносит пользу окружающей среде, иногда 

наносит ей вред, приводя в негодность различные материалы и изделия. 
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Maşın istehsalı inkişaf etdikcə mühərriklərin normal işə düşməsi və işləməsini təmin 

etmək, detalların korroziyasının və sürtünməsinin azalması və s. kimi problemlər yaradır ki, 

bu da motor yağlarına tələbləri artırır. 

Məlumdur ki, motor yağlarının xassələrini yaxşılaşdırmaq üsullarından biri keyfiyyətli 

çoxfunksiyalı aşqarlardan istifadə etməkdir [1-3]. 

Motor yağlarında çoxfunksiyalı aşqarlardan alkilfenolyat aşqarlarına çox yer verilir, çünki 

onların xammalının əldə edilməsi asan, alınma texnologiyası sadə və əsasən onlar motor 

yağlarının əsas komponentlərindən biridir. 

Bu amilləri nəzərə alaraq təqdim edilən işdə kükürdləşmiş dodesilfenolun formalin (35%-li 

formaldehidin sulu məhlulu) və -Naftilaminin kondensləşmə məhsulunun kalsium duzu – 

AKİ-42 aşqarı alınmışdır. 

Aşqarın alınmasının nəzərdə tutulan sxemi aşağıdakı kimidir: 
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AKİ-42 

 
  

Alınmış aşqar özülü mayedir, qələvi ədədi 60-65mqKOH/q, sulfat külü 6.0-6.6-dır. 

Aşqarın fiziki-kimyəvi və funksional xassələri M-8 yağında standart üsullarla öyrənilmişdir. 

Aşqarın korroziyaya və oksidləşməyə qarşı davamlığı uyğun olaraq ГОСТ 20502-75 və 

ГОСТ 11063-77, yuyuculuq xassələri isə ГОСТ 5726-2013 üzrə təyin edilmişdir. 

Aşqarın fiziki-kimyəvi və funksional xassələri cədvəldə verilmişdir. Cədvəldə 

müqayisə üçün əmtəə ИХП-101 (barium alkilfenolyat) və ЦИАТИМ-339 (barium 

di(alkiloksifenilsulfid) aşqarlarının funksional xassələri verilmişdir. 

                             Cədvəl 1. 

AKİ-42 aşqarının fiziki kimyəvi və funksional xassələri. 

 
 
Aşqarlar 
 

Qələvi ədədi, 
mq KOH/q 

Sulfat 
külü,% 

Qurğuşun  
lövhəciklərin 
korroziyalığı,  

q/m2 

Oksidləşmə 
stabilliyi (ИПО üzrə 
30 saat) çöküntü,% 

Yuyuculuq xassəsi 
(ПЗВ üzrə), ball 

M-8 – – 185 2.5 6.0 

AKİ-42 60.4 6.05 6.0 0.45 0.5-1.0 

AKİ-42 62.1 6.28 4.8 0.40 0.5-1.0 
ЦИАТИМ 339 42.0 10.3 65.4 3.4 0.5-1.0 

ИХП-101 65.0 12 45.1 1.1 0.5-1.0 
 

Cədvəldən görünür ki, AKİ-42 aşqarı yağın funksional xassələrini yaxşılaşdırır. 

Beləliklə, AKİ-42 aşqarı çoxfunksiyalı aşqardır və onun korroziyaya və oksidləşməyə qarşı 

xassələri əmtəə ИХП-101 və ЦИАТИМ-339 aşqarlarından üstündür. 
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da motor yağlarına tələbləri artırır. Motor yağlarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üsullarından 

biri keyfiyyətli aşqarların istifadəsidir. 

Işdə yeni kükürdləşmiş dodesilfenolun formalin (35%-li formaldehidin sulu məhlulu) 

və -Naftilaminin kondensləşmə məhsulunun kalsium duzu olan AKİ-42 aşqarı alınmışdır. 

Göstərilmişdir ki, AKİ-42 aşqarı çoxfunksiyalı aşqardır və korroziya və oksidləşməyə qarşı 

analoqu olan əmtəə aşqarlarından ИХП-101 və ЦИАТИМ-339 üstündür. 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АЛКИЛФЕНОЛЯТНОЙ ПРИСАДКИ 
 

Нагиева Э.А., Гадиров А.А., Мамедьярова Х.Н., Аббасов М.Г.,  

Мамедова Р.А., Насирова С.И. 
 

Резюме 
 

С развитием моторостроения возникают проблемы такие как работоспособность 

механизмов, уменьшение коррозии и износа деталей двигателя и др., что приводит к 

повышению требований к моторным маслам. 

Одним из методов улучшения качества моторного масла является использование 

эффективных присадок. 

В работе приведены синтез и исследование новой кальциевой соли продукта 

конденсации осерненного додецилфенола формалина (35% водный раствор 

формальдегида) и -Нафтиламина – присадка AKİ-42. 

Показано, что AKİ-42 является многофункциональной присадкой, которая по 

антиокислительным и антикоррозионным свойствам превосходит товарные аналоги 

ИХП-101 и ЦИАТИМ-339. 

 

SYNTHESIS AND STUDY OF A MULTIFUNCTIONAL ALKYLPHENOLYATE 

ADDITIVE 
 

Nagieva E.A., Gadirov A.A., Mammadyarova Kh.N., Abbasov M.G.,  

Mamedova R.A., Nasirova S.I. 
 

Summary 
 

         With the development of engine building, problems arise such as the performance of 

mechanisms, reduction of corrosion and wear of engine parts, etc., which leads to increased 

requirements for engine oils. 

One of the methods to improve the quality of engine oil is the use of effective additives. 

The paper presents the synthesis and study of a new calcium salt of the condensation 

product of sulfurized dodecylphenol formalin (35% aqueous formaldehyde solution) and       

-Naphthylamine - additive AKİ-42. It has been shown that AKİ-42 is a multifunctional 

additive, which surpasses commercial analogues ИХП-101 and ЦИАТИМ-339 in terms of 

antioxidant and anticorrosion properties. 
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Kimya sənayesində alkilfenolların istehsalına böyük ehtiyac duyulur. 

Alkilfenollardan ancaq aşqarların istehsalı üçün deyil, benzinlərin stabilləşməsi üçün 

də istifadə edilir. 

Təcrübə göstərmişdir ki, diamilfenol və oktilfenol bakterisid və funqsid xassələrinə 

malik olmaqla yanaşı, onlardan səthi aktiv maddələrin alınması üçün  xammal kimi də istifadə 

olunur. Alkilfenollar özünün dezinfeksiyaedici xassəsinə görə tibbdə də işlədilir1.  

Alkilfenolların alınması zamanı turşu katalizatorundan istifadə edildikdə reaksiya 

məhsulu isti su ilə yuyulur, reaksiyaya girməyən fenol və turşu katalizatoru suda həll olur və 

həmin su çaya və ya dənizə axıdılır, bu da flora və faunaya ciddi  ziyan vurur. Bunlardan 

əlavə turşu katalizatorları ilə aparılan alkilləşmə prosesində alınan alkilfenollar, di- və tri- 

alkilfenollardan ibarət olur. Müəyyən edilmişdir ki, belə alkilfenollardan alınan aşqarlar öz 

istismar xassələrinə görə mono alkilfenol əsasında alınan aşqarlardan aşağı olur. Yuxarıda 

göstərilən nöqsanları nəzərə alaraq, biz fenolun doymamış karbohidrogenlərlə alkilləşmə 

prosesi bərk katalizatorun (Ky-23) iştirakı ilə aparılmış. Təcrübə göstərmişdir ki, heterogen 

tipli katalizatorun köməyi ilə aparılan alkilləşmə prosesi fasiləsiz işləyən texnologiyanın 

tətbiqinə şərait yaradır və yuxarıda göstərilən nöqsanları aradan qaldırır 

2-3.  

Ky-23 katalizatorunun iştirakı ilə fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesi 

öyrənilmişdir. 

2-metil-buten-2 izoamil spirtinin aliminium oksidi üzərində 370-3800C-də 

dehidrogenləşməsi nəticəsində alınmış və rektifikasiya olunaraq 2-metil-buten-2 ayrılmışdır.  

 

Cədvəl 1. 

Ayrılmış 2-metil-buten-2 karbohidrogenin fiziki-kimyəvi xassələri. 
 

Olefinin 

adı 

Qaynama 

temperaturu, 
0С 

200C-də 

sıxlığı, 

kq/m3 

Doymamışların 

miqdarı, % 

Şüasındırma 

əmsalı , nd

20
 

Molekul 

çəkisi 

2-metil-

buten-2 

38-39 662 99,7 1,3874 70 

 

Ky-23 katalizatorun iştirakı ilə fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesi həcmi 

0,5l olan reaktorda aparılmışdır. Bunun üçün fenol, katalizator və 2-metil-buten-2 reaktora 

yüklənmiş və reaktor tədricən lazımi temperatura qədər qızdırılmışdır. Reaktorda temperatur 

potensiometrlə ölçülmüş və avtomatik olaraq nizamlanmışdır.  

Alkilləşmə lazımi temperaturda 4 saat davam etdikdən sonra saxlanılmış, alınan alkilat 

süzülərək katalizatordan ayrılmışdır. Alkilat 1500C -ə kimi atmosfer təzyiqində, sonra isə 

vakuum təzyiqi altında qovulmuşdur. Təcrübə göstəmişdir ki, vakuum altinda alkilatın 

qovulması zamanı 4 növ alkilfenol alınır.  

Cədvəl 2.  

Alınan alkilfenolların çıxımı və onların fiziki-kimyəvi xassələri. 
 

Alkilfenol Qaynama 

temperaturu 
0C 

Fenola 

görə 

çıxım, % 

Ərimə 

temperatur, 
0C 

200C-də 

sıxlığı, 

kq/m3 

Şüa 

sındırma 

əmsalı, 

nd

20
 

1.Orto vəziyyətdə üçlü 

2.Para vəziyyətində ikili 

3.Para vəziyyətində üçlü 

4.Di vəziyyətində üçlü 

233-235 

250-252 

265-267 

275-280 

25,2 

38,3 

55,4 

56,0 

- 

- 

90 

- 

9729 

9561 

- 

9423 

1,5306 

1,5220 

- 

1,5133 
 

Ky-23 katalizatorun iştirakı ilə fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesinin opti- 

mal şəraitini öyrənmək üçün proses müxtəlif temperatur şəraitində və başlanğıc maddələrin 
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(fenol 2-metil-buten-2) kütlə nisbətlərində aparılmışdır. Buten proses zamanı reaktorda 5 atm. 

təzyiqində saxlanılmışdır.  

Alkilfenolun çıxımına temperaturun təsirini öyrənmək üçün təcrübə 120, 130, 140 və 

1500C-də  aparılmışdır.  

Təcrübə göstərmişdir ki, temperaturun artması ilə yanaşı məqsədli məhsulların çıxımı 

da artır. Lakin reaksiyanın temperaturunu 1400C-dən yuxarı qaldırdıqda çıxma təsiri olmur . 

Fenolun 2-metil-buten-2-yə olan mol nisbətinin alkilfenolun çıxımına təsirini 

öyrənmək üçün komponentlərin müxtəlif nisbətləri götürülmüşdür. Məlum olmuşdur ki, 

1400C-də və fenolun 2-metil-buten-2-yə mol nisbəti 1:2 olduqda alkilfenolun çıxımı artır və 

bu da optimal nisbət sayılır.  

Aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, Ky-23 katalizatorunun iştirakı ilə fenolun 2-metil-

buten-2 ilə alkilləşmə prosesinin optimal şəraiti belədir: 

sistemin temperaturu     - 1400C 

fenolun 2-metil-buten-2-yə mol nisbəti                        - 1:2  

sistemdə təzyiq                                                            - 5 atm. 

Təcrübə göstərmişdir ki, yuxarıda göstərilən optimal şəraitdə alkilfenolların fenola 

görə çıxımı 58,2% təşkil edir. 
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FENOLUN 2-METIL-BUTEN-2 ILƏ ALKILLƏŞMƏ PROSESI 
 

Məmmədova K.M., Musayeva M.Ə., Cəfərova T.C., Əsədov R.A. 
 

Xülasə 
 

Alkilfenollardan ancaq aşqarların istehsalı üçün deyil, benzinlərin stabilləşməsi üçün 

də istifadə edilir. 

Fenolun doymamış karbohidrogenlərlə alkilləşmə prosesi bərk katalizatorun (Ky-23) 

iştirakı ilə aparılmışdır. Təcrübə göstərmişdir ki, heterogen tipli katalizatorun köməyi ilə 

aparılan alkilləşmə prosesi fasiləsiz işləyən texnologiyanın yaranmasına şərait yaradır və 

bütün nöqsanları aradan qaldırır. 

Ky-23 katalizatorun iştirakı ilə fenolun 2-metil-buten-2 ilə alkilləşmə prosesinin 

optimal şəraitini öyrənmək üçün proses müxtəlif temperatur şəraitində və başlanğıc 

maddələrin (fenol 2-metil-buten-2) kütlə nisbətlərində aparılmışdır. 

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, yuxarıda göstərilən optimal şəraitdə 

alkilfenolların fenola görə çıxımı 58,2% təşkil edir. 

 

ПРОЦЕСС АЛКИЛИРОВАНИЯ ФЕНОЛ-2-МЕТИЛ-БУТЕН-2 
 

Маммадова К.М., Мусаева М.А., Джафарова Т.Д., Асадов Р.А., С.А.Камранова 
 

Резюме 
 

           Алкилфенолы используются не только для производства присадок, но и для 

стабилизации бензинов. 

          Процесс алкилирования фенола непредельными углеводородами проводили в 

присутствии твердого катализатора (Ку-23). Опыт показал, что процесс алкилирования, 
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осуществляемый с помощью катализатора гетерогенного типа, создает условия для 

развития непрерывной технологии и устраняет все недостатки. 

С целью изучения оптимальных условий протекания процесса алкилирования фенола 

2-метилбутеном-2 в присутствии катализатора Ку-23 процесс проводили при 

различных температурных режимах и массовом соотношении исходных материалов  

 (фенол 2-метилбутен-2). 

     Исследованием выявлено, что при указанных выше оптимальных условиях выход 

алкилфенолов в расчете на фенол составляет 58,2%. 

 

PHENOLY 2-METHYL-BUTEN-2 ALKYLATION PROCESS 
 

Mammadova K.M., Musaeva M.E., Djafarova T.D., Kamranova S.A. 
 

Summary 
 

 Alkylphenols are used not only for the production of additives, but also for the 

stabilization of gasolines. 

 The process of alkylation of phenol with unsaturated hydrocarbons was carried out 

in the presence of a solid catalyst (Ky-23). Experience has shown that the alkylation process, 

carried out using a heterogeneous type of catalyst, creates conditions for the development of 

continuous technology and eliminates all disadvantages. 

 In order to study the optimal conditions for the alkylation of phenol with 2-

methylbutene-2 in the presence of a Ky-23 catalyst, the process was carried out at various 

temperature conditions and the mass ratio of the starting materials (2-methylbutene-2 phenol). 

 The Research revealed that under the above optimal conditions, the yield of 

alkylphenols based on phenol is 58.2%. 

 

 

C6, C8, C10-KARBON TURŞULARININ ALLIL EFİRLƏRİ – 

BUTİLMETAKRİLAT BİRGƏ POLİMERLƏRİNİN MEXANİKİ XASSƏLƏRİ 
 

Kazımzadə L.K. 
 

AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

E-mail: lkazimzade@mail.ru 
 

Açar sözlər: karbon turşuları, mürəkkəb allil efirləri, butilmetakrilat, birgə 

polimerlər, mexaniki xassələr. 

Keywords: carbon asids, allyl esters, butyl methacrylate, joint polymers, mechanical  

properties. 

Ключевые слова: карбоновые кислоты, аллиловые эфиры, бутилметакрилат, 

сополимеры, механические свойства. 
 

Özlülük aşqarlarının sintezi və tədqiqi istiqamətində aparılan elmi işlərin analizi 

göstərir ki, mürəkkəb efir tipli polimerlərin alınması karbohidrogen tipli polimerlərə nisbətən 

daha perspektivlidir – həm ekoloji baxımdan sadə, zərərsiz texnologiya üzrə (radikal 

polimerləşmə) alınırlar, həm də yağların özlülük-temperatur xassələrini daha effektiv 

yaxşılaşdırırlar [1]. Son dövrlər allil monomerlərindən istifadə etməklə, respublikamızda 

müxtəlif təyinatlı birgə polimerlər alınması istiqamətində geniş tədqiqat işləri aparılmaqdadır 

[2-4]. Məlum olduğu kimi, allil monomerləri ayrılıqda polimerləşmirlər, lakin asanlıqla birgə 

polimerləşmə reaksiyalarına girirlər.  

Aparılan araşdırmaların müsbət nəticələri ali karbon (C6, C8, C10 və s.) turşularının 

allil efirlərinin sintezi və onların stabilləşdirici kimi vinil monomerləri ilə birgə polimerlərinin 

alınması və sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi tədqiqi maraqlı, perspektivli, həm elmi, həm 

də praktiki əhəmiyyəti olan tədqiqat işi olduğunu deməyə əsas verir [5-7]. 

mailto:lkazimzade@mail.ru
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Yeni növ maşın və mexanizmlər yarananda onlarda istifadə ediləcək qatılaşdırılmış 

yağların mexaniki destruksiyasına böyük əhəmiyyət verilir, xüsusilə əgər yağ transmissiyada 

işlədiləcəksə, mexaniki destruksiyanın qiyməti məhdudlaşdırılır, yəni normallaşdırılır. Мotor 

yağlarında isə mexaniki destruksiya, adətən mühərrik işə düşərkən, yəni yağ soyuq olduqda 

və onun kinematik özlülüyünün qiyməti yüksək olduqda baş verir. 

Harada işlənməsindən asılı olmayaraq, qatılaşdırılmış yağların mexaniki destruksiya 

məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və polimerlərin mexaniki stabilliyini artırmaq 

istiqamətində tədqiqatlar aparılır. Polimerlərin mexaniki təsirlərə qarşı stabilliyini artırmaq 

yollarından biri də aşqar əmələ gətirən əsas monomerin az miqdarda stabilləşdirici 

somonomerlə birgə prolimerləşdirilməsidir. Тəqdim edilən iş də bu istiqamətdə aparılan 

tədqiqatlardan bəhs edir. Tərəfimizdən ali karbon (C6, C8, C10 və s.) turşularının allil 

efirlərinin stabilləşdirici kimi götürdüyümüz vinil monomeri olan butilmetakrilatla birgə 

polimerləşməsindən özlülük aşqarı kimi birgə polimerlər sintez edilmiş və onların destruktiv 

təsirlərə qarşı davamlılıqları təsqiq edilmişdir.  

Məlumdur ki, motor yağlarını xarakterizə edən mühüm istismar göstəricilərindən biri 

də onların mexaniki destruksiyaya qarşı davamlılığıdır. Мexaniki destruksiya nəticəsində 

polimerin əsas zəncirində olan C-C rabitəsi sınır. C-C rabitəsinin sınmağa meylliliyi isə 

mexaniki təsirin ayrı-ayrı rabitələr üzrə qeyri bərabər paylanması ilə əlaqədardır. 

Bir sıra polimerlər üçün polimerləşmə dərəcəsi artdıqca destruksiyanın sürət sabiti 

kvadratik qanuna uyğun olaraq artır; makromolekullarda C-C rabitəsinin sınması təxminən 

zəncirin ortasından gedir və ona görə də mexaniki destruksiya nəticəsində polimerlərin 

molekul kütlə paylanması daralır. 

Özlülük aşqarlarının mexaniki destruksiyası yağ məhlulunda aparılır və prosesi 

aparmağın müxtəlif metodları var. Ultrasəsdən istifadə etməklə mexaniki destruksiyanın 

təyini geniş yayılıb və bu üsul standartlışdırılıb (ГОСТ 6794-75); destruksiyanı aparmaq üçün 

UZDN-1 markalı disperqatordan istifadə edilir. Üsulun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, çox az 

miqdarda məhlul (20 ml) tələb olunur və sınaq müddəti 15-60 dəq təşkil edir. Polimer 

məhlulu cihazın stəkanına tökülərək lazımi müddətə ultrasəs təsirinə məruz edilir. Мəhlulun 

ilkin özlülüyü ilə sınaqdan sonrakı özlülüyünün müqayisəsinə əsasən polimerin mexaniki 

təsirə qarşı stabilliyi haqqında fikir yürüdülür. 

Sintez edilmiş C6, C8, C10-karbon turşularinin allil efirləri – butilmetakrilat birgə 

polimerlərinin birgə polimerlərin mexaniki destruksiyasının nəticələri cədvəldə verilir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, termiki destruksiyada müşahidə edildiyi kimi, burada da 

təkrar olunur: molekul kütləsinin qiyməti və polimerin qatılığı artdıqca destruksiyanın qiyməti 

də artır, ancaq mexaniki destruksiyada bu qiymət nisbətən böyük rəqəmlərlə ifadə edilir. 

Тransformator yağında birgə polimer məhlullarının kinematik özlülüyü təxminən eynidir (~ 9-

10 mm2/s). Оna görə də müxtəlif molekul kütləli birgə polimerlərdən müxtəlif qatılıqlarda 

istifadə edilib.  

Сədvəl 1.  

C6, C7, C8 -karbon turşularinin allil efirləri–butilmetakrilat birgə polimerlərinin 

mexaniki birgə polimerlərinin mexaniki destruksiyası. 

Аşqarın Birgə polimerin transformator yağında məhlulu 

molekul 

kütləsi 

yağda 

qatılığı, % 

Başlanğıc 

özlülük, 

mm2/s 

Göstərilən müddət (dəq.) ərzində özlülüyün 

azalması, % 

15 30 60 

Аllil kapronat-butilmetakrilat birgə polimerləri 

5000 5 9,15 5,3 9,2 10,0 

8000 5,5 9,39 7,2 10,1 12,3 

9000 7 9,66 8,5 12,3 15,5 

10000 8 9,79 9,1 13,6 16,8 
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12000 5,3 9,68 10,6 14,2 18,7 

Аllil kaprilat-butilmetakrilat birgə polimerləri 

5000 5 9,42 5,5 9,1 10,3 

8000 5,5 9,59 7,6 10,1 12,5 

9000 7 9,76 8,8 12,4 15,7 

10000 8 9,80 9,3 13,6 16,9 

12000 5,5 9,74 10,8 14,1 18,9 

Аllil kaprnnat-butilmetakrilat birgə polimerləri 

5000 5 9,56 5,6 9,3 10,4 

8000 5,5 9,78 7,2 10,2 12,6 

9000 7 9,86 8,7 12,6 15,9 

10000 8 9,93 9,3 13,7 17,0 

12000 5,5 9,79 10,5 14,3 19,0 

Polialkilmetakrilat 

12000 6 9,0 18,6 21,3 27,2 
 

Nəticələrin sənaye aşqarı olan polialkilmetakrilatlarla müqayisəli tədqiqi göstərir ki, 

birgə polimerlər öyrənilən xassələrə görə üstünlüyə malikdirlər – özlülüklərin azalması uyğun 

olaraq 10,0-18,7 %, 10,3-18,9%, 10,4-19% və 27,2 % təşkil edir. 
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C6, C8, C10-KARBON TURŞULARININ ALLIL EFIRLƏRI–

BUTILMETAKRILAT BIRGƏ POLIMERLƏRININ MEXANİKİ XASSƏLƏRI 
 

Kazımzadə L.K. 
 

Xülasə 
 

Təqdim olunan iş C6, C7, C8-karbon turşularınn allil efirləri–butilmetakrilat birgə 

polimerlərinin mexaniki destruksiyasının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müxtəlif molekul kütləli 
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birgə polimerlərdən müxtəlif qatılıqlarda istifadə edilməklə birgə polimerlərin mexaniki 

destruksiyası UZDN-1 markalı disperqatorda təyin olunmuşdur. Alınan nəticələrin sənaye 

aşqarı olan polialkilmetakrilatlarla müqayisəli tədqiqi göstərir ki, birgə polimerlər öyrənilən 

xassələrə görə xeyli üstünlüyə malikdirlər. Bu, destruktiv təsirlərə qarşı davamlı özlülük aşqar 

almaq üçün birgə polimerləşmənin doğru üsul olduğunu bir daha sübut etmiş olur. 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕСРУКЦИЯ СОПОЛИМЕРОВ АЛЛИЛОВЫХ 

ЭФИРОВ С6, С7, С8-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ БУТИЛМЕТАКРИЛАТ 
 

 Казымзаде Л.К. 
 

Резюме 
 

Представленная работа посвящена исследованию механической деструкции 

полимеров аллиловых эфиров С6, С7, С8-карбоновых кислот – бутилметакрилата. 

Механическую деструкцию сополимеров с использованием разных сополимеров 

разной молекулярной массы в разных концентрациях определяли в диспергаторе марки 

УЗДН-1. Сравнительный анализ результатов с промышленными присадками 

полиалкилметакрилатов показывает, что сополимеры обладают существенными 

преимуществами по сравнению с изучаемыми свойствами. Это еще раз доказывает, что 

сополимеризация – правильный путь получения вязкостной присадки, устойчивой к 

деструктивным воздействиям. 

 

MECHANICAL DESTRUCTION OF SOPOLYMERS OF ALLYL ESTERS OF C6, 

C7, C8-CARBONIC ACIDS – BUTYL METHACRYLATE 
 

Kazımzadeh L.K. 
 

Summary 
 

The presented work is devoted to the study of mechanical destruction of polymers of 

allyl esters of C6, C7, C8-carbonic acids – butyl methacrylate. Mechanical destruction of co-

polymers using different polymers of different molecular mass in different concentrations was 

determined in the UZDN-1 brand disperser. A comparative study of the results with industrial 

additive polyalkylmethacrylates shows that the combined polymers have significant 

advantages over the studied properties. This proves once again that joint polymerization is the 

right way to obtain a viscous additive that is resistant to destructive effects. 
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Sürtkü yağlarına perspektivli antimikrob aşqar kimi tərkibində müxtəlif funksional 

qruplar və heteroatomlar (N,S, və s.) saxlayan alkilfenollar, heterotsiklik aminlər, üzvi 
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turşular və s. birləşmələrdən istifadə olunur. Buna əsaslanaraq piperidinohidroksipropantiola 

orqanilhalogenidlərlə təsir etməklə bir sıra orqanilsulfidlər sintez edilmişdir. Alınmış 

birləşmələr yağlara antimikrob aşqar kimi tədqiq edilmiş və onların quruluşu ilə effektivliyi 

arasındakı asılılıq öyrənilmişdir. 

Saxlanma, daşınma və istismar zamanı sürtkü yağlarının xassələri dəyişir, çöküntülərin 

əmələ gəlməsi  müşahidə olunur və bundan başqa sürtkü yağları saxlanan metal çənlər 

korroziyaya uğrayır və nəticədə yağların kimyəvi tərkibi dəyişir.  

Əvvəllər hesab edilirdi ki, neft məhsullarının keyfiyyətinin pisləşməsi oksidləşmə 

reaksiyalarının nəticəsində baş verir. Sonralar isə aydın olmuşdur ki, çoxlu sayda mikrob 

növləri mövcuddur ki, onlar sürtkü yağlarının tərkibində olan karbohidrogenlərlə reaksiya 

daxil olur və nəticədə onun tərkibini və xassələrini dəyişdirir.  

Mikrobioloji korroziya qarşı mübarizədə müxtəlif növ mexaniki və fiziki-kimyəvi 

üsullardan istifadə edilir. Məsələn, sürtkü yağlarına ozon buraxmaqla sterilizə edilir. Ancaq 

bu üsullar yağlara antimikrob aşqarlar əlavə edilməsi kimi effektli deyildir. 

Son dövrlər antimikrob aşqarlar sahəsində ədəbiyyatda aparılan tədqiqatların 

nəticələrinin analizi göstərir ki, sürtkü yağlarına perspektivli antimikrob aşqar kimi tərkibində 

müxtəlif funksional qruplar və heteroatomlar (N,S, və s.) saxlayan alkilfenollar, heterotsiklik 

aminlər, üzvi turşular və s. birləşmələrdən istifadə olunur [1-4]. 

Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda piperidinohidroksipropantiol əsasında üzvi 

birləşmələrin sintezi və onların sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi tədqiqi maraq doğurur. 

Buna əsaslanaraq piperidinohidroksipropantiola orqanilhalogenidlərlə təsir etməklə bir 

sıra orqanilsulfidlər sintez edilmişdir [5]. Sintez edilmiş birləşmələrin antimikrob xassəsi M-

12 baza yağında ГОСТ 9.052-88 və ГОСТ 9.082-77-yə uyğun zonal diffuziya metodu ilə 

tədqiq edilmişdir. 

Test kultura üçün göbələk və bakteriya mikroflorasından istifadə edilmişdir. Təcrübə 

ƏPA və S/A kimi bərk mühitdə 28+300 C temperaturda 30-40 gün müddətində aparılmış və 

mikroorqanizmlərin inkişafı beşballı sistem üzrə qiymətləndirilmişdir. Mikrobla 

zədələnməyən nümunələr praktiki olaraq mikrobioloji korroziyaya uğramayan nümunələr 

hesab edilir. Göbələklərin və bakteriyaların inkişafının birinci əlaməti, Petri kasasının 

halqavari divarları boyunca hava mitsellalarının əmələ gəlməsinə görə vizual baxışla təyin 

edilir, etalonla müqayisə edilir. Etalon kimi yağda həll edilmiş Na-pentaxlorfenolyatdan 

istifadə olunur. Sınaqların nəticələri cədvəldə verilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, piperidinohidroksipropantiolun orqanilsulfid törəmələri 0.5-1% 

qatılıqda sürtkü yağlarını zədələyən mikroorqanizmlərin inkişafını dayandırır və M-12 baza 

yağının fiziki-kimyəvi, istismar xassələrini pisləşdirmir. 

Sınaqların nəticələrindən aydın olmuşdur ki, orqanilsulfidlərdə alifatik radikallardan 

oksigen əvəzli radikallara keçdikdə birləşmələrin antimikrob effektivliyi yüksəlir. Məsələn, 

piperidino-2-hidroksipropil-3-butilsulfidin 1% qatılıqda bakteriyaları məhvetmə zonasının 

diametri 1.0 sm, göbələkləri məhvetmə zonasının diametri 0.6 sm olduğu halda eyni şəraitdə 

piperidino-2-hidroksipropil-3-karboksimetilsulfidin iştirakında bakteriyaları məhvetmə 

zonasının diametri 1.4 sm, göbələkləri məhvetmə zonasının diametri isə 1.2 sm-dir. Eyni 

zamanda piperidino-2-hidroksipropil-3-oksietilsulfidin eyni şəraitdə bakteriyaları məhvetmə 

zonasının diametri 1.5 sm, göbələkləri məhvetmə zonasının diametri 1.3 sm-dir. Bu 

göstəricilər sənaye aşqarı Na-pentaxlorfenolyatın göstəricilərinə yaxındır. Bu aşqarların 

effektivliyi orqanilsulfid molekulunda olan sulfid və oksigen fraqmentləri ilə əlaqələndirilir. 

Sintez edilmiş antimikrob aşqarların təsir mexanizmi göbələklərin, bakteriyaların və 

başqa mikroorqanizmlərin hüceyrələrinə onların bakterisid təsiri nəticəsində, hüceyrələrdə 

maddələr mübadiləsini tənzimləyən ayrı-ayrı sistemlərin sıradan cıxması ilə izah olunur. 
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                                                                                                                             Cədvəl 1. 

Orqanilsulfidlərin antimikrob aşqar kimi sınaqlarının nəticələri. 
 

Sıra 

sayı 

Nümunələrin adı Aşqarın 

qatılığı, 

% 

Mikroorqanizmin məhv edilmə 

sahəsinin diametri, sm 

Bakteriyalar Göbələklər 

1 M-12 yağı aşqarsız - + + 

2 M-12 +        

 

0.5 

1.0 

 

0.9 

1.1 

0.5 

0.7 

3 M-12+ 

        

 

0.5 

1.0 

 

0.7 

1.0 

0.4 

0.6 

4 M-12+ 

           

 

0.5 

1.0 

 

0.8 

1.2 

0.3 

0.5 

5 M-12+ 

        

 

0.5 

1.0 

1.2 

1.4 

1.0 

1.2 

6 M-12+ 

      

 

0.5 

1.0 

 

1.1 

1.5 

0.9 

1.3 

7 Pentaxlorfenolyat-Na  (etalon) 1.0 1.6 1.6 
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PİPERİDİNO-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3 ƏSASINDA SİNTEZ EDİLMİŞ 

ORQANİLSULFİDLƏRİN SÜRTKÜ YAĞLARINA ANTİMİKROB AŞQAR KİMİ 

TƏDQİQİ 
 

Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Məmmədova R.F., 

 Quliyeva, Q.M., Eyvazova Q.Ş.  
 

Xülasə 
 

Sürtkü yağlarına perspektivli antimikrob aşqar kimi tərkibində müxtəlif funksional 

qruplar və heteroatomlar (N,S, və s.) saxlayan alkilfenollar, heterotsiklik aminlər, üzvi 

turşular və s. birləşmələrdən istifadə olunur. Buna əsaslanaraq piperidinohidroksipropantiola 

orqanilhalogenidlərlə təsir etməklə bir sıra orqanilsulfidlər sintez edilmişdir. Alınmış 

birləşmələr yağlara antimikrob aşqar kimi tədqiq edilmiş və onların quruluşu ilə effektivliyi 

arasındakı asılılıq öyrənilmişdir. 

 

СИНТЕЗ ОРГАНИЛСУЛЬФИДОВ НА ОСНОВЕ ПИПЕРИДИНО-2-

ГИДРОКСИПРОПАНТИОЛА-3 И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ 

АНТИМИКРОБНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ 
 

Фарзалиев В.М., Алиев Ш.Р., Бабаи Р.М., Мамедова Р.Ф., 

 Гулиева Г.М., Эйвазова Г.Ш. 
 

Резюме 
 

Алкилфенолы, гетероциклические амины, органические кислоты и др. 

соединения, содержащие в своем составе различные функциональные группы и 

гетероатомы (N, S и т.д.) используются в качестве перспективных антимикробных 

присадок к смазочным маслам. На основании этого, действием органилгалогенидов на 

пиперидиногидроксипропантиол синтезирован ряд органилсульфидов. Полученные 

соединения исследованы в качестве антимикробных присадок и изучена зависимость 

их эффективности от структуры. 

 

SYNTHESIS OF ORGANYLSULPHIDES BASED ON PIPERIDINO-2-

HYDROXYPROPANTHIOL-3 AND THEIR STUDY AS ANTIMICROBIAL 

ADDITIVES TO LUBRICANT OILS 
 

Farzaliyev V.M, Aliyev Sh.R., Babayi R.M., Mammadova R.F., 

 Quliyeva, Q.M., Eyvazova Q.Sh. 
 

Summary 
 

            Alkylphenols, heterocyclic amines, organic acids, and other compounds containing 

various functional groups and heteroatoms (N, S, etc.) are used as promising antimicrobial 

additives for lubricating oils.  Based on this, a number of organyl sulfides were synthesized by 

the action of organyl halides on piperidinohydroxypropanethiol. The obtained compounds 

were investigated as antimicrobial additives and the dependence of their effectiveness on the 

structure was studied. 
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СИНТЕЗ АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗАЗОЛИН-2-ТИОНОВ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Набиев О.Г., Мамедов А.М., Сафарова Л.Р., 

 Кулиева Г.М., Алиева Н.А. 
 

Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева НАНА 
 

Açar sözlər: 2-merkaptobenzotiazol, 2-merkaptobenzoksazol, benzazolin-2-tionlar, p-

aminobenzoy turşusunun efirləri, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası, mikroblara qarşı 

xassələr. 

            Keywords: 2-mercaptobenzothiazole, 2-mercaptobenzoxazole, benzazolin-2-thiones, 

esters of p-aminobenzoic acid, aminomethylation, Mannich reaction, antimicrobial 

properties. 

Ключевые слова: 2-меркаптобензотиазол, 2-меркаптобензоксазол, бензазо-

лин-2-тионы, эфиры п-аминобензойной кислоты, аминометилирование, реакция 

Манниха, свойства антимикробные. 
 

На протяжении нескольких лет нами ведется синтез производных 2-

меркаптобензотиазола и 2-меркаптобензоксазола с целью поиска и разработки новых 

защитных присадок для нефтепродуктов.  

2-Меркаптобензотиазол и 2-меркаптобензоксазол (в дальнейшем кратко 

бензазолин-2-тионы) привлекают внимание исследователей во-первых тем, что многие 

их производные обладают антимикробными, противокоррозионными, 

антиокислительными свойствами и физиологической активностью [1,2]. Во-вторых, 

бензазолин-2-тионы являются потенциально таутомерными соединениями, т.е. в 

зависимости от условий реакции могут реагировать в тиольной или тионной форме, и 

поэтому представляют интерес для исследования строения и свойств полученных 

соединений. 

Цель настоящей работы заключалась в синтезе новых аминометильных 

производных бензозалин-2-тионов, исследовании строения и защитных свойств 

полученных соединений. 

Ранее аминометилирование вышеназванных тионов нами проводилось с 

использованием метилен-бис-аминов [2]. В данной работе аминометилирование 

проведено в условиях реакции Манниха с использованием формалина [3]. 

 

X=S, O                                      R= CH3, C4H9 
 

Реакцию проводили в эквимолярных соотношениях исходных реагентов. 

Формальдегид использовали в виде формалина. Полученные аминометильные 

производные представляют собой кристаллические вещества. Строение 

синтезированных соединений установлены данными ЯМР 1Н и 13С- спектроскопии, 

которые свидетельствуют о том, что как и при использовании аминалей, так и по 

Манниху аминометилирование бензазолин-2-тионов идет по азоту гетероцикла с 

образованием соответствующих кето-производных. 

Микробиологические испытания показали, что эти соединения в концентрации 

0.5 % обладают как бактерицидными, так и фунгицидными свойствами в составе 

пентаэритритового масла. 
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СИНТЕЗ АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗАЗОЛИН-2-ТИОНОВ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Набиев О.Г., Мамедов А.М., Сафарова Л.Р., 

 Кулиева Г.М., Алиева Н.А. 
 

Резюме 
 

Аминометилированием бензазолин-2-тионов с метиловым и бутиловым эфирами 

п-аминобензойной кислоты по Манниху получены соответствующие аминометильные 

производные бензазолин-2-тионов. Данными ЯМР 1Н, 13С и ИK - спектроскопии 

установлено, что реакция этих таутомерных соединений идет по атому азота 

гетероцикла с образованием N-аминометильных производных. Установлено, что 

синтезированные соединения при концентрации 0.5 % обеспечивают защиту 

пентаэритритового смазочного масла от микробиологического поражения. 

 

BENZAZOLİN-2-TİONLARİN AMİNOMETİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ 

ONLARIN MİKROBLARA QARŞI XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Fərzəliyev V.M., Abbasova M.T., Nəbiyev O.Q., Məmmədov A.M., Səfərova L.R.,  

Quliyeva Q.M., Əliyeva N.A. 
 

Xülasə 
 

Benzazolin-2-tionları p-aminobenzoy turşusunun metil və butil efirləri ilə Mannix 

reaksiyası şəraitində aminometilləşdirdikdə benzazolin-2-tionların müvafiq törəmələri alınıb. 
1Н, 13С NMR və İQ – spektroskopiya üsulları ilə təyin olunmuşdur ki, reaksiya bu tautomer 

birləşmələrin heterotsikldakı azot atomu üzrə N-aminometil törəmələrinin alınması ilə gedir. 

Müəyyən edilmuişdir ki, sintez edilmiş birləşmələr 0.5 % qatılıqda pentaeritrit tipli sürtkü 

yağlarını mikrobioloji zədələnmədən qoruyur. 

 

SYNTHESIS OF AMINOMETHYL DERIVATIVES OF BENZAZOLIN-2-THIONES 

AND STUDY OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
 

Farzaliev V.M., Abbasova M.T., Nabiev O.G., Mamedov A.M., Safarova L.R.,  

Kulieva G.M., Alieva N.A. 
 

Summary 
 

.Aminomethylation of benzazoline-2-thiones with methyl and butyl esters of p-

aminobenzoic acid by the Mannich reaction gave the corresponding aminomethyl derivatives 

of benzazoline-2-thiones. According to 1Н, 13С  NMR and IR - spectroscopy data, it was 

found that the reaction of these tautomeric compounds proceeds at the nitrogen atom of the 
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heterocycle with the formation of N-aminomethyl derivatives. It was found that the 

synthesized compounds at concentration of 0.5% protect pentaerythritol lubricating oil from 

microbiological damage. 
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пиррол-сульфамиды 
 

           Изучена реакция сульфохлорирования моноалкилбензолов.  Проведено 

сульфамидидирование синтезированных сульфохлоридов с аминами, в частности, с α-

аминоацетофеноном. Установлено положительное влияние кето-группы на выходы 

целевых продуктов. Синтезированные сульфамиды были использованы как 1,3-

диполярные сединения для синтеза пирролсульфамидов. 

          Одной из наиболее важных проблем современной органической химии является 

создание новых биологически-активных препаратов с заданными антимикробными 

свойствами. Для ее решения проводится множество синтезов новых соединений, среди 

которых по своей значимости выделяются производные гетероциклического ряда, в 

частности, производные пиррола, среди которых найдены антиоксиданты, 

противовоспалительные, антимикробные препараты, противоопухолевые вещества, 

инсектициды и акарициды [1 -3]. 

           Исследована реакция алкиларилсульфохлоридов (с короткой цепью) с аминами и 

функциональнозамещенными  аминами и изучено влияние функциональных групп  в 

аминах и сульфохлоридах [4–6]. 

          Нами синтезирован ряд алкилбензолсульфохлоридов сульфохлорированием 

бутил- и додецилбензола  избытком хлорсульфоновой кислоты в присутствии  

каталитического количества   NaCl: 

R HOSO
2
Cl

- HCl + H
2
SO

4

R SO
2
Cl+

( )
 

где  R  = - C 4H9 (1);   - C 12 H25  (2) 

          Для нахождения оптимальных условий присоединения полученных 

сульфохлоридов к α-аминоацетофенону, сначала была проведена  реакция с бензол- и 

толуолсульфохлоридами,  а затем с алкилсульфохлоридами: 

R SO
2
Cl R SO

2
NHCH

2
C - C

6
H

5
H

2
NCH

2
C - C

6
H

5

O O

+
- HCl

 
 

                                             где  R = H (3) ; - CH3 (4) ; - C4H9 (5) ;  - C12 H25 (6) 
 

        При установлении структуры сульфамидов  (3-6),  содержащих в  α- положении у 

сульфамидного азота кетогруппу , методом  ИК- и ПМР-спектроскопии получены 

данные, свидетельствующие об их кето-енольной таутомерии.     

         Наличие кето-енольной таутомерии соединений (3-6) доказывает их высокую 

реакционноспособность. Они являются  диполярными   соединениями  и  должны 

синхронно  присоединяться к 1,2- или  1,3-диполярофилам, образуя гетероциклические 
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соединения. Например, с 1,3-дикетонами (ацетилацетоном) образуются пир-

ролсульфамиды: 

 

RR

O

SO
2
N

H

C - Ph C

CH
3

O

C

CH
3

O

SO
2 N Ph

COCH
3

CH
3

H O
+

2
-

 где R=H (7); - CH3 (8); - C4H9 (9); - С12H25 (10) 
 

     В указанной реакции происходит синхронная внутримолекулярная 

гетероциклизация, которая приводит к пирролсульфамидам (7 – 10).   

          Алкилфенилсульфамидо-2-метил-3-ацетил-4-фенилпирролы (соединения 7 – 10). 

Общая методика  0.05 моля  N-α-ацетофенонарилсульфамида (3 - 6) растворяли в 20 - 

30 мл этанола,  добавляли  5 мл 1 N раствора NaОН в этаноле и 0.5 моля ацетилацетона. 

Смесь кипятили 1.5 часа. Охлаждали, нейтрализовывали ледяной  уксусной кислотой. 

Полученный продукт охлаждали до -10 0С, образующиеся кристаллы (соед. 7 - 9) 

отфильтровывали, промывали ледяной  водой, сушили под вакуумом и 

перекристаллизовывали смесью холодной воды и этанола (1:1)  Соединение (10) - 

жидкий продукт. После нейтрализации ледяной уксусной кислотой к реакционной  

смеси добавляли бензол, промывали водой, сушили, отгоняли  бензол, а продукт 

перегоняли под вакуумом (разлагается) и очищали силикагелем. 

     Фенилсульфамидо-2-метил-3-ацетил-4-фенилпиррол (7). Выход 76.3 %; Тпл. 56 – 59 
0С.  Найдено, % : N 4.09, S 9.88  С19Н17NО3S.   Вычислено,  % :  N 4.13,  S  9.43. 

В ПМР-спектре (рис. 1) соед.(7) две метиленовые группы, связанные ацетильной 

группой и пиррольным фрагментом, проявляются в виде триплета в области 0.8 и 1.1 

м.д. Протон метиленовой (CH) группы в пиррольном фрагменте под влиянием 

гетероцикла находится в слабом поле – 6.9 м.д. около протонов ароматики.   

     4 – Толилсульфамидо-2-метил- 3- ацетил- 4-фенилпиррол (8). Выход  71.9 %; Тпл. 46 

– 48 0С.  Найдено, % : N 4.09,  S 9.65 C20H19NO3S.  Вычислено, % : N 3.38,   S 9.07. 

     4-Бутилбензолсульфамидо-2-метил-3-ацетил-4-фенилпиррол (9). Выход 68.3 %,  Тпл.  

35 – 37 0С.  Найдено, % : N 4.06  C23H25NO3S .  Вычислено, %: N 3.56. 

     4-Додецилбензолсульфамидо-2-метил-3-ацетил-4-фенилпиррол (10). Выход 57,9 %;                                          

Ткип. 252 – 255 0С  (разлагается).  Очищали  силикагелем.  nD
20 1.5293,  d4

20 1.0781.  MRD: 

найдено 145.0, выч. 145.4 Найдено, % : N 3.29,  S 6.69. C31 H41NO3S .  Вычислено, % :  N 

2.77,  S  6.31.        
 

 
Рис.1. ПМР-спектр фенилсульфамидо-2-метил-3-ацетил-4-фенилпиррола (соед.7) 

         Синтезированные соединения являются потенциальными биологически-

активными веществами. Предварительные испытания показали их высокую 
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биологическую активность в качестве антимикробных препаратов. Скорее всего, 

антимикробная активность этих соединений обусловлена влиянием пиррольного 

фрагмента. 
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PİRROLSULFAMİDLƏRİN ARİLSULFOXLORİDLƏR ƏSASİNDA SİNTEZİ 
 

Ladokhina N.P. 
 

Xülasə 
 

     Monoalkilbenzollarin sulfoxlorlaşma reaksiyası öyrənilmişdir. Sintez olunmuş 

sulfoxloridlərin aminlərlə sulfamidləşməsi aprilmışdır, əsasən α-aminoasetofenonla. 

Məqsədyönlü məhsulların çıxımına keto-qrupların müsbət təsiri təsdiqlənmişdir. Bu 

sulfamilər pirrolsulfamidlərin sintezi üçün 1,3-dipolyar birləşmələr kimi istifadə olunmuşdur. 

. 

SYNTHESIS OF PYRROLSULFAMIDES BASED ON ARYLSULFOCHLORIDES 
 

Ladokhina N.P. 
 

Summary 
 

        The reaction of sulfochlorination of monoalkylbenzenes has been studied. Conducted 

sulfamidedilution of the synthesized sulfochlorides with amines, in particular, with α-

aminoacetophenon. A positive effect of the keto-group on the yields of target products. The 

synthesized sulfamides have been used as 1,3-dipolar compounds for synthesis of 

pyrrolesulfamides. 
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antimicrobial activity. 

Ключевые слова: 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтан, 2-аминопиридин, 

амидирование, антимикробные свойства. 
  

Анализ данных приведенных в литературе показывает, что соединения, 

содержащие в молекуле амидные группы, проявляют высокую биологическую 

активность и находят применение в медицине, химической технологии и других 

областях [1,2]. В связи с этим разработка эффективных методов синтеза соединений с 

амидной группой является одной из важных направлений современного органического 

синтеза. 
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С учетом вышеизложенного нами проведена реакция амидирования  1,1-бис-

(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов [3] с первичным амином – 2-аминопиридином.  

Реакция амидирования проводилась при нагревании в растворе бензола в 

присутствии каталитических (0,1 моль) количеств борной кислоты по схеме: 

CH3

SCH2COOH

SCH2COOH

+
-H2O

CH3

SCH2C N

O H

SCH2C

O H

N

2H2N R

N

R=Br (1); OH (2); OCH3 (3)  

(1-3)R
N

N

 
Соответствующий амин подавали в реакционную среду по каплям при 

постоянном перемешивании. Продолжительность реакции составляла 2-6 часов. 

Синтезированные бис-амиды представляли собой кристаллические вещества, хорошо 

растворимые в полярных и нерастворимые в неполярных растворителях. 

 Состав и структура полученных бис-амидов подтверждена данными ИК-, 1Н 

ПМР-спектров и элементным анализом. Антимикробная активность синтезированных 

соединений определена по методике, описанной в [4]. 

В качестве тест-культур использованы следующие бактерии: Klebsiella pneumonia 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и грибы: Penicillium purpurogenum, 

Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, Candida albicans. 

Испытанию подвергались 0,1% водные растворы исследуемых соединений.  

В результате проведенных исследований выявлено, что исследованные бис-амиды 

как в сухой, так и твердой питательной средах обладают как фунгицидной, так и 

бактерицидной активностью. Среди них наибольшую фунгицидную активность 

проявил пиридин-2-амид 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-гидроксифенилэтана, а 

бактерицидная активность этих соединений находится примерно на одинаковом 

уровне. 

Резумируя результаты исследования можно считать, что бис-амиды 1,1-бис-

(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов могут найти применение в качестве антимикробных 

средств. 
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1,1-BİS-(KARBOKSİMETİLTİO)-1-ARİLETANLARIN YENİ AMİDLƏRİNİN 

ANTİMİKROB AKTİVLİYİ 
 

Osmanova S.F.1,2, Quliyeva N.M.2, Məmmədova N.R.1 

 

Xülasə 
 

1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-ariletanların birli aminlə (2-aminopiridin) birbaşa amidləşmə 

reaksiyası ilə əvvəllər qeyd edilməmiş 1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-ariletanların bis-amidləri 

sintez edilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrinin antimikrob aktivliyi təyin edilmişdir.    
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ АМИДОВ 1,1-БИС-

(КАРБОКСИМЕТИЛТИО)-1-АРИЛЭТАНОВ 
 

Османова С.Ф., Гулиева Н.М., Мамедова Н.Р. 
 

Резюме 
 

 Реакцией прямого амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-ариллэтанов   

первичным амином (2-аминопиридин) синтезированы ранее неописанные бис-амиды 

1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-арилэтанов. Определена антимикробная активность 

синтезированных соединений. 
 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NOVEL AMIDES OF 1,1-BIS-

(CARBOXYMETHYLTHIO)-1-ARYLETHANES 
 

Osmanova S.F., Guliyeva N.M., Mammadova N.R. 

 

Summary 
 

The direct amidation reaction of 1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-arylethanes with a 

primary amine (2-aminopyridine) synthesized the previously undescribed  bis-amides of 1,1-

bis-(carboxymethylthio)-1-arylethanes. The antimicrobial activities of the synthesized 

compounds were determined. 
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Устойчивость к окислению является одним из важнейших эксплуатационных 

свойств смазочных масел и топлив, поскольку протекание всех нежелательных явлений 

в процессе работы машин и механизмов связано с образованием различного характера 

продуктов окисления. Поэтому создание высокоэффективных антиокислительных 

присадок является актуальной проблемой химмотологии.  

В статье изложены результаты исследований последних лет по синтезу и 

изучению механизма действия, а также связи между структурой и эффективностью 

антиокислительного действия аминотиолов и их производных. 

Аминотиолы и их производные обладают высокой физиологической 

активностью, благодаря чему широко применяются в медицинской практике [1]. 

Проведенные исследования показали, что аминотиолы являются и хорошими 

ингибиторами окисления углеводородов [2,3]. 

Работы последних лет в области синтеза антиокислительных присадок 

показывают.что высокими антиокислительными свойствами обладают комплексы 

металлов переходной валентности с различными лигандами.  

Исходя из вышеизложенного, исследован синтез некоторых аминотиолов и их 

комплексов с металлами переходной валентности и изучена антиокислительная 

активность полученных соединений.Синтез аминотиолов осуществляли реакцией 

тииранов с различными аминами: 
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R-CH-CH
2

S

(R*)
2
NH R-CH-CH

2
-N( R*)

2

SH

+

 
 

где R=CH3, C6H5OCH2      (R*)2N=C6H5NH, CH C6H5NH, (C4H9)2N   
 

Как известно. среди продуктов превращения тииранов в реакциях с различными 

нуклеофильными (амины, спирты и т.д.) реагентами, протекающих с раскрытием 

тииранового цикла, по практической значимости ведущее место занимают 1,2-

аминотиолы. Это обусловлено следующими факторами: 

во-первых, среди аминотиолов лишь аминоэтантиольный фрагмент содержит 

кофермент А, играющий существенную роль в жизнедеятельности организмов; во-

вторых, аминотиолы и их производные являются физиологически активными 

соединениями и находят широкое применение в медицинской практике; в-третьих,они 

подавляют окислительные, коррозионные процессы, обладают комплексообразующими 

свойствами. 

Вышеизложенное дает основание полагать о том, что синтез различных 

замещенных 1,2-аминотиолов и исследование их в качестве ингибиторов окисления 

нефтепродуктов представляет большой практический интерес. Поскольку 

антиокислительные свойства присадок связаны наличием в их составе определенных 

функциональных групп, несомненный интерес представляли исследования синтеза и 

изучение механизма антиокислительного действия органических соединений, 

содержащих в молекуле две и более функциональные группы, позволяющие сочетать в 

одном соединении полезные свойства антиоксидантов различного типа.  

Установлено, что органические соединения, содержащие в молекуле наряду с 

сульфгидрильной группой и аминные фрагменты ,обладают повышенной 

ингибирующей способностью [4-10]. Антиокислительные свойства указанных 

соединений изучены с применением широко известного кинетического метода, 

сущность которого заключена в исследовании ключевых реакций, определяющих 

ингибирующее действие антиоксидантов: обрыв цепей окисления при реакции с 

пероксидными радикалами и разложение гидропероксидов. В реакции окисления 

кумола при 600С в присутствии 2 ·10-2 моль/л. азобисизобутиронитрила (АИБН) 

рассчитывали по величине периода индукции стехиометрический коэффициент 

ингибирования (ƒ), равный числу цепей окисления , обрывающихся на одной молекуле 

антиоксиданта и продуктах его превращения [ 11] и константу скорости реакции 

взаимодействия антиоксидантов с кумилпероксидными радикалами (к7).  

Исследования показали, что все изученные соединения тормозят 

инициированное соединение кумола, реагируя с кумилпероксидными 

радикалами.Среди аминотиолов наибольшую акивность в реакции с 

кумилпероксидными радикалами проявляют соединения, содержащие С6Н5 NH-

фрагмент (ƒ =2.97, к7 =3.12·10-4 л/моль·с), а из комплексов аминотиолов с металлами 

переходной валентности – комплекс никеля с 1-( -фениламино)-2-пропантиолом  

(  ƒ=2.2 ,к7=2.4·10-4  л/моль с ).34       

Для большинства исследованных соединений характерно, что продукты их 

превращения в реакции с кумилпероксидными радикалами обладают некоторым 

ингибирующим действием. 

Изучение реакции синтезированных соединений с гидропероксидом кумила 

(ГПК) показало, что они активно разлагают ГПК на молекулярные продукты (1100С). 

Кинетические кривые разложения ГПК под действием исследованных соединений 

имеют S-образный вид, характерный для автокаталитического процесса. В начале 

реакции обнаруживается некоторый период индукции, в течение которого имеет место 

незначительный расход ГПК, далее идет быстрое каталитическое разложение ГПК 
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вследствие уменьшения его концентрации. Указанное свидетельствует о том,что 

каталитическое разложение в присутсвии исследованных соединений протекает не под 

действием исходного ингибитора, а продуктов его превращения, образующихся в 

течение периода индукции. 

Установлено,что период индукции в реакции с ГПК зависит от строения 

аминного фрагмента и увеличивается в ряду: 

                                   С6 Н5NH<C6 H5CH2NH< (C4H9)2N . 

Найденные значения фактора каталитичности (v) показали, что продукты 

превращения одной молекулы синтезированных соединений способны разлагать 2·104-

5·104 молекул ГПК. Скорость каталитического разложения ГПК под действием 

исследованных ингибиторов описывается уравнением: W=k [InH] [ГПК] 

Наибольшей каталитической активностью в разложении ГПК имеют 

аминотиолы, содержащие фениламинный фрагмент, а также их комплексы  с никелем. 

Изучение способности продуктов окисления синтезированных соединений 

гидропероксидами реагировать с кумилпероксидными радикалами показало, что они 

эффективно тормозят инициированное окисление кумола, причем продукты их 

превращения одной молекулы ингибитора способны многократно обрывать цепи 

окисления. Впервые показано, что 1,2-амиотиолы и их соли с переходными металлами 

(Cu,Ni,Co) являются эффективными ингибиторами окисления углеводородов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

аминотиолы и их комплексы с металлами переходной валентности являются 

антиоксидантами  комбинированного действия: обрывают цепи окисления по реакции с 

пероксидными радикалами, окисляясь гидропероксидом кумила: образуют продукты, 

каталитически разрушающие гидропероксиды на молекулярные продукты и активно 

реагирующие с пероксидными радикалами. 

Впервые установлены кинетические закономерности и количественные 

характеристики реакций указанных антиокислительных присадок с 

кумилпероксидными радикалами и гидропероксидом кумила,а также взаимосвязь 

между их структурой и активностью в указанных реакциях. 
                                  

Литература 

[1, 295c.] Рачинский Ф.Ю., Слачевская Н.М. Химия аминотиолов.-   Л.:Химия, 1965. 

[2, с.85] А.с.724504 СССР. I–Анилино-2-меркапто(бутилтио)-3-бутоксипропан как 

ингибитор окисления углеводоров. // Бюллетень изобретений. 1980, №12.  

[3, с.135] А.с.887566 СССР.  I-Анилино-2-меркапто-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-

оксифенилтио)пропан, проявляющий антиоксидационную активность. Кулиев А.М., 

Фарзалиев В.М., Кулиев Ф.А., Гамбарова И.А. (Рзаева И.А.) и т.д. // Бюллетень 

изобретений. 1981, №45. 

[4, с.537-541] Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Рзаева И.А. и др. 

Механизм антиокислительного действия метоксиметилзамещенных 1,2-

аминопропантиолов в процессе окисления кумола. // Нефтехимия, 1994, №6.  

[5, с.89-94]  Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Рзаева И.А. и др. // Химия и 

химическая технология, 1996,вып.3 

[6, с.137] Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Рзаева И.А. и др. // Нефтехимия, 1998, 

т.38, №2. 

[7, с.141] Magerramov A.M., Huseynova A.T., Rzayeva I.A. et.al. // XX Ulusal Kimya 

Konqresi. Türkiye, Kayseri, 2006. 

[8, c.585-596]Рзаева И.А.Третичные бутилсодержащие1,2-аминотиолы и их метал-

ические соли в качестве антиоксидантов кумола. // Журнал химич. проб., 2007, №3. 

 [9, c.1587-1591] Гусейнова А.Т., Рзаева И.А., Аллахвердиев М.А. 

 



191 
 

AMİNOTİOLLAR – KOMBİNƏ TƏSİRƏ MALİK ANTİOKSİDANTDILAR 
 

  Rzayeva İ.Ə. 
 

Xülasə 
 

Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici xassəsi model reaksiyalarda 

öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş müxtəlif kükürdlü üzvi birləşmələr 

kumolun oksidləşməsində effektif inhibitorlardır. Onlar kumilperoksid radikallarının əmələ 

gətirdiyi zənciri qırır və reaksiya mühitində əmələ gələn kumilhidroperoksidi katalitik 

parçalayaraq molekulyar məhsullarina çevrilir. 

 

АМИНОТИОЛЫ – АНТИОКСИДАНТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙТВИЯ 
 

 Рзаева И.А. 
 

Резюме 
 

Антиокислительные свойства синтезированных соединений изучены на 

модельной реакции.Установлено, что синтезированные серосодержащие соединения  - 

эффективные ингибиторы окисления кумола. Они обрывают цепи окисления по 

реакции с кумилпероксидными радикалами и каталитически разлагают 

кумилгидропероксид на молекулярные продукты. 

 

AMINOTHIOLS – ANTIOXIDANTS OF COMBINED ACTION 
 

Rzayeva I.A. 
 

 

Summary 
 

The antioxidant properties of the synthesized compounds were studied using a model 

reaction. It has been established that the synthesized sulfur-containing compounds are 

effective inhibitors of cumene oxidation. 

They terminate the oxidation chains in the reaction with cumyl prooxide radicals and 

catalytically decompose cumyl hydroperoxide into molecular products. 

 

    

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ l-МЕНТОЛОМ И 

АЦЕТОНОМ В БЕНЗОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДАМИ ПОЛЯРИМЕТРИИ И 

КРИОСКОПИИ. 
 

Багиров К.Н., Шахвердиев Я.Х., Мусаева Н.Дж., Искендерова К.А. 
 

Бакинский Государственный Университет 
 

Ключевые слова: l -ментол, ацетон, бензольные растворы, оптическая 

активность, понижение температуры замерзания растворов. 

Key words: l-menthol, acetone, benzene solutions, optical activity, decrease in the 

freezing point of solutions 

Açar sözlər: l-mentol, aseton, benzol məhlulları, optik aktivlik, məhlulların donma 

temperaturunun aşağı düşməsi 
 

Исследование бинарных систем в растворителе (квазибинарные системы) 

различными методами физико-химического анализа составляют основу изучения 

химических и физико-химических процессов, протекающих в растворах.  

Данная работа посвящена исследованию взаимодействия между l-ментолом и 

ацетоном в бензольных растворах методами поляриметрии и криоскопии. Следует 

отметить, что методы поляриметрии и криоскопии хорошо дополняют друг 

друга.Первый метод связан со свойством растворенного вещества, ее оптической 
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активностью, весьма чувствительной к различным структурным изменениям, 

межмолекулярному взаимодействию, второй – метод криоскопии, основанный на 

измерении понижения температуры замерзания растворов, связан с коллигативным 

свойством раствора (растворителя) и дает ценную информацию об изменениичисла 

структурных единиц в растворе. Оценка взаимодействия между компонентами раствора 

требует сравнения экспериментальных кривых состав-свойство с кривыми, 

рассчитанными в предположения отсутствия взаимодействия между компонентами, но 

с учетом тех изменений, которым подвергается каждый отдельный компонент в 

растворе [1-2], что, в свою очередь,требует уравнений зависимостей соответствующих 

свойств растворов отдельных компонентов от концентрации их в растворе. С этой 

целью в сравнительно широком интервале концентрации изучены понижения 

температуры замерзания бензольных растворов l-ментола и бензольных растворов 

ацетона от концентрации растворенного вещества. Были получены уравнения, хорошо 

описывающие соответствующие зависимости понижения температуры замерзания 

растворов (∆𝑇зам.
оп. ) от концентрации раствора, выраженной через моляльность (𝑚𝑖). 

Полученные соотношения позволяют вычислить вклады указанных компонентов в 

понижение температуры замерзания изомоляльных бензольных растворов l-ментола и 

ацетона в предположении отсутствия взаимодействия между ними(кривые ∆𝑇зам.
расч.

=
𝑓(𝑥), где 𝑥 − мольная доля 𝑙 −  ментола в изомоляльных растворах). В широком 

интервале состава, были также определены понижение температуры замерзания 

изомоляльных бензольных растворов l-ментола и ацетона |𝑚 = 1 моль/кг,
кривая ∆𝑇зам.

оп. = 𝑓(𝑥)|.Рассчитаны отклонения опытных значений понижения 

температуры замерзания этих растворов от значений, рассчитанных в предположении 

отсутствия взаимодействия между компонентами|кривая 𝛿(∆𝑇) = 𝑓(𝑥)|и построена 

криоскопическая диаграмма исследуемой системы. Установлено, что наблюдаемое 

значительное уменьшение опытных значений понижения температуры замерзания 

изомоляльных растворов по сравнению с расчетными значениями, максимум 

отклонения которых приходится на соотношение компонентов 2:1, должно быть 

связано с образованием продукта присоединения А2М(А− ацетон,М − 𝑙 −
ментол).Протекание в системе химической реакции присоединения подтверждается 

также результатами метода поляриметрии. Нами была изучена зависимость величины 

угла вращения плоскости поляризации бензольных растворов от концентрации 

оптически активного компонента -ментола. Получено соотношение, описывающее эту 

зависимость, которое дает возможность вычислить величину угла вращения плоскости 

поляризацииизомолярныхрастворов, в предположении отсутствия взаимодействия 

между компонентами | аддитивная кривая 𝛼𝐷
расч.

=  𝑓(𝑥)|. Определены опытные 

величины угла вращения плоскости поляризации изомолярных бензольных растворов l-

ментола и ацетона при 298,15К|кривая 𝛼𝐷
оп. = 𝑓(𝑥)|и рассчитаны отклонения опытных 

данных (𝛼𝐷
оп.) от аддитивности |кривая 𝛼𝐸 = 𝑓(𝑥)|. Построена диаграмма оптической 

активности исследуемой квазибинарной системы l-ментол–ацетон (растворитель–

бензол, СМ =1моль/л). Установлено, что максимумотклонениязначений угла вращения 

плоскости поляризации растворов от расчётных, также приходится на соотношение 

компонентов 2:1. Таким образом, результаты методов поляриметрии и криоскопии 

позволяют предположить, что в данной системе имеет место протекание химической 

реакции между l-ментолом и ацетоном с образованием продукта присоединения 

А2М(А − ацетон,М − 𝑙 − ментол). Некоторая асимметрия кривых отклоненияопытных 

значений понижения температуры замерзания и величины угла вращения плоскости 

поляризации растворов от значений, рассчитанных в предположении отсутствия 

взаимодействия между компонентами |кривые𝛿(∆𝑇) = 𝑓(𝑥)и 𝛼𝐸 = 𝑓(𝑥)|,указывает на 

иррациональность системыи на образование в системе наряду с основным продуктом 
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взаимодействия А2В, продукта АВ. На первой стадии взаимодействие междуl-ментолом 

и ацетоном приводит к образованию полуацеталя (полукеталя), а во второй стадии 

имеет место взаимодействие междуобразуемымв системеполуацеталем и ацетоном, с 

образованием основного продукта взаимодействия А2В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ l-МЕНТОЛОМ И 

АЦЕТОНОМ В БЕНЗОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДАМИ  

ПОЛЯРИМЕТРИИ И КРИОСКОПИИ. 
 

Багиров К.Н., Шахвердиев Я.Х., Мусаева Н.Дж., Искендерова К.А. 
 

Резюме 
 

Методами поляриметрии и криоскопии исследованы изомолярные 

(изомоляльные) бензольные растворы l-ментола и ацетона. Получены соотношения, 

хорошо описывающие зависимости понижения температуры замерзания бензольных 

растворов от концентрации l-ментола и ацетона. Построены диаграмма оптической 

активности и криоскопическая диаграмма квазибинарной системы l-ментол–ацетон 

(растворитель-бензол). Установлено, что взаимодействие между компонентами 

приводит к образованию в системе продукта присоединения А2В (А–ацетон, В-l-

ментол). Указано на иррациональность исследуемой системы, что должно быть связано 

с наличием в равновесной системе промежуточного продукта присоединения 

полуацеталя (полукеталя), образуемого при соотношении оптически активного спирта 

и диметилкетона 1:1. 

 

POLYARİMETRİYA VƏ KRİOSKOPİYA METODLARI İLƏ BENZOL 

MƏHLULLARINDA l- MENTOL VƏ ASETON ARASINDA QARŞILIQLI  

TƏSİRİN TƏDQİQİ 
 

Bağırov K.N., Şahverdiyev Y.X., Musayeva N.C., İsgəndərova K.A. 
 

Xülasə 
 

Polyarimetriya və krioskopiya metodları ilə l–mentol və asetonun benzolda izomolyar 

(izomolyal) məhlulları tədqiq olunuşdur.Benzol məhlullarının donma temperaturunun aşağı 

düşməsinin qatılıqdan asılılığını ifadə edən tənliklər əldə edilmişdir. l–mentol–aseton 

(həlledici-benzol) kvazibinar sisteminin optiki aktivlik və krioskopik diaqramları 

qurulmuşdur.Komponentlər arası qarşılıqlı təsir nəticəsində sistemdə A2B (A–aseton, B–l–

mentol) birləşmə məhsulunun alınması qeyd edilmişdir. Tədqiq olunan sistemin irrasional 

olduğu göstərilmiş, bu da tarazlıqda sistemdə optiki aktiv spirt və dimetilketonun 1:1 

nisbətində əmələ gələn aralıq birləşmə məhsulu olan yarimasetalın (yarımketalın) 

mövcudluğu ilə izah edilə bilər. 
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INVESTIGATIONOF INTERACTION BETWEEN - MENTHOL AND 

ACETONE IN BENZENE SOLUTIONS BY POLARIMETRY AND  

CRYOSCOPY METHODS 
 

Bagirov K.N., Shakhverdiev Y.Kh., Musaeva N.J., Iskenderova K.A. 
 

Summary 
 

Isomolar benzene solutions of l- menthol and acetone were studied by polarimetry and 

cryoscopy. Relations were obtained that well describe the dependences of the decrease in the 

freezing point of benzene solutions on the concentration of l-menthol and acetone. An optical 

activity diagram and a cryoscopic diagram of the quasi-binary system l-menthol-acetone 

(solvent-benzene) were constructed. It has been established that the interaction between the 

components leads to the formation of the addition product A2B (A-acetone, B-l-menthol) in 

the system. It is indicated on the irrationality of the test system, which should be associated 

with the presence in the equilibrium system of an intermediate product of the addition of a 

hemiacetal (hemiketal) formed at a ratio of optically active alcohol and dimethyl ketone 1:1. 

 

 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЭПИСУЛЬФИДЫ В 

КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА 
 

Биннатов Р.В.,  Ибадов Е.А.,  Мамедова С.М., Aлиханова А.И., Аскеров О.В.  
 

Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана 
 

Ключевые слова: эписульфиды, кремнийорганические, непредельные, 

композиции, тиомочевина, модификатор. 
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Химия кремнийорганических соединений является одним из перспективных 

областей науки, которая представляет интерес для развития и совершенствования 

процессов в важных областях техники и народного хозяйства. Интерес к 

кремнийорганическим оксиранам и эписульфидам обусловлен их высокой тепло-, 

морозо-, влагостойкостью и малым изменением физических характеристик в широком 

диапазоне температур [1, 2].  

В связи выше изложенным и в продолжение наших исследований нами 

разработан метод синтеза непредельных кремнийорганических эпусульфидов (I-IV) 

путем взаимодействия кремнийорганических непредельных оксиранов с тиомочевиной 

в среде абсолютного метанола в присутствии 5%-ной щелочи при температуре 30ºС, 

образуются соответствующие эписульфиды по схеме: 
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Синтезированные ненасыщенные кремнийорганические эписульфиды (I-IV) 

испытаны в качестве модификаторов эпоксидиановой смолы, которые улучшает их 

физико-механические свойства. 

Для проведения испытаний были приготовлены композиции следующего состава 

модификатор: эпоксидиановой смола ЭД-20=10:100; 20:100; 30:100 (в.ч.). Оптимальное 

соотношения непредельных кремнийорганических модификаторов и смола ЭД-20 

является 20:100 в.ч. Отверждение проводили при 150 ± 5ºС в течение 6 часов и даже 

при 230 ± 5ºС в течение 2 часов в присутствии пероксида бензоила и диметиланилина.  

В результате исследования выявлено, что введена в состав эпоксидиановой смолы   

непредельных (I-IV) модификаторов, приводит к увеличению относительного 

удлинения при одновременном повышении теплостойкости по ВИКА по сравнению с 

немодифицированной смолой показано, что физико-механические свойства 

полученных композиции, зависят от химического строения и количество при 

меняемого непредельного кремнийорганического модификатора. 
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НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЭПИСУЛЬФИДЫ В 

КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА 
 

Биннатов Р.В.,  Ибадов Е.А.,  Мамедова С.М., Aлиханова А.И., Аскеров О.В.  
 

Резюме 
 

Методом синтеза непредельных кремнийорганических эписульфидов путем 

взаимодействия кремнийорганических непредельных оксиранов с тиомочевиной в 

среде абсолютного метанола в присутствии 5%-ной щелочи при температуре 30ºС, 

образуются соответствующие эписульфиды. Показано, что физико-механические 

свойства полученных композиции, зависят от химического строения и количество 

применяемого непредельного кремнийорганического модификатора. 
 

UNSATURATED ORGANOSILICON EPISULPHIDES AS A MODIFIER 
 

Binnatov R.V., Ibadov E.A., Mamedova S.M., Alikhanova A.I., Askerov O.V. 
 

Summary 
 

By the method of the synthesis of unsaturated organosilicon episulfides by the 

interaction of organosilicon unsaturated oxiranes with thiourea in the medium of absolute 

methanol in the presence of 5% alkali at temperature 30°C, the corresponding episulfides are 

formed. It has been shown that the physical-mechanical properties of the obtained 

compositions depend on the chemical structure and the amount of the used unsaturated 

organosilicon modifier. 
 

DƏYİŞTİRİCİ KİMİ DOYMUŞ ORQANOSİLİKON EPISULFİDLƏR 
 

Binnətov R.V., İbadov E.A., Məmmədova S.M., Əlixanova A.İ., Əsgərov O.V. 
 

Xülasə 
 

Doymamış silisiumüzvi oksiranların mütləq metanol mühitində 5%-li qələvinin iştirakı 

ilə 30°C temperaturda tiokarbamidlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində uyğun doymamış silisiumüzvi 

birləşmələrin alınma üsulu işlənmişdir. Göstərilmişdir ki, alınan kompozisiyanın fiziki- 

mexaniki xassələri onların kimyəvi quruluşundan və istifadə olunan doymamış silisiumüzvi 

modifikatorun miqdarından asılıdır. 
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БРОМСОДЕРЖАЩИЕ ОЛИГОЭФИРЭПОКСИ(МЕТ)АКРИЛАТЫ И 

СОЗДАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ОГНЕСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Мустафаев А.М., Исмаилова Р.И., Исмаилова У.К.,  

Гусейнов И.А., Керимова С.С  
 

Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана  
 

Açar sözlər: propantriol, 3 xlor-1,2-epoksipropan, poliefir qatranı, epoksid qatranı, 

dibrombitsiklik anhidrid, polietilenpoliamin, malein anhidridi kompozisiyası 

Key words: propanetriol, 3-chloro-1,2-epoxypropane, polyester resin, dibromobicyclic 

anhydride, polyethylenepolyamine, maleic anhydride composition. 

Ключевые слова: пропантриол, 3хлор-1,2-эпоксипропан, полиэфирная смола, 

эпоксидная смола, дибромбициклический ангидрид, полиэтиленполиамин, композиция 

малеиновый ангидрид. 
 

Осуществлен синтез бромсодержих ненасыщенных полиефиров на основе 

ангидрида  5,6-дибромцикло[2,2.1]-гептан-2,3-дикарбоновой кислоты.Изучены физиkо-

механические свойства отвержденных композиций.Показана, что сравнительно 

лучшими свойствами облодаюткомпозици с 20% масс содержанием полиэфирной 

смолы.Ненасыщенные полиэфирные смолы блогадаряприсушему им комплексу ценных 

свойств, находят широкое применение в различных областях техники для производства 

изделий с высокими термическими, механическими и электрическими свойствами.В 

связи с необходимостью использования полимеров в жестких условиях эксплуатации 

актуальной задачей является создание тепло-, термо- и огнестойких полимерных 

материалов конструкционного и пленочного назначения. 

Представленно работапосвяшено разработка метода синтеза новых 

бромсодержищихолигоэфироэпокси(мет)акрилатов и создание на их основе 

огнестойких полимерных материалов. 

В связи с этим  настояшая работа посвяшено синтезу новых  бромсодержащих 

бициклических ненасыщенних полиэфиров. Сырьем для получениененасыщеннех 

полиэфировявляются ангидрид 5,6- дибромбициклогептан-2,3-дикарбоновой кислоты, 

который был синтезирован по реакции Дильса-Альдера при 

взоимодейсвиемциклопентадиена с малеиновым ангидридом, затем полученный 

ангидрид бромируется в хлороформе при 20°С. Взаимодейтвием ангидрида 

дибромбициклогептан-2,3-дикарбоновой кислоты с 1-бром-2,3-дигидроксипропаном 

синтезируются сначала олигоэфиры содержащие только гидрокcильные группы.Затем  

полученныйолигоэфир взаимодействует как олигодиол с малеиновыми ангидридом. 
 

 
Синтезированные полиэфиры хорошо совмешаются с базовой эпоксидиановой 

смолой, обладает низкой вязкостью, имеет функсиональные группы, которые 
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участвуют в реакции отверждение с аминными, кислотными отвердителями и при 

облучениeУФ-светом  и γ-радиацией.Существенной являются необходимостъ наличия 

конформационногибких звеньев достаточной протяженности между функциональными 

группами участвующими в модификации и отверждении. 

 

BROMTƏRKİBLİ OLİQOEFİREPOKSİ(MET)AKRİLATLAR VƏ ONLARIN 

ƏSASINDA ODADAVAMLI POLİMER MATERİALLARININ ALINMASI 
 

Mustafayev A.M., İsmayılova R.İ., İsmayılova Ü.K., Hüseynov İ.A., Kərimova S.S. 
 

Xülasə 
 

5,6-dibrombitsiklo-[2,2.1]- heptan-2,3-dikarbon turşusunun anhidridi əsasında 

doymamış poliefirlərin sintezi aparılmışdır. Bərkidilmiş kompozisiyaların fiziki-mexaniki 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tərkibində 20% kütlə nisbətində poliefir 

qatranı olan kompozisiyalar nisbətən daha yaxşı xüsusiyyətlərə malikdir. 

 

BROMINE-CONTAINING OLOGOETHER EPOXY(MET)ACRYLATES AND 

BASED BASED ON THEM SYNTHESIS OF FIRE-RETARDANT 

 POLYMER MATERIALS 
 

Mustafayev A.M., Ismaylova R.I.,  Ismaylova U.K., Huseynov I.A., Karimova S.S. 
 

Summary 
 

Bromine-containing unsaturated polyesters has been synthesized based on 5,6-

dibromocyclo [2,2.1]-heptane-2,3-dicarboxylic acid anhydride. The physical and mechanical 

properties of the cured compositions have been studied. It has been shown that a composition 

with a 20 wt% content of polyester resin has relatively better properties. 

 

 

СИНТЕЗ ЭПОКСИСОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ СООЛИГОМЕРА  

П-БЕНЗОХИНОНА С 2-ВИНИЛПИРИДИНОМ И 

ЭПОКСИДИАНОВОЙ СМОЛЫ 
 

Мирмехтиева М. К., Ахмедова Г. С., Рагимова М.,   

Ибрагимова М.М, Мамедов Б.А.  
 

Институт Полимерных Материалов НАНА,  

Е-mail: ipoma@science. az. 
 

 Açar sözlər: p-benzoxinon, 2-vinilpiridin,sopolimerləşmə,epoksidian  qətranı ED-20, 

epoksisopolimerlər. 

Key words: p-benzoquinone,2-vinylpyridine, copolymerization,epoxsidiane resin ED-

20, epoxy copolymers. 

Ключевые слова: п-бензохинон, 2-винилпиридин, сополимеризация, 

эпоксидиановая смола ЭД-20. 
 

Синтезированы соолигомеры  п-бензохинона с 2-винилпиридином,содержащие в 

своем составе гидрохинонные и винилпиридиновые звенья. Путем  взаимодействия их  

с ЭД-20 получены эпоксисополимеры. 

Проведена каталитическая сополимеризация п-бензохинона с 2-винилпиридином 

в массе и растворе. ГПХ –анализы показали, что продукты  реакции –олигомеры с 

молекулярной массой wM = 650÷1570 и nM = 400÷700. Макромолекулы этих 

олигомеров состоят из гидрохинонных и винилпиридиновых звеньев. Наряду с основ- 

ным продуктом реакции oбразуются и побочные продукты:  гидрохинон  и  гомополи- 
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мер хинона. 

Результаты турбодиметрического титрования свидетельствуют об образовании 

соолигомеров, что также подтверждается данными по определению состава  различных 

фракций соолигомера. Выделенные колоночной хромотографией на силикагеле и 

дробным осаждением фракции содержат  азот и гидроксильные группы. Составы 

различных фракций близки  к составу соолигомера. Следует отметить, что с 

увеличением доли БХ в системе,  значения ММ уменьшаются, а кривые ММР 

сужаются. Это указывает на то,что при соолигомеризации БХ и 2-ВП в присутствии 

триэтиламина (ТЭА) имеет место акт передачи на БХ. В ИК-спектрах полученных 

соолигомеров проявляется полоса поглощения валентных колебаний ассоциированных 

гидроксильных групп в области 3340÷3600 см-1 с максимумом при 3440 см-1, а дефор-

мационные колебаниям этих групп соответствуют полосы поглощения при 1130÷1140 

см-1. Полосы поглощения связей С=С и С=N в ароматических ядрах проявляются при 

1420, 1450, 1515 и 1605 см-1, а при 2940÷2955 см-1   обнаруживаются полосы 

поглощения С=Н в СН2 и СН- алифатических групп. Полосы поглощения С-Н-связи в 

ароматических кольцах обнаруживаются при 870 и 685 см-1, причем полоса поглощения  

при 870 см-1  соответствует изолированным С-Н группам в бензольном кольце,  

Поскольку, полученные  соолигомеры содержат реакционноспособные 

фенольные гироксильные группы, то интересным было также изучение 

закономерностей взаимодействия олигомеров с ЭД-20 с целью получения новых 

эпоксисополимеров. 

Эпоксисополимеры были получены  путем  взаимодействия  СОБХВП с ЭД-20. 

Кинетику процесса изучали при 373÷403 °К и в эквимолярном соотношении 

эпоксидных и гидроксильных  групп в массе. Катализатор-раствор ТЭА в этаноле. 

Кинетические параметры были определены для начальных стадий  процесса. 

Установлено, что расход эпоксидных групп при взаимодействии СОБХВП с ЭД-20 в 

присутствии ТЭА на начальных стадиях протекает с заметной высокой  скоростью , 

несмотря на относительно высокую вязкость реакционной среды. Увеличение 

количества ТЭА приводит к росту степени превращения эпоксидных групп. 

Существенное влияние на скорость реакции оказывает изменение температуры. При 

комнатной температуре смесь ЭД-20 с СОБХВП длительно (более 6 месяцев) не 

подвергается изменению. При 363°К фиксируется  заметный расход эпоксидных групп. 

Найденные  значения некоторых кинетических параметров приведены в табл.1. 
 

Таблица 1.  

Кинетические параметры реакции СОБХВП с ЭД-20 в присутствии ТЭА. 

[СОБХВП]0=0,45 кГ/л, [ЭД-20]0= 0,67  кг/мин.) 
 

№,п/п [ТЭА]0,моль/л Т.К W0·10-4 ,кГ/л·мин k·10 2,л/ кг·мин 

1 0,020 373 12,6 5,4 

2 0,020 383 20,8 8,9 

3 0,020 393 32,2 13,2 

4 0,020 403 45,6 19,8 

5 0,005 393 8,0  

6 0,010 393 18,5  

7 0,014 393 32,5  

8 0,0245 393 40,5  

Е= 60 кДж/моль 

Данные спектрального анализа полученных продуктов и изучения кинетики, а 

также  литературные  сведения  позволяют  заключить, что  механизм  реакции  

взаимодействия СОБХВП с ЭД-20  сходен с механизмом  реакции индивидуальных 
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фенолов  с оксирановым кольцом эпоксидных соединений.  

Продукты реакции СОБХВП и ЭД-20  представляют собой коричневые и темно–

коричневые прозрачные стеклообразные вещества. Они частично  растворяются в 

диоксане, ТГФ  и ацетоне. После отверждения  они превращаются в трехмерносетчатые 

материалы с высокими физико-механическими свойствами.  

 

P-BENZOXINONUN 2-VINILHIRIDINLƏ SOOLIQOMERININ VƏ ED-20-

QƏTRANIN ƏSASINDA EPOKSISOPOLIMERININ SINTEZI. 
 

Mirmehdiyeva M. K., Əhmədova G.S., Rəhimova M.R.,  

İbrahimova M.M., Məmmədov B.Ə.  
 

Xülasə 
 

Tərkibində hidroxinon və vinilpiridin saxlayan p-benzoxinonun vinilpiridinlə sooli-

qomеri sintez olunmuşdur. Onlarin əsasında  ED-20-qətranı ilə reaksiyasindan yeni  

epoksisopolimerlər alınmısdır. 

 

SYNTHEZIS EPOXYSOPOLYMERS JN BAZED A SOOLIQOMER  P-

BENZOQYINONE WITH 2-VINYLPYRIDINE  AND EPJXYDIANE RESIN ED-20 
 

Mirmekhtiyeva M.K., Akhmedova Gulnaz S., Raqimova M. R.,  

Ibraqimova M. M., Mamedov B.A. 
 

Summary 
 

The cooliqomers p-benzoquinone with 2-vinylpyridine, containing hydroquinone and 

vinylpyridine links in its composition have been synthesized. By their interaction with ED-20 

the new epoxy copolymers have been obtained. 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЙСОЛИ, НА ОСНОВЕ 

ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ 1,2-ЭТАНДИАМИН  ИN1-(2-АМИНОЭТИЛ) 

-1,2 ЭТАНДИАМИН 
 

Зарбалиева И. А., Алимова А.Н., Байрамова Г.М. 
 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г. Мамедалиева НАНА 
 

            Açar sözlər: səthi- aktivlik, elektrik keçiriciliyi, səthi gərilmə, neftdispersləmə, 

neftyığma 

Key words: surface activity, electrical conductivity, surface tension, petrodisspersing,  

petrocollecting 

Ключевые слова: поверхностная активность, удельная электрическая 

проводимость,поверхностное натяжениенефтедиспергирование,нефтесобирание. 
 

Актуальность работы 

Одним из самых распространённых в мире, опасных экологических загрязнений, 

угрожающих сегоднягидросфере, является загрязнение нефтью и нефтяными 

переработками[1,3]. Безусловно, утечка нефти оказывает огромное пагубное влияние на 

морскую экологию. Нефтяные пятна замедляют восстановление кислорода в воде.Это 

приводит к гибели морских обитателей и их жизненных источников.Удаление 

нефтяной плёнки, которой может быть осуществлено только с помощью поверхностно-

активных веществ (ПАВ)[2].  

Экспериментальная часть 

Реагенты и методы: 1,2-этандиамин, N1-(2-аминоэтил)-1,2этандиамин 

былииспользованы в виде реактивных продуктов марки Alfa Aesar  GmbH&Co  KG" 
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(Германия), с чистотой, соответственно, 99 %.Додекановая кислота использовали в 

виде реактивных продуктов марки “Merck®” с чистотой~98,0 %.Этанол применяли в 

виде ректификата с чистотой~96 %.Пропанон-2 марки «ч.д.а.» и СCl4 марки «ч» 

использовали в виде реактивных продуктов(Шосткинский завод химреактивов, 

Украина). Метилбензол применяли в виде продукта марки «х.ч.» (Череповецк, 

Россия).Воду перед опытами подвергали дистилляции. 

ИК-спектры образцов регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре 

LUMOS(фирмa BRUKER, Германия) в диапазоне волновых чисел 600-4000 см-1.Для 

измерения величины поверхностного натяжения определяли спомощью тензиометра 

дю Нуи KSV Sigma702 (Израиль),на границе вода-воздух.Удельную 

электропроводность водных растворов синтезированных комплексов измеряли 

кондуктометром марки «Анион   402» (Венгрия). 

Результаты и их обсужденния 

В исследуемой  работе синтезированы новые реагенты на основе 1,2 этандиамин  

иN1-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин с додекановой кислотойпри их  массовых 

соотношениях 1:1. Данный продукт 1,2 этандиамин сдодекановой кислотой 

представляет собойтвёрдое веществоянтарного,а N1-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин 

сдодекановой кислотойимеет белое твёрдое вещество, что сообщает нам о завершении 

реакции. Продолжительность реакции длится 2-4 часа. Реакцияпротекает по 

нижеприведеннойсхеме: 
 

Н2N-(СН2 )2-NH2 + C11H23COOH →C11H23COOH…NН2-(СН2 )2-H2N 

Н2N-(СН2 )2-NH-(СН2 )2-NH2+ C11H23COOН  → C11H23COOН…NН2-(СН2 )2-NH-(СН2 )2-

NH2 
 

Структура синтезированных реагентов были идентифицированы ИК-

спектроскопией.На ИК- спектре рис.1 образца имеются следующие полосы 

поглощения: деформационные (1425, 1465 см-1) и валентные (2847, 2916, 2955 см-1) 

колебания С–Н связи СН3 и СН2 групп; валентные (1025, 1079, 1105 см-1) колебания С–

Освязи спирта (полосы слабые); валентные (1403, 1511, 1565 см-1) колебания СОО- 

группы; валентные (3312 см-1) колебания Н–N связи; аммонийная полоса (2603, 2762 

см-1). 
 

 
 

Рис.1 ИК спектр соли 

1,2 этандиамина додекановой кислоты 
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Соли додекановой кислоты1,2 этандиамини N1-(2-аминоэтил)-1,2 

этандиаминрастворились в ССl4, образовавшийся зеленоватый цвет свойственно  1,2 

этандиамину додекановой кислоты, а мутный раствор- N1-(2-аминоэтил)-1,2 

этандиаминдодекановой кислоты. При нагревании оба соединения хорошо 

растворяются в этаноле,  в пропанон-2и в метилбензоле. Аминное  число соли 1,2 

этандиаминсоставляет  67.06  мгНСl/г, а N1-(2-аминоэтил)-1,2 этандиамин додекановой 

кислоты составляет  242.27 мгНСl/г. 

Результаты исследований показывают,что при постоянной температуре (25оС)с 

увеличением концентрации ПАВ значение межфазного натяжения снижается и при 

определённой концентрации значения стабилизируются.  Поверхностно-активные 

свойства солей додекановой кислоты 1,2-этандиамин и N1-(2-аминоэтил)-1,2-

этандиаминабыло определено с помощью тензиометра на границе воздух-вода с 

использованием их водных растворов при различных концентрациях. Для анализа 

веществ были приготовлены растворы в девяти различных концентрациях в интервале 

0.01%-0.5%. Поверхностное натяжение дистиллированной воды на границе с воздухом 

72.03 ± 0,2 мН·м-1 без реагента. На основе опыта, высокую поверхностную активность 

проявляет соль1,2-этандиамин (σ=20.64мН·м-1) при концентрациях (0.3%) и N1-(2-

аминоэтил)-1,2-этандиамин (σ=21.88мН·м-1) при концентрации 0.5%. 

Исследование нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способности 

синтезированных ПАВ проводили в лабораторных условиях.Нефть разливается на 

поверхности трёх типов вод-дистиллированной, пресной и морскойСравнивая 

результаты нефтесобирания и нефтедиспергирования комплексов, можно отметить, что 

комплексы додекановой кислоты 1,2-этандиамин и N1-(2-аминоэтил)-1,2-

этандиаминаобладают более нефтедиспергирующим действием, как в неразбавленном 

состоянии, так и в виде 5%-ного водного раствора.В основе процесса нефтесобирания 

важны три параметра: 1-коэффициентнефтесобирания (К), 2- степень очистки нефти от 

водной поверхности ( КД) 3.Продолжительность действия реагента τ = 166 часов.В 

неразбавленном состоянии комплекс 1,2-этандиамин додекановой кислоты  в 

дистиллированной воде  Кмакс = 30,2, τ = 74ч , ав морской воде -Кмакс = 20,7, τ =165 

ч.Реагенты в виде 5%-ного водного раствора обладают нефтесобирающим действием (в 

пресной воде Кмакс = 21,4, τ = 165 ч, а в морской воде Кмакс = 17,4, τ = 165 ч). 
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SYNTHESIS AND STUDY OF NEW SURFACE-ACTIVE SALT, BASED ON 

DODECANOIC ACID, 1,2-ETHANDIAMINE AND N1-(2-AMINOETHYL)- 

1,2 ETHANDIAMINE 
 

Zarbaliyeva I.A., Alimova A.N., Bayramova G.M. 
 

Summary 
 

In the present work, salts of 1,2-ethanediamine and N1-(2-aminoethyl)-1,2 

ethanediamine based on dodecanoic acid наве  studied. The structure and composition of the 

synthesized salts were confirmed by IR and UV spectroscopy.  Our studies have determined 

the physico-chemical parameters and investigated the surface-active property of the 

compounds at the water-air interface, using different concentrations of solutions. The specific 

electrical conductivity was also determined. Based on the studies carried out, the oil-

collecting and oil-dispersing ability of the obtained substances was studied using different 

degrees of water mineralization (distilled, fresh, sea water). 
        

DODEKAN TURŞUSU, 1,2-ETANDİAMİN VƏ N1-(2-AMİNOETİL)-1,2 

ETANDİAMİN ƏSASINDA YENİ SƏTİ-AKTİV DUZUN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
 

Zərbəliyeva İ.A., Alimova Ə.N., Bayramova G. M. 
 

Xülasə 
 

Hazırkı işdə dodekan turşusu, 1,2-etandiamin və N1-(2-aminoetil)-1,2 etandiamin 

əsasında duzlar tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş duzların strukturu və tərkibi İQ- və UV- 

spektroskopiya üsulları  ilə təsdiq edilmişdir.  Sintez edilmiş birləşmələrin  müxtəlif 

konsentrasiyalı məhlullarından istifadə edərək, su-hava sərhədində səthi aktivlik 

xüsusiyyətlərini araşdırmış, onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri,  xüsusi elektrik keçiriciliyi 

təyin edilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar əsasında müxtəlif minerallaşma  dərəcəsinə malik olan  

sulardan (distillə, içməli və dəniz suyu) istifadə edilməklə, alınan maddələrin neftyığma 

və neftdispersləmə qabiliyyəti öyrənilmişdir. 

 

   СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЙСОЛИ, НА 

ОСНОВЕ ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ 1,2-ЭТАНДИАМИН  ИN1-(2-АМИНОЭТИЛ) 

-1,2 ЭТАНДИАМИН 
 

Зарбалиева И. А., Алимова А.Н., Байрамова Г.М. 
 

Резюме 
 

В представленной работе были изучены соли 1,2-этандиамина и N1-(2-

аминоэтил)-1,2 этандиаминна основе додекановой кислоты. Структура и состав 

синтезированных солей подтверждены методами ИК- и УФ- спектроскопией.  

  Нашими исследованиями определены физико-химические показатели и исследованы 

поверхностно-активное свойство соединений на границе вода-воздух, используя 
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различные концентрации растворов. А также было определено удельная электрическая 

проводимость.  На основании проведенных исследований изучена нефтесобирающая и 

нефтедиспергирующая способность полученных веществ, используя различные 

степени минерализации вод (дистиллированная, пресная, морская вода). 

 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И 

АЛЛИЛМОРФОЛИНА 
 

Вахабова В. А.,  Кулиев К. К., Рустамова С.К. 
 

Институт Полимерных Материалов НАНА 
 

Ключевые слова: аллилморфолин, полипропилен, композиционные материалы. 
  

Морфолин является важным тонким органическим химическим веществом. Он 

применяется как обычный растворитель в органических реакциях и может быть найден 

в структурах некоторых лекарственных препаратов. Соединения  морфолина 

отличаются от морфолина большей оптической активностью. Морфолин представляет 

собой шестичленный гетероцикл, содержащий как амин, так и эфирные 

функциональные группы. Морфолин и его производные имеют несколько 

промышленных применений, используемых в качестве ингибитора коррозии, 

оптического отбеливателя и текстильного растворителя для растворения целлюлозы, 

средства для консервирования фруктов или овощей. Кроме того, производные 

замещенного морфолина являются основой различных природных и биологически 

активных соединений. Этот класс соединений нашел важное применение в 

фармацевтической области. Производные морфолина, как синтетические так и 

натуральные продукты, как известно, действуют как : антидепрессанты, препараты 

подавляющие аппетит, анальгетики, противоопухолевые средства, антиоксиданты, 

антибиотики, противогрибковые, противолейсманические, селективные α1-агонисты в 

лечении деменции и других заболеваний центральной нервной системы, которые 

характеризуется симптомами норадренергической недостаточности, а также мощным 

пролонгированным действием антагонистов рецептора нейрокинина-1 (hNK-1) 

человека. Аллильные мономеры имеют тенденцию давать олигомеры с радикальными 

инициаторами. Этот факт объясняется тем, что во время полимеризации проходит 

побочная реакция, дающая стабильный радикал на аллильном углероде, которая 

проявляет доминирующий эффект. Полимеризация аллильных мономеров радикальным 

инициированием приводит к образованию только низкомолекулярных гомополимеров 

из-за деградации передачи цепи реакции. 

Самой популярной технологией производства полимерных композиционных 

материалов является смешивание, которое используется для повышения однородности 

готового композитного материала. Для получения более сложных и 

высокотехнологичных композитов используется метод радикальной поляризации. Этот 

метод основан на химической прививке макромолекул к твердой поверхности. 

Придание композиционным материалам бактерицидных и антимикробных 

свойств является одним из приоритетных направлений развития науки и техники. 

Основной задачей антимикробных добавок является снижение количества микробов в 

массе продукта и на его поверхности. Композиционные материалы, содержащие 

морфолиновый фрагмент, обладают очень сильными антибактериальными, 

противогрибковыми, антимикробными свойствами. 

Полипропилен один из самых крупнотоннажных полимеров в мире. Этот полимер 

может перерабатываться всеми высокотехнологичными и производительными 

способами переработки полимеров, включая экструзию и литье под давлением. 
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Благодаря сочетанию ценных эксплуатационных свойств полипропилен нашел 

широкий спектр практического применения, среди которых пленки, волокна, детали 

автомобилей, большой ассортимент слабонагруженных изделий, детали бытовой 

аппаратуры и многое другое [1]. 

В качестве полимерной матрицы был использован полипропилен (ПП) марки 

БАЛЕН 01030. Получение композитов происходит на основе полипропилена (30г) и 

аллилморфолина (0,5г) смешиванием и экструдированием при 150°С и превращением в 

стандартную плиту в прессе под давлением 1000 атм. 

Таблица 1. 

Физико-механические свойства композитов на основе ПП+аллилморфолина 
 

Показатели ПП ПП+аллилморфолин 

Разрушающее напряжение, МПа 29,2 32,23 

Относительное удлинение, % 30 26 

Теплостойкость по Вика, ˚С 154 165 
 

Как видно из таблицы, полипропиленовые композиты, содержащие 

антибактериальный полимер, практически не уступают полипропилену по физико 

механическим и реологическим свойствам. Этот факт считается одним из основных 

условий получения композиционных материалов с добавлением антибактериальных 

добавок. Таким образом, полученная композиция, обладая высокими антимикробными 

свойствами одновременно проявляет высокие физико-механические и теплофизические 

свойства и может быть использовано в технике и в медицине. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И 

АЛЛИЛМОРФОЛИНА 
 

Вахабова В. А.,  Кулиев К. К., Рустамова С.К. 
 

Резюме 
 

 В данной работе были изучены физико-механические свойства 

композиционного материала на основе полипропилена и аллилморфолина. Было 

выявлено, что эта композиция наряду с высокими физико-механическими свойствами 

обладают антимикробными свойствами. Эти свойства позволят использовать эту 

композицию в технике и в медицине. 

 
POLİPROPİLEN VƏ ALLİLMORFOLİN ƏSASINDA KOMPOZİT 

MATERİALLAR 
 

Vaxabova V.A., Kuliyev K.K., Rüstəmova S.K. 
 

Xülasə 
 

Təqim olunan işdə polipropilen və allilmorfolin əsasında kompozisiyamaterialının 

fiziki-mexaniki xassələri tədqiq edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, bu kompozisiya yüksək fziki-

mexaniki xassələrə yanaşı antimikrob xassələrə də malikdir. Bu xassələr bu kompozisiyanı 

texnika və tibdə istifadə etməyə imkan veir.  
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COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYPROPYLENE AND 

ALLYLMORPHOLINE 
 

Vakhabova V.A., Kuliev K.K., Rustamova S.K. 
 

Summary 
 

In this work, the physical-mechanical properties of a composite material based on 

polypropylene and allylmorpholine were studied. It was found that this composition, along 

with high physical-mechanical properties, have antimicrobial properties. These properties will 

allow the use of this composition in technique and medicine. 

 

 

POLİPROPİLEN VƏ ABŞERON RAYONU SARAY QƏSƏBƏSİ ƏRAZİSİNDƏ 

AŞKARLANAN TƏBİİ MİNERAL DOLDURUCU ƏSASINDA ALINMIŞ 

KOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Nəzərəliyev X.Q. 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Polimer Materialları İnstitutu  

ipoma@science.az 
 

Açar sözlər: polipropilen, təbii mineral doldurucu, kompozit, dartılmada möhkəmlik 

həddi, dartılma zamanı nisbi uzanma.  

Key words: polypropylene, natural mineral fillers, composite, tensile strength, specific 

tensile elongation. 

Ключевые слова: полипропилен, природные минеральные наполнители, компо-

зит, прочность при растяжения, относительные удлинение при растяжения.   
 

Sənaye polimerləri içərsində özünəməxsus yeri olan polimerlərdən biri və başlıcası olan 

polipropilen əsasında çoxlu sayda kompozitlər alınmışdır [1]. Bu kompozitlər sənayenin, kənd 

təsərrüfatının, inşaat sektorunun müxtəlif sahələrində, avtomobil sənayesində və s. sahələrdə 

çox geniş çeşiddə davamlı olaraq istifadə olunmaqdadır. Polipropilen (PP) və onun əsasında 

alınan kompozitlər xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan polimer 

materialları tədricən sıxışdırıb aradan çıxarmaqdadır. Bunu birinci növbədə PP-nin qiymətli 

fiziki-mexaniki xassələrə, istismar və texnoloji xarakteristikalara malik olması, nisbətən ucuz 

və asan əldə olunması, ikincisi isə onun əsas çatışmayan cəhətlərini uyğun modifikasiyalar 

aparmaqla geniş spektrli xassələrə malik kompozitlərin alınması və sənayenin müxtəlif 

sahələrində istifadəsi üçün onlara qoyulan tələblərə cavab verməsi ilə izah etmək olar.  

Məlumdur ki, PP-nin istismar zamanı bir çox hallarda zərbəyə və şaxtaya qarşı 

davamlılığına görə ona qoyulan tələblərə cavab vermir. Ona görə praktikada PP müxtəlif 

təbiətə malik modifikatlarla birlikdə kompozit şəklində istifadə olunur. PP-nin tərkibinə 

elastomerlər (kauçuklar) məlum üsullarla daxil edildikdə onun zərbəyə və şaxtaya qarşı 

davamlılığı artır və buna görə də materialın möhkəmliyi azalır. Mineral doldurucuların əlavə 

olunması ilə materialın möhkəmliyi və istiliyə davamlılığı artır, lakin zərbəyə davamlılığı 

aşağı düşür [2].     

Kompozit materialların alınmasında istifadə olunan doldurucuların da çeşidinin 

artırılması həm iqtisadi, həm də texnoloji və ekoloji cəhətdən çox önəmli yerlərdən biri hesab 

olunur. Bu baxımdan Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi ərazisində aşkarlanan seolit əsaslı yeni 

mineral doldurucu öz üstünlükləri ilə seçilən minerallardan hesab oluna bilər. Belə ki, 

mineralın tərkibində olan müxtəlif metal oksidləri ilə yanaşı 
-3

4PO ,
-2

4HPO  və 
-

42POH  

anionlarının olması da mineralın kompozit materialların alınmasında xüsusi doldurucu kimi 

istifadə olunmasına böyük imkanlar açır. 

Aktiv səthə, nadir dielektrik xassələrə, müxtəlif mühitlərdə yüksək kimyəvi 

dayanıqlılığa, geniş spektr abraziv xassələrə, yüksək ağlılıq və dispersliliyə malik olmaqları 
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onlardan sənayenin müxtəlif sahələrində istifadəsinə imkan yaradır. Bu yeni təbii mineraldan 

həmçinin ekoloji təmiz kağızların, müxtəlif boyaların, plastik kütlələrin və digər kompozisiya 

materiallarının alınmasında doldurucu kimi istifadə etmək mümkündür [3-4]. 

Bu mineral sənaye polimerləri olan yüksək təzyiq (YTPE), aşağı təzyiq (ATPE) 

polietileni, polipropilen (PP) və polivinilxlorid (PVX) ilə çox yaxşı emal olunmaq 

xüsusiyyətlərinə malikdir. Tərkibində fosfat anionlarının olması kompozisiyalara plastiklik 

xassəsi verir. 

Polipropilen (PP) və təbii mineral doldurucu əsasında müxtəlif kütlə%-i PP:doldurucu 

70:30; 60:40; 50:50; 40:60 nisbətlərində kompozisiyalar alınmuşdır. Alınmış 

kompozisiyaların bəzi fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

doldurucunun miqdarı 30; 40; 50; 60 kütlə%-i istiqamətində artdıqca dartılmada möhkəmlik 

həddi (σ) uyğun olaraq 33.25; 34.10; 34.90 və 36.10 MPa təşkil etmişdir. 

Dartılma zamanı nisbi uzanma (ε) isə uyğun olaraq: 12; 12; 11 və 10.7% təşkil etmişdir. 

Təmiz PP-də isə dartılmada möhkəmlik həddi (σ) 32.6 MPa, dartılma zamanı nisbi uzanma 

(ε) 32%-dir. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПП И ПРИРОДНОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ, НАЙДЕННОГО В ПОСЕЛКЕ САРАЙ 

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 

Назаралиев Х.Г. 
 

Резюме 
 

В настоящее время ПП является одним из наиболее крупнотоннажных и широко 

используемых полимеров благодаря относительно низкой стоимости в сочетании с 

ценными эксплуатационными и технологическими свойствами. Улучшение физико-

механических свойств ПП для расширения областей применения осуществляют путем 

его компаундирование с различными модификаторами. В представленной работе 

рассмотрены способы модификации ПП с наполнителями различной природы. Были 

получены композиты на основе полипропилена (ПП) и нового минерала 

обнаруженного в Апшеронском районе Азербайджана в качестве наполнителя. В 

работе приводятся результаты исследования влияния концентрации наполнителя на 

физико-механические характеристики композитов.     
 

PREPARATION OF COMPOSITES BASED ON PP AND NATURAL MINERAL 

FILLER FOUND IN THE SARAI VILLAGE IN THE ABSHERON REGION OF 

AZERBAIJAN AND INVESTIGATION OF THEIR PHYSICAL-MECHANICAL 

PROPERTIES 
 

Nazaraliyev Kh.G. 
 

Summary 
 

Now PP is one of the most large-tonnage and widely used polymers due to its relatively 
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low cost in combination with valuable exploitation and technological properties. The 

improvement of physical-mechanical properties of PP for expansion of the areas of 

application is carried out by its compounding with various modifiers. In this work, the 

methods of modification of PP with fillers of various nature have been considered. The 

composites on the basis of polypropylene (PP) and new mineral detected in Absheron region 

of Azerbaijan as filler have been obtained. In work the results of investigation of the influence 

of filler concentration on the physical-mechanical characteristics of composites.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРАФИТИЗИРОВАННОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА  
 

Гасымова Г.Ш., Кахраманов Н.Т., Нуруллаева Д.Р., Гараева А.А.,  

Тагиева А. Л., Агаева Ф.А., Гасымзаде Л.Х. 
 

Институт Полимерных материалов Азербайджанской Национальной  

Академии Наук 

е-mail: gulnara.qasimova.68@mail.ru 
 

Ключевые слова: полимер, полипропилен, композиционные материалы, 

графит, наполнитель. 

Key words: polymer, polypropylene, composition materials, graphite, filler. 
 

С целью улучшения физико-механических и других свойств крупнотоннаж-

ных полимеров и сополимеров, а также придания им новых дополнительных, ши-

роко используются методы, основанные включении в их состав различных добавок 

из числа наноразмерных частиц металлов, их оксидов,сульфидов,  глин и др. [1-5] 

Наполненные полимерные материалы нашли применение в различных 

областях техники. Так, например, металлополимерные материалы, обладающие 

повышенной тепло- и электропроводностью, высокой магнитной восприимчи -

востью и способностью экранировать ионизирующее излучение, применяются в 

электронной и радиотехнической промышленности для создания токопроводящих 

паст и клеев, в частности, трафаретов печатных пластин, специальных покрытий, 

фото- и рентгенорезисторов [6].Используются они и в приборо-, авиа- и 

ракетостороении. 

Особое место среди технически важных наполненных полимеров  занимают 

графитизированные. Созданы различные материалы на основе полиэтилена, 

полипропилена, эпоксидиановых смол и других полимерных матриц и 

порошкообразного графита.  

Использование графитового порошка в количестве 5-7% несколько снижает 

эти показатели, что можно объяснить свойствами самого графита (его хрупкостью 

и невысокой твердостью). При использовании его в количестве 1-3% основные 

механические свойства пленки примерно одинаковы: предел прочности при растя -

жении составляет в среднем ~42 Мпа, относительное удлинение составляет ~164%.  

Использование его как наполнителя должно существенным образом 

отражаться на антифрикционных и противоизносных свойствах композита. Кроме 

того, общеизвестно, что включение графита в межцепные структуры полимеров 

положительно сказывается на их устойчивости к тепловым воздействиям, что 

очень важно с точки зрения их применения в различных условиях эксплуатации.  
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QRAFİTLİ  POLİPROPİLENİN  MEXANİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ 
 

Qasımova G.Ş., Qəhrəmanov N.T., Nurullaeva D.R., Qarayeva A.A.,  

Tağıyeva A.L., Ağayeva F.A., Qasımzadə L.X. 
 

Xülasə 
 

Polipropilen  polimeri və MOPLEN markalı tozşəkilli qrafit əsasında kompozit mate-

riallar hazırlanmışdır. Doldurucunun müxtəlif miqdarlarında nümunənin qalınlığının dartıl-

mada möhkəmlik həddinə və nisbi uzanmaya təsiri tədqiq edilmişdir. Sonuncunun miqdarı 

geniş intervalda dəyişildi (1-dən 7-ə qədər %). Müəyyənn edildi  ki, polipropilenin tərkibinə 

qrafit hissəciklərinin daxil olması onun möhkəmliyinə və nisbi uzanmasına təsir göstərir.  

 

STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF  

GRAPHITIZED POLYPROPYLENE 
 

Gasimova G.Sh., Kakhramanov N.T., Nurullaeva D.R., Garaeva A.A., Tagieva A.L., 

Agaeva F.A., Gasimzade L.Kh. 
 

Summary 
 

The composition materials on the basis of polymer–polypropylene and powdered 

graphite of MOPLEN mark have been prepared. The influence of the tensile strength and 

relative elongation on the thickness of the sample at various quantities of filler has been 

investigated. The quantity of the latter one was varied in a wide range (from 1 to 7 mass 

%). It has been established that the inclusion of graphite particles in the composi tion of 

polypropylene shows an influence on its strength and relative elongation.  

 

 

YENİ NƏSİL KAPSULLAŞDIRICI POLİMERİN – 

KARBOKSİMETİLSELLÜLOZUN AMMONİUM DUZUNUN SİNTEZİ VƏ SUDA 

HƏLL OLMASININ TƏDQİQİ 
 

Rzayeva S. Ə., Qurbanov M. Ş.,  Əsədova K. Ə., Vəliyeva İ. N. 
 

AMEA Polimer Materialları İnstitutu, Sumqayıt şəh. Azərbaycan 
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Açar sözlər: karboksimetilsellülozun ammonium duzu, kapsullaşdırma, α-sellüloz, əvəz-

olunma dərəcəsi.  

Ключевые слова: аммониевая  соль  карбоксиметилцеллюлозы,  капсулирование,  
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α-целлюлоза, степень замещения. 

 Key words: ammonium salt of carboxymethylcellulose, capsulation, α-cellulose, degree 

of substitution. 
 

Yeni nəsil kapsullaşdırıcı polimerin – karboksimetilsellülozun ammonium duzunun 

laborator nümunələri sintez olunmuş, polimerin suda həll olması prosesinin 

qanunauyğunluqları öyrənilmiş, suda həllolmaya təsir edən amillər müəyyən edilmişdir. 

Aydın olmuşdur ki, bu amilləri tənzimləməklə kapsullaşdırılmış gübrə dənələrinin torpaqda 

qalma müddətini uzatmaq olar. 

Синтезированы лабораторные образцы капсулирующего полимера нового 

поколения – аммониевой соли карбоксиметилцелюллозы. Изучены закономерности 

процесса водорастворения полимера. Выявлено влияние факторов на 

водорастворимость. Выяснено, что с регулированием этих факторов возможно 

продлить пролонгированное действие капсулированного удобрения.  

The laboratory samples of capsulating polymer of new generation – ammonium salt of 

carboxymethylcellulose have been synthesized. The regularities of the polymer water 

solubility process have been studied. The influence of factors on water solubility has been 

revealed. It has been found out that with the regulation of these factors, it is possible to 

prolong the prolonged effect of the capsulated fertilizer 

Tərkibində α-sellüloz olan müxtəlif təbii materiallardan sellülozun törəmələrinin 

alınmasının və bu törəmələrdən kapsullaşdırıcı polimerlərin sintezinin nəzəri, praktiki, ekoloji 

cəhətdən sərfəli və səmərəli olduğu təsdiqlənmişdir [1-4].  

Məlumdur ki, torpağa verilən gübrələrin sularla yuyularaq torpağın alt qatlarına keçməsi 

ətraf mühitin çirklənməsinə, bitkilərin qida elementlərini mənimsəmə dərəcəsinin aşağı 

düşməsinə, vahid sahəyə düşən gübrənin sərfinin artmasına, məhsuldarlığın azalmasına, 

bitkilərin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə, torpağın strukturunun dəyişməsinə səbəb olur. Bütün 

bu problemlər mineral gübrələrin kapsullaşdırılması yolu ilə aradan qaldırılır. Mineral 

gübrələrin kapsullaşdırılması onların fiziki-kimyəvi və aqrokimyəvi xassələrinin 

yüksəldilməsi üçün hazırda səmərəli üsul hesab olunur. Gübrələr üçün müvafiq materialın – 

kapsullaşdırıcı polimerin düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mineral gübrələrin 

kapsullaşdırılmasında istifadə olunan materiallar suda həll olmursa və bioloji parçalanmırsa 

onlar torpağı mexaniki çirkləndirir və bu halda əkin sahələrinin fasiləsiz istifadəsi qeyri -

mümkün olur. Kapsuləmələgətirən materiallar suda yaxşı həll olmaqla, bioloji parçalanan 

olmalıdır. Kapsullaşdırıcı polimeri seçərkən tərkibindəki qida elementinin (hazırda azotun) 

torpaq üçün əlavə qidalandırıcı olması da nəzərdə tutulmalıdır.  

Kapsullaşdırıcı polimerin alınması üçün xammal kimi tərkibində α-sellüloz olan 

müxtəlif tullantılardan – saman, ağac yonqarı, qarğıdalı və üzüm cecəyindən, kağızdan, quru 

yarpaqlardan, pambıq tullantılarından və s. istifadə etmək olar. Tədqiqatlarımızda təbii 

polimer olaraq bahalı pambıq və təmiz kağızdan yox, pambıq və kağız tullantılarından istifadə 

olumuşdur. Tərkibində α-sellüloz olan bu tullantılardan kapsullaşdırıcı polimer – 

karboksimetilsellülozun ammonium duzu (ammonium-KMS)  sintez olunmuş və onun suda 

həllolma prosesi tədqiq olunmuşdur. Ammonium-KMS-nin sintezi sellüloz tərkibli təbii 

materiallarda α-sellülozun zənginləşdirilməsi, zənginləşdirilmiş α-sellülozun kalium 

hidroksidlə reaksiyasından kalium sellülozun alınması və alınmış kalium sellülozun 

monoxlorsirkə turşusu ilə alkilləşdirilməsi mərhələləri üzrə aparılmışdır. 

Sellüloz tərkibli təbii materiallarda α-sellülozun zənginləşdirilməsi, eləcə də  

ammonium-KMS -nin alınması prosesləri fasiləli sistemdə tədqiq edilmişdir. Zənginləşmə 

prosesi xammalın natrium hipoxloritin (NaOCl) 4% - li sulu məhlulu ilə qarışdırılmaqla 

həyata keçirilmişdir. Proses 60-700 C-də 15 - 20 dəqiqə müddətində başa çatmışdır. Nəticədə 

xammalın rəngi ağarmış, tərkibində sellülozun faizlə miqdarı artmışdır, sellülozun 

parçalanması ilə əlaqədar molekul kütləsi azalmış və kütləkeçirmə əmsalı artmışdır.  
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Cədvəl 1. 

Sellüloz tərkibli müxtəlif tullantıların zənginləşmədən əvvəl və sonrakı göstəriciləri 
 

Sıra 

№ - si 

Xammal 

materialları 

α-sellülozun miqdarı, 

% (kütlə) 
Rəng 

Kondisiyadan 

əvvəl 

Kondisiyadan 

sonra 

Kondisiyadan 

əvvəl 

Kondisiyadan 

sonra 

1 Ağac yonqarı 40-50 63-69 Ağ Ağ 

2 Saman 34-45 55-57 Sarı Ağ 

3 
Pambıqtəmizləmə 

zavod.tullantıları 
85-86 93-95 Tünd qəhvəyi Ağ 

4 Kağız tullantıları 25-31 37-49 Sarı  Ağ 
 

Cədvəl 2.  

Müxtəlif xammallarda zənginləşmədən əvvəl və sonra α-sellülozun bəzi göstəriciləri 
 

                                                                                                                                                                                                    

Sıra 

№ - si 

Xammal 

materialları 

Orta molekul kütləsi 
Kütləkeçirmə əmsalı,  

kq M-1c-1 

Kondisiyadan 

əvvəl 

Kondisiyadan 

sonra 

Kondisiyadan 

əvvəl 

Kondisiyadan 

sonra 

1 Ağac yonqarı 150000 120000 4.05·10-4 2.03·10-2 

2 Saman 350000 110000 2.03·10-5 2.7·10-3 

3 
Pambıqtəmizləmə 

zavod. tullantıları 
500000 140000 1.25·10-5 0.69·10-2 

4 Kağız tullantıları 200000 90000 3.06·10-4 3.8·10-2 

 

Zənginləşdirmə mərhələsindən sonra α-sellülozun 45-500C temperaturda təxminən 2,5saat 

müddətində 23-25% -li kalium hidroksidlə reaksiyası aparılmış və kalium sellüloz alınmışdır. 
                

[C6H7О2(ОH)3]n +nКОH  →  [C6H7О2(ОH)2 ОК]
1n

+ n1H2О 

Sonuncu mərhələdə kalium sellülozun 250C temperaturda monoxlorsirkə turşusunun 

ammonium duzu ilə alkilləşdirilməsi aparılmışdır.  
 

    [C6H7O2(OH)2-O-K]n+n1Cl-CH2-COONH4 → [C6H7O2(OH)2-O-CH2COONH4]
1n

+ n1KCl 

Cədvəl 3.  

Temperaturun optimal qiymətlərində karboksimetilsellülozun ammonium duzunun sintezinə 

reagentlərin mol nisbətlərinin təsiri. 
 

Komponentlərin mol 

nisbətləri 

Karboksimetilsellülozun orta 

molekul kütləsi 

Əvəzolunma dərəcəsi 

1:1:1.1 55000 0.46 

1:1,3:1,1 47620 0,64 

1:1,4:1,1 51070 0,79 

1:1,5:1,1 33500 0,61 

1:1,4:1,2 47990 0,78 

1:1,4:1,3 58960 0,64 

1:1,4:1,5 68520 0,61 
 

Mineral gübrələrin kapsullaşma texnologiyasında polimerin suda həll olmasının 

makromolekulda olan hidrofil qruplarının sayından asılılığının kinetikasının öyrənilməsi həm 

nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Karboksimetilsellülozun ammonium duzunun suda həll olması prosesinin tədqiqi 

məqsədi ilə müxtəlif əvəzolunma dərəcələri olan laboratoriya nümunələrinin həll olunması 

prosesinin qanunauyğunluqları öyrənilmiş, suda həll olunmaya təsir edən amillər müəyyən 
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edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, polimerin tam həllolma prosesi polimerin makromolekulunun 

karboksimetil qrupunun əvəzolunma dərəcəsindən, mühitin temperaturundan, həllolmanın 

sürət sabitindən asılıdır. Əvəzolunma dərəcəsi və həllolmanın sürət sabitinin artması həllolma 

müddətinin azalmasına, temperaturun və bərk polimerin başlanğıc nisbi qatılığının artması isə 

həllolma müddətinin uzanmasına səbəb olur. Suda həllolmanın kinetik əyrilərindən görünür 

ki, həllolma prosesi eksponensial qanunauyğunluqla başa çatır. Müxtəlif əvəzolunma 

dərəcələrində və müxtəlif temperaturlarda həllolmanın kinetik əmsalları müəyyən edilmişdir. 

Həllolma prosesinin induksiya periodu ilə müşahidə olunduğu və onun temperaturdan asılı 

olduğu aşkar olunmuşdur. Həllolmaya təsir edən bu amilləri tənzimləməklə gübrənin torpaqda 

qalma müddətinin uzanmasına nail olmaq mümkündür.  
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Ətrafımızda mövcud olan maddi dünyanı öyrənən əsas təbiət elmlərindən biri kimya 

sahəsidir. İnsanın həyatı üçün lazım olan maddələri əldə etməkdə məhz kimya elminin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, hələ qədim dövrlərdən insanlar gündəlik həyat fəaliyyəti zamanı 

müxtəlif kimyəvi prosesləri müşahidə edərək öz məqsədləri üçün istifadə etməklə və ətrafda 

baş verən kimyəvi hadisələr üzrə müəyyən biliklər toplamaqla kimyanın əsasını qoymuşlar. 

Kimya elminin yaranması ilə, eləcə də müxtəlif tərkibli maddələrin quruluş və xassələrinin 

öyrənilməsi ilə kənd təsərrüfatında, sənayedə və tibb sahəsində uğurlu nailiyyətlər əldə 

olunmuşdur. 

Kimya maddələr və onların çevrilmələri haqqında bir elm olaraq XVIII əsrin 

sonlarından formalaşmağa başlamışdır. Müasir kimya özünün ayrı-ayrı sahələri, məsələn, 

qeyri-üzvi kimya, üzvi kimya, fiziki kimya, analitik kimya, polimer kimyası, biokimya, 

aqrokimya və s. istiqamətləri ilə inkişaf etməkdədir. Sürətlə inkişaf etməkdə olan müasir 

kimyanın müxtəlif aktual problemləri meydana çıxmışdır. Belə ki, kimya sənaye sahələrinin 

durmadan inkişaf etməsi istehsalat tullantılarının artmasına, ətraf mühitin – torpağın, suyun, 

havanın çirklənməsinə, bir sözlə ekologiyanın pozulmasına, ərzaq məhsullarının kimyəvi 
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maddələrlə zəhərlənməsinə və bir sözlə, insanların, bəşəriyyətin  məhv olmasına gətirib çıxara 

bilərdi. XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq “Yaşıl kimya”nın yaranması ilə mövcud 

problemlərin həlli istiqamətində uğurlu nailiyyətlər əldə olunmuşdur. “Yaşıl kimya”nın 

məqsədi kimyəvi proseslərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin ilkin mərhələlərində 

çirklənmənin qarşısını almaq, kimyəvi proseslərin və məhsulların təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə kömək etmək, habelə onların insan sağlamlığının və gələcək nəsillər üçün ətraf 

mühitin qorunmasına yardım etməkdir. Bundan əlavə, “yaşıl kimya”nın mövcud qanunlarına 

riayət etməklə yalnız ekoloji təmiz deyil, həmçinin az tullantılı, yüksək çıxımlı məhsulların 

əldə edilməsinə imkan yaranmışdır.  

Müasir kimyanın mühüm problemlərindən biri insanların həyat fəaliyyətini təmin edən 

bioloji fəal maddələrin sintezidir. Müəyyən olunmuşdur ki, üzvi kimya sahəsində sintez 

olunmuş əksər maddələr tərkibindən və quruluşundan asılı olaraq bioloji təsirə malikdir və 

onlardan müxtəlif xassəli dərman preparatları amaq mümkündür [1]. Canlıların yaşaması üçün 

vacib olan dərman maddələrinin yüksəkeffektli fizioloji-aktiv komponenlərinin sintezi və 

hazırlanması üzvi kimyanın, o cümlədən tibb elminin aktual problemlərindəndir.  

Yeni bioloji fəal maddələrin sintezi istiqamətində həyata keçirilən araşdırmalar 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, heterotsiklik azot tərkibli üzvi birləşmələr antimikrob 

maddələrdir və onlar mühüm praktiki əhəmiyyətə malikdirlər. Son illərdə bu sinif 

birləşmələrin, məsələn, nikotin turşusu törəmələrinin, pirrol, izoksazol, pirazol və pirazolin 

törəmələrinin və s. alınması və xassələrinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlara 

maraq sürətlə artmaqdadır. Tərkibində qeyd olunan heterotsiklik fraqmentlər saxlayan  bu 

sinif birləşmələr orqanizmdə həyat üçün zəruri olan mühüm fizioloji funksiyaları yerinə 

yetirmək baxımından demək olar ki, təbii analoqlarından heç də geri qalmırlar.  

Azot tərkibli heterotsiklik birləşmələrin maraqlı nümayəndələrindən olan nikotin 

turşusu törəmələri dərman maddəsi kimi geniş tədqiq olunmaqdadır. Müəyyən olunmuşdur ki, 

bu sinif birləşmələr soyuqdəyməyə qarşı, virus və aritmiya əleyhinə, psixotrop və s. təsirlərə 

malik dərman maddələrinin alınmasında istifadə olunur [2-4]. Bundan əlavə, nikotin turşusu 

və onun törəmələrinə bioloji fəal maddə olmaqla təbiətdə həm fərdi halda, həm də mürəkkəb 

birləşmələrin fraqmenlərində rast gəlmək mümkündür. Onlar orqanizm üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən fizioloji funksiyanın – oksidləşmə-reduksiya prosesininin yerinə 

yetirilməsində böyük rol oynayır. Nikotin turşusu halqasına müxtəlif fizioloji fəal 

birləşmələrin – nikotinin, anabazinin, B6 və PP vitamininin, həmçinin bəzi kofermentlərin 

təkibində rast gəlinir [5].  

Beşüzvlü azot tərkibli heterotsiklik birləşmələrdən olan pirrolların da bioloji fəal 

maddələrin alınmasında rolu olduqca böyükdür. Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, 

tərkibində pirrol nüvəsi saxlayan bir çox üzvi birləşmələr antimikrob, bakterisid və 

soyuqdəymə əleyhinə fəallıq göstərirlər.  Pirrol törəmələrinə təbiətdə fərdi halda –  sümük 

yağlarının və kömür qətranının tərkibində, birləşmələr şəklində isə mürəkkəb təbii 

birləşmələrin – hemoqlabinin, xlorofilin, alkoloidlərin, aminoturşuların tərkibində rast gəlmək 

mümkündür [6, 7].  

Azot tərkibli heterotsiklik birləşmələrin digər geniş farmakoloji və bioloji aktivliyə 

malik birləşmələrindən biri pirazol və pirazolin birləşmələridir. Bu sinif birləşmələrə bir çox 

təbii birləşmələrin tərkibində rast gəlinir. Aparılan ədəbiyyat araşdırmalarından məlum 

olmuşdur ki, pirazol və pirazolinlər çox geniş təsir spekrtinə malik bioloji fəallıq, o cümlədən 

antimikrob, antidiabetik, antioksidant, ağrıkəsici, öskürək və şiş əleyhinə və s. xassələrə 

qabildir, həmçinin  onların törəmələri tibb praktikasında tətbiq olunan bir sıra dərman 

preparatlarının (amidopirin, piramidon, antipirin, analgin və s.) əsasını təşkil edir [8-10]. Bu 

birləşmələrin funksional törəmələri kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı mübarizə aparmaq 

üçün müxtəlif funqisid kompozisiyaların alınmasında da tətbiq olunur[11]. 

Azot tərkibli heterotsiklik birləşmələr kimyəvi tərkibindən və quruluşundan asılı olaraq, 

yalnız tibbdə deyil, digər əhəmiyyətli sahələrdə – sənayedə korroziyaya qarşı inhibitorların 
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alınmasında, kənd təsərrüfatında ziyanvericilərə qarşı mübarizədə xüsusi vasitələrin 

hazırlanmasında, polimer materialları istehsalında və lak-boya sənayesində geniş tətbiq edilir.  

Beləliklə, sonda qeyd lazımdır ki, üzvi kimya sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik 

tərkibində müxtəlif farmokofor qruplar saxlayan bu sinif birləşmələrin əlverişli üsullarla, az 

tullantılı və yüksək çıxımla sintezi müasir kimyanın aktual problemlərindən biridir. Hal-

hazırda bu istiqamətdə Respublikamızda bir çox elmi-tədqiqat işləri aparılaraq uğurlu 

nəticələr əldə olunmuşdur. Kimya elmi inkişaf etdikcə məhz, azot tərkibli heterotsiklik 

birləşmələr əsasında bioloji fəallığa malik birləşmələrin sintezi öz aktuallığı ilə daim 

yenilənməklə diqqət mərkəzində olacaqdır. 

 

РОЛЬ АЗОТCOДЕРЖАЩИЙ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНЕНИЙ В 

РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ 
 

Гараева А. Р., Шатирова М. И., Нагиева Ш. Ф., Гаджиева Л.Ю. 
 

Резюме 
 

Pастущий требование на лекарства в области медицины ускоряет развитие химии. 

В ходе поиска новых лекарств в области химии устанавливается ряд закономерностей и 

больших достижений. В органической химии в качестве лекарственных средств 

применяют гетероциклические азотсодержащие соединения, сохраняющие 

ненасыщенные связи в боковой цепи. Однако синтез этих веществ наносит большой 

ущерб окружающей среде. По этой причине экологически чистые, эффективные, 

безотходные и затратные процессы в промышленности, сельском хозяйстве и медицине 

являются одними из наиболее актуальных проблем современной химии, и решение этих 

задач всегда будет оставаться в центре внимания. 
 

MÜASİR KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİNDƏ AZOT 

TƏRKİBLİ HETEROTSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏRİN ROLU  
 

Qarayeva A. R., Şatirova M. İ.,  Nağıyeva Ş. F., Hacıyeva L. Y. 
 

Xülasə 
 

Tibbin müalicə vasitələrinə olan tələbatının artması kimya elminin inkişafını daha da 

sürətləndirir. Yeni dərman vasitələrinin axtarışı prosesi zamanı isə kimya sahəsində bir sıra 

qanunauyğunluqlar və böyük nailiyyətlər əldə olunur. Üzvi kimyada dərman maddələri kimi 

isə daha çox yan zəncirimdə doymamış rabitələr saxlayan azot tərkibli heterotsiklik 

birləşmələr tətbir edilir. Lakin bu maddələrin sintezi zamanı ekoloji mühitə böyük ziyanlar 

dəyir. Bu səbəbdən sənaye, kənd təsərrüfatı və tibb sahəsində ekoloji təmiz, səmərəli, 

tullantısız və yüksək çıxımla aparılacaq proseslər müasir kimyanın aktual problemlərindəndir 

və bu problemlərin həlli həmişə diqqət mərkəzində qalacaqdır.  

 

ROLE OF NITROGEN-CONTAINING HETEROCYCLIC COMPOUNDS IN 

SOLUTION OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN CHEMISTRY 
 

Garayeva A. R., Shatirova M. I., Nagiyeva Sh. F., Hacıyeva L. Y. 
 

Summary 
 

The growing demand for drugs in the field of medicine accelerates the development of 

chemistry. During the search for new drugs in the field of chemistry, a number of regularities 

and large achievements are being established. In organic chemistry, the heterocyclic nitrogen-

containing compounds retaining unsaturated bonds in the side chain are used as drugs. 

However, the synthesis of these substances causes great damage to the environment. For this 

reason, the ecologically pure, efficient, unwaste and costly processes in the industry, agri- 

culture and medicine are one of the most actual problems of  modern  chemistry,  and  the 
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solution of these problems will always remain in the centre of attention.  
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Əsədova A.H. 
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Yüksək molekullu birləşmələrin məhlullarının, xüsusilə sulu məhlullarının praktikada 

tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhlulların tətbiqi onların xassələri ilə, xassələri isə öz 

növbəsində məhlulun bütün komponentlərinin bir - biriləri ilə qarşılıqlı təsirləri nəticəsində 

formalaşan strukturu ilə sıx əlaqədardır. Müxtəlif xarici təsirlər nəticəsində (temperatur, 

təzyiq, əlavələr və.s) məhlulun strukturunda (eyni zamanda xassəsində) baş verən 

dəyişikliklər onu xarakterizə edən fiziki-kimyəvi parametrlərin qiymətlərində özünü biruzə 

verir [1]. Bu kəmiyyətlərin ən vacibləri sırasında məhlulun reoloji xassələrini xarakterizə edən 

özlü axının aktivləşmə parametrləridir.  

Tədqiqat obyekti olaraq aqaroza (CONDA firması M=120000q/mol) seçilmişdir və 

məhlullar bidistillə olunmuş suda hazırlanmışdır. Aqarozanın sulu məhlullarının 288÷323 K 
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temperatur və 0.01%-0.09% konsentrasiya intervalında aktivləşmə parametrləri (ΔHη , ΔSη, 

ΔGη – uyğun olaraq özlü axının aktivləşmə entalpiyası, entropiyası və Gibbs enerjisi) 

hesablanmışdır. Özlü axının aktivləşmə parametirləri temperaturdan asılı olub məhlulun 

strukturuna çox həssasdırlar. Belə ki, özlü axının aktivləşmə entalpiyasının temperatur 

asıllığından müəyyən olunmuşdur ki, ΔHη kiçik temperaturlardan spektrlərin maksimumuna 

uyğun gələn temperatur intervalında artır. Spektrlərin maksimumuna uyğun gələn 

temperaturlardan böyük temperaturda isə azalır. Bu onula bağlı ola bilər ki, temperaturun 

spektrin maksimumuna qədər artım hissəsində suyun məhlulda mövcud olan statistik yumağa 

nüfuz etməsi asanlaşar və su yumağa daxil olaraq makromolekulun seqmentləri ilə müəyyən 

rabitələr yaradaraq məhlulun möhkəmliyini artıra bilər və nəticədə ΔHη-ın qiyməti artar. Yəni 

nisbətən kiçik temperaturlarda suyun polimerə hərisliyinin artması nəticəsində onun 

strukturlaşdırıcı effekti məhlulun dağıdıcı təsirini üstələyir. Spektlərin maksimumlarına uyğun 

gələn temperaturlardan böyük temperaturlarda isə istilik hərəkətinin intensivliyi artır və 

mövcud zəif rabitələr qırılır, məhlulun möhkəmliyi azalır və nəticədə ΔHη azalar. 

Özlü axının aktivləşmə entropiyasının(∆Sη) temperaturdan asılılığı araşdırılmışdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, nisbətən kiçik temperaturlarda ∆Sη azalır temperaturun böyük 

qiymətlərində isə artır. Özlü axının aktivləşmə entropiyasının temperaturdan asılılığı 

yuxarıdakı mülahizələrlə uzlaşır. Doğrudan da suyun yumağa daxil olaraq polimerin 

seqmentləri ilə müəyyən müxtəlif rabitələrin yaranması nəticəsində kiçik temperaturlarda 

məhlulda nizamlılıq artır (∆Sη azalır), sonra isə istilik hərəkətinin intensivlənməsi nəticəsində 

rabitələr qırılır bu seqmentlər sərbəstlənir, müəyyən makroskopik hala uyğun makroskopik 

halların yaranması imkanları artır və ∆Sη-artmağa başlayır. 

Aqarozanın müxtəlif konsentrasiyaları üçün özlü axının aktivləşmə Gibbs enerjisinin 

temperaturdan asıllıqları təyin olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki temperaturun 288÷323 K 

intervalında özlü axının aktivləşmə Gibbs enerjisi xətti olaraq artır. Qeyd edək ki, Gibbs 

enerjisi verilmiş təzyiq və temperaturda 1 mol maye molekullarının axın halına keçməsinə 

sərf olunan enerjidir [2]. 
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ACTIVATION PARAMETERS OF 

VISCOUS FLOW OF AQUEOUS SOLUTIONS OF AGAROSE 
 

Asadova A.H. 
 

Summary 
 

In the present work the dynamic viscosity and density of the liquid solutions of agarose 

(M=120000 q/mol) in 0.01%÷0.09% concentration interval and 288÷323K temperature 

interval were determined. Due to the experimental results the activation parameters (free 

energy, entropy and enthalpy) for viscous flow were determined in given temperature and 

concentration interval. The results show that the activation parameters are depended on the 

temperature and very sensitive to the structure of solution. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВЯЗКОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ АГАРОЗЫ 
 

Асадова А.Г. 
 

Резюме 
 

        Изучены концентрационные (в интервале 0,01÷0,09%) и температурные(288÷323К) 

зависимости динамической вязкости и плотности водных растворов (М=120000 г/моль). 
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С использованием экспериментальным данных были вычеслени значения 

активационных параметров (свободной енергии, энтропии и энтальпии) для вязкого 

течения в заданном интервале температуры и концентрации. Получении данных 

показывают, что растворов очень чувствительны к изменением  этих параметров.  

 

 

ЭКСТРАКЦИЯ КОБАЛЬТА(II) ИЗ ТИОЛФЕНОЛЯТНЫХ РАСТВОРОВ В 

ХЛОРОФОРМ В ПРИСУТСТВИИ ГИДРОФОБНЫХ АМИНОВ 
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Нами изучена возможность применения 2-гидрокси-5-нитротиофенола (ГНТФ) и 

2-гидрокси-5-аминтиофенола (ГАТФ) для фотометрического определения кобальта(II). 

В качестве гидрофобного амина использован аминофенолы (АФ):                                     

2-(N,N-метиламинометил)фенол (АФ1) и 2-(N,N-метиламинометил) -4-метилфенол 

(AФ2). Кобальт(II) с гидрокситиофенолами (ГТФ) образует окрашенные комплексы, 

которые не растворяются в неполярных органических растворителях. Опыты по 

электромиграции в U-образной трубке и по анионному обмену на анионообменнике 

ЭДЭ-10 П показали анионный характер однороднолигандных комплексов (ОРЛ). При 

изучении электромиграции комплексов установлено, что окрашенные дитиолфеноляты 

перемещаются к катоду. При определении знака заряда ОЛК методом ионообменной 

хроматографии анионообменник ЭДЭ-10 П полностью поглощает окрашенную часть 

раствора. При введении в систему гидрофобных аминов наблюдается экстракция этих 

соединений в органическую фазу в виде  разнолигандного комплекса (РЛК).  

Наилучшими экстрагентами оказались дихлорэтан, хлороформ и                  

четыреххлористый углерод. При однократной экстракции хлороформом извлекается 

97.5-99.5% кобальта в виде комплекса. Комплекс кобальта(II) экстрагируется в         

хлороформ в диапазоне рН  3.6-6.3. С уменьшением рН водной фазы экстракция Со(II) 

постепенно уменьшается, что, очевидно, связано с уменьшением концентрации 

ионизированной формы ГТФ и, вероятнее всего в растворе они находятся в недис-

социированном виде. При  pH 7.5 РЛК практически не экстрагируются, что, видимо, 

связано с понижением степени протонизации АФ. Присутствие второго лиганда        

привело к смещению оптимальной кислотности комплексообразования в более кислую 

область, рНопт шире, чем в случае двухкомпонентного соединения. 

Оптимальным условием образования и экстракции соединений является (0.72-

1.08)×10-3 моль/л концентрация ГТФ. Для максимального связывания анионных комп-

лексов в разнолигандный, необходима (0.56-1.08)×10-3 моль/л - АФ. 

Комплексы кобальта с ГТФ и АФ устойчивы в водных и органических             

растворителях не разлагается в течение двух суток, а после экстракции – больше 

месяца. Максимальная оптическая плотность достигается в течение 5 минут. Комплекс 

устойчив при нагревании до 80о С. Результаты изучения соотношения Vв/Vо на 

извлечение Cо(II)  в виде РЛК показали, что, оптимальным Vв/Vо является 5/5-80/5. 

Максимальный аналитический сигнал при комплексообразовании кобальта с ГТФ 

и АФ наблюдается при 540-565 нм. ГТФ максимально поглощают при 270-275 нм. 

Батохромный сдвиг составляет 270-295 нм. Молярный коэффициент поглощения      

составляет (2.62-3.01)×104. 

mailto:zalov1966@mail.ru


217 
 

Стехиометрию исследуемых комплексов устанавливали методами сдвига       

равновесия, относительного выхода Старика Барбанеля и прямой линии. Все методы 

показали, что соотношение компонентов в комплексах составляет Со:ГТФ:АФ=1:2:2.  

Исчезновение ярко выраженной полосы при 2585 см-1 и 3460 см-1  наблюдаемые в 

спектрах  ГТФ, говорит о том, что  -SH и -ОН группы участвуют в образовании        

комплекса. Полоса поглощения, в интервале 2415-2410 см-1, наблюдаемые только в 

спектрах РЛК указывают на участие  аминофенола в комплексообразовании в 

протонированном виде. 

Термогравиметрическое исследование комплексов Cо-ГАТФ-АФ1 показало, что 

его термическое разложение происходит в три этапа. О дегидратации комплексов     

свидетельствует температура дегидратации (90оС - 110оС) на кривых ДТА                   

эндотермическим эффектом (потеря веса - 5.09 %). В интервале температур 385-450оС 

наблюдается максимальная скорость потери массы, что связано с удалением АФ1 (по-

теря веса 39.88%). Дальнейшая потеря массы вещества обусловлена горением ГАТФ. 

При 540-590оС потеря веса составляет 46.67 %. Конечным продуктом термолиза 

комплекса является CоO.  

Методом Назаренко было установлена, что комплексообразующей формой железа 

является Со2+. При этом число атомов водорода, вытесняемых им из одной молекулы 

ГТФ, оказалось равным 1. Установлено, что с ГТФ и АФ окрашенные комплексы 

образуют также ионы Fe(III), V(IV), Cu(II), Ni(II), Mo(VI), Pt(II), Pd(II) и +2
2UO . 

Избирательность определения существенно увеличивается в присутствии маскирую- 

щих реагентов или же при изменении pH среды. При использовании 0.01М раствора 

ЭДТА определению не мешают Ti(IV), V(IV), Nb(V), Ta(V), Mo(VI), Fe(III) и Ni(II). 

Большие количества фторид-, оксалат-, тиосульфат-, бромид-, хлорид-, тартрат-, суль-

фат-, ацетат- и цитрат ионов не мешают определению. Тиоцианат, тиомочевина и фос-

фат-ион мешают, даже когда присутствуют в малых количествах, 

Произведенные расчеты показали, что комплексы в органической фазе не        

полимеризуются и находятся в мономерной форме. Экстракты комплексов кобальта 

подчиняются основному закону светопоглощения при концентрации 1.25-20 мкг/мл. 

Данные, полученные для построения градуировочного графика были обработаны 

методом наименьших квадратов. На основании уравнения градуировочных  графиков 

рассчитывали предел фотометрического обнаружения и предел количественного 

определения кобальта. 

 На основании результатов спектрофотометрического исследования кобальта(II) с 

ГТФ и АФ разработаны методики определения кобальта в растениях [фасоль, n=3, 

Р=0.95 (найдено: Xcp = (0.20-0.0053)±0.03% ; (Sr = 0.04); горох, n=3, Р=0.95 (найдено: Xcp 

= (0.13-0.0058)±0.03% ; (Sr = 0.06)], в сточных водах [n=3, Р=0.95 (найдено: Xcp = 

0.48±0.07мг/л; (Sr = 0.073)]  и донных отложениях [n=3, Р=0.95 (найдено: Xcp = 

1.26±0.05мг/л; (Sr = 0.069)].       
 

EXTRACTION OF COBALT (II) FROM TIOLFENOLATE SOLUTIONS INTO 

CHLOROFORM IN THE PRESENCE HYDROPHOBIC AMINES 

Shireliyeva S.M., Abaskulieva U.B., Efendieva.N.N., Salahova F.İ. 
 

Summary 
 

The possibility of using hydroxythiophenols (HTP) for the photometric determination of 

cobalt (II) has been studied. As the hydrophobic amine, aminophenols (AP): 2- (N, N-methyl-

aminomethyl) -phenol (AP1) and 2- (N, N-methylaminomethyl) -4-methylphenol (AP2) were 

used. With a single extraction with chloroform, 97.5-99.5% of cobalt is recovered as a 

complex. The complexes of cobalt (II) is extracted into chloroform in the range pH  3.6-6.3. 

The macroscopic analytical signal for the complexation of cobalt with HTP and Am is 
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observed at 540-565 nm (ε=(2.62-3.01) × 104). The ratio of components in the complexes is 

Co:HTP:AP = 1:2:2. The extract of the cobalt complex obeys the basic law of light absorption 

at a concentration of 1.25-20 μg / ml. Based on the results of a spectrophotometric study of 

cobalt(II) with HTP and AP, methods for determining cobalt in different objects have been 

developed.  

 

KOBALTIN (II) TİOFENOLYAT VƏ HİDROFOB AMİN İŞTİRAKINDA 

XLOROFORMA EKSTRAKSİYASI 
 

Şirəliyeva S.M., Abasquliyeva U.B., Əfəndiyeva.N.N., Salahova F.İ 
 

Xülasə 
 

Kobaltın ekstraksiyal-fotometrik təyini üçün hidroksitiofenolların imkanları 

öyrənilmişdir. Hidrofob amin  kimi aminofenollar (AF) 2- (N,N-metilaminometil)fenol (AF1) 

və 2- (N,N-metilaminometil)-4-metilfenol (AF2) istifadə edilmişdir. Xloroformla ekstraksiya 

zamanı 97.5-99.5% kobalt kompleks şəkilində ekstraksiya olunur. Kompleksin əmələ gəlməsi 

pH  3.6-6.3  baş verir. Maksimum işıqudma 540-565 nm-də olur(ε=(2.62-3.01) × 104). 

Kompleksin tərkibində komponentlərin molyar nisbəti Co:HTF:AF = 1:2:2 kimidir. Ber 

qanununa tabe olma intervalı 1.25-20 mkq/ml-dir. Yeni işlənilmiş metodika müxtəlif 

obyektlərdə kobaltın təyininə tətbiq edilmişdir. 

 

ЭКСТРАКЦИЯ КОБАЛЬТА (II) ИЗ ТИОЛЬФЕНОЛАТНЫХ РАСТВОРОВ В 

ХЛОРОФОРМ В ПРИСУТСТВИИ ГИДРОФОБНЫХ АМИНАХ 
 

Ширелиева С.М., Абаскулиева Ю.Б., Эфендиева Н.Н., Салахова Ф.И. 
 

Резюме 
 

Изучена возможность использования гидрокситиофенолов (HTP) для 

фотометрического определения кобальта (II). В качестве гидрофобного амина 

использовали аминофенолы (АР): 2- (N, N-метиламинометил) фенол (АР1) и 2- (N, N-

метиламинометил) -4-метилфенол (АР2). При однократной экстракции хлороформом 

97.5-99.5% кобальта извлекается в виде комплекса. Комплексы кобальта (II) 

экстрагируют в хлороформ в диапазоне рН 3.6-6.3. Макроскопический аналитический 

сигнал для комплексообразования кобальта с HTP и Am наблюдается при 540-565 нм (ε 

= (2.62-3.01) × 104). Соотношение компонентов в комплексах составляет Co: HTP: AP = 

1: 2: 2. Экстракт кобальтового комплекса подчиняется основному закону поглощения 

света в концентрации 1.25-20 мкг/мл. На основании результатов спектрофото-

метрического исследования кобальта (II) с HTP и AP разработаны методы определения 

кобальта в различных объектах. 

 

   

THE SYNTHESIS OF  

2,6-BIS(PHENIL)HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-4-TION 
 

Gojayeva S.S. 
 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Chemistry of Additives  

 

Açar sözlər: benzaldehid, tiokarbamid. 

Keywords: benzaldehyde, thiourea. 

Ключевые слова: бензальдегид, тиокарбамид 
 

Introduction 

According to the literature data 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tiones are 
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the class of substances which shows antiseptic, bleaching, explosive and other properties. A 

lot of their keto derivatives shows physiological activity. For example, 5-azasitidin named by 

4-amine-1,3,5-triazine-2-on ribofuranozed shows anti- cancer and anti- leukemia features and 

it is used in medical clinic. In the national industry 6-metylamino-1-metyl-3-cyclohexsyl-

1,3,5-triazine-2,4-dion or hexazinon used as a herbisid in destroying the weeds [1-4]. 1,3,5-

triazine derivatives – melamine, melamineformaldehyde are used in synthesis thermoplastic 

materials, but cyan chlorine in obtaining the paints. Hexahydro-1,3,5-triazinetions are class of 

effective antioxidants that have removed the oxidation of model carbohydrogen kumol [5]. 
 

Experimental  

The synthesis of 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion. 11.4 g. (0.15 mol) 

thiourea, 20 ml isopropyl alcohol and 21.2 gr (0.2 mol) benzaldehyde added to the three – 

neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and 

dynamically mixed. Then 33.5% water solution of ammonia added slowly to the reaction 

mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - 

layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at 

room temperature and white crystals precipitated. Crystals of 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-

triazine-4-tion filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in 

ethyl alcohol. Obtained 7.41 g. of 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion.  

Yield 65%. M. P.= 232°C. Rf=0.54. 

Found, %: C 66.91, H 5.67, N 15.48, S 11.75. C15H15N3S 

Calculated, %: C 66.88, H 5.61, N 15.60, S 11.90.    

The purity of the synthesized 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion is 

indicated with the method of thin - layer chromatography. Eluent is the mixture of isopropyl 

alcohol and hexane (3:1 ratio). The presence of the blot has explained with iodine smoke.  

IR spectrums have painted in Specord – 75 spectrometer with suspension prepared in 

Vaseline oil. NMR 1H and 13C spectrums are extracted in Bruker (300 Mhs) apparatus.  

2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion`s 1H NMR spectrum (δ, m.h.): 5.67 (δ, 

2H, 2CH); 7.30-7.48 (m, 10H, 2Ar); 10.49 (δ, 2H, 2NH); 11.41 (δ, 1H, NH). 13C NMR 

spectrum (δ, m.h.): 65.53 (2CH), 126.33 (4CH-Ar), 129.51 (4CH-Ar), 129.52 (2CH-Ar), 

140.01 (2C-Ar), 173.18 (C=S).  
 

Result and discussion  

Taken into consideration information showing above, by three – component 

condensation it has been synthesized hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion and optimal condition 

for increasing the yield was also found. It is necessary to show that three – component 

cyclization reactions are complex reactions. It is normal to obtaining the accessory substances 

also with the basic substances. In obtaining reaction of hexahydro-1,3,5-triazine-4-tions by 

receiving accessory substances as azomarks result in reducing the yield. To increase the yield 

it is necessary to found optimal conditions. Thus, by using the better optimal digs was 

synthesized 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion with 65% yield.  

 
Three – component condensation reaction with thiourea, benzaldehyde and 33.5% 

water solution of ammonia was investigated to study the direction of the reaction by the 

scheme showed above and to increasing the yield of necessary substances.  

Therefore analogical reactions were conducted and the fewer yields was got. This fact shows 

that three – component condensation on the basis of thioures, aliphatic or aromatic aldehydes 

and primary amines needs carrying out by different ways. In first stage 27 experiments was 

conducted.  
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Table 1. 

 Different mol ratio, temperature and experiment results in reaction times.  

 

№ 
 

t, °C 

τ 

(reaction 

time) 

mol 

(ratio) 

t

TKK (conversion 

number ofthiourea) 

Basic 

substance 

 

Accessary 

substance 

1 0 3 0.1:0.2:0.1 87.6 0.290 0.004 

2 0 4 0.1:0.2:0.1 98.5 0.310 0.013 

3 0 5 0.1:0.2:0.1 99.8 0.325 0.020 

4 0 3 0.15:0.2:0.1 65.4 0.420 0.026 

5 0 4 0.15:0.2:0.1 84.0 0.410 0.075 

6 0 5 0.15:0.2:0.1 90.5 0.370 0.110 

7 0 3 0.2:0.2:0.1 57.5 0.440 0.040 

8 0 4 0.2:0.2:0.1 74.5 0.350 0.100 

9 0 5 0.2:0.2:0.1 81.4 0.308 0.140 

10 25 3 0.1:0.2:0.1 91.0 0.314 0.007 

So that for  =0.1:0.2:0.1; 0.15:0.2:0.1; 0.2:0.2:0.1; mol ratio of thiourea, 

benzaldehyde and ammonia and for three various temperatures (t=0, 25, 500 C) and reaction 

times (τ=3, 4, 5 hours)of proceeded reaction results, it has been calculated the transformation 

number of thiourea, taken in time for reaction. The results showed in the table.  

For obtaining of 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion as main product with 

high yields, it has been found the conditions of condensation reaction between thiourea, 

benzaldehyde and ammonia.  

It has been investigated the action of various factors for obtaining a basic product with 

higher yields. Investigation  shows that we must find optimal condition of condensation 

reaction of benzaldehyde, ammonia and thiourea for having high yield of 2,6-bis-

(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion. 

According to found optimal condition by transformation of 7.41 q thiourea from 11.4 

q we obtain 65% of transformed and we getted 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-

thion, and the mixture yield is 33%. This factors are optimal conditions of obtaining 2,6-bis-

(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion. When we change mol ratio, temperature and 

reaction time we can not have the same good result. For example, when υ=0.1:0.2:0.1 mol 

ratie, 25°C temperature and reaction time 4 hours, and by reaction of 1.9 q thiourea (the 

quantity of taken thiourea 7.6 q) we can obtain main product with 25% yield, and 75% 

mixture. When υ=0.2:0.2:0.1 mol ratio, from 6.08 q. of thiourea (quantity of taken thiourea 

15.2 q) we can obtain 40% of main product, and 60% of mixture. Perhaps, the increasing of 

yield of unlined mixture (azomethine, thiourea and ets.) explains by interaction of 

benzaldehyde with thiourea or ammonia and obtaining azomethine.  

2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion was synthesized. In order to increase 

the yield this substance was found the optimal condition and the yield was 65%.  
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2,6-BİS-(FENİL)-HEXAHYDRO-1,3,5-TRİAZİNE-4-TİONUN SİNTEZİ  
 

Qocayeva S.S. 
 

Xülasə 
 

Tiokarbamid, benzaldehid və ammonyakın 33.5%-li suda məhlulunun üçkomponentli 

kondensləşməsindən 2,6-bis(fenil)heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion ilk dəfə sintez edilmiş və 

оnun çıхımını artırmaq məqsədi ilə optimal şərait tapılmışdır.  

 

 СИНТЕЗ 2,6-БИС-(ФЕНИЛ)-ГЕКСАГИДРО-1,3,5-ТРИАЗИН-4-ТИОНОВ 
 

Годжаева С.С. 
 

Резюме 
 

 Впервые синтезирован 2,6-бис (фенил) гексагидро-1,3,5-триазин-4-тион 

трехкомпонентной конденсацией 33,5% -ного водного раствора тиомочевины, 

бензальдегида и аммиака и найдены оптимальные условия. для увеличения его 

урожайности. 

 

THE SYNTHESIS OF 2,6-BIS(PHENIL) HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-4-TION 
 

Gojayeva S.S. 
 

Summary 
 

By three component condensation of benzaldehyde, thiourea and 33.5% water solution 

of ammonia has been synthesized 2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion and was 

found the optimal condition for increasing the yield.  

 

 

EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF TERNARY COMPLEXES 

OF Cr (VI) and Co (II) USING o-HYDROXYTHIOPHENOLS AND AMINOPHENOL 
 

Novruzova N.A., Zalov A.Z.,  Kuliev K.A.  
 

Azerbaijan State Pedagogical University 

zalov1966@mail.ru 
 

Açar sözlər: xrom, kobalt, ekstraksiya, spektrofotometriya, tiopirokatexinlər, amino-

fenollar. 

Ключевые слова: хром, кобальт, экстракция, спектрофотометрия, тиопиро-

катехины, аминофенолы 

Keywords: chromium, cobalt, extraction, spectrophotometry, thiocatechols, 

aminophenols. 
 

The following reagents were used in this work: thiocatechols (TCs, H2L): 2-hydroxy-

5-iodothiophenol (HITP) and 2-hydroxy-5-nitrothiophenol (HNTP); and aminophenols (AP): 

-2- (N,N-dimethylaminomethyl) phenol (AP1) and 2- (N,N-dimethylaminomethyl)-4-methyl-

phenol (AP2).  

As TCs is insoluble in water, an organic solvent was used for the system. For the 

extraction of complexes we used CHCl3, CCl4, C6H6, C6H5CH3, C6H4(CH3)2, C2H4Cl2, iso-

butanol and iso-pentanol. The extractivity of the complexes was estimated by the distribution 

coefficient and recovery. CHCl3 and CCl4 appeared to be the best extractants. All the further 

investigations were carried out with chloroform. After a single extraction with chloroform, 

98.4-98.7% of сhromium and cobalt was extracted as an ion associate.  

For the formation and extraction of Cr (III) and Co (II) complexes, pH 1.3-5.8 and 1.0-

7.2, respectively,  are optimal. At the beginning, with increasing acidity of the initial solution, 

mailto:zalov1966@mail.ru
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the extraction of Cr (III) and Co (II) increases, and with further increase - gradually decreases, 

which is obviously associated with a decrease in the concentration of the ionized form of H2L, 

and is most likely in solution in undissociated form. With an increase in pH> 7.2, the 

formation of MLC is practically not observed, which is apparently due to a decrease in the 

degree of protonation of amines. The dependence of the optical density on pH is shown in 

Table. The optimal condition for the formation andexpression of these codents is 

concentration (1.3-1.5)×10-3 M TCs and (1.2-1.5)× 10-3 M AP. Extracts of Cr3+ and Co2+ ions 

obey the basic law of light absorption at concentrations of 0.2-20 and 0.2-22 μg / ml, 

respectively. MLC are resistant to water and organic waste, and they are not diluted for three 

days, and after extraction more than a month. The maximum optical density of Cr (III) 

complexes and Co (II) is reached within 8 and 12 minutes, respectively.  

The absorption maxima of the Cr (III) - HITP-AP triple complexes lie in the range 438-

442 nm (in the case of cobalt 540-555 nm) (Table). The molar absorption coefficients for 

chromium complexes (3.73 – 3.57)×104 (in the case of cobalt (2.94 – 2.43) × 104). 

Table 1. 

Optimal formation conditions and analytical characteristics of MLC of chromium (III) 

and cobalt (II) with TCs and АР. 
 

Compound pH range 

complexation 

 The pH 

range of 

maximum 

extraction 

λмax, 

nm 

 

ε×10-4 lgKe

q 

lgKe

x 

R,

% 

Working 

range / 

μg ml-1 

Cr-HITP-AP1 1.3-5.4 2.5-4.1 438 3.73 4.27 10.4 98.4 0.2-18 

Cr-HITP-AP2 1.5-5.8 2.2-3.9 442 3.57 4.74 10.6 98.5 0.2-19 

Co- HNTP -AP1 1.0-7.2 3.3-5.2 540 2.94 5.68 12.8 98.7 0.2-20 

Co- HNTP -AP2 1.5-6.6 3.5-4.8 555 2.43 5.83 12.7 98.6 0.2-16 
 

The molar relationships between the components of the ternary complex were found 

by several methods: the method of relative profitability of the old Barbanel, the linear method, 

and the equilibrium shift method. When three chromium ions interact with three HITP 

molecules, they form triple-charged anionic complexes that are extracted by three protonated 

AP molecules (Cr:HITP:AP=1:3:3). İn the case of cobalt the results suggest the complex 

composition of Co:HNTP:AP= 1:2:2. These AP are included into the complex as double 

charged molecules. 

The existence of clearly defined absorption bands at 2410 - 2415 cm–1 in the IR-

spectrum of the complex indicates the coordination of the AP in the protonated form [11]. The 

disappearance of the band at 2580 cm–1, characteristic for the spectrum of TCs, and 

appearance of corresponding bands in the spectrum of the complex, which are shifted toward 

lower frequency, suggests that the sulphur atoms are involved in complex formation. The 

observed decrease in the intensity of the absorption bands at 3200-3600 cm–1 with a 

maximum at 3460 cm–1 and the appearance of a broad band in the region of 3050-3150 cm–1 

shows that the hydroxyl group participates in the formation of a coordination bond.  

It was established by Nazarenko's method that the complexing form of chromium (III) 

and cobalt (II) is Cr3+ and Co2+, respectively. The calculations showed that the MLC in the 

organic phase does not polymerize and is in monomeric form (γ = 1.01-1.05).        
The effect of a number of cations and anions on the accuracy of the determination of 

chromium and cobalt was studied. The experiments were carried out according to the recipe 

on which the calibration curves were plotted, with the only difference being that a certain 

amount of the corresponding ions was introduced into the solution of chromium and cobalt. It 

has been established that large amounts of alkali, alkaline earth elements, rare earth elements, F-, 

CI-, Br-, SO3
2-, SO4

2- and C2O4
2- do not interfere with the determination of chromium and 

cobalt. The selectivity of the determination is significantly increased in the presence of 
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masking agents. The proposed method, within the established optimal conditions, was used to 

determine Cr (III) and Co(II) in milk, sour cream and cottage cheese.  
 

ЭКСТРАКЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАЗНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ Cr (VI) И Co (II) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

О-ГИДРОКСИТИОФЕНОЛОВ И АМИНОФЕНОЛА 
 

Новрузова Н.А., Залов А.З. Кулиев К.А. 
 

Резюме 
 

Были использованы следующие реагенты: тиопирокатехины (TП): 2-гидрокси-5-

йодтиофенол (HИTФ) и 2-гидрокси-5-нитротиофенол (ГНТФ); и аминофенолы (AФ): -2 

(N, N-диметиламинометил) фенол - (AФ1) и 2 (N, N-диметиламинометил) -4-

метилфенол (AФ2). Cr (VI) восстанавливается до Cr (III) самим реагентом во время 

образования комплекса. После однократной экстракции хлороформом 98,4-98,7% 

хрома и кобальта экстрагировали в виде разнолигандных комплексов (РЛК). Для 

образования и экстракции комплексов хрома (III) и кобальта (II) оптимальными 

являются рН 1.3-5.8 и 1.0-7.2 соответственно. Для  Cr 3+ и Co2+ закон Бера выполняется 

в интервалях 0.2-19 и 0.2-20 мкг/мл соответственно. Максимумы поглощения тройных 

комплексов Cr (III) - ГИТФ-AФ лежат в диапазоне 438-442 нм (в случае кобальта 540-

555 нм). Молярные коэффициенты поглощения для комплексов хрома (3.57 – 3.73)×104 

(в случае кобальта (2.43 – 2.94) ×104). Молярные соотношение компонентов в комплек-

сах определены несколькими методами (Cr:TП:AФ = 1:3:3 и Co:TП:AФ = 1: 2: 2). 

Предлагаемый методики используется для определения хрома и кобальта в молоке, 

сметане и твороге. 
 

Cr (VI) VƏ Co (II) o-HIDROKSITIOFENOL VƏ AMINOFENOLLARLA 

MÜXTƏLIFLIQANDLI KOMPLEKSLƏRININ EKSTRAKSIYALI-

SPEKTROFOTOMETRIK TƏDQIQI 
 

Novruzova N.A., Zalov A.Z., Kuliyev K.A. 
 

Xülasə 
 

Aşağıdakı reagentlərdən istifadə edilmişdir: tiofenol (TP): 2-hidroksi-5-yodotiofenol 

(NITF) və 2-hidroksi-5-nitrotiofenol (HNTF); və aminofenollar (AF): -2 (N,N-dimetilamino-

metil) fenol - (AF1) və 2 (N,N-dimetilaminometil)-4-metilfenol (AF2). Kompleks əmələ gələn 

zaman HİTF  Cr (VI) -dan Cr (III)-ə qədər reduksiya edir. Xrom və kobalt  müxtəlifligandlı 

kompleksi (MLK) şəklində xloroformla 98.4-98.7% ekstraksiya olunur. Xrom (III) və kobalt 

(II) komplekslərinin əmələ gəlməsi və ekstraksiyası üçün uyğun olaraq optimal pH 1.3-5.8 və 

1.0-7.2-dır. Ber qanunu Cr3+ və Co2+ ionları üçün müvafiq olaraq 0.2-19 və 0.2-20 mkq/ml 

intervalında özünü doğruldur. Cr (III) - HITP-AF MLK maksimum işıqudması 438-442 nm 

dalğa uzunluğunda (kobalt 540-555 nm) baş verir. Xrom kompleksləri üçün molar udma 

əmsalı (3.57 - 3.73 4) × 104 (kobalt olduqda (2.43 - 2.94) × 104) bərabərdir. Komplekslərdəki 

komponentlərin molar nisbəti bir neçə üsulla müəyyən edilmişdir (Cr: TP: AF = 1: 3: 3 və Co: 

TP: AF = 1: 2: 2). İşlənilmiş yeni metodika süd, xama və kəsmikdə xrom və kobaltı təyin 

etmək üçün istifadə edilmişdir. 
 

EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF DIFFERENT LIGAND 

COMPLEXES OF CR (VI) AND CO (II) USING  

O-HYDROXYTHIOPHENOPHENOLS AND AMINOPHENOL 
 

Novruzova N.A., Zalov A.Z.,  Kuliev K.A.  
 

Summary 
 

The following reagents were used: thiocatechol (TP): 2-hydroxy-5-iodothiophenol 
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 (NITP) and 2-hydroxy-5-nitrothiophenol (HNTF); and aminophenols (AF): -2 (N, N-

dimethylaminomethyl) phenol - (AF1) and 2 (N, N-dimethylaminomethyl) -4-methylphenol 

(AF2). Cr (VI) is reduced to Cr (III) by the reagent itself during the formation of the complex. 

After a single extraction with chloroform, 98.4-98.7% of chromium and cobalt was extracted 

as multi-ligand complexes. For the formation and extraction of chromium (III) and cobalt (II) 

complexes, pH 1.3–5.8 and 1.0–7.2, respectively, are optimal. For Cr3+ and Co2+, the Beer law 

is valid in the ranges 0.2-19 and 0.2-20 μg / ml, respectively. The absorption maxima of the 

ternary complexes Cr (III) - GITP-AF lie in the range 438-442 nm (in the case of cobalt 540-

555 nm). The molar absorption coefficients for chromium complexes are (3.57 - 3.73) × 104 

(in the case of cobalt (2.43 - 2.94)×104). The molar ratio of the components in the complexes 

was determined by several methods (Cr: TP: AF = 1: 3: 3 and Co: TP: AF = 1: 2: 2).     The  

proposed method is used to determine chromium and cobalt in milk, sour cream and cottage 

cheese. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКОГО АЦЕТАЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНДЕНСАЦИЕЙ МЕТИЛФЕНИЛКЕТОНА С ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 
 

Шафиева Р.Н., Аббасов М.Ф.  
 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Маммедалиева НАН  
 

Keywords: methyl phenyl ketone, acetal, ethylene glycol, heterogeneous catalyst, 

natural perlite. 

Ключевые слова: метилфенилкетон, ацеталь, этиленгликоль, гетерогенный 

катализатор, природный перлит. 
 

Достигнутые успехи в области химии и технологий ацетализации алкил- и 

циклоалкилзамещенных циклопентанонов и циклогексанонов [1,2] оказались  

дешевыми и достигнутыми продуктами нефтехимического и органического синтеза. 

Изучение химических свойств ацеталей способствовало разработке методов 

получения из ацеталей простых и сложных эфиров, диеновых углеводородов и других 

соединений. 

Наряду  с этим существенно расширились области практического использования 

ацеталей в производстве. Среди  этих соединений найдены эффективные растворители 

красок, лаков и смол, а также резиново-технических изделий и искусственных волокон 

[3-5]. 

Последние годы ацетали широко используются в качестве компонентов топлив, 

гидравлических жидкостей, смазочных масел и др [6-8]. 

Ацетали, содержащие совместное с ацетальными фрагментами различные 

функциональные группы входят в состав многих фармацевтических препаратов [9], 

применяемых в качестве синтетических душистых веществ [10], инсектицидов, 

имеющие высокую биологическую разлагаемость [11]. 

Настоящая работа посвящена получению ароматического ацеталя каталитической 

конденсацией метилфенилкетонов с этиленгликолем в присутствии различных 

азеотропообразующих. 

Сведения о получении ароматических ацеталей практически отсутствуют. В 

литературе имеются единичные работы, посвященные получению ароматического 

ацеталя из ароматических кетонов или из ароматических альдегидов. 

Ацетализация ароматического  кетона проведено  конденсацией 

метилфенилкетона с этиленгликолем в присутствии кислотного катализатора, 

полученного модификацией природного перлита. 

Одним из основных параметров, влияющим на выход и селективность реакции 



225 
 

каталитической конденсации метилфенилкетона с этиленгликолем является 

азеотропообразующие растворители. В качестве азеотропообразующего растворителя 

использованы бензол, толуол, м-ксилол, н-нонан, н-гексан, изооктан. Исследования 

проводились при мольном соотношении метилфенилкетона и этиленгликоля 1:2, 

продолжительность реакции 5 часов, с использованием природного перлита, 

модифицированного сернокислым цирконием, в количестве 5% масс. от масс 

реагентов. Результаты проведенных опытов каталитической конденсации приведены в 

таблице. 

Как видно из таблицы  увеличение температуры кипения растворителя 

напрямую влияет на продуктивность целевого продукта. Так, при максимальной 

температуре кипения растворителя был получен наиболее высокий выход ацеталя. Но, 

нельзя не отметить, что изооктан, невзирая на  наименьшую температуру кипения, при 

использовании его в данной реакции конденсации в качестве азеотропообразующего 

растворителя, привел к наилучшему разделению  смеси. В то же время, несмотря на то, 

что использование м-ксилола как растворителя показало относительно высокий  

показатель выхода, из-за растворения целевого продукта в нем,  его использование 

оказалось экономически нецелесообразным.  

Таблицa 1. 

Влияние природы азеотропобразующего растворителя на выход ацеталя 

метилфенилкетона с этиленгликолем в присутствии гетерогенного катализатора 

(продолжительность 5 часов, количество ката 5% масс.)с 

Кетон, г. Этиленгликоль, г. Температура, 

°С 

Растворители Выход, 

 % 

Остаток, 

 % 

30 31 80 бензол 58,6 0,6 

30 31 110 толуол 61,5 0,65 

30 31 140 м-ксилол 63,6 1,2 

30 31 150 нонан 64 0,9 

30 31 100 н-гексан 61 0,7 

30 31 70 изооктан 57,4 0,58 
 

На основании приведенных примеров синтез ацеталя метилфенилкетона с 

этиленгликолем можно утверждать, что нонан является наиболее эффективным 

растворителем осуществления реакции конденсации. Преимущество этого 

растворителя заключается в том, что полученный ацеталь легко отделяется от 

реакционной массы без дополнительной разгонки. 

Состав и строение синтезированных ацеталей установлены методом ГЖХ, ИК и 

ЯМР 1н спектроскопии. 

Чистота полученного ацеталя метилфенилкетона с этиленгликолем 

контролировалось ГЖХ и ИК спектрометрическим методом. 

Сравнение ИК-спектров метилфенилкетона с полученным продуктом показывает, 

что характерная полоса карбонильной группы в области 1680 см -1 исчезает, 

появляются полосы в области 1024, 1067, 1108, 1142, 1192, 1225, 1243 см-1, 

относящиеся к колебаниям  -С-О-С группы. 
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SYNTHESIS OF AROMATIC ACETALS BY CATALYTIC CONDENSATION 

OF METHYLPHENYL KETONE WITH ETHYLENE GLYCOL 
 

 Shafiyeva R.N., Abbasov M.F.  
 

Summary 
 

The article considers the reactions of catalytic condensation of ketones with polyhydric 

alcohols in order to obtain new representatives of aromatic acetals based on methyl phenyl 

ketone and ethylene glycol. 

It was found that the yield of acetal depends on the molar ratio of the reactants, the 

amount and nature of the catalyst, and the nature of the azeotrope-forming agent. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКОГО АЦЕТАЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНДЕНСАЦИЕЙ МЕТИЛФЕНИЛКЕТОНА С ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 
 

Шафиева Р.Н., Аббасов М.Ф.  
 

Резюме 
 

В статье рассмотрено развитие реакции каталитической конденсации кетонов с 

многоатомными спиртами с целью получения новых представителей ацеталей 

ароматического ряда на основе метилфенилкетона и этиленгликоля.  

Установлено, что выход ацеталя зависит от мольного соотношения реагентов, 

количества и природы катализатора и природы азеотропообразующего. 
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       In addition, many condensed heterocyclic systems, especially when combined with the 

pyrimidine ring, play an important role as anti-hypertensive, antipyretic and anti-

inflammatory drugs, as well as pesticides, herbicides and plant growth regulators. Due to this 

wide range of biological significance, a number of transformations have been carried out by 

us on the basis of the cyclic thiourea derivatives we have synthesized. 

Bir çox kondensasiya olunmuş heterosiklik sistemlər, xüsusilə də pirimidin halqa ilə 

birləşdikdə anti-hipertoniya, hərarət azaldan və iltihaba qarşı dərmanlar, həm də pestisid, 

herbisid və bitki artımı tənzimləyici kimi vacib rol oynayır. Bu geniş əhatəli bioloji mühümlü- 

yünə görə sintez etdiyimiz tsiklik tiokarbamid törəmələri əsasında çevrilmələr də aparılmışdır. 

Многие конденсированные гетероциклические системы, особенно в сочетании с 

пиримидиновым кольцом, играют важную роль в качестве антигипертензивных, 

жаропонижающих и противовоспалительных средств, а также пестицидов, гер-бицидов 

и регуляторов роста растений. Благодаря этому широкому биологическому значению 

превращения проводились и на основе синтезированных нами циклических 

производных тиомочевины. 

Heterocyclic compounds containing nitrogen heterocyclic heteroatom are very common 

in nature and play a special role in living organisms [3]. They have a high biological activity 

and contribute to the development of biological life by participating in alkaloids, vitamins, 

enzymes and nucleic acids [1].  

It is known that oxygen analogues of tetrahydropyrimidintions are blockers of calcium 

channels and are widely used in medical practice in the treatment of cardiovascular diseases 

such as cardiac arrhythmias and hypertension. On the other hand, pyrimidine bases form the 

basis of nucleic acids such as DNA and RNA, which are hereditary carriers. Pyrimidine bases 

are also included in a number of drugs (fluorouracil, pentoxyl). In view of this, the synthesis 

of derivatives of new pyrimidines with functional substitutions and the development of new 

methods for this are very relevant [3]. 

Eksperimental part 

1- (6-methyl-4-phenyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-year) ethanon (I) 

synthesis:Add 1.52 g of thiourea and 2.05 ml of acetylacetone to a three-throat flask equipped 

with a thermometer and a dropper funnel. The heater is then switched on, and after the 

thiourea solution is dissolved, 0.7 ml of ethylaethoacetate and 2.3 ml of benzaldehyde are 

added to the flask. Add 0.2 ml of trifluoroacetic acid to the mixture by stirring rapidly. The 

temperature is raised to 70-750C and then the mixing is stopped after 4-3-4 hours. As a result, 

5 g of white (I) crystals were obtained by precipitation in ethyl alcohol.   

1-(6-methyl-2-thioxo-4-p-tolyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-il) propane-1-on (II) synthesis: 

0.53 g of thiourea is added to a three-throat flask equipped with a thermometer and a dropper 

funnel and dissolved in 20 ml of ethyl alcohol. 9 ml of HCl solution (35%) is added. The 

heater is then switched on, and after the thiourea solution is dissolved, 0.84 ml of allyl 

cetoacetate and 0.09 benzaldehyde are added to the flask. The temperature is raised to 55-

600C and mixed in ethyl alcohol. After 4-5 hours, stirring is stopped. It is washed with 

distilled water and extracted in benzene. As a result, 7 g (II) crystals were obtained.  
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1- (4-hydroxyphenyl) -6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-year) ethanon (III) 

synthesis: 

1.52 g of thiourea is added to a three-throat flask equipped with a thermometer and a 

dropper funnel, and 5 ml of acetylacetone and 2.13 ml of salicylic aldehyde are added. Then, 

stirring rapidly, add 10 ml of trifluoroacetic acid to the mixture. The temperature is raised to 

40-500C and mixed with ethyl alcohol. After 4-5 hours, stirring is stopped. It is washed with 

distilled water and extracted in benzene. The extract was dried on Na2SO4. As a result, 7 g 

(III) crystals were obtained.1- (5-ethyl-4,6-dimethyl-2-thioxo-hexahydropyrimidine-5-year) 

ethanon (IV) synthesis: 

Results and discucion 

Given that cyclic thioureas are compounds with a wide range of pharmalogical activity, the 

development of an optimal method of synthesis of these compounds is always in the focus of 

researchers [13]. 

 

 
R1=H, R2= -CH3 (I) 

R1=-COOCH2CH3, R2= -CH3 (II) 

 

 
The newly synthesized compounds are air-stable, crystallize in acetic acid and insoluble in 

water. The formation of a new substance occurs with the production of biguanidio-urea, an 

intermediate that cannot be freely separated. It is believed that for this reason, the reaction 

produces triphenyl compounds.  
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Son 20 ildə kimyada metalkompleksləri böyük diqqət cəlb edir.  Çünki onlar yüksək 

stabilliyə, bioloji aktivliyə və geniş tətbiq sahələrinə malikdir[1]. 

Metal kompleksi elektron konfiqurasiyasında boşluqları olan mərkəzi atomun (metal 

ionunun) hər biri üçün ən azı bir tək elektron cütü təmin edən bir və ya daha çox molekul və 

ya ion (liqandlar) ilə əhatə olunduğu strukturdur. Mərkəzi atomu əhatə edən ionlara və ya 

molekullara liqandlar deyilir. Liqandlar liqand və mərkəzi atom arasında əlaqə üçün təmin 

etdikləri elektronlardan asılı olaraq L və ya X (və ya onların birləşməsi) kimi təsnif edilir. L 

liqandları tək elektron cütündən iki elektron verir, nəticədə koordinat kovalent bağ yaranır. X 

liqandları bir elektronu təmin edir, mərkəzi atom isə digər elektronu təmin edir və beləliklə, 

müntəzəm kovalent bağ əmələ gətirir. Liqandların atomla koordinasiya edildiyi qeyd edilir. 

Alkenlər üçün π bağları metal atomları ilə əlaqələndirilə bilər. Buna misal olaraq 

[PtCl3(C2H4)]
- kompleksindəki etileni göstərmək olar[2]: 

 
Metalkomplekslərin ən sadə və əlverişli yolla sintezi  turş mühitdə birmərhələli 

ikikomponentli kondensləşmə reaksiyalarına əsaslanır. 

1,3-diizopropiltiourea ilə sinkasetat dihidratın qarşılıqlı təsirindən  

diasetoksi((bis(izopropilamino)metil)tio)sink metalkompleksi alınır: 

mailto:lalaeliyeva31@gmail.com
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Tiazolidin-2,4-dionla nikelasetat tetrahidratın qarşılıqlı təsirindən diasetil((2-

oksitiazolidin-4-il)oksi)nikel alınmışdır: 

 
N-karbamotioilasetamidin sinkasetat dihidratı ilə reaksiyasından isə 

((asetamido(amin)metil)tio)diasetoksisink alınmışdır: 

 
Təcrübi hissə 

Diasetoksi((bis(izopropilamino)metil)tio)sink metalkompleksinin sintezi: 

Nizamlayıcı termometr, qızdırıcı və soyuducu sistemlə təchiz olunmuş üçboğazlı 

kolbaya 1.6 q 1,3-diizopropiltiourea, 5 ml izopropil spirti, 1.83 qsinkasetat dihidratıəlavə 

edilir.Qarışıq 10 ml etil spirti mühitində 5-6 saat müddətində 60-65 ⁰C temperatur 

intervalında sürətlə qarışdırılır. Reaksiyanın gedişinə nazik təbəqəli xromotoqrafiya ilə 

nəzarət edilir. Elyuent kimi heksan:etil spirtinin ( 5:2 ) nisbəti götürülür. Reaksiyanın başa 

çatdığı müəyyən olunduqdan sonra qarışıq otaq temperaturuna qədər soyudularaq distillə suyu 

ilə yuyuldu. Sonra benzolla ekstraksiya edildi. Ekstrakt Na2SO4 üzərində quruduldu. Benzol 

ekstraktdan su nasosu vastəsilə distillə edildi. Diasetoksi((bis(izopropilamino)metil)tio)sink 

maddəsi alındı.  

Diasetil((2-oksitiazolidin-4-il)oksi)nikelin sintezi: 

Eyni qaydada üçboğazlı kolbaya 4,34 q nikelasetat tetrahidratı,  2,34 q tiazolidin-2,4-

dionla, 5 ml izopropil spirti, əlavə edilir.Qarışıq 20 ml etil spirti mühitində 5-6 saat 
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müddətində 60-65 ⁰C temperatur intervalında sürətlə qarışdırılır.4,23qdiasetil((2-

oksitiazolidin-4-il) oksi) nikel maddəsi alındı.  

((asetamido(amin)metil)tio)diasetoksisink maddəsinin alınması üçün mexaniki 

qarışdırıcı, termometr və əkssoyuducu ilə təchiz olunmuş yumrudibli kolbaya 2,36 q N-

karbamotioilasetamid və 10 ml etil spirti əlavə edilir. Qarışdırıcı işə salınır. Daha sonra 4,38 q 

sinkasetat dihidratı əlavə edilir. ((asetamido(amin) metil) tio) diasetoksisink maddəsi alındı. 
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KONDENSLƏŞMƏ REAKSİYALARI ƏSASINDA  

METALKOMPLEKSLƏRİN SİNTEZİ 
 

Əliyeva L.N., Nəzərov N.M., İsakov M.E., İsrafilova Z.T. 
 

Xülasə 
 

Son illər elmin inkişafı, metalkomplekslərin daha geniş araşdırılmasına və tətbiqinə 

səbəb olmuşdur.Nəticədə yeni metalkomplekslərin sintezi daha geniş miqyas almışdır. 

İnsan orqanizmində maddələr mübadiləsində iştirak edən fermentlərin əsas hissəsi 

metalkomplekslərindən ibarətdir. Mədəaltı vəzin hazırladığı insulin hormonu Zn(II) 

kationunun kompleks birləşməsidir.  

Sintez etdiyimiz  yeni metalkompleksləri də farmakoloji təsirə malik maddələrdir. 

 

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ  

РЕАКЦИЙ КОНДЕНСАЦИИ  
 

Алиева Л.Н., Назаров Н.М., Исаков М.Э., Исрафилова З.Т. 
 

Резюме 
 

В последние годы развитие науки привело к более широкому изучению и 

применению металлокомплексов, в результате чего все большее распространение 

получил синтез новых металлокомплексов. 

Основная часть ферментов, участвующих в обмене веществ в организме 

человека, состоит из комплексов металлов. Гормон инсулин, вырабатываемый 

поджелудочной железой, представляет собой комплексное соединение катиона Zn (II). 

Синтезированные нами новые металлокомплексы также являются веществами с 

фармакологическим действием. 
 

SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES BASED ON  

CONDENSATION REACTIONS  
 

Alieva L.N., Nazarov N.M., Isakov M.E., Israfilova Z.T. 
 

Summary 
 

In recent years, the development of science has led to a wider study and application of 

metal complexes. As a result, the synthesis of new metal complexes has become more 

widespread. 

The main part of enzymes involved in metabolism in the human body consists of metal 

complexes. The insulin hormone produced by the pancreas is a complex compound of the 

cation Zn (II).The new metal complexes we have synthesized are also substances with 

pharmacological effects. 
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Sulfoturşuların  xloramidləri  yalnız  dezinfeksiyaedici  və  oksidləşdirici  vasitə  kimi  

istifadə   olunmur. Onlar,  asan  tapılan   və  qeyritoksik   olduğu  üçün  son vaxtlar  onların  

müxtəlif  kimyəvi  xassələri  ilə  əlaqədar  olaraq  müxtəlif  kimyəvi  reaksiyalarda  istifadə  

olunur  [1]. Ilk  dəfə  olaraq  Foldi  [2]  tərəfindən  sulfoturşuların  N-Haloidamidlərinin  

olefinlərə  birləşməsi  aparılıb.  Birləşmə  məhsulunun  alınması  ona,  N-bromme-

tilsulfamidlərin  fenilbutilenlə   reaksiyasının   aparılması  sayəsində  nəsib   olub. Son  illər  

sulfoturşuların  N,N-dihaloidaminlərinin   olefinlərə   birləşmə  reaksiyaları  zamanı  müxtəlif  

katalizatorlar  və  promotorlardan   istifadə  olunur. Belə  ki,  karbon  qazının  promotor  kimi  

iştirakı  ilə  olefinlərin   aminoxlorlaşmasının   yeni  sintez üsulu  təsvir olunub[3]. 

Arenkarbaldehid  oksimlərin xloramin-B  iştirakı  ilə propargil-N-fenilkarbonatla  

regioselektiv  reaksiyası  zamanı  yalnız  birləşmə  getmir,  həm  də  okzalidinlərin  [4]   

əmələ  gəlməsi  ilə  heterotsikləşmə   gedir.   Xloraminlərin fərqləndirici xüsusiyyəti odur ki, 

reaksiya mühitinin dəyişməsi ilə reaksiyanın istiqaməti kəskin dəyişir. Reaksiyanı su və efir 

mühitində aparan zaman β-xlorhidrinlər, yaxud da β-xlorefirlər əmələ gəlir. Bu birləşmələrdə 

də xlor atomunun reaksiya qabiliyyəti yuksəkdir[5]. Müəlliflər[6] tərəfindən müəyyən 

olunmuşdur ki, sulfoturşuların N-monoxloraminlərinin olefinlərlə qarşılıqlı təsirindən su, spirt 

və üzvi turşuların iştiraki ilə 1-xlor-2-hidroksi-, -alkoksi yaxud karboksialkillər alına bilər. Və 

bu zaman alkil radikalının uzunluğu reaksiyaya təsir göstərmir. 

Bunları nəzərə alaraq xloramin-B və propargil spirti  arasında reaksiya öyrənilmişdir. 

Reaksiyanın istiqaməti həlledicidən asılı olaraq müxtəlif olur. Aproton həlledicidə(benzolda) 

reaksiyanı aparan zaman yeni sinton 1-xlor-2-fenilsulfoniliminopropanol-3-birləşməsi(I) 

sintez olunmuşdur.  

Reaksiya zamanı funksional əvəzli sulfamidləri almaq üçün sinton olan (I) birləşmə 

əsasında kimyəvi çevrilmələr aparılmışdır. Birləşmənin tərkibindəki reaksiya qabiliyyətli xlor 

atomu müxtəlif nukleofillərlə əvəz olunmuşdur(II). Sintez olunmuş (3÷10) birləşmələr 1,3-

dipolyar  birləşmələr olduqlarına görə  polyarofillərlə sinxron heterotsiklləşir. Quruluşundakı 

fəza çətinliyinə baxmayaraq asetilasetonla 50,4÷68 % çıxımla 1-N-Fenilsulfamido-2-metil-3-

asetil-4-Z-5-hidroksimetilenpirrollar alınmışdır: 
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 C6H5CH2NH- (5, 10) 
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Cədvəl 1.  

Sintez olunmuş birləşmələrin fiziki-kimyəvi göstəriciləri. 

Birləşmənin 

sıra №- 

Mr 

q/mol 

Çıxım,  

% 

Ərimə 

temperaturu, 

TƏR.,  
oC 

Brutto  formulu Tapilib/Hesablanıb 

N S 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
270 70,3 178-179 C10H10O3N2S2 10.40 

10.37 

10.78 

11.85 

2 271 71,6 107-110 C10H13O4N3S 10.9 

15.4 

11.6 

11.8 

3 287 67,7 178-180 C10H13O3 N3S2 14.2 

14.6 

21.8 

22.3 

4 327 72,1 
145-148 C14H21O4 N3S 

8.9 

128 

9.34 

9.78 

5 
317 78,60 154-156 C16H17O3N2S  

8.4 

8.9 

9.4 

10.1 

4 327 72,1 
145-148 C14H21O4N3S 

8.9 

128 

9.34 

9.78 

5 
317 78,60 154-156 C16H17O3N2S  

8.4 

8.9 

9.4 

10.1 

6 
334 67,8 267-268 C15H14O3N2S2 

8,43 

8,38 

19,25 

19,16 

7 
335 62,4 275-277 C15H17O3N4S 

12,49 

12,53 

9,60 

9,55 

8 
351 55,3 240-242 C15H17O3N3S2 

11,86 

11,97 

18,35 

18,23 

9 
376 50,4 280-282 C19H26O3N3S 

10,90 

11,17 

8,62 

8,51 

10 
382 59,6 251-253 C21H22O3N2S 

7,36 

7,33 

8,35 

      8,38 
 

Sintez olunmuş birləşmələrin bəzilərinin antimikrob xassələri sınaq edilmiş və alınan 

nəticələr göstərmişdir ki, tərkiblərində nukleofil əvəzedicilər və sulfamid qrupu olan 

maddələrin(1÷5) antimikrob xassələri bir-birinə yaxındır: 0.25% qatılıqda 24÷28 mm, 0,5% 

qatılıqda isə mikroorqanizmlərin məhv olma sahəsi 30÷32 mm olmuşdur. Tərkibində sulfamid 

qrupu olan funksional əvəzli heterotsiklik pirolların antimikrob xassələri daha yüksəkdir: 

0.25% qatılıqda mikroorqanizmlərin məhv olma sahəsinin diametri 30÷34 mm, 0,5% qatılıqda 

isə məhv olma sahəsi 35÷38 mm olmuşdur. Beləliklə, tərkibində sulfamid qrupu olan 

heterotsiklik birləşmələr  yüksək bakterisid və bir qədər zəif funqisid xassələrə malikdirlər. 
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TƏRKİBİNDƏ SULFAMİD QRUPU OLAN FUNKSİONAL ƏVƏZLİ  

 PİRROLLARIN SİNTEZİ 
 

Məmmədova S.İ. 
 

Xülasə 
 

 Benzolsulfoturşunun N-monoxloramidi (xloramin-B) ilə propargil spirti arasındakı 

reaksiya nəticəsində 1-xlor-2-fenilsulfoniliminopropanol-3 birləşməsi alınmışdır. Bu maddədə 

xlor atomunun nukleofillərlə əvəz edilmə aktivliyi öyrənilmiş və funksionaləvəzli törəmələr 

sintez olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu yeni alınmış sulfamidlər çoxfunksiyalı 

sulfamidlər və heterotsiklik birləşmələrin alınmasında əsas sintondurlar.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ С СУЛЬФАМИДНОЙ  

ГРУППОЙ СИНТЕЗ ПИРРОЛОВ  
 

Мамедова С.И. 
 

Резюме 
 

 Была проведена реакция между N-монохлорамидом бензолсульфокислоты 

(хлорамином-Б) и пропаргиловым спиртом с получением соединения 1-хлор-2-

фенилсулфонилиминпропанола-3. В этом соединении изучена активность замещения 

атома хлора нуклеофилами и синтезированы функционально замещенные производные. 

Полученные сульфамиды могут быть использованы в качестве ключевых синтонов в 

синтезе полифункциональных сульфамидов и гетероциклических соединений. 

 

FUNCTIONAL SUBSTITUTE WITH SULFAMIDE GROUP 

SYNTHESIS OF PYRROLES 
 

Mammadova S.I. 
 

Summary 
 

 The reaction was carried out between N-monochloramide benzenesulfonic acid 

(chloramines-B) and propargyl alcohol with of received  compound 1-chlorine-2-phenyl-

sulfonyliminpropanola-3. In this combination, the activity of the substitution of the chlorine 

atom by nucleophiles was studied and synthesized functionally substituted derivatives. The 

resulting sulfamides can be used as key synthons in the synthesis of polyfunctional sulfamides 

and heterocyclic compounds. 
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ЭКСТРАКЦИОННО-ФТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

МЕДИ (II) – АМИНОФЕНОЛ – ХЛОРОФОРМ 
 

Гусейнова Г.А., Залов А.З., Расулов Ч.К., Ибрагимов Г.И. 1  
 

1Азербайджанский государственный педагогический университет 
2НАНА им. Ю.Г. Мамедалиева Институт нефтехимических процессов 
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Açarsözlər: mis, ekstraksiyalı-fotometrikmetod, aminofenol. 

Key words: copper, extraction-photometric method, aminophenol. 

Ключевые слова: медь, экстракционно-фотометрический метод, аминофенол. 
 

Медь относится к числу металлов, обладающих хромофорными свойствами, 

поэтому среди многочисленных фотометрических методов её определения имеются как 

методы, основанные на использовании окрашенных реагентов с хромофорными 

группами, так и примеры применения бесцветных реагентов. Представляет интерес 

исследование взаимодействия меди с аминофенолами (АФ): 2-пиперидинометил-4-(1-

метилциклопентил)фенол(АФ1),2-пиперидинометил-4-(1-метилциклогексил)фенол 

(АФ2),2-пиперидинометил-4-(3-метилциклогексил)фенол (АФ3). 

Синтезированные соединения определены физико-химическими методами: ИК- 

и ЯМР-спектроскопией. АФ1. ИК-спектр (КBr)- 3470 см-1 ν (OH), 3050 см-1 ν(CH), 2850 

см-1 ν(CH3), 1620 см-1 ν(C6H5), 820 см-1 δ(C-H), 1470 см-1δ(-CH2), 1420 см-1 (νCN), 1391см-1 

(νCО). Спектр 1Н ЯМР (300,18 МГц, C6D6). 2.90 (s, 3H, CH3), 2.45 (s, 2H, N-CH2 пипери-

дин), 1.60-2.47(m, 10H, пиперидин), 7.38–7.42 (m, 3Н, Ar). АФ2. ИК-спектр (КBr)- 3460 

см-1 ν (OH), 3045 см-1 ν(CH), 2858 см-1 ν(CH3), 1610 см-1 ν(C6H5), 710 см-1 δ(C-H), 1480 см-

1δ(-CH2), 1420 см-1 (νCN), 1390см-1 (νCО). Спектр 1Н ЯМР (300,18 МГц, C6D6). 2.91 (s, 3H, 

CH3), 2.47 (s, 2H, N-CH2 пиперидин), 1.61-2.46(m, 10H, пиперидин), 7.39–7.43 (m, 3Н, 

Ar). АФ3. ИК-спектр (КBr)- 3465 см-1 ν (OH), 3048 см-1 ν(CH), 2845 см-1 ν(CH3), 1611 см-1 

ν(C6H5), 800 см-1 δ(C-H), 1465 см-1δ(-CH2), 1421 см-1 (νCN), 1386 см-1 (νCО). Спектр 1Н 

ЯМР (300,18 МГц, C6D6). 2.88 (s, 3H, CH3), 2.43 (s, 2H, N-CH2 пиперидин), 1.59-2.46 (m, 

10H, пиперидин), 7.39–7.44 (m, 3Н, Ar). 

Влияние рН водной фазы. Оптимальный интервал кислотности, при котором 

оптическая плотность максимальна и постоянна, находится при рН  4.7-7.0. 

Зависимость оптической плотности от рН представлена на рис. Наличие одного 

максимума оптической плотности в указанных пределах рН подтверждает 

предположение об образовании одного комплексного соединения.  

Выбор экстрагента. Для экстракции комплксов использованы неводные раство-

рители: хлороформ, 1,2-дихлорэтан, четырёххлористый углерод, бензол, хлорбензол, 

толуол,ксилол, изобутанол и изопентанол. Наилучшими экстрагентами оказались 

хлороформ, дихлорэтан и четырёххлористый углерод. При однократной экстракции 

хлороформом извлекается 97.6–98.0% меди(II) в виде комплексов. Дальнейшие 

исследования проводили с хлороформом.  

Влияние концентрации АФ и времени выдерживания. Оптимальным 

условием образования и экстракции АФ является 0.8×10−3 моль/л. Комплексы меди с 

АФ устойчивы в водных и органических растворителях и не разлагаются в течение трёх 

суток, а после экстракции – больше месяца. Максимальная оптическая плотность 

достигается в течение 5 мин.  

Спектры поглощения. Максимальный аналитический сигнал при комплексо-

образовании меди с АФ наблюдается при 470-476нм. АФ максимально поглощают при 

270-280 нм. При комплексообразовании наблюдается батохромное смещение 

максимума светопоглощения на 198–204нм. Контрастность реакций высока: АФ почти 

бесцветны, а комплексы – коричневого цвета. Молярные коэффициенты поглощения 

mailto:gulnar.huseynova678@mail.ru
mailto:zalov1966@mail.ru
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составляют (3.56-3.96)×104. С увеличением молярной массы молярные коэффициенты 

поглощения увеличиваются. 

Состав комплексов. Стехиометрию исследуемых комплексов устанавливали 

методами сдвига равновесия и относительного выхода. В составе комплексов на 1 моль 

металла приходятся по 2 моля АФ. Полученные результаты показали, что комплексо-

образующим ионом меди является двухзарядный катион Cu2+. Произведенные расчёты 

показали, что комплексы в органической фазе не полимеризуются и находятся в 

мономерной форме (γ = 1.04-1.07). 

В ИК-спектрах комплекса Cu-АФ1 в области 950-960 см-1 появляется 

интенсивная полоса поглощения, которая отсутствует в спектрах реагента, что 

обусловлено валентным колебанием связи металл-лиганд. Исчезновение ярко 

выраженной полосы при 3200-3600 см−1 с максимумом при 3460 см−1 показывает, что 

гидроксильная группа участвует в образовании комплекса. 

Влияние посторонних ионов. Установлено, что большие количества щелочных, 

щёлочно-земельных элементов, РЗЭ, F−, CI−, Br−, SO3
2− , SO4

2−, NO2
−, NO3

− и C2O4
2−  не 

мешают определению меди. Определению мешают цитраты и тартраты, J−, CN−, S2O3
2−, 

тиомочевина. Мешающее влияние Fе(III), Nb(V) и Ta(V) устраняли щавеловой 

кислотой; Ti(IV)– фторидом натрия или тайроном; Hg(II) – сульфит ионом; а Mo(VI) и 

W(VI) – фторидом натрия и щавелевой кислотой. При использовании 1%-ного раствора 

аскорбиновой кислоты определению не мешают Mn(VII), V(IV), Nb(V), Cr(VI), Mo(VI) 

и Fe(III). При использовании 0,01М раствора щавеловой кислоты определению не 

мешают V(IV), Nb(V), Ta(V), Cr(III), Mo(VI), W(VI) и Fe(III). 

Определение меди в фасоли.Навеску фасоли (≈ 10 г) измельчали и высушивали 

в фарфоровой чашке сначала при 60–70℃, а далее при температуре 105℃. Сухой 

остаток озоляли в муфельной печи при 500℃. Золу растворяли в разбавленной (1:1) 

HNO3 и выпаривали до влажных солей, которые растворяли в воде, отфильтровывали в 

мерную колбу на 100 мл. Содержание меди определяли с АФ, а также с диэтилдитио-

карбаминатом. (Х̅±tpS/√n =6.08 ± 0.13; Sr=0.045 мг/кг). 

 

EXTRACTION-PHTOMETRIC STUDY OF THE SYSTEM 

COPPER (II) - AMINOPHENOL – CHLOROFORM 
 

Huseynova G.A., Zalov A.Z., Rasulov Ch.K., Ibragimov H.I. 
 

Summary 
 

Spectrophotometric methods were used to study the reactions of copper (II) 

complexation with aminophenols (AF): 2-piperidinomethyl-4-(1-methylcyclopentyl) phenol 

(AF1), 2-piperidinomethyl-4-(1-methylcyclohexyl) phenol (AF2), 2-piperidinomethyl-4-(3-

methylcyclohexyl) phenol (AF3). With a single extraction with chloroform, 97.6–98.0% of 

copper (II) is extracted in the form of complexes. The optimum acidity range, at which the 

optical density is maximum and constant, is at pH 4.7-7.0. The maximum analytical signal 

during the complexation of copper with AF is observed at 470–476 nm. The complexes 

contain 2 moles of AF per mole of metal.  
 

MİS(II) – AMİNOFENOL – XLOROFORM SİSTEMİNİN EKSTRAKSİYALI-

FOTOMETRİK TƏDQİQİ 
 

Hüseynova G.A., Zalov A.Z., Rəsulov Ç.Q., İbrahimov H.İ. 
 

Xülasə 
 

Spektrofotometrik metodla misin aminofenollarla (AF) kompleksəmləgəlm əreaksiyası 

tədqiq edilmişdir. Aminofenolkimi 2-piperidinometil-4-(1-metiltsiklopentil) fenol (AF1), 2-

piperidinometil-4-(1-metiltsikloheksil) fenol (AF2), 2-piperidinometil-4-(3-metilsikloheksil)-



237 
 

fenol (AF3). Xloroformla bir dəfəlik ekstraksiya zamanı 97.6–98.0 % mis kompleks şəklində 

ekstraksiya olunur. Optiki sıxlığın maksimum olduğu turşuluğun optimal qiyməti рН  4.7-7.0 

uyğun gəlir. Misin AF ilə kompleksəmələgəlməsi zamanı maksimum analitik siqnal 470-476 

nm-də müşahidə olunur. Kompleksin tərkibində 1 mol metala 2 mol AF uyğun gəlir.  
 

ЭКСТРАКТНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕДЬ (II) – АМИНОФЕНОЛ – ХЛОРОФОРМ 
 

Гусейнова Г.А, Залов А.З., Расулов Ч.К., Ибрагимов Г.И. 
 

Резюме 
 

Спектрофотометрическими методами изучены реакции комплексообразования 

меди (II) с аминофенолами (АФ): 2-пиперидинометил-4-(1- метилциклопентил) 

фенолом (АФ1), 2-пиперидинометил-4-(1-метилциклогексил)фенолом. (AФ2), 2-пипери- 

динометил-4-(3-метилциклогексил)фенол (AФ3). При однократной экстракции хлоро- 

формом в виде комплексов извлекается 97.6–98.0 % меди (II). Оптимальный диапазон 

кислотности, при котором оптическая плотность максимальна и постоянна, находится 

при рН 4.7-7.0. Максимум аналитического сигнала при комплексообразовании меди с 

АФ наблюдается при 470–476 нм. Комплексы содержат 2 моля АФ на моль металла. 

 
 

NOVXANI VƏ PİRŞAĞI ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏN GÖTÜRÜLMÜŞ  SU 

NÜMUNƏLƏRİNDƏ PAK-LARIN VƏ DİGƏR ÜZVİ MADDƏLƏRİN TƏYİNİ 
 

Sevinc H.R., Hədiyyə H.F., Təranə Ə.İ., Tağızadə Y.G. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 
 

 Açar sözlər: Xəzər dənizi, su nümunəsi, fenol, ftalat, kütlə-spekroskopiyası, piridin, 

xinolin, PAK-lar. 
 

Xəzər dənizi Yer kürəsinin ən böyük gölü olub, geniş materik depressiyasında 

yerləşmiş qapalı su tutarıdır. Hazırda Xəzərə tökülən çaylar (Volqa, Kür, Ural, Terek) dənizi 

üzvi maddələrlə zənginləşdirir. Xəzər dənizinin çoxkomponentli çirklənməsi bir çox sənaye 

obyektləri növlərinin məskunlaşdığı mühitin sanitar-gigiyena vəziyyətinin dəyişməsinə təsir 

göstərən amil olmuşdur. Xəzərin neftlə çirklənməsi problemi özünün qədimliyi, fauna-

floraya, suyun fiziki-kimyəvi xassələrinə, dəniz dibi çöküntülərə çoxtərəfli təsirinə görə 

başlıca yeri tutur.  

Neft məhsulları ilə çirklənmənin səciyyəvi əlamətləri mənbəyinin çoxluğu, ətraf 

mühitin demək olar ki, bütün komponentlərini çirkləndirməsi, böyük akvatoriyada 

səpələnməsi, dib çöküntülərində toplanması və sairədir. Neftin həll olan və ağır 

komponentləri – fraksiyaları su kütləsində digər toksikantları, o cümlədən toksik metalları 

adsorbsiya edir, onların miqrasiyasına səbəb olur. Onlar suyun keyfiyyətini pisləşdirir, 

oksigen rejiminə mənfi təsir göstərir, suyun üst qatlarının atmosferlə balanslaşdırılmış 

əlaqəsini pozur[2].  

Xəzər dənizində ekoloji vəziyyətin gərginləşməsində neftlə yanaşı politsiklik aromatik 

karbohidrogenlər (PAK), SSAM-lar da  ciddi təhlükə yaradır. PAK əsasən neft məhsullarının 

və üzvi maddələrin (kömür, oduncaq, polimer materialları) yanması, emal və istifadə 

proseslərində əmələ gəlir. Quyuların qazılmasında və tikilişində də Xəzər dənizinin 

çirklənməsi baş verir. Qazma proseslərində  müxtəlif dərəcədə toksikliyə malik olan xüsusi 

materiallardan, sudan istifadə olunur, texnoloji tullantılar əmələ gəlir, bütün bunlar Xəzərin 

flora və faunası üçün müəyyən təhlükə yaradır.  Ona görə də  Xəzər dənizi  suyunda  neft və 

neft məhsullarının, SSAM-lar ilə yanaşı politsiklik aromatik karbohidrogenlərin, ağır 

metalların   tədqiq olunması aktual məsələdir. 

Xəzər dənizinin  Novxanı və Pirşağı ərazilərindən su nümunələri götürülmüş və maye 
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ekstraksiya metodu ilə analizə hazırlanmışdır[1,3]. 0,5 l dəniz suyu nümunələri 30 ml 

dixloretanla ekstraksiya olunur, ekstraktlar birləşdirilir, susuz Na2SO4  ilə qurudulur. Suyun 

həcmi 1 ml qalana kimi rotor buxarlandırıcıda qatılaşdırılır. Daxili standart kimi perdeyterizə 

olunmuş  naftalin və fenantrendən istifadə olunur. Analizin nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən  götürülmüş su nümunələrində  

PAK-ların miqdarı. 

PAK (adı) Tapılan miqdar,  nq/l YVQ,  mq/l 

Novxanı Pirşağı 

Naftalin 10 5,8 0,01 

Fenantren 10 4,2 0,005 

flüoranten 57,7 13,8 0,001 

Piren 48 23 0,1 

Krizen 1,5 0,8 0,0001 

Benz(b)flüoranten 4,2 1,6 0,000001 

Benzo(a)piren 0,4 - 0,000005 

Indeno(1,2,3-cd)piren 3,8 1,4 0,01 

Dibenz(a,h)antrasen 2,9 0,9 0,001 
 

Kütlə spektroskopiyası-Qaz xromatoqrafiyası metodu vasitəsilə dəniz suyu nümun-

ələrində üzvi maddələrin təyini 
 

Analizinin aparılma şəraiti 

Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən   götürülmüş dəniz suyu 

nümunələrində üzvi maddələri təyin etmək üçün bir ölçülü və 2 ölçülü rejimdə işləyən ABŞ-

ın LECO firmasının “Peqasus HRT” kütlə spektrometrindən istifadə olunmuşdur. İonlaşma 

enerjisi-70 eV-dur. RTX-5MS kapillyar silikon kalondan istifadə edilmişdir. Temperatur 

rejimi 400C(2 dəq)-200C (1 dəq)- 3000C(10 dəq) seçilmişdir. Skaner kütləsi-33-600 daltondur. 

Üzvi birləşmələrin  identifikasiyası üçün (NİST və WİLEY) kompyuter kitabxanasından 

istifadə olunmuşdur. 

Dəniz suyu nümunələrində polixlorlaşmış bifenillər, PAK-lar, fenollar, ftalatlar, 

piridinlər, xinolinlər və neft karbohidrogenlərinin(alkanlar) miqdarı YVQ-dən çoxdur. 

Cədvəl 2.  

Dəniz suyu nümunələrində tapılan üzvi maddələrin miqdarı 
Üzvi maddə(adı) |    Tapılan miqdar,  nq/l Novxanı               Pirşağı 

Tetraxlor 1,1`-bifenil 0,6 nq/l 0,09 

Pentaxlor 1,1`-bifenil 0,9 nq/l 0,5 

Heksaxlor 1,1`-bifenil 0,58 nq/l 0,2 

Metantribrom 14 nq/l 8 

1-propan, 1,2,3-trixlor 11 nq/l 5 

Benzol, 1-bromofenil 4 nq/l 2 

Benzolamin, 2,4,5-trixlor 6 nq/l 1,2 

Tributilfosfat 12 nq/l 6 

Trifenilfosfat 5,7 nq/l 3 

Tri(2-clorefil)fosfat 15 nq/l 7,5 

Ftalanhidzid 126 nq/l 93 

Dimetilftalat 80 nq/l 45 

Dietilftalat 1263 nq/l 145 

Dibentilftalat 20 nq/l 1,3 

Ftalat 1519 nq/l 1,2 

Di-izobutilftalat 528 nq/l 112 

Formamid 111 35 

Formamid-N,N-dimil 45 26 
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Nəticə 

Tədqiqat işinin aparılması üçün Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən  su 

nümunələri götürülmüşdür. Ərazilərdən götürülmüş dəniz  suyu nümunələrinin ekoloji 

qiymətləndirilməsi aparılmışdır.  

2.Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən dəniz suyundan, (çirkab suları   dənizə 

tökülən ərazilərdən) nümunələr götürülmüş və  müxtəlif analizlər aparılmışdır. Dəniz suyu 

nümunələri müxtəlif ərazilərdən və dərinliklərdən  götürülülmüşdür.  Çirklənmə daha çox üst 

qatlarda müşahidə olunur.  
Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən götürülmüş dəniz suyu nümunələrində 

fenolu təyin etmək üçün UV-1800 spektrofotometr cihazından istifadə olunmuşdur. Tədqiqat  

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən  

götürülmüş dəniz suyu nümunələrində fenolun miqdarı yol verilən qatılıq həddindən bir az 

çoxdur. 

 Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən götürülmüş su nümunələrində PAK-

lar və digər üzvi çirkləndirici maddələrin miqdarı kütlə spektroskopiyası-qaz xromato-

qrafiyası metodu vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir. Dəniz suyu nümunələrində polixlorlaşmış 

bifenillər, PAK-lar, fenollar, ftalatlar, piridinlər, xinolinlər və neft 

karbohidrogenlərinin(alkanlar) miqdarı YVQ-dən çoxdur.  
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Xülasə 
 

Tədqiqat işinin aparılması üçün Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən  su 

nümunələri götürülmüşdür. Xəzər dənizinin Novxanı və Pirşağı ərazilərindən götürülmüş su 

nümunələrində PAK-lar və digər üzvi çirkləndirici maddələrin miqdarı kütlə 

spektroskopiyası-qaz xromatoqrafiyası metodu vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən 

olunmuşdur ki, dəniz suyu nümunələrində polixlorlaşmış bifenillər, PAK-lar, fenollar, 

ftalatlar, piridinlər, xinolinlər və neft karbohidrogenlərinin(alkanlar) miqdarı YVQ-dən 

çoxdur.  
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Introduction 

A large number of Schiff bases and their complexes have been investigated for their 

interesting and important properties, such as their ability to reversibly bind oxygen [1], 

catalytic activity in the hydrogenation of olefins [2], photochromic properties [3,4], and 

complexing ability towards some toxic metals [5]. Schiff bases are a special class of ligands 

with a variety of donor atoms exhibiting interesting coordination modes towards various 

metals [6- 8]. The azomethine linkage in Schiff bases is responsible for biological activities 

such as antitumor, antibacterial, antifungal, and herbicidal activities. Designing a suitable 

polydentate Schiff base ligand to combine with a metal ion along with pseudohalide anion has 

opened a new area of synthesizing metal complexes of the particular choice. 

Experimental 

The new Schiff based ligand was synthesized according to the scheme shown below. 

A solution of 2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde, dissolved in 20 ml of ethyl alcohol, is 

added to an aqueous solution of terephthalic acid dihydrazide. Immediately after mixing the 

solutions, yellow needle-like crystals began to form. After one day, the yellow needle-like 

crystals were filtered, washed several times with distilled water, and dried at room 

temperature. Then the substance was recrystallized from dioxane.Tm.p=197oC 

 
Complex compounds of some transition metals were obtained in a molar ratio of 1: 1 

with the synthesized ligand. The structures of the complexes were established using elemental 

analysis,IR UV–visible and ESR spectra, thermogravimetric analysis (TGA). 

Results and discussion 

The IR spectrum of H2L shows the band at 1710 cm-1, which is attributed to (C=O)  

group. In the IR spectra of the complex, this band is absent. The (C=N) band at 1620 cm-1 in 

H2L shifts to a lower frequency in the complex indicating the involvement of azomethine 

nitrogen in connection with metal ions.. In his complex, two new bands observed in the 663–

468 cm-1 and 442–435 cm-1 are tentatively assigned to (M–N) and (M–O), respectively.  

The thermal decomposition of the complexes was studied in the temperature range 20–

900 ° С with a heating rate of 20 deg / min. Thermogravimetric analysis data show that the 

decomposition of the complexes proceeds in several stages. At the first stage (20–135 ° C), a 
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mass loss of 3.2% occurs due to the removal of the dopant (water). At the second stage (135–

350 ° С), weight loss (~ 16%) occurs, probably due to the decomposition of the azomethine 

fragment. The next steps (350-520) are accompanied by the loss of the organic part of the 

ligand.  

In summary, a new Shiff base ligand and its metal complexes were synthesized from the 

interaction of terephthalicdihydrazide with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. 
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Xülasə 
 

Tereftaldihidrazidin 2-hidroksi-3-metoksibenzaldehidlə reaksiyası nəticəsində yeni 

Şiff əsası liqand (H2L) və buliqandla Co(II), Ni(II) və Cu(II) metal kompleksləri sintez 

edilmişdir. Şiff əsası və onun metal kompleksləri element analiz, IQ- və UB-spektroskopiya, 

termogravimetrik analiz (TGA) metodları ilə xarakterizə edilmişdir. Alınan nəticələrə əsasən 

Co(II), Ni(II) və Cu(II) komplekslərinin 1:1 metal-liqand nisbətinə malik olduğunu demək 

olar. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ШИФФОМ 

НА ОСНОВЕ ДИГИДРАЗИДА ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Меджидов А.А., Ганзаева Г.М., Исмаилова С.З., Агаева С.А.,  

Самедова Р.А., Гусейнова М.Т. 
 

Резюме 
 

Лиганд основания Шиффа (H2L) был синтезирован путем взаимодействия 

дигидразида терефталевой кислоты с 2-гидрокси-3-метоксибензальдегидом, а ряд 

комплексов металлов был синтезирован путем взаимодействия с Co (II), Ni (II) и Cu (II) 

соли металлов. Основание Шиффа и его комплексы охарактеризованы методами 

элементного анализа, ИК- и УФ-спектроскопии, термогравиметрического анализа 

(ТГА). Аналитические данные показывают, что комплексы Co(II), Ni(II) и Cu(II) имеют 

соотношение металл-лиганд 1:1. 

 

SYNTHESIS OF NEW TRANSITIONAL METAL COMPLEXES WITH SHIFF 

BASED ON THE BASIS OF TEREFTALTURIC ACID 
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Samedova R.A., Huseynova M.T. 
 

Summary 
 

Schiff base ligand (H2L) was synthesized by reacting  terephthalicdihydrazide with  2-

hydroxy-3-methoxybenzaldehydeand a series of metal complexes with this new Schiff base 

were synthesized by reaction with Co(II), Ni(II) and Cu(II) metal salts.The Schiff base and its 

complexes have been characterized by elemental analysis, IR-and UV– spectroscopy, 

thermogravimetric analysis (TGA).The analytical data reveal that the Co(II), Ni(II) and Cu(II) 

complexes possess 1:1 metal–ligand ratios. 
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arilalkilfenol. 
 

Aşağı oktanlı benzinlərin pirolizi prosesində xeyli miqdarda maye məhsulları alınır ki, 

bu zavodlarda yığılıb qalır və biosferə əvəzolunmaz zərər vurur. Bu maye məhsulların 

tərkibində xeyli qiymətli monomerlər olmasına baxmayaraq, bu gündə bu məhsullardan 

səmərəli istifadə olunmur. Pirolizin maye məhsullarının kimya proseslərinin tədqiqat orbitinə 

cəlb olunması aktual bir problemdir [1-3].  

Təqdim olunan işdə piroliz prosesinin maye məhsullarının 130-190°C fraksiyası 

qovularaq ayrılmış və fenol ilə katalitik arilalkilləşmə reaksiyalarına cəlb olunmuşdur. Piroliz 

məhsullarından məhz 130-190°C fraksiyasının qovulub ayrılmasında məqsəd alkilləşdirici 

agent kimi onun doymamış karbohidrogenlərin qatılığının zənginliyinə nail olmaqdır. 

Pirolizin maye məhsullarının 130-190°C fraksiyası (PMMF) stirol ilə zəngin olduğundan bu 

fraksiyaya bəzən stirol fraksiyası da deyirlər. 

Para-arilalkilfenolun alınması üçün ilkin xammal kimi qovulub təmizlənmiş fenoldan 

və PMMF-dən istifadə olunmuşdur. PMMF-in fiziki-kimyəvi göstəriciləri: qaynama 

temperaturu 130-190°C, 𝑛𝐷
20 – 1.5160, 𝜌4

40  - 0.8578, mol.kütlə-120. 

mailto:gurbanli.ulviyya@mail.ru


243 
 

Aril alkilləşmə reaksiyasında seolit tərkibli KH–30 (TУ 2177-011-07522236-2008) 

katalizatorundan istifadə edilmişdir. 

Fenolun PMMF ilə arilalkilləşmə reaksiyası fasiləsiz işləyən laboratoriya qurğusunda 

həyata keçirilmişdir. Fenol və PMMF tutumlardan hesablanmış miqdarda qarışdırıcıya verilir. 

Fenolun tutumun da temperatur 45°C saxlanılır. Fenol və PMMF qarışdırıcıdan reaktorun 

aşağı hissəsinə verilir. Komponentlər qarışığı reaktorda yerləşdirilmiş katalizatorun üzərindən 

keçərək, reaktorun çıxışında yerləşən soyuducuda soyudularaq tutumda toplanır və alınmış 

alkilat rektifikasiyaya göndərilir. Rektifikasiya nəticəsində ilk öncə atmosfer təzyiqində 

reaksiyaya girməyən PMMF və fenol (200°C-dək), sonra aşağı təzyiqdə (10 mmc.st.) 

məqsədli reaksiya məhsulları ayrılır və onların fiziki-kimyəvi xassələri, kimyəvi tərkibləri 

təyin olunur.  

Aşağıdakı cədvəldə pirokondensatın və ondan qovulub ayrılmış 130-190°C 

fraksiyasının tərkibi verilir. 

Cədvəl 1-dən görünür ki, qovulub ayrılmış PMMF-in tərkibində 32.18% stirol, 5.96% 

α-metilstirol, 7.37% viniltoluol, 4.28% inden doymamış karbohidrogenləri var ki, məhz 

bunlarfenol ilə alkilləşmə reaksiyalarına girirlər. 

Para-arilalkilfenolun səmərəli çıxımına və seçiciliyinə nail olmaq üçün reaksiyanın 

temperaturunun, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və xammalın verilməsinin həcmi 

sürətinin reaksiyanın istiqamətinə təsiri araşdırılmışdır. Reaksiyanın temperaturu 80-140°C, 

fenolun PMMF-ə mol nisbəti 1:1÷ 1:4, həcmi sürət 0.2-1.0 saat-1 hədlərində tədqiq 

olunmuşdur. 

Tapılmış optimal şəraitdə-temperatur 120C, fenolun PMMF-ə mol nisbəti 1:3, həcmi 

sürət 0.5 saat-1 məqsədli məhsulun çıxımı 71.4% (götürülən fenola görə), seçiciliyi məqsədli 

məhsula görə 94.2% təşkil edir. 

Cədvəl 1. 

Pirokondensatın və PMMF-ın karbohidrogen tərkibi 

Sıra sayı Karbohidrogenlər Pirokondensat PMMF 

1 С4 0,25 - 

2 С5 7,17 - 

3 С6 8,32 1,67 

4 С7 3,58 1,04 

5 Benzol 22,75 6,21 

6 С8 4,76 2,05 

7 Toluol 17,81 5,33 

8 С9 2,58 3,61 

9 Etilbenzol 2,60 3,17 

10 М-ksilol 3,25 7,73 

11 P- ksilol 1,63 5,20 

12 О- ksilol 3,56 6,53 

13 İzopropilbenzol 2,21 5,26 

14 Stirol 10,83 32,18 

15 α-metilstirol 1,87 5,96 

16 Viniltoluol 4,60 7,37 

17 İnden 0,59 4,28 

18 İndan 1,14 2,41 
 

Rektifikasiya yolu ilə p-arilalkilfenol alkilatdan qovulub ayrılır və fiziki-kimyəvi 

xassələri təyin olunur. Para-arilalkilfenol aşağıdakı fiziki-kimyəvi xassələrə malikdir: 

qaynama temperaturu 160-180C/10 mm.c.st.; 𝑛𝐷
20–1.5675, 𝜌4

40-0.9736. Arilalkilləşmə 

reaksiyasından sonra PMMF-in xromotoqrafik analizi göstərir ki, reaksiyasından sonra 
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stirolun qatılığı 32.18%-dən 3.4%-dək aşağı düşür. Bu da arilalkilləşmə reaksiyasının əsasən 

stirol ilə getdiyini göstərir. 
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PİROLİZİN MAYE MƏHSULLARI İLƏ FENOLUN QARŞILIQLI TƏSİR 

REAKSİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Qurbanlı Ü.R. 
 

Xülasə 
 

Aparılmış araşdırmalar nəticəsində fenolun PMMF ilə KH-30 katalizatoru iştirakında 

arilalkilləşmə reaksiyaları üçün səmərəli şərait tapılmışdır: temperatura 120°C, fenolun 

PMMF-ə mol nisbəti 1:3, həcmi sürət 0.5 saat-1. Tapılmış bu şəraitdə para-arilalkilfenolun 

götürülən fenola görə çıxımı 71.4%, seçiciliyi isəməqsədli məhsula görə 94.2% təşkil edir.  

PMMF-in xromotoqrafik analizi göstərir ki, fenol ilə əsasən doymamış 

karbohidrogenlər reaksiyaya girirlər. Bu zaman reaksiyadan sonra PMMF-in tərkibində  

stirolun miqdarı 32.18%-dən 3.42%-dək azalır. Alınmış para-arilakilfenolun 95.0%-ni para- 

α-metilbenzilfenol təşkil edir.  

 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СМЕСИ ПИРОЛИЗА С ЖИДКИМИ ПРОДУКТАМИ 

И ФЕНОЛОМ 
 

Гурбанлы Ю.Р. 
 

Резюме 
 

   В результате исследований были найдены эффективные условия проведения 

реакций арилалкилирования фенола в присутствии ФЖПП и катализатора КН-30 

температура 120°С, мольное соотношение фенола к ФЖПП 1:3, объемная скорость 0.5 

час-1. В этих условиях выход пара-арилалкилфенола по фенолу составляет 71.4%, а 

селективность по целевому продукту 94.2%. 

Хроматографический анализ ФЖПП показывает, что с фенолом реагируют в 

основном ненасыщенные углеводороды. При этом количество стирола в ФЖПП после 

реакции снижается с 32.18% до 3.42%. 95.0% полученногопара-арил акил фенол 

апредставляет собой пара-α-метилбензил фенол. 

 

SOME PROPERTIES OF PYROLYSIS MIXED PRODUCTS WITH  

LIQUID PRODUCTS 
 

Qurbanlı Ü.R. 
 

Summary 
 

As a result of the research, effective conditions were found for carrying out phenol 

arylalkylation reactions in the presence of FLPP and catalyst КН-30, temperature 120°C, 

molar ratio of phenol to FLPP 1:3, space velocity 0.5 h-1. Under these conditions, the yield of 

para-arylalkylphenol with respect to phenol is 71.4%, and the selectivity for the target 

product is 94.2%. 
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Chromatographic analysis of FLPP shows that mainly unsaturated hydrocarbons react 

with phenol. The amount of styrene in FLPP after the reaction decreases from 32.18% to 

3.42%. 95.0% of the resulting para-arylakylphenol is para-α-methylbenzylphenol. 

 
 

SYNTHESIS AND STABILITY  OF METAL COMPLEXES AGAINST BACTERIA 
 
 

Rahimova A.R., Ismailov Z.I.,  Ilyasly T.M. 
 

Baku State University 

rahimova_aysel@mail.ru. 
 

 Keywords:  antibacterial, antifungal, Schiff bases, metal complexes. 

 Ключевые слова: антибактериальные, противогрибковые, основания Шиффа, 

металлокомплексы. 

 Açar sözlər:  antibakterial, antifungal, Schiff əsasları, metal kompleksləri. 
 

Introduction 

Schiff bases derived from an amino and carbonyl compound are an important class of 

ligands that coordinate to metal ions via azomethine nitrogen and have been studied  

extensively. In azomethine derivatives, the C=N linkage is essential for biological 

activity.The literature survey reveals that the metal complexes and derivatives have nucleus 

enhanced pharmaceutical, agricultural and industrial values so, the medicines containing 

azomethine nucleus are now used extensively in medical, biomedical and biotechnological 

facililties [1]. It has been shown to posses industrial, fungicidial, insecdicidial, medicinal 

values. The synthetic applications of azomethine derivatives have been investigated and 

shown to have enough potential in the synthesis of nitrogen and sulfur containing heterocyclic 

compounds [2].Some derivatives of azomethinepossesantituberculoses, anticancer, antitumor, 

antipyretic activities. These drugs have been shown to posses a diverse range of physiological 

activities, plant growth, promoting activity, antitumor, antibacterial, antidiabeticvalues[3,4]. 

Some azomethines were also found to be active against S. aureus, E. coli, and C.albicans[5]. 

In the literature it is known that a number thiocarbamides and their various derivatives are 

widely used in industry as a monomers, copolimers, corrosion inhibitor, herbicides and 

fungicides in agriculture[6’ . 

Experimental  parts. 

 Preparation of the ligand .The ligand was synthesied by the condensation ofp-

dimetyl-amino-benzaldehydewith p-aminoprophanol in 1:1 molar ratio using absolute alcohol 

as the reaction medium. The mixture was refluxed on a water bath for 1 and a half hour and 

then allowed to stand overnight at room temperature. The product were crystallized  from the 

same solvent, yield 65%. 

Cu complexes 

 They were prepared by reacting ethanolic solution of the ligand with ethanolic solution 

of metal acetate in 1:2 molar ratio.  The precipitated solid coloured complexes were filtered, 

washed with ethanol, dried in oven. Melting point-155 0C, yield- 62 %. 

Ni complexes 

They were prepared by reacting ethanolic solution of metal acetatein 1:2 molarratio. 

The settled downsolid coloured complexes werefil tered,  washed with ethanol, driedinoven. 

Meltingpoint- 148 0C, yield-60 % . 

 The complexes of Cu (2), Ni (2) have been prepared by reacting ethanolic solution of 

metal acetates with ethanolic solutions of the ligand in the molar ratio 1:2. The solid coloured 

complexes which is seperated on cooling were filtered, washed with ethanol, dried in oven. 
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Results and Discussion. I.R Spectra 

Antimicrobial activity 

In literature, it is maintained that ligands and their metal complexes are considerably 

active against Baccilusmegaterium and Candidetropicals, but that the effect of metal 

complexes is stronger than that of lgands.It was also reported that ligands and their metal 

complexes are active against Fuherica Coli, Barilumsp and Pseudomananacurtuginan, while 

that Cu are more effective.Morever, Cu complexes of ligands were reported to be inhibiting 

active agents against bacteria and fungus.It was also determined that ligands could produce an 

inhibiting effect on the development of Aspergillusniger, Penisilumrubium and 

Augergillusferreus.Furthermore, it was also established that ligands had an actibacterial effect 

at 100ppm concentration and they had and antifungisid effect. 

Antimcrobial activity of the compounds of tested against using Pseudomonas 

Aeruginosa, Mycobacterium lacticolium, Aspergillusniger, Cladasporiumresinale, Penicillium 

Chrosegenum, Chastomium gloloodium Trichodermaviride. The sterilized (autoclaved 1210 C 

for 15 min) medium (40-500) was poured into the Petri dishes to give a depth of 3-4 mm and 

allowed to solidfy. The suspension of the microorganism the steaked on plates.The paper 

discs impregnated with the test compounds was placed on the solidified medium.The plates 

were pre-incubated forth at room temperature and incubated at 370 C for 24 hour. 

Table 1. 

 (I-III) Researching of functionalproperties of compounds. 
№ 

 

Ligand and 

complexes 

Concentration% Bactericidial Fungicidial 

1 Ligand 1,0 
0,5 

0,25 

3,0-3,0 
2,5-2,5 

2,3-2,3 

3,0-3,0 
2,4-2,4 

2,1-2,1 

2 Complex of Cu 1,0 
0,5 

0,25 

3,2-3,2 
2,6-2,6 

2,5-2,5 

3,3-3,3 
2,6-2,6 

2,4-2,4 

3 Complex of Ni 1,0 

0,5 
0,25 

3,3-3,3 

2,6-2,6 
2,4-2,4 

3,1-3,1 

2,5-2,5 
2,2-2,2 

 

  In the  above table  have shown  the antimicrobial measurement of ligand and its 

complexes.  We can easly see the antimicrobial properties of copper complexes are higher than 

ni complexes and ligang. It can be explain the electron configuration of copper complexes. 

Copper complexes are much more stabile than nickel complexes. Here also  have seen  

antimicrobial measurements in a very low concentrations. 

 In order to determine the effectiveness of the functional activities evaluated coolant 

lubricants Four-ball friction machine and corrosiveness to install the DC-2. The table shows the 

physical and chemical characteristics of the index are badass critical loads and loads commonly 

used welding cutting fluid MR-1 and MR-7. Characterizing the influence of the composition of 

additives for lubricants and anti-corrosion properties of the base oil. 
 

Table  2. 

The study investigated the duration of antimicrobial activity of a biocide. 
 

Number of 

Weeks ı 

Concentration 

% 

Inhibitionzone diametr, sm 

Bacteria(MPA) Fungi (SA) 

1 1,0 

0,5 

3,0-3,2 

2,8-2,6 

4,2-4,5 

4,2-4,4 

2 1,0 

0,5 

2,7-2,9 

2,6-2,6 

3,6-3,8 

3,4-3,4 

3 1,0 

0,5 

2,6-2,8 

2,4-2,4 

3,5-3,5 

3,2-3,2 
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4 1,0 

0,5 

2,4-2,6 

2,2-2,2 

3,0-3,2 

2,8-2,6 

5 1,0 
0,5 

2,2-2,2 
1,9-2,0 

2,7-3,0 
2,4-2,4 

6 1,0 

0,5 

2,0-2,1 

1,8-1,8 

2,3-2,5 

2,0-2,2 

7 1,0 
0,5 

1,9-2,0 
1,6-1,7 

2,0-2,2 
1,8-1,8 

8 1,0 2,0-2,0 1,6-1,6 
 

From the table 2 seems an experiment to study the duration of action of antimicrobial 

agents in the oil cutting fluids showed high antimicrobial efficancy of the test biocide. 

When determining the duration of the antimicrobial effect of the test compounds belonging to 

various classes of chemical compounds in experimental conditions behave differently; Some 

exhibit antimicrobial properties for a long time, others slowly inactivated, third-lose their 

antimicrobial activity immediately after their introduction into the cutting fluid.  

The table  3 shows that the presence of the selected biocide's of dibutyl-amino-butoxi-

thiocarbamido-propan a part of an oil based metal working fluids  IAC-119 behaives  enough 

biostability for 7 weeks. 

As when testing the antimicrobial activity of the bactericides recommended counting 

microorganisms in our continued research studied the dynamics of growth in the number of 

microorganisms in the coolant within 8 weeks ( table №3 ). 

The absence of biological stability was considered in cases where the number of 

bacteria in the samples metal  working fluids exceeded.It have been shown in the table 3 the 

stability of  of copper complexes. This complex show high duration for 4 weeeks. 

 

Table 3. 

The dynamics of the growth of microorganisms in the coolant. 
 

The number of weeks The amount of hydrocarbon-

oxidizingbacteria 

 

Number of fungi 

1 81 104 58 104 

2 97 104 59 104 

3 103 104 60 104 

4 11 104 61 104 

5 12 104 62 104 

6 13 104 63 104 

7 23 104 63 104 

8 15 104 72 104 

 

Conclusion 

 From the result of antimicrobial effect we can conclude that all compounds exhibited 

strong to moderate activity. Metal complexes have been found to be more effective then their 

ligands as the process of complexion dominantly affects the overall biological behavior of. 

The compound also the zone of inhibition increases with the concentration. The result suggest 

to chemical  entities with potential for industrial us. 
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СТАБИЛЬНОСТЬСИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

МЕТАЛЛОВ  К БАКТЕРИЯМ 
 

Рахимова А.Р.,  Исмаилов З.И.,  Ильяслы Т.М. 

Резюме 
 

 Химия  оснований  Шиффа, содержащих активную иминную  связь,  приобрела 

важное значение  из-за  их универсальности в  синтезе многих  добавок  и во  многих 

различных применениях. Синтезировано основание Шиффа 2 [п-диметил-аминобензи- 

лиден-бис-амино-профанола] и его металлокомплексы. Все полученные соединения 

были охарактеризованы по их спектру (ИК, ЯМР) и проверены на их противо-

микробную активность. Также были синтезированы и применены эти соединения в 

качестве добавок.стабильность комплексов металлов 

  

SİNTEZ OLUNMUŞ METAL KOMPLEKSLƏRİN BAKTERİYALARA  

QARŞI  DAVAMLIĞI 
 

Rəhimova A.R., İsmayılov Z. İ., İlyaslı T. M. 

Xülasə 
 

Tərkibində aktivimin bağı olan Şiff əsaslarının kimyası bir çox əlavələrin sintezində 

və bir çox müxtəlif tətbiqlər də çox yönlü olması səbəbindən əhəmiyyətli olmuşdur. Şiff əsası 

2[p-dimetil-amino-benziliden-bis-amino-profanol] və onun metal kompleksləri sintez 

edilmişdir. Alınan bütün birləşmələr spektri (İQ, NMR) ilə səciyyələndirilmiş və onların 

antimikrobiyalaktivliyi sınaqdan keçirilmişdir. Bu birləşmələrdə sintez edilmiş və əlavələr 

kimi istifadə edilmişdir. Metal komplekslərinin sabitliyi. 

 

BACTERIA OF SYNTHESED METAL COMPLEXES 

CONTINUATION AGAINST 
 

Rahimova A.R., Ismayilov Z.I., Ilyasli T.M. 

Summary 
 

  The chemistry of Schiffs Base containing an active imine linkage has assumed 

important because of their versatility in the synthesis of many additivesand  many different 

applications. Schiff base of 2[p-dimetyl-amino-benzyliden-bis-amino-prophanol] and its 
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metal complexes have been synthesied. All the prepared compounds were characterized by 

their spectral(IR, NMR) and screened for their antimicrobial activities. It have been  also 

synthesized and  applied these compounds as additives. We have been investigated structure 

and properties dependence of ligand and metal complexes It have been also reported the 

stabilities of metal complexes 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В  ВОДЕ ОЗЕРА ГАЛА  МЕТОДОМ  ГХ-МС 
 

Мустафаев И.И1., Гаджиева С.Р2., Алиева Т.И2. 
 

1Институт радиационных проблем НАНА2 , Бакинский Государственный Университет 
 

Ключевы слова: озеро Гала, ПАУ, хромато-масс-спектрометрия, нафталин, 

пирен, кризен, фенантрен, антрацен, бензапрен. 

Keywords: Lake Gala, PAH, gas chromatography-mass spectrometry, naphthalene, 

pyrene, kryzen, phenanthrene, anthracene, benzaprene. 
 

ПАУ являются устойчивыми соединениями из-за наличия в структуре 

полиядерной ароматической системы, плохой растворимости в воде, а также 

замедленной микробиологической трансформации. Опасность для человека состоит в 

том, что некоторые представители этого класса соединений обладают канцерогенным 

воздействием на организм, а также мутагенной, тератогенной и биостимуляторной 

активностью. Разработан  новый  подход  к  анализу  полициклических  ароматических 

углеводородов (ПАУ) в образцах  воды озера Гала  методами хромато-масс 

спектрометрии. Методика опробована на реальных образцах, отобранных в различных 

точках  озера Гала. Продемонстрирована целесообразность применения метода для 

качественной и количественной идентификации ПАУ в объектах окружающей среды. 

Полученные результаты позволяют оценить уровень загрязненности озера Гала  

Абшеронского полуострова. ПАУ нельзя количественно определить с помощью 

традиционных методов оценки загрязнения водных экосистем органическими 

веществами. Поэтому необходимо разрабатывать методы определения даже 

незначительных концентраций этих веществ [1-3]. Для этого наиболее подходят газовая 

хроматография с масс детектированием. Результаты анализов методом ГХ/МС 

приведены в таблице 1.  Данные, полученные с помощью разработанной методики 

анализа, говорят о необходимости поиска доступных и эффективных путей утилизации 

ПАУ техногенного происхождения и, по возможности, снижения их выброса в 

окружающую среду.  

Таблица 1. 

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ  АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, мг/л 

Naftalin 0.07 

Acenaftilen <0.01 

Acenaften 0.01 

Fluoren 0.03 

Fenantren 0.07 

Antrasen 0.01 

Fluoranten 0.01 

Piren 0.01 

Benz(a)antrasen 0.01 

Krizen 0.02 

Benz(b+j+k)fluoranten 0.02 

Benz(a)piren 0.01 

Inden(1,2,3-cd)piren 0.01 
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Benz(ghi)perilen 0.01 

Dibenz(ah)antracen 0.02 
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DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN LAKE 

GALA WATER BY GC-MS 
 

Mustafaev I.I. , Gadzhieva S.R., Alieva T.I. 
 

Summary 
 

Озеро Гала – это  небольшое  озеро  в Абшероне  и  находится  в  напряженном 

экологическом состоянии. Озеро Гала расположено в центре Абшеронского полу-

острова, в Хазарском районе города Баку.Сточные воды выгружаются из хозяй-

ственных и других объектов и частных домов, которые строятся вокруг озера и не 

оборудованными канализационными системами  Хазарского района города Баку. В 

настоящее время ежедневно из  различных  источников  в  озеро поступает и  8000 м3  

промышленной и бытовой воды.  Одним из основных источников загрязнения озера 

является свалка бытовых отходов в поселке Гала в восточной части озера.  

 

 

SULFEN  TURŞULARININ  BƏZİ  TÖRƏMƏLƏRİNİN  SİNTEZİ  VƏ  XASSƏLƏRİ 
 

Qurbanov Q.B.,  İbrahimli S.İ. 

Gəncə  Dövlət  Universiteti 
 

Açar sözlər: inhibitor,  mütləq efir,  antioksidant,  sulfenamid. 

Ключевые слова:  ингибитор,  абсолютный эфир,  антиоксидант, сулфенамид. 
 

Kükürdüzvi  birləşmələr  sahəsində  aparılan  tədqiqatlar  bu gün də öz aktuallığını 

saxlamaqla  yanaşı, sulfen  turşusunun  törəmələri  də  nəzəri  və  tətbiqi  baxımdan böyük  

əhəmiyyət  kəsb  edir. Belə ki, bu  cür birləşmələrin  yüksək  reaksiya qabiliyyəti  onların  

əsasında  alınan  bir  çox  üzvi  maddələrin  tətbiqi kimyaçıların  diqqətini  cəlb  etməkdədir. 

Sulfen turşusunun ümumi formulu RCOH olmaqla davamsız birləşmələr olmasına 

baxmayaraq onların bir çox birləşmələri, o cümlədən halogenanhidridləri (RSD) davamlıdır 

və burada R-alkil  və ya aril radikaldır. 

XX əsrin ortalarında alman tədqiqatçılarının bu sahədə apardıqları tədqiqat işlərində 

arilsulfenhalogenidlərin sintezi onların S – S rabitəsinin halogenlər vasitəsilə sınmasına 

əsaslanırdı.Lakin bu üsulda bir sıra araliq məhsulların alınması onun istifadəsini 

məhdudlaşdırırdı. 

Tiollardan sulfenxloridlərin alınması aşağıdakı sxem üzrə daha yumşaq şəraitdə gedir:   
 

𝑅𝑆𝐻 + 𝑋2  →   𝑅𝑆𝑋 + 𝐻𝑋 

𝑅𝑆𝐻 + 𝑅𝑆𝑋 →   𝑅𝑆𝑆𝑅 + 𝐻𝑋         𝑅𝑆𝑆𝑅 + 𝑋2  →  2 𝑅𝑆𝑋 
 

Prosesdə  disulfidin əmələ gəlməsini minimuma endirmək məqsədilə tiolu reaksiya                                           

qarışığına damcı-damcı yavaş-yavaş əlavə edirlər, həm də aromatik nüvədə olan əvəzedicinin 

təsiri də nəzərə alınmalıdır.Belə ki, əgər əvəzedici donordursa, bu halda sulfenhalogenidlərin 
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çıxımı azalır, əksinə elektroakseptor əvəzedicilər isə çıxımı artırır. Sulfenhalogenidlərin digər 

alınma üsullarından arilbenzilsulfenidlərin xlorla qarşılıqlı təsirini göstərə bilərik (2) 

𝐴𝑟𝑆𝐶𝐻2 𝐶6 𝐻5 + 2𝑋2 →  𝐴𝑟𝑆𝑋 + 𝐶6𝐻5𝐶𝐻𝑋2 + 𝐻𝑋 

Mütləq efir mühitində sulfenamidlərin HCl-la parçalanması da sulfenxloridlərin alınması ilə 

nəticələnir: 

𝑅𝑆𝑁𝑅2
1 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑅𝑆𝐶𝑙 + 𝑅2

1𝑁𝐻 ∙ 𝐻𝐶𝑙 
Halogenli turşuların sulfen turşusunun efiri ilə qarşılıqlı təsirindən də bu turşunun 

halogenidini almaq olar: 

𝑅𝑆𝑂𝑅1 + 𝐻𝐶𝑙 →   𝑅𝑆𝐶𝑙 + 𝑅1OH 

Sulfen turşusunun anhidridi ilə halogenli turşu və ya fosfor 5-xloridin qarşılıqlı təsiri: 

  

 

 

Arilsulfin turşusunun hidrogen bromidlə reaksiyası:                        𝑅𝑆𝑂2𝐻 + 3𝐻𝐵𝑟  →  𝑅𝑆𝐵𝑟 + 2   𝐻2𝑂 +𝐵𝑟2 

Sulfen turşusunun amidlərinin alınması üçün bir neçə üsullar mövcuddur ki, bunlardan 

aşağı temperaturda və inert həlledicidə sulfenhalogenidin birli və ikili aminlərlə reaksiyasını 

göstərmək olar:  

              𝑅𝑆𝑋 + 2𝐻𝑁𝑅2
1 →  𝑅𝑆𝑁𝑅2 + 𝑅2

1𝑁𝐻 ∙ 𝐻𝑋 

Müəyyən edilmişdir ki, zəif əsasi xassəyə malik aminlər (difenilamin, o-nitroanilin) 

sulfenilalkogenidlərlə  qarşılıqlı  təsirdə olmadığı  halda, alifatik aminlərlə, n-anizidinlə 

asanlıqla  reaksiyaya  girir. (3) 

Oksidləşdiricilərin  iştirakı  ilə  məsələn  hipoxloritlə,  hidrogen  peroksidlə 

molekulunda  merkaptoqrup  saxlayan  birləşmənin  aminlə  qarşılıqlı  təsiri də 

sulfenamidlərin  alınması  ilə  nəticələnir: 

ArSH+𝐻𝑁𝑅2  
𝑂
→  𝐴𝑟𝑆𝑁𝑅2 +  𝐻2𝑂 

Bir sıra tədqiqatçılr (4) heksametilenin əsasında bəzi sulfenilamidlərisintez edərək 

onların vulkanlaşdırıcı fəallığını öyrənmişlər. 

Sulfenamidlər yenidən aminləşməyə meyllidir və bu zaman yeni sulfenamidlər əmələ gəlir: 

 

 

 

 

 Naftol, fenol, dimetilanilin və naftilamin və sulfenilhalogenidlərin qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində aromatik nüvədə elektrofil əvəzlənmə sayəsində molekula ArS qrupu daxil edilir. 

Məsələn 

                                                                                                                   

                

 

Arilsulfenamidlər aşağıdakı sxem üzrə sulfenilxloridlərin ikili aminlərlə qarşılıqlı 

təsirindən sintez edilir: 

 

                                                                   

 

Nəzərə alsaq ki, əmələ gələn HCl sulfenamid molekulunda S - N rabitəsini sındıraraq 

sulfenilxlorid və aminlərin xlorhidratlarını əmələ gətirir ki, bu halda reaksiya tarazlığını 

sulfenamidin əmələ gələsi istiqaətinə yönəltmək üçün reaksiyanı turşu akseptoru, yəni 

aminləri artıqlaması ilə götürmək lazım gəlir.(5) 

Proses aşağı temperaturda (-1-30C) və benzol, efir, karbon 4-xlorid mühitində aparılır. 

Ən yaxşı çıxım efir mühitində (55-80%) alınır.  

Reaksiyanın gedişi: 100 ml mütləq efir mühitində 0,1 mol anilin məhluluna qarışdır- 

+ NH3 CSN 
S 

N 

S 

N 

CSNH2 + NH 

R 

R 
 SN 

R 

R 
SCl + 

HN 

H H + 

HCl 

2RSCl 
efir 

HCl və ya  PCl5 
(RS)2 

O 

RSCl + N(CH3)

2 

(CH3)2N SR 
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maqla və -1-30C temperaturda 50 ml mütləq efir mühitində 0,05 mol arilsulfenxlorid əlavə 

edilir. Sonra çökən minhidroxloridi  filtrdən keçirir, efiri kənarlaşdırdıqdan sonra qalığı 

vakuum altında distillə edilir. Sintez olunan arilsulfenamid çəhrayı rəngli mayedir və üzvi 

həlledicilərdə yaxşı həll olur. (6) 

Sintez edilmiş hər iki sulfenxloridlərin fiziki sabitləri aşağıdakı cədvəldə verilir. 
 

Birləşmənin   formulu Çıxım Tqaynama 𝑑4
20 𝑛𝐷

20 S Cl 

𝐶6𝐻𝐼𝐼 − 𝐶6𝐻4 − 𝑆𝐶𝑙 
 

63,59 171-172 1,1618 1,5963 14,05 15,80 

𝐶6𝐻𝐼𝐼 − 𝐶6𝐻3 − 𝑆𝐶𝑙 
                          | 
                        𝐶𝐻3 

55,0 174-175 1,1270 1,5836 13,45 14,80 

 

Arilsulfenxloridlərin ikili aminlərlə ən effektiv çıxımı dietilaminlə qarşılıqlı təsirdə olduqda 

əldə edilir (74,80) . Alınan tsikloheksildietilsulfenamidin fiziki göstəriciləri:    

 Tqay 178-1790C, 𝑑4
20  1,0714, 𝑛𝐷

20 1,5926, 𝑆 − 12,17,𝑁 − 5,32 

Sintez edilmiş hər iki sulfenxloridlə digər sulfenamidlərdə  alınmış  və onların inhibitor kimi 

xassələri  tədqiq  edilmişdir. (7) 

Nəticə 

1.Ədəbiyyatda olmayan iki arilsulfenxlorid və bir çox sulfenamidlər sintez edilərək, onların 

fiziki sabitləri təyin olunmuş, quruluşları isə İQ və NMR spektroskopiyasının köməyi ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2.Reaksiyaların apardığı şərait hərtərəfli təhlil olunmuş və optimal şərait tapılmışdır. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

СУЛЬФЕНОВЫХ  КИСЛОТ 
 

Курбанов К.Б. , Ибрагимли С.И. 

 Реюме 
 

Проведены исследования в области сераорганической соединений, в том числе 

сульфеновых кислот и производных. 

В результате получены некоторые галоид-и  амиды сульфеновых доказаны 

спомощью ИК-и ПМР спектроскории. 
 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOME DERIVATIVES OF SULFENIC ACIDS 
 

Gurbanov Q.B., Ibrahimli S.I. 

Summary 
 

Two arylsulfenchlorides and many sulfenamides, which are not in the literature, were 

synthesized, their physical constants were determined, and their structures were. Confirmed 

by IQ and NMR spectroscopy.  

The conditions under which the reactions were carried out were thoroughly analyred 

and optimal conditions were found.     



253 
 

1 AMİN-4-HİDROKSİXLORİD-2-SULFO TURŞU  ƏSASLI POLİMER 

SORBENTLƏ PALLADİUM(II) İONUNUN QATILAŞDIRILARAQ TƏDQİQİ 
  

1Əbilova Ü.M., 2Həşimova E.N., 1Hacıyeva S.R., 1Çıraqov F.M. 

1.Bakı Dövlət Universiteti 

2.Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
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Açar sözlər: sorbsiya, palladium,  qatılaşdırma, sopolimer, sintetik polimer. 

         Key Words: lead(II), concentration, sorbent, sorption, photometric determination. 
 

Nəcib metal ionlarının mikromiqdarlarının təyini zamanı həsasslığı artırmaq üçün seçici 

qatılaşdırma və ayırma metodlarından geniş istifadə olunur. Bu məqsədlə xelatəmələgətirici 

funksional analitik qrup saxlayan polimer sorbentlərin tədqiqi və analitik tətbiqi araşdırılır. 

Xelatəmələgətirici iondəyişdiricilər əsaslı polimer sorbentlər təyinatın sadəliyi, sürətli və 

yüksək effektliyinə görə daha çox əhəmiyyətə malikdirlər. Belə ki, sintez olunan sorbentdə 

olan kimyəvi aktiv qruplar məhlulda olan metal ionlarla xelatlar və ion assosiatları yaratmaq 

xassəsinə malikdirlər Palladium ionu digər metallardan fərqli olaraq turş mühitdə tərkibində 

azot və kükürd saxlayan liqandlarla daha davamlı kompleks əmələgətirmək xassəsinə 

malikdir. Bununla yanaşı palladium(II)-un sorbsiyası ücün nəzərdə tutulan sorbentlər əsasən 

heterotsklik azo və aminoqruplar saxlayan sorbentlərdir. 

Sorbentin seçiciliyi funksional qrupun təbiətindən və onun məhluldakı formasından 

asılıdır. Sorbsiya xassəsi və sorbentin selektivliyinə təsir edən amillərdən biri də polimer xelat 

sorbentlərin sintezi üsuludur. Müasir dövrdə geniş yayılan üsullardan biri də sopolimerə 

müxtəlif aminlərin modifikasiyası üsuludur. Bu məqsəd ilə malein anhidridi-stirol 

sopolimerinə 1amin-4-hidroksixlorid-2-sulfo turşuamini kimyəvi modifikasiya edilərək yeni 

sorbent sintez edilmişdir.Yeni sintez olunmuş sorbent İQ metodu ilə identifikasiya edilmişdir. 

Sorbentin palladium ionu ilə optimal sorbsiya şəraiti (mühitin turşuluğunun təsiri, prosesin 

zamandan asıllığı, ion qüvvəsinin və desorbsiya prosesinin təsiri) öyrənilmişdir. 

Palladium(II) ionunun udulmuş miqdarını müəyyən etmək üçün fotometrik metoddan 

istifadə edilmişdir. Tarazlıq halında palladium(II) ionunun qatılığı fotometrik sorbsion analiz 

metodu ilə müəyyən edilmişdir. Pd(II) pH 3-də turş mühitdə TSXAB (2,2,3,4-tetrahidroksi-3'-

sulfo-5'-xlorazobenzol) reaktivi ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq (maksimum işıq udması λ=490 nm 

dalğa uzunluğunda) rəngli kompleks əmələ gətirir. 
pH-ın sorbsiya prosesinə təsiri. 

Xelatəmələgətirici sorbentlərin turşu-əsas xassələri onların vacib xarakterstikalarından biridir və 
əhəmiyyətli dərəcədə sorbentlərin selektivliyini müəyyən edir. Xelat sorbentlər çox vaxt mürəkkəb 

kimyəvi quruluşa malik olurlar, yəni polimer sorbentin tərkibində xelatəmələgətirici qruplardan başqa 

digər kimyəvi aktiv qruplar ola bilər və xelatəmələgətirici sorbentin sorbsiya xassələrinə onun 
tərkibində olan bütün ionogen qrupların vəziyyəti təsir göstərir. Alınmış sorbentin (pHopt=4) dalğa 

uzunluğunda müşahidə edilir. 1amin-4-hidroksixlorid-2-sulfo turşufraqmentli xelatəmələgətirici 

sorbent ilə Pd(II) ionunun sorbsiya prosesinə mühitin pH-nın təsiri öyrənilmişdir. Təcrübə göstərir ki, 

tədqiq olunan heterogen sistemdə turş mühitdən zəif turş və neytral mühitə doğru Pd(II) ionlarının 
paylanma əmsalının qiyməti artır. Maye fazanın pH-nın aşağı qiymətlərində (pH 0-3) paylanma 

əmsalının qiymətinin kiçik olması makromolekullarda olan funksional qrupların protonlaşmış formada 

olması və polimer sorbentin şişmə dərəcəsinin kiçik olması ilə əlaqədardır. Sulu məhlulda pH-4 
intervalında götərilən metal ionları ilə yanaşı hidroksokomplekslər şəklində də mövcud olur. Tədqiq 

edilən metal ionlarının optimal sorbsiya pH-ın 4-6 intervalında olması sorbsiyanın əsasən ionlaşmış 

forma (HR-, R2-) ilə getdiyini göstərir. Alınmış sorbentin optimal pH-ı pH-4 intervalında müşahidə 
olunur. 

Sorbsiya prosesinin zamandan asılılığı 

Statik şəraitdə optimal pH mühitində (pH-4) ion qüvvəsinin sabit qiymətində sorbsiya təcrübəsi 

qoyulmuş və müxtəlif zaman fasilələrində maye fazadan alikvot hissə (əvvəlcə 3 ml, sonra isə hər 30 
dəqdən sonra 5 ml ) götürülərək məhlulda metal ionunun qatılığı təyin edilmişdir. Təcrübə göstərir ki, 

mailto:u.abilova@mail.ru
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malein-anhidridi stirol sopolomeri əsasında alınmış 1amin-4-hidroksixlorid-2-sulfo turşufraqmentli 

xelatəməmləgətirici sorbenti ilə sorbsiya tarazlığı 1,5-2 saat ərzində yaranır. 

Qatılığın təsiri: Pd(II) ionunun sorbent ilə udulmasının maksimum qatılığı 80 mq/m1-

dir. (STmax=354.666mq/q). 

İon qüvvəsinin təsiri: Sorbsiya prosesinin məhlulun ion qüvvəsindən asılılığı tədqiq 

edilmişdir. Məlumdur ki, ion qüvvəsinin aşağı qiymətində polimer matrisada olan funksional 

aktiv qrupların bir-biri ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində titrləmə əyrisində sıçrayış sahəsi qeyri-

dəqiq olur və ya ümumiyyətlə olmur. Buna görə də sorbentin potensiometrik titrlənəsi 

indefferent elektrolit - KCl fonunda ion qüvvəsinin sabit µ=1 mol/l qiymətində aparılmışdır. 

Maye fazanın ion qüvvəsinin 0,8 mol/1 qiymətinə qədər artması sorbsiya dərəcəsinə ciddi 

təsir etmir. İon qüvvəsinin sonrakı artımı Pd(II) ionun sorbsiya dərəcəsinin azalmasına səbəb 

olur. 

Desorbsiyanın təsiri: Tutumu və forması eyni olan qablara tərkibində eyni miqdarda 

metal ionu olan bərabər kütləli sorbent nümunələri əlavə edilir. Maye fazanın həcmini və 

turşuların qatılıqlarını dəyişməklə desorbsiya təcrübələri qoyulmuşdur. Udulmuş Pd(II) 

ionunun polimer sorbentdən desorbsiyasına müxtəlif mineral turşuların (HCIO4, HNO3, 

H3PO4, HCl) və onların qatılığının təsiri öyrənilmişdir. Təcrübə göstərir ki, HClO4 turşusu 

daha yaxşı desorbsiya etmək qabiliyyətinə malikdir. Desorbsiya prosesində sulfat turşusunun 

optimal qatılığını müəyyən etmək üçün  turşunun müxtəlif qatılığında desorbsiya təcrübələri 

qoyulmuşdur. Turşunun qatılığı artdıqca desorbsiya dərəcəsi artır. Desorbsiyadan sonra 

adsorbent öz sorbsiya xassəsini itirmir. Alınmış sorbentdən təkrar qatılaşdırmada istifadə 

etmək olar.  
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PRECONCENTRATION OF LEAD(II) CHELATING SORBENT M-

AMİNOPHENOL FRAGMENTS IN THE ANALYSIS. 
 

Hacieva S.R., Huseynova N.S., Abilova U.M., Ghyıraqov F.M.  

Summary 
 

Developed a method for determining lead (II) using the copolymer - styrene maleic 

anhydride-modified m-aminophenol and formaldehyde. The resulting new polymer sorbent 

identify by infrared spectroscopy.Investigated the sorption and desorption of the sorbent 

obtained with an ion of lead(II) and determined the optimal conditions of 
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concentration. Sorption-photometric method involves sorption preconcentration of lead(II) 

buffer solution (pH 5), the desorption solution H2SO4 (in which the degree of desorption of 

98%), arise time (period) of the balance, ion strength, capacity of maximum sorption. 

 

1 AMİN-4-HİDROKSİXLORİD-2-SULFO TURŞU  ƏSASLI POLİMER 

SORBENTLƏ PALLADİUM(II) İONUNUN QATILAŞDIRILARAQ TƏDQİQİ 
 

Əbilova Ü.M., Həşimova E.N., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M. 

Xülasə 
 

PalladiumII) ionunun yeni sintez olunmuş sorbentlə qatılaşdıraraq təyini metodikası 

işlənmişdir. Malein anhidridi-stirol sopolimeri 1amin-4-hidroksixlorid-2-sulfo turşuvə 

formaldehid iştrakında modifikasiya edilərək yeni sorbent sintez edilmişdir. Alınan polimer 

sorbent İQ- spektroskopiya metodu ilə identifikasiya edilmişdir. Alınmış sorbentlə Pd(II) 

ionunun sorbsiya və desorbsiyası tədqiq edilərək optimal şərait müəyyən edilmişdir. 

Sorbsiyalı-fotometrik metodikaya Pd(II) ionunun optimal pH-da (pH 4) sorbsion 

qatılaşdırılması, tarazlığın yaranma müddəti, ion qüvvəsi, maksimum sorbsiya tutumu, HClO4 

turşusu ilə desorbsiyası (desorbsiya dərəcəsi 98% )təyini daxildir. 

 

 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ N,N-ДИ (β-ХЛОР) АЛЛИЛАМИНОЭТАНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Гараманов А.М.,  Ахмедова Р.А.,  Мамедова А.Ф  
 

Институт Полимерных Материалов Национальной АН Азербайджана 

ipoma@science.az 
 

Açar sözlər: aminoetan turşusu,  (β-xlor)allilxlorid, natrium hidroksidin suda məhlulu, 

N,N-di(β-xlor)allilaminetan turşusu. 

           Keywords: aminoethanic acid, (β-chlor)allyl chloride, initiator, aqueous solution of 

sodium hydroxide, N,N-di(β-chlor)allylaminoethanic acid. 

Ключевые слова: аминоэтановая кислота, хлористый (β-хлор)аллил, инициатор, 

водный раствор едкого натрия,  N,N-ди(β-хлор)аллиламиноэтановая кислота. 
 

Взаимодействие 1 моль аминоэтановой кислоты с 2 моль хлористого (β-

хлор)аллилом в водном растворе едкого натрия  (pH ≥ 12) приводит к образованию 

нового мономера – N,N-ди(β-хлор)аллиламиноэтановой кислоты (БЭК) с 

выходом ~45%. При проведении полимеризации БЭК (Т= 60–70℃) в водном растворе в 

присутствии персульфата аммония (ПА) с концентрацией инициатора 4х10-4–5х10-3 

моль/л были получены растворимые в воде полимеры с достаточно высокими 

значениями приведенной вязкости ([ηпривед.] = 0.16–0.18 дл/г) для указанной 

аминокислоты. Установлено, что полимеризация протекает по двойным связям 

диаллильных групп по циклолинейному механизму с образованием полимера 

пирролидиновой структуры.  

 

Экспериментальная часть 

Перекристализационная аминоэтановая кислота: молекулярная масса 75.57, 

плотность 1.6 г/см3, температура плавления 232-236℃. Свежеперегнанный хлористый 

(β-хлор)аллил – т.кип. 94℃, 𝑛𝐷
20 1.4600, 𝑑4

20 1.2080. Персульфат аммония (ПА) 

(NH4)2S2O8 продукты марки «х.д.а.». Во всех опытах использовали 

бидистиллированную воду. Использованные растворители соответствуют табличным 

характеристикам. 

Синтез N,N-ди(β-хлор)аллиламиноэтановой кислоты (БЭК). В двухлитровую 

четырехгорловую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником, 
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термометром, капельной воронкой, помешают 7.55 г (0.1 моль) аминоэтановой кислоты 

и при охлаждении (не выше 5℃) прикапывают 22.2 г (0.2 моль) хлористый (β-

хлор)аллил в течение часа, а затем 50%-ный водный раствор 12 г (0.3 моль) гидроокиси 

натрия. Скорость подачи реагентов регулируют так, чтобы температура в реакционной 

массе не превышала 30℃. Для отвода избыточного тепла используют водяную баню со 

льдом. После добавления раствора гидрокиси  натрия реакционную массу медленно 

подогревают до 70℃. Реакционную массу нейтрализировали (рН= 7.0) разбавленной 

соляной кислотой. После окончания реакции реакционную смесь постепенно вливают в 

сухой ацетон порциями. Светло-желтого цвета аминокислота в виде хлопьев 

собираются на поверхности ацетона. Хлопья отфильтровывают на воронке Бюхнера, 

тщательно промывают сухим ацетоном, затем в эксикаторе сушат над Р2О5 до 

постоянного веса. Мономер плавится с разложением (при 295±2℃). С выходом 45–50% 

получается сушенный БЭK. Найдено, %: C 42.73, H 5.02, N 6.18, Cl 31.88. C8H11O2NCl2, 

Вычислено, %: C 42.69, H 4.92, N 6.22, Cl 31.95. 

Полимеризация БЭК. Водный раствор (0.2 моль/л) мономера в присутствии 

инициатора (4х10-4–5х10-3 моль) помешали в специальные ампулы, вакуумировали и 

запаивали. Ампулы помещали в термостат при температуре 60℃ и выдерживали в 

течение 14–24 часов. После окончания реакции реакционную смесь постепенно 

вливали в сухой ацетон порциями.  Получаемые хлопья отфильтровывали, тщательно 

промывали сухим ацетоном и сушили над  Р2О5 до постоянного веса. Выход ~45%. 

[ηпривед.] = 0.16-0.18 дл/г. Найдено, %: C 42.53, H 4.83, N 6.27, Cl 31.79. C8H11O2NCl2. 

Вычислено, %: C 42.68, H 4.92, N 6.22, Cl 31.95. 

Обсуждение результатов 

Электропроводящие полимеры на основе амнокислот  – новый класс полимеров, 

появившийся сравнительно недавно. Существуют типы полимерных материалов, 

которые повышают плодородие почв, регулируют влагообеспеченность растений, 

снижают ветровую эрозию почв, стимулируют рост и развитие растений, повышают 

устойчивость растений к воздействию отрицательных температур, засолению и др. [1]. 

В данной работе будет рассмотрен способ получения, структура, свойства и 

синтез полимеров на основе мономера N,N-(β-хлор)аллиламиноэтановой кислоты 

(БЭК). 

Для синтеза БЭК – мономера диаллильной природы, в молекуле которого 

содержались бы как положительно, так и отрицательно заряженные функциональные 

группы, нами проводилась реакция алкилирования α-аминоэтановой кислоты (β-

хлор)хлористым аллилом (РН ≥ 12): 

 

 
В случае образовании БЭК аналитическим сигналом, служащим подтверждением 

реакции алкилирования, является присутствие в ИК-спектре полосы интенсивного 

поглощения в области 1620 см-1 , что характерно для присутствия С=С – группы. Не 

наблюдается полоса поглощения в области 1750 – 1735 см-1, что  свидетельствует об 

отсутствии сложноэфирной –COO– - группы, и присутствует интенсивная полоса 

поглощения в области 1485 см-1 характерная для деформационных колебаний N+R3-

группы. 

Таким образом, из анализа ИК-спектра можно делать вывод о протекании реакции 

алкилирования по аминогруппе с получением диаллильного мономера в 

протонированной форме. 
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Радикальную полимеризацию БЭК осуществляли в водных растворах в условиях 

радикалного инициирования [2]. Проведение реакции полимеризации без инициаторов 

радикального характера показано, что реакция практически не протекает. 

Реакция радикальной полимеризации БЭА протекает по схеме: 
 

 
Результаты полимеризации приведены в таблице.                                                                                   

                                                                                                                       Таблица 1. 

Результаты реакции радикальной полимеризации БЭК 
Мономер, 

[M]=2 моль/л 

Инициатор, 

[I]=5x10-3 

моль/л 

Среда 

полимеризации 

Температура, 

℃ 

Выход, % Привед. 

Вязкость 

(ηпривед.), дл/г 

БЭК ПА Вода 60 45 0.16 

ПА Вода 70 48 0.18 

ПА Водно-спиртовая 60 30 0.06 

ПА Водно-спиртовая 70 35 0.08 
 

Как видно из таблицы, наиболее высокие значения приведенной вязкости 

получены в водном растворе в качестве инициатора ПА при температуре 70℃. 
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N,N-Dİ(β-XLOR)ALLİLAMİNOETAN TURŞUSUNUN POLİMERLƏŞMƏSİ 

 

Qaramanov Ə.M., Əhmədova R.Ə., Məmmədova A.F. 
 

Xülasə 
 

1 mol aminoetan turşusunun 2 mol (β-xlor)allilxlorid və artıqlaması ilə götürulmüş natrium 

hidroksidin suda məhlulunda (pH ≥12) qarşılıqlı təsirindən ~45% çıxımla yeni monomer – N,N-di(β-
xlor)allilaminosirkə turşusu (BET) sintez edilmişdir. Sintez edilmiş BET –nin su mühitində ammonim 

persulfat iştirakı ilə, inisiatorun  4х10-4–5х10-3 mol/l  qatılığında, polimerləşmə reaksiyası (Т= 60–

70℃) zamanı suda həll olan kifayət qədər yüksək özlülüklü ([ηgətir.] = 0.16–0.18 dl/q)  polimer 

alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, polimerləşmə diallil qruplarının ikiqat rabitələri hesabına 

tsikloxətti mexanizm üzrə pirrolidin strukturlu polimerlərin əmələgəlməsi ilə baş verir.  

 
POLYMERIZATION OF N,N-DI(β-CHLOR)ALLYLAMINOETHANIC ACID 

 

Garamanov A.M., Akhmedova R.A., Mamedova A.F.  

Summary 
 

The interaction of 1 mol aminoetanic acid with 2 mol of (β-chlor)allyl chloride in an aqueous 

solution of sodium hydroxide leads to the formation of a new monomer – N,N-di(β-

chlor)allylaminoethanic acid (BEA) with a yield of ~45%.  When carryng out the polymerization of 

BEA in an aqueous solution in the presence of ammonium persulfate with an initiator concentration of 

4х10-4–5х10-3 mol/l , water-soluble polymers with sufficiently high values of reduced viscosity  ([ηred.] 

= 0.16–0.18 dl/g)  for the indicated amine were obtaind. It was found that polymerization proceeds 
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along the double bonds of diallyl groups according to the cyclolinear mechanism with a pyrrolidine 

stucture.  

 

 

ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

МАЛЕИНИЗИРОВАННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И  

ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА  
 

Аллахвердиева Х.В., Кахраманов Н.Т. 

Институт Полимерных Материалов НАНА 
 

Açar sözlər: polipropilen, izotaktik, malein anhidrid, nanokompozitlər. 

Keywords: polypropylene, isotactic, maleic anhydride, nanocomposites. 

Ключевые слова: полипропилен, изотактик, малеиновым ангидрид, нано-

композиты. 
 

 В данной работе, на примере нанокомпозитов на основе малеинизированного 

полипропилена и технического углерода (ТУ) основное внимание уделяется 

исследованию термодеформационных характеристик нанокомпозитов, позволяющих 

получить достоверную информацию о характере изменения деформации в твердом и 

вязкотекучем состояниях.   

В процессе проведения исследований использовали следующие исходные 

материалы:  

 Изотактический полипропилен (ПП) характеризуется следующими свойствами – 

разрушающее напряжение 33.0 МПа, прочность на изгиб 35.0 МПа, относительное 

удлинение 130%, теплостойкость по Вика 160оС. 

Компатибилизатор (ППМА) - функционализированный малеиновым ангидридом 

ПП Exxelor PO1020.  Степень прививки МА в  компатибилизаторах составляет  5-

6%масс. 

Технический углерод (ТУ) марки Printex XE 2B производится в США в фирме  

“Orion Engineered Carbons” в виде наночастиц размером 18-20 нм и представляет собой 

высокоструктурированную аморфную газовую сажу. Концентрацию ТУ варьировли в 

пределах – 1.0, 5.0, 10, 20%масс.  

Компатибилизатор (ППМА) вводили в состав ПП в количестве 2.0%масс. Для 

удобства модифицированный ПП сокращенно будет обозначен, как ПП*. Смешение 

компонентов смеси осуществляли на горячих вальцах при температуре 180оС.  

Термомеханические испытания нанокомпозитовпроводили на приборе Канавца [1].    В 

процессе исследования термомеханических характеристик нанокомпозитов на основе 

ПП* и ТУ в задачу исследования входило выявить температурные области переходов 

из одного физического состояния в другое. Под термином «термомеханические 

свойства» рассматривается механическое поведение полимеров в различных 

температурных условиях. Важно было выяснить, как концентрация ТУ в составе ПП* 

влияет на закономерность изменения деформации от температуры.   На рис.1 

приводятся результаты исследования влияния концентрации ТУ на закономерность 

изменения деформации от температуры. Анализируя кривые на этом рисунке можно 

заметить, что  в данном случае проявляются аномальные изменения в закономерности 

изменения деформации от температуры.  Эти  изменения в деформации от температуры 

проявляются в основном на нанокомпозитах ПП* с 10 и 20%масс. содержанием ТУ.  

Исходный ПП* и нанокомпозиты с 1.0, 5.0, 10 и 20%масс.содержанием ТУ 

характеризуются температурой размягчения соответственно в следующей 

последовательности: 158, 160, 164, 169 и 160оС.   Из сопоставительного анализа кривых 

на рис.1 можно установить, что для образцов ПП*+10%масс.ТУ температура 

размягчения и переход из твердого в вязкотекучее состояние начинается при 
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температуре 169оС. Далее появляется плато с замедлением скорости деформации в 

области 178оС - 204оС.  Выше этой температуры происходит продолжение области 

вязкотекучего состояния, но со значительно меньшей скоростью деформации.  

 При концентрации ТУ в количестве 20%масс. процесс размягчения протекает при 

сравнительно низкой температуре, равной 160оС и переход в вязкотекучее состояние 

продолжается до деформации 0.052см и температуре 171оС. Дальнейшее повышение 

температуры до 210оС не приводит к каким-либо изменениям термодеформационной 

зависимости нанокомпозита. Поразительным является тот факт, что   при концентрации 

ТУ в количестве 10 и 20%масс. на термомеханических кривых наблюдается   

формирование  плато, на которых замедляются деформационные процессы. Все это 

свидетельствует в пользу того, что  наночастицы ТУ обладают способностью к   

адсорбированию на своей поверхности макроцепей ПП*, значительно увеличивая, тем 

самым,  плотность и термоустойчивость межфазной области. Именно эта особенность 

межфазной области является одним из важных критериев, объясняющих причины 

образования плато на термомеханических кривых.  При этом, установлено, что 

текучесть расплава нанокомпозитов с 20%масс. содержанием ТУ практически 

приравнивается нулю. 
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TEXNIKI KARBON VƏ MALEHINLƏŞMIŞ POLIPROPILEN ƏSASINDA 

NANOKOMPOZITLƏRIN TERMIKI DEFORMASIYA XASSƏLƏRI 
 

Allahverdiyeva X.V.,  Qəhrəmanov N.T. 

Xülasə 
 

Məruzədə əsasən temperaturun və texniki karbonun miqdarının nanokompozitlərin 
termomexaniki əyrilərinin qanunauyğun dəyişməsinə  təsiri öyrənilibdir. Göstərilib ki, texniki 

karbonun miqdarı artdıqca polimer materiallarının yumşalma temperaturu yüksəlməyə doğru dəyişir. 

Bu metodla nanokompozitlərin  birinci faza keçidi müəyyən olunubdur. 

 

THERMAL DEFORMATION PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES BASED ON 

MALEINATED POLYPROPYLENE AND TECHNICAL CARBON 

 

Allahverdiyeva K.V.,  Kakhramanov N.T. 

Summary 

 

The report presents the results of the effect of temperature and the amount of technical carbon 
on the regular change of thermomechanical curves of nanocomposites. It is shown that as the amount 

of technical carbon increases, the softening temperature of polymeric materials changes towards 

rising. The first phase transition of nanocomposites was determined by this method. 
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NEFT KİMYASİ 
 

ANALOQU OLMAYAN MÖCÜZƏVİ NAFTALAN NEFTİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Nəsirova N.V., Mahmudova S.İ. 
 

 Açar sözlər: naftalan nefti, yeralti sərvətlər,möcüzəvi, şəfalı yağ. 

 Ключевые слова: нафталанская нефть, подземные ресурсы, чудодейственное 

лечеб-ное масло. 
 Key words: naphthalene oil, underground resources, miracle healing oil. 
 

İnsan təbiətin bir hissəsi olub, onunla sıx bağlıdır. İnsan həyatında və fəaliyyətində 

təbiətin rolunu qiymətləndirmək çox çətindir. İnsan eləcə də digər canlılar təbiətdən qida, 

tənəffüs üçün hava, su, yaşayış məskəni kimi istifadə edir. 

İnsan cəmiyyətinin inkişafı təbiətlə qarşılıqlı təmasda olmadan mümkün deyil. İnsanların 

tələbatını ödəmək və onun inkişafını təmin etmək üşün Yerin bərpa olunan və bərpa olunma-

yan sərvətlərindən intensiv şəkildə istifadə olunur. İnsan öz həyatı üçün vacib olan hər şeyi 

(enerji, qida və s.) təbiətdən alır. Təbiət İnsanın estetik tələbatının təminat mənbəyidir. 

Elmi-texniki tərəqqinin sürətli vüsət alması ilə İnsanın təbiətə təsiri daha güclü 

xarakter alır. XX əsrdə bu təsir, təbii amillərin təsiri ilə müqayisə edilə biləcək dərəcəyə 

çatmışdır ki, bu da insan cəmiyyəti ilə təbiət arasındakı qüvvələr nisbətində kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmuşdur. Elmi-texniki tərəqqi sayəsində insan cəmiyyəti 

təbiətə təsirin daha güclü vasitələrinə yiyələnmişdir. Bu nailiyyətlər insana mikro və makro 

aləmə nüfuz etməyə, biosferdə baş verən təbii proseslərə təsir göstərməyə, Yerətrafı kosmik 

fəzaya müdaxilə etməyə və s. imkan verir. 

Təbiətdə baş verən antropogen dəyişikliklər əksər hallarda pozitiv xarakter daşıyır. 

Lakin, təbii proseslərə müdaxilə edən İnsan bir sıra hallarda təbiət qanunauyğunluqlarını 

pozur və özü üçün arzuolunmaz fəsadlara səbəb olur. Sivilizasiyanın mövcudluğunun əsas-

larını təhlükə altına alan təzadlardan ən başlıcası ətraf mühitin çirklənməsi və təbii 

ehtiyatların tükənməsidir. Ona görə də, insan cəmiyyəti qarşısında ekoloji böhranın aradan 

qaldırılması, təbiətin qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin həyata keçirilməsi 

vəzifəsi durur. 

Elmi ədəbiyyatların təhlili əsasında təbiətdən səmərəli istifadənin əsas istiqamətlərini 

aşağıdaki kimi qruplaşdırmaq olar: 

Təbii ehtiyatlardan istifadə həmin ehtiyatların bərpa olunması ilə müşayiət olunmalıdır;   

 -Təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə; 

 -Təbii ehtiyatların təkrar istifadəsi; 

 -Təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata kecirilməsi; 

 -Təbii ehtiyatlardan istifadə prosesində yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi.  

Təbii ehtiyatlardan istifadənin birinci istiqaməti təbiətdə ekoloji tarazlığın saxla-

nılmasıdır. Respublikamızın ekoloji qanunvericiliyində heyvanat və bitki aləminin qorunub 

saxlanılması üçün xüsusi mühafizə olunan ərazilər nəzərdə tutulmuşdur ki, burada qoruqlar, 

yasaqlıqlar, milli və təbii parklar, təbiət abidələri daxildir. Qanunda göstərildiyinə görə 

qoruqlarda nəinki hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilmir, eyni zamanda müvafiq 

icazəsi olmayan kənar şəxslərin qoruq ərazisində gəzməsi qadağan edilir. 

Azərbaycan Respublikası müxtəlif yeraltı sərvətlərə malikdir, neft, təbii qaz, 

polimetal, dağ mədən, kimya, tikinti xammalı, müalicə əhəmiyyətli mineral sular, bioloji 

meşə sərvətləri, yeraltı istilik ehtiyatı iqtisadiyyatın inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bunların əsasında Abşeronda neftçıxarma, neft ayırma, neft-kimya, Gəncə Daşkəsən 

rayonlarında metallurgiya, kimya- metallurgiya, Şirvan Səlyan rayonlarında neftçıxarma, 

kimya, energetika, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti, Dağlıq Qarabağda energetikia, 

dağ-mədən Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə mineral-tikinti, maşın-qayırma, energetika 

kompleksləri əmələ gəlmişdir.  
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Azərbaycan Respublikasında yerin təki faydalı qazıntılarla zəngindir, onlarla yataqlar 

kəşv edilir və istismar olunur. Faydalı qazıntılar əsas üç qrupa bölünür: 

1. Yanacaq və ya karbohidrogen ehtiyatları (neft, qaz, daş kömür,yanar şistlər və s.). 

2. Filiz və ya metal tərkibli faydalı qazıntılar 

3. Filizsiz və ya qeyri-metal xammal ehtiyatları 

Azərbaycan tarixən özünün nadir təbii sərvətləri ilə dünyanın diqqət mərkəzində olub. 

Ölkəmizdə elə sərvətlər var ki, dünyanın heç bir yerində belə nadir ehtiyatlar mövcud deyil. 

Bura bitkilərdən tutmuş, yeraltı sərvətlərimizə qədər çox sayda misal göstərmək mümkündür. 

Belə təbii sərvətlərimizdən biri də xüsusi müalicəvi effektə malik olan, dünyanın heç bir 

yerində rast gəlinməyən Naftalan neftidir. Yüksək bioloji aktivliyi ilə seçilən Naftalan yağının 

şəfalı gücü hələ ta qədimdən məlum idi. Naftalan yağı dünyada yalnız bir yerdə, Gəncə 

şəhərindən 45 km aralıda, cənubdan, şərqdən və qərbdən dağlarla əhatə olunmuş dəniz 

səviyyəsindən 450 metr yüksəkdə olan Kiçik Qafqazın yamaclarında əldə olunur. Bu yerin 

quraq  yayı və mülayim qışı ilə fərqlənən subtropik iqlimi var. Naftalan yağının mənşəyi 

haqqında bu günə əsas fundamental hesab edilən nəzəriyyə onun üzvi mənşəli olması və 

təqribən 50 milyon il ərzində yer təkində formalaşmasıdır. Hələ uzun illər öncədən bu ərazidə 

yerləşən Nafatalan nefti ilə müalicə sanatoriyasına dünyanın hər yerindən insanlar gəlirdilər. 

Naftalan şəhəri - məşhur balneoloji kurort, Azərbaycanın müalicəvi turizm mərkəzidir. 

Naftalanda dünyada analoqu olmayan xüsusi iyə malik qara-qəhvəyi və qonur rəngli qatı 

maye - naftalan nefti yatağı yerləşir. Naftalanın nadirliyi və yüksək təsiri bir çox elmi-tədqiqat 

və bir sıra xəstəliyin müalicəsində 100 ildən artıq istifadə təcrübəsi ilə təsdiq olunmuşdur. 

Müalicəvi naftalan kurort terapiyasının digər metodları və təbii amillərlə (əlverişli ekoloji 

şərait və təmiz şam ağacı havası) birgə dayaq-hərəkət aparatı, nevroloji, uroloji, ginekoloji, 

dəri və böyük adamların, uşaqların digər xəstəliklərinin müalicəsində kömək edir. Bu gün 

naftalan nefti özündə təbii amilləri, tibbi kurort nailiyyətlərini, və müalicə üsullarını cəm-

ləşdirən təbii sərvətdir. Naftalan şəhəri eyniadlı kiçik kəndin yerində salınıb. Bu adın əsasını 

təşkil edən "nafta" sözü isə Azərbaycan ərazisindəki qədim dövlət qurumlarından biri olmuş 

Midiya dilində "axan, süzülən" deməkdir. Burada müalicə almaq ona görə önəmli sayılır ki, 

buranın təkcə naftalanı deyil, həmçinin havası da şəfa tapmaq üçün gərəklidir. Mütəxəssis 

məsləhətinə görə, naftalanla müalicədən yüksək effekt almaq üçün məhz Naftalanın özündə 

müalicə olunmaq daha məqbuldur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda hələ bir neçə min il bundan əvvəl müxtəlif məqsədlər üçün 

neftlə bərabər, naftalandan da istifadə etməyi bacarırdılar. 

Qədim rəvayətə görə Medeya adlı cadugər qadın qədim yunan eposunun qəhrəmanı 

arqonaftYasona qəribə bir məlhəm bağışlamışdır. Bu məlhəm onu oddan və yanğından 

qoruyur, bədəninə alovdan qorunmaq xassəsi bəxş etmişdir. Qədim dövrlərdə Asiyanın 

müxtəlif guşələrindən, eləcə də uzaq Hindistandan Azərbaycana üz tutan minlərlə adam 

müxtəlif xəstəliklərdən xilas olmaq üçün buradan naftalan nefti aparır, öz vətənlərində həmin 

neftin köməyi ilə müalicə olunurdu. Neft tuluqları yüklənmiş dəvə karvanları buradan Şərq 

ölkələrinə yollanırdı. 

Orta əsrlərin məşhur səyyahı Marko Polo Naftalan neftini"dəri xəstəliklərinin çarəsi 

olan sehrli məlhəm"kimi təsvir edib.1887-ci ildə Yeger familiyalı bir alman mühəndisi 

Almaniyada"Naftalan"məlhəmini istehsal etməyə başlayıb və bu məlhəm dünyanın bir sıra 

ölkələrinə ixrac edilirdi. Rus-Yapon müharibəsi dövründə yapon əsgərlərinin çantalarında 

içərisində naftalan məlhəmi olan kiçik qablar olurdu. Həmin qabların üzərində qısa, lakin çox 

ümidverici bir yazı vardı:"Kimdə bu məlhəm varsa, o heç bir yaradan qorxmasın".İndi isə 

artıq tibb elmi də təsdiq edibki,naftalan neftinin tətbiqi 70 dən çox xəstəliyin uğurlu 

müalicəsinə imkan verir. 

Azərbaycanda neft istehsalının sürətlə inkişafı dövründə, yəni XIX əsrin sonunda xarici 

ölkə işgüzarları Naftalan neftini dünyanın bir çox ölkəsinə daşımağa başlayırlar. Onun dünya 

https://az.wikipedia.org/wiki/Yason
https://az.wikipedia.org/wiki/Asiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Hindistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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miqyasında yayılması və şöhrətlənməsində alman geoloqu E.i. Yeqerin böyük rolu olub. 

Tərkibini araşdırmaq üçün dəmir qutuda 800 qram Naftalan neftini Almaniyaya yollayıb. 

Orada bunu araşdıran 600 həkim neftin əhəmiyyəti haqqında rəy yazıb. Yeqer 1890-cı ildə ilk 

quyunu qazmış və onu emal etmək üçün kiçik zavod tikdirmiş və bu müəssisədə Naftalanın 

hazırlanma texnologiyasını gizli saxlayaraq, sürtkü yağı adı ilə istehsal etmişdir. Bu məhsur 

qısa zamanda dünyada çox geniş yayılmış və şöhrət qazanmışdır. O vaxtlar Naftalana aid heç 

bir ədəbiyyat və oxu məlumatı yox idi. İlk yazılı ədəbiyyat Yeqerin reklam nəşri oldu. Bu 

məcmuəyə Naftalan neftinin reklam xarakterli təbliği materialından başqa, görkəmli 

həkimlərin müsbət mülahizəsi və fikirləri də daxil edilmişdi. Birinci Dünya müharibəsi 

başlandıqdan sonra, Yeqer öz işlərini dayandırmış, onun kiçik zavodu dağılmış, "Naftalan" 

mazının istehsal resepti isə yoxa çıxmışdır. 

Həmçinin 1938-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat tibbi bərpa və təbii amillərlə müalicə 

institutunda Naftalan eksperimental laboratoriyası yaradılmış və Naftalan neftinin bioloji və 

müalicəvi təsiri öyrənilməyə başlanmışdır. Eləcə də 1965-ci ildə Naftalan kurortunda Elmi-

Tədqiqat laboratoriyasi yaradılmışdır. Azərbaycanda Naftalan neftinin tərkibinin 

öyrənilməsində akademik Y.Q.Məmmədəliyevin, professor T.H.Paşayevin, S.Ə.Quliyevanın 

və tibb elmləri doktoru T.H.Hüseynovun böyük xidmətləri olmuşdur. 

Təbii Naftalan neftinin tərkibi çox zəngindir. Belə ki, bu neftin tərkibində Naften 

turşusu, azot birləşmələri, mikro, makro elementlər, yod, brom və s. var. Ancaq Naftalanın 

tərkibinin 50-55%-ni naften karbohidrogeni təşkil edir. Naften yağı unikal maddə olub, insan 

orqanizmində olan steroid qrupuna daxil olan hormonlara çox yaxın maddədir. O cümlədən 

esterogen, proqesteron, testesteron, vitamin D Serotonin, ürək qlikozidləri, od turşuları 

kimyəvi quruluşca naften yağına çox yaxındır. Ona görə də həmin ferment və hormonların 

çatışmaması nəticəsində yaranan xəstəliklərin müalicəsində çox böyük faydası var. Naften 

yağının təsiri ilə iltihabi proses və spazm aradan qalxır, ağrı azalır, aktivlik artır, maddələr 

mübadiləsi sürətlənir, immun sistemi gücləndirilir. Müalicə olunan xəstələrdə uzunmüddətli 

remissiya alınır, hansı ki, dərman müalicəsi ilə o effekti almaq mümkün deyil. Müalicəvi 

xassəsinə görə dünyada yeganə olan Naftalan nefti fiziki-kimyəvi xassəsinə görə başqa 

neftlərdən fərqlənir. Bu neft üçün əsas xarakterik cəhət tərkibində yüngül fraksiyanın və bərk 

parafin karbohidrogenlərin olmamasıdır. Başlanğıc qaynama temperaturu yüksək olduğundan 

(190-220 C), bu neftdə benzin fraksiyası da olmur.Tərkibində kifayət miqdarda qətran (14% ) 

olması və su ilə möhkəm emulsiya əmələ gətirməsi Naftalan neftini başqa neftlərdən 

fərqləndirir. 

Hələ 1946-cı ildə akademik Y.Məmmədəliyev Naftalan neftinin öyrənilməsi sahəsində 

apardığı nəticələri ümumiləşdirərək qeyd etmişdir ki, müxtəlif laylardan və horizontlardan 

çıxarılan neftlər bir-birindən kəskin fərqlənir; hətta eyni quyudan müxtəlif vaxtlarda çıxarılan 

neftlərin biri digərindən qisməndə olsa fərqlənir. Hələ qədimdən indiyə kimi saysız-hesabsız 

xəstə bu neftin şəfaverici keyfiyyətindən bəhrələnmişdir. 70-dən çox xəstəliyə dərman olan bu 

neft vannalara doldurulur. Xəstələr neft vannası qəbul edərək müalicə olunurlar. Elə buna 

görə respublikamızın şəhər və rayonlarından hər il çoxlu sayda xəstə bura pənah gətirir. 

Sümük-oynaq, sinir-əzələ, dəri, ginekoloji, uroloji xəstəliklərə tutulanlar Naftalan müalicəsini 

qəbul edirlər. Bu xəstəliklərin siyahını uzatmaq da olar. Bütün bu müalicəvi xüsusiyyətlərinə 

baxmayaraq, Naftalan neftindən düzgün istifadə etmədikdə zərər görmək olar. Naftalan 

neftinin tərkibində olan kükürdlü, azotlu birləşmələr və mikroelementlər də naftalanın 

müalcəvi təsirində əhəmiyyətli rol oynayır .Naftalan nefti yerdən çıxarkən 90% su və 10% 

naftalan neftindən ibarət olur. Naftalan nefti ilə müalicə edərkən isə su 10% naftalan 90% 

olur. Naftalanla birlikdə yerdən çıxan su çox zəngin tərkiblidir, tərkibində yod və bromdan 

başqa həm də naftalanın tərkibində olan çoxsaylı mikroelementlər olduğundan bir çox 

xəstəliklərin müalicəsində uğurla tətbiq olunur.  

Hələ sovet dönəmində müalicəvi istirahət üçün çoxlarının üz tutduğu bir məkan var idi - 

Naftalan. Lakin 90-cı illərdə erməni hücumları ilə başlanan qaçqın və məcburi köçkün axını 
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kurort şəhəri olan Naftalanın da vəziyyətindən yan keçmədi. Burada yerləşən bütün sanatoriya 

və pansionatların bir çoxunda məcburi köçkünlər məskunlaşdı. Digərləri isə fəaliyyətini 

məhdudlaşdırmalı və birdəfəlik dayandırmalı oldu. Belə vəziyyət bura üz tutanların sayının 

ilbəil azalması ilə nəticələndi. Lakin son illərdir ki, yenidən bu şəhərdə canlanma başlayıb və 

yeni naftalanla müalicə mərkəzləri istifadəyə verilib ki, bu da əhalinin ora getməsinə müsbət 

təsir göstərib. Xüsusən yay aylarında Naftalanda nəinki Azərbaycanın digər bölgələrindən, 

eləcə də bir çox xarici ölkələrdən gələnləri görmək olar. Bura gələnlər də 

Naftalanneftivəonunəsasındahazırlananməlhəmlərləmüalicəalırlar. 

 Bura ənənəvi olaraq, daha çox Rusiya, Polşa, Almaniya, Fransa, İran, Türkiyə, Filippin 

və başqa ölkələrdən şəfa tapmağa gələnlər var. Bu insanları bura gətirən isə təbii ki, Naftalan 

neftinin dünya şöhrətli müalicəvi əhəmiyyətidir. Naftalan nefti dünyada analoqu olmayan 

unikal müalicə vasitəsi sayılır və bu sərvət yalnız Azərbaycana məxsusdur. 

Dünya tarixində ilk dəfə Qoltuq ağacı Muzeyi Azərbaycanda yaradılıb. Bu muzeyin 

eksponatları – atılmış qoltuq ağaclarıdır.Naftalan şəhərində yerləşən Qoltuq ağacı muzeyi 

hələlik dünyada ilk belə eksponatlar sərgisidir. Burada müxtəlif konstruksiya və ölçülərdə 

olan yüzlərlə qoltuqağacı görmək olar. Muzeydə nümayiş olunan qoltuq ağacları Naftalanda 

müalicədən sonra bu ağaclara ehtiyac duymayan insanlardan yadigar olaraq və imzalanmış 

şəkildə muzeyə qəbul olunub. Hazırda bu ənənə davam etdirilməkdədir. Dünyanın müxtəlif 

yerlərindən müalicə üçün Naftalana gələn xəstələr sağaldıqdan sonra öz ölkələrindən 

gətirdikləri qoltuq ağaclarını Naftalan Sanatoriyası tərkibindəki muzeyə təhvil verib gedirlər. 
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ВАЖНОСТЬ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ ЧУДЕСНОЙ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ 
 

Насирова Н.В., Махмудова С.И. 
 

Резюме 
 

Благодаря своим уникальным природным ресурсам, Азербайджан исторически 

был в центре внимания мира. Наша страна обладает такими редкими ресурсами, 

которых нет нигде в мире. Одним из таких природных ресурсов является нафталанская 

нефть, обладающая особым лечебным действием и не имеющая аналогов  во всем мире. 

Целебные свойства нафталанскои нефти были известны еще с древних времен. 

 
THE IMPORTANCE OF UNPARALLELED MIRACULOUS NAPHTALAN OIL 

 

Nasirova N.V., Mahmudova S.I. 
 

Summary 
 

 Azerbaijan has historically been in the world's spotlight with its unique natural  

resources. Our country has such riches that nowhere in the world are there such rare 

resources. One of such natural resources is naphthalene oil, which has a special healing effect 

and is not found anywhere else in the world. The healing properties of Naftalan oils,have long 

been known in ancient times. 
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TƏBİİ ЕHTİYATLAR VƏ ONLARIN ЕKOLOJİ  PROBLЕMLƏRİ 
 

Məmmədov C.Ş., Nəbiyеv F.Ə., Qənbərova F.D., Sultanova C.F., Əliyеva G.Ə., 

Şaxtaxtinskaya Z.İ., Hüsеynova N.Е. 
 

Azərbaycan Milli Еlmlər Akadеmiyası akadеmik Y.H.Məmmədəliyеv adına  

Nеft-Kimya Prosеsləri İnstitutu 

gusеynova.narmin@gmail.com 
 

 Açar sözlər: Nеft, kimya, sintеtik, boy stimullaşdırıcılar, sənayе, еkologiya, еmal. 

 Kеy words: oil, chеmistry, synthеtics, growth stimulators, industry, еcology, 

procеssing. 

 Ключевые слова: нефть, химия, синтетика, стимуляторы роста, промы-

шленность, экология, переработка. 
 

Azərbaycanda kimya sənayеsinin yaranma tarixi ötən əsrin 50-60-cı illərinə təsadüf 

еdir. 1938-ci ildə Sumqayıt şəhərində Sintеtik-kauçuk və digər kimya zavodlarının tikintisinə 

başlanılmışdır.  _______________________________                                                                                                                                      

 İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə Sumqayıtda aparılan tikinti işlərinə ara 

vеrilmiş, 1945-ci ildən еtibarən isə Sumqayıt ərazisində ardıcıl olaraq ağır sənayе 

müəssisələri - Kimya, Boru-Prokat, Sintеtik-kauçuk, Alüminium, Supеrfosfat zavodları 

istifadəyə vеrilmişdir. 1966-cı ildə istifadəyə vеrilən Kimya kombinatı həmin dövrdə 

Avropada ən iri nеft-kimya müəssisəsi hеsab olunurdu.(4) ______70-80-ci illərdə həmin 

zavodlar tam gücü ilə işləmiş və kеçmiş SSRİ-nin, dеmək olar ki, hər yеrinə məhsul ixrac 

еtmişdir. Bu iqtisadi yüksəliş Sumqayıtın Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən birinə 

çеvrilməsinə səbəb olmuşdur. 1971-ci ildə rеspublikada kimya sənayеsinin qarşısında duran 

vacib məsələləri diqqətlə araşdıran Hеydər Əliyеv bu sahənin inkişaf konsеpsiyasının əsasını 

qoydu. Ulu Öndərin konsеpsiyasında nəzərdə tutulduğu kimi “Kimyasənayе” İstеhsalat 

Birliyində 1970-ci ildən başlayaraq istеhsalat sahələrində avadanlıqların yеnilənməsi, yеni 

tеxnologiyaların tətbiqi üzrə ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər görüldü. 1975-ci ildə yеni 

sulfanol istеhsalı komplеksi istismara vеrildi.1971-ci ildə sintеtik kauçuk zavodunda illik 

gücü 15 min ton olan butil-kauçuk istеhsalı işə salındı və müəssisə kеçmiş SSRİ-də bu tip 

kauçuk istеhsal еdən yеganə müəssisəyə çеvrildi.(4)     

 Kimya sənayеsi müəssisələrinin əksəriyyəti yüksək еnеrji tutumludur, onların vahid 

məhsul istеhsalına еnеrji sərfi xеyli yüksəkdir. Еlə kimyəvi məhsullar var ki, onların maya 

dəyərində еlеktrik еnеrjisi və еnеrjidaşıyıcılarının xüsusi çəkisi, hətta 50 faizdən də 

çoxdur._________________________________                                                      

 “Azərkimya” Dövlət Şirkətinin tərkibində olan müəssisələr son illərdə məhsul 

istеhsalının həcminin və kеyfiyyətinin artırılması sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə еtmişdir. 

Bu isə şirkətin dünya bazarında özünə layiq yеr tutmasına zəmin yaradıb. Hazırda Şirkətin 

müəssisələrində müxtəlif markalı və kifayət qədər yüksək kеyfiyyətli kimyəvi məhsullar - 

poliеtilеn, piroliz qətranı, propilеn, izopropil spirti, propilеn oksidi, propilеnqlikol, müxtəlif 

markalı poliеfirlər və s. istеhsal olunur ki, onların da müəyyən hissəsi daxili tələbat üçün, 

böyük əksəriyyəti isə yaxın və uzaq xarici ölkələrə ixrac üçün nəzərdə tutulub.(5) 
 

Matеrial və mеtodika 

 Torpağın, suyun və başqa obyеktlərin nеftdən təbii olaraq özü-özünü təmizləməsi 

mürəkkəb, uzunmüddətli, çox faktorlu prosеs olub, rеgionun təbii şəraitindən asılı olaraq bir 

nеçə on illiklər sürəbilər. (4)Nеft məhsullarından-nеft turşularından (təbii və sintеtik) kənd 

təsərrüfatında  və sənayеdə gеniş istifadə olunur. Onlardan K, Na, NH4 duzları və 

alkoaminlərlə alınmış komplеkslər sintеz еdilir və faizli məhlullar alınaraq kənd 

təsərrüfatında yüksək məhsul almaq boy maddəsi kimi istifadə olunur, lakin həmin məhlullar 

torpağın str ukturuna hеç bir mənfi təsir göstərmir, onları çirkləndirmir və strukturunu 

dəyişmir. (2,3) Nеft-kimya sənayеsinin Abşеron torpaqlarına təsiri Bir çox onilliklər ərzində 
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nеft istеhsalında köhnəlmiş tеxnologiyalardan istifadə еdilməsi,  ətraf mühitin minеrallaşmış 

su ilə çirklənməsinə gətirib çıxarmışdır. Təkcə Abşеron yarımadasında və onun ətrafındakı 

çirkləndirilmiş ərazilər təxminən 10 min hеktardan artıqdır ki, bunun da 7,4 min ha-ı kənd 

təsərrüfatı (əkin sahələri) torpaqlarıdır. Bəzi ərazilərdə nеft torpağın 3 m-lik dərinliyinə 

hopmuş və yеraltı suların çirklənmə Abşеron yarımadasında kimyəvi tullantıların lazımi 

səviyyədə idarə еdilməməsi, böyük şəhərlərin ətraf ərazilərində qеyri-qanuni zibilliklərin 

yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da öz növbəsində torpaqların çirklənməsinə səbəb olur. 

Təkcə Abşеron yarımadasında ümumi sahəsi 448,6 ha olan 128 ədəd bеlə zibilliklər 

mövcuddur. Tullantıların çеşidlənməsi aparılmadığından təhlükəli və bir sıra sənayе 

tullantıları məişət tullantıları ilə birlikdə zibilliklərdə yеrləşdirilir ki, bu da torpaqların 

kimyəvi çirklənməsinə və onun fiziki xüsusiyyətlərinin korlanmasına səbəb olur. Bununla 

yanaşı Sumqayıt rеgionunda dioksinin torpaqda konsеntrasiyası 0.15 mkq/kq təşkil еdir ki, bu 

da təhlükəsiz təsir səviyyəsindən 1000 dəfə çoxdur. Torpaqların münbitliyi bir sıra təbii və 

antropogеn amillərin təsirləri nəticəsində dəyişə bildiyi üçün nеft-kimya sənayеsi tullantıları 

ilə çirklənmiş torpaqların qiymətləndirilməsində bu amil mütləq nəzərə alınmalıdır. Siyəzəndə 

nеft sənayеsinin ətraf mühitə təsirindən danışarkən, atmosfеrin bu sənayе obyеktlərindən 

çıxan zəhərli qazlarla çirklənməsini, sututumlarına zəhərli kimyəvi maddələrin axıdılmasını 

və ən nəhayət insan sağlamlığının təhlükə altında qalmasını qətiyyən yaddan çıxarmaq 

olmaz.(4,9) Nеft məhsullarının əsas komponеntləri karbohidrogеnlərdir. Karbohidrogеnlərlə 

yanaşı nеft məhsullarının tərkibində kükürd, azot və oksigеn də mövcuddur. Quyulardakı qəza 

nəticəsində və yaxud borularda baş vеrən sızmaların nəticəsində xam nеftin axması zamanı 

tеxnogеn təsirin əsas gücü əksər hallada torpağa olur. (7) Nеft torpağa və suya düşərək özü ilə 

landşaftlardakı gеokimyəvi balansı pozan müxtəlif kimyəvi birləşmələr əmələ gətirir. Bu 

pozuntu mühitin fiziki halının dəyişməsi, onun su – hava rеjiminin dəyişilməsi, toksiki 

maddələrin yığılması və biosеnozun ayrı-ayrı komponеntlərinin təsirinin azaldılması, torpağın 

tərkibinin və onun hidro-azot balansının dəyişməsi, ayrı-ayrı mikroеlеmеntlərinin miqrasiya 

xüsusiyyətlərinin yaranması və bitiminoz arеalların əmələ gəlməsi ilə nəticələnir.              

Karbohidrogеnlə çirklənmə torpaqdaxili suda həll olan üzvi birləşmələrindən olan az 

molеkulu turşuların, spirtlərin və s. artırılmasına gətirib çıxarır. Onların spеktri çirklənmənin 

struktur tərkibi ilə təyin olunaraq, kifayət qədər gеniş olub, Fе və Al ionları ilə daili komplеks 

birləşmələri və tеz həll oluna bilən komplеks birləşmələrin torpağın minеral hissəsinin 

komponеntlərinin torpaqdan çıxmasında xüsusi rolu vardır. Xam nеftin tərkibində olan 

aromatik karbohidrogеnlərin oksidləşməsi zamanı fеnol tipli birləşmələr və onların törəmələri 

əmələ gəlir. Sonrakı mərhələdə onlar polimеrləşirlər. Mono və oliqomеr ölçülü formada bu 

maddələr yüksək fizioloji aktivliyə malik olurlar. Kiçik molеkullu fеnollar torpaqda yığılaraq 

onu zəhərləyirlər.(4,8) 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

 Torpağın nеftlə çirklənməsi nəticəsində həmçinin onun aqrokimyəvi xüsusiyyətləri də 

dəyişir. Bir nеçə mühüm bioloji prosеslər mövcuddur ki, bunlar landşaftların xam nеftlə 

çirklənməsinin artmasına səbəb olur. Bunlara onkogеnеz, kansеrogеnеz, mutagеnеzi 

göstərmək olar. 

 Torpaq bir çox hеyvanlar üçün yaşayış məskənidir. Zooloqların 22 tipə böldüyü 

hеyvanların 10-u torpaqda yaşayır. Nеft çirklənmiş torpaqda yaşayan hеyvanlara 

uzunmüddətli mənfi təsir göstərərək intеnsiv çirklənmə zonasında onların kütləvi məhvinə 

gətirib çıxarır. Torpaqda yaşayan onurğasızlar – hörümçəklər, böcəklər, cırcıramalar və s. 

yüksək dozalı nеftlərin təsiri altında sıxıntı çəkirlər Bеləliklə, torpağın nеftlə çirklənməsi 

onun mikrobioloji, biokimyəvi, fiziki, kimyəvi, aqrokimyəvi və antimutagеn 

xaraktеristkalarına əsaslı təsir еdir. (5)   

 Torpağın, suyun və başqa obyеktlərin nеftdən təbii olaraq özü-özünü təmizləməsi 

mürəkkəb, uzunmüddətli, çox faktorlu prosеs olub, rеgionun təbii şəraitindən asılı olaraq bir 

nеçə on illiklər sürə bilər.(7,9) 
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Təhlükəsiz tullantıların еmalı fiziki/kimyəvi təmizlənmə prosеslərindən, tullantıların 

yandırılması, bioloji təmizlənmə və digər hər hansı еmal üsulundan (kompostеrlənmə, təkrar 

istifadə və s.) ibarətdir. Tullantıların yandırılması tullantıların tеrmik еmalıdır, hansı ki, bu 

prosеs ərzində alışan maddələrin kimyəvi еnеrjisi tеrmal еnеrjiyə çеvrilir. Alışqan qarışıqlar 

sistеmi baca qazları qismində tərk еdən işlənmiş qazlara çеvrilir. Alışmayan qеyri-üzvi 

maddələr şlak və uçucu kül şəklində qalır. Təhlükəli olmayan tullantıların məhv еdilməsinə 

tullantıların basdırılması, dənizə axıdılması və hər hansı digər məhvеtmə üsulu daxildir. 

Torpağa atıla bilən, yеraltı sulara sızan və yеrüstü sulara axıdılan çirkləndirici maddələrin 

azaldılmasına və ya aradan qaldırılmasına yönəlmiş fəaliyyət və tədbirlər. Sənayе 

müəssisələrinin torpaqlarının lillənməsi, çirkləndirici axıntılar və sızmalar üçün drеnajların 

quraşdırılması, anbarların gücləndirilməsi və çirkləndirici məhsulların daşınması ilə bağlı 

fəaliyyətlər daxilTorpağın, yеraltı və yеrüstü suların qorunması və bərpasına yönəlmiş bütün 

digər fəaliyyətlər və tədbirlər. Еyni katеqoriyaya aid olan digər fəaliyyətlərdən və ətraf 

mühitin qorunması üzrə digər katеqoriyalara aid oxşar fəaliyyətlərdən fərqləndirilə bildikdə 

katеqoriya üçün xaraktеrik olan tənzimləmə, idarəеtmə, təlim, informasiya və təhsil 

fəaliyyətlərini özündə birləşdirir.(4)  

 Еyni katеqoriyaya aid olan digər fəaliyyətlərdən və ətraf mühitin qorunması üzrə digər 

katеqoriyalara aid oxşar fəaliyyətlərdən fərqləndirilə bildikdə katеqoriya üçün xaraktеrik olan 

tənzimləmə, idarəеtmə, təlim, informasiya və təhsil fəaliyyətlərini özündə birləşdirir.(10)  
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TƏBİİ ЕHTİYATLAR VƏ ONLARIN ЕKOLOJİ  PROBLЕMLƏRİ 
 

Məmmədov C.Ş., Nəbiyеv F.Ə., Qənbərova F.D., Sultanova C.F., Əliyеva G.Ə., 

Şaxtaxtinskaya Z.İ., Hüsеynova N.Е. 
 

Xülasə 
 

 Məqalədə, Azərbaycanda nеft-kimya sənayеsinin inkişafından və bu inkişafın  təsiri 

ilə yaranan еkoloji problеmlərdən bəhs еdilir. Еyni zamanda nеft turşularından (təbii və 

sintеtik) alınmış boy stimullaşdırıcılarının еkologiyaya hеç bir mənfi təsir göstərmədiyi qеyd 

olunur.  

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Мамедов Дж.Ш., Набиев Ф. А., Ганбарова Ф.Д., Султанова С.Ф., 

Алиева Г.А., Шахтахтинская З.И., Гусейнова Н.Е. 
 

Резюме 
 

 В статье рассматривается развитие нефтехимической промышленности в 

Азербайджане и экологические проблемы, вызванные отраслью. При этом отмечается, 

что,стимуляторы роста полученные из нефтяных кислот (природных и синтетических), 

не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. 

 

NATURAL RЕSOURCЕS AND THЕIR ЕNVIRONMЕNTAL PROBLЕMS 
 

Mammadov J.Sh., Nabiyеv F.A., Ganbarova F.D., Sultanova C.F., Aliyеva G.A., 

Shakhtakhtinskaya Z.I., Gusеynova N.Е. 
 

Summary 
 

 Thе articlе considеrs thе dеvеlopmеnt of pеtrochеmical industry in Azеrbaijan and 

еnvironmеntal problеms causеd by thе industry. It is notеd that growth stimulators obtainеd 

from pеtrolеum acids (natural and synthеtic) do not havе a nеgativе еffеct on thе 

еnvironmеnt.                                                                                              

 

 

EKOLOJİ BAXIMDAN TİO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN FOTOKİMYƏVİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Qədirova E.M. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 

elmina2010@mail.ru 
 

 Açar sözlər:XRD, SEM, TEM, nano-TiO2, fotokimyəvi reaksiyalar. 

 Keywords: XRD, SEM, TEM, nano-TiO2, photochemical reactions. 

 Ключевые слова: РФА, СЭМ, ПЭМ, нано-TiO2, фотохимические реакции. 
 

 Fenol toksikilik baxımdan ziyanlı maddədir, təhlükəlilik dərəcəsinə görə IV sinfə 

aiddir.O sinir sisteminə mənfi təsir edir, güclü qıcıqlandırıcı və yandırıcı təsirə malikdir. 

Fenol buxarları ilə nəfəs aldıqda baş gicəllənməyə, baş ağrısına, nəfəs darlığına, səsin 

kəsilməsinə səbəb olur.İşçi sahənin havasında YVQ həddi fenol üçün 0,5mq/m3, içməli suda 

0,001 mq/l,havada fenolun yol verilən qatılığı 5 mq/m3,balıqçılıq hövzələrində isə fenolun 

maksimal YVQ həddi 0,001 mq/l-dir.Fenol tərkibindəki OH-qruplarının varlığı hesabına su 

ilə çox yaxşı qarışaraq xlor törəmələrini əmələ gətirir.Fenolun xlorlu birləşmələri isə fenolun 

özündən təhlükəlidir.Bu baxımdan suda bu tip birləşmələrin əmələ gəlməsi flora və fauna 

üçün ciddi təhlükə yaradır.Fenol ekoloji baxımdan təhlükəli çirkləndirici olması ilə yanaşı, 

həm də kanserogen təsirə malikdir[1]. 

mailto:elmina2010@mail.ru
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 Ekoloji baxımdan əhəmiyyətli reaksiyaların gedişində və  eləcə də fotokimyəvi 

reaksiyaların aparılmasında istifadə edilən TiO2 nanohissəciklərin SEM, TEM, XRD 

analizləri  tədqiq edilmişdir.TiO2nanohissəciklərinin ölçüləri homogen olmuş və 10-30 nm 

arasında dəyişmişdir[2]. 

 Prosesdəki TiO2 nanohissəciklərinin SEM analizi JEOL JSM-7600F(15kV gərginlik, 

SEI rejimində) cihazında  aparılmışdır. 

 
 

Şəkil 1. Rutil fazaya malik TiO2 nanohissəcikləri üçün  SEM görünüşü 
 

 TiO2-in fiziki-kimyəvi parametrləri mövcud təyinatlara əsasən analiz edilmiş və rutil 

fazaya malik olması müəyyən edilmişdir. TiO2 hissəciklərinin TEM, XRD, analizləri  

aşağıdakı şəkillərdə göstərilmişdir. 

 
 

Şəkil 2. TiO2 nanohissəcikləri üçün  TEM görünüşü 
 

Aşağıda“Specord-250” adlananspektrofotometrdə çəkilmiş rutil fazaya malik TiO2 

nanohissəciklərinin işıq udması və şüalandırması göstərilmişdir [3]. 

 
 

Şəkil 3. Rutil fazaya malik TiO2 nanohissəcikləri üçün  XRD analizi 
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XRD analizi Rigaku Mini Flex 600 difraktometrdə otaq temperaturunda aparılmışdır. Bütün 

hallarda,Cu rentgen borusunda(15mA və 30kV-da işləyən) Cu K şüalanmasından istifadə 

edilmişdir.Nümunələr Bragg bucağında 20-70 aralığda skan edilmişdir. 

 Şəkil 4-d1 TiO2 nanohissəciklərindən ibarət məhlulun “S-150 monoxromotor”da 

çəkilmiş işıq udmasının dalğa uzunluğundan asılılığı göstərilmişdir.  
 

 
Şəkil 4. TiO2 nanohissəciklərinin işıq udmasının dalğa uzunluğundan asılılığının görünüşü 

 

 Prosesdə istifadə edilən TiO2 nanohissəciklərin  ölçüləri 10-30 nm arasında 

olmuşdur.Fotokimyəvi prosesdə istifadə edilən boş kvars şüşənin, daha sonra isə TiO2 

nanohissəcikləri olan  kvars şüşəninişıq udmasının dalğa uzunluğundan asılılıqları 

çəkilmişdir. 

 Fotokimyəvi prosesdə  fenol+TiO2 və fenol+N+TiO2 sistemlərinin S-150 cihazı  ilə 

işıq udmasının dalğa uzunluğundan asılılıqları da  göstərilmişdir[4].Boş kvars şüşə ilə 

içərisində TiO2 və kimyəvi maddələr olan şüşələri müqaisə etdikdə boş şüşəyə nisbətən  

sonuncular müxtəlif intensivliklərdə daha çox işıq udmaya malik olmuşdur[5]. 

 

Şəkil 5. Boş  kvars şüşənin  işıq udmasının dalğa uzunluğundan asılılığı 
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Şəkil 6.Fenol+N+TiO2sistemininişıqudmasınındalğauzunluğundanasılılığı 

 

 

Şəkil 7. Fenol+TiO2sistemininişıqudmasınındalğauzunluğundanasılılığı 

 Beləliklə, ekoloji təhlükəsizliyin təminatı məqsədilə tullantı sularının fotokimyəvi 

təmizlənməsi üçün nanotexnoloji üsullardan istifadə etməklə yeni üsulların işlənməsi əsas 

məsələlərdən biri olmuşdur. Fotokimyəvi katalizator kimi rutil fazalı TiO2 

nanohissəciklərindən istifadə edilmiş və bu məqsədlə nanohissəciklərin fotokimyəvi 

xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir.Prosesdə istifadə edilən TiO2 nanohissəciklərinin ölçüləri 10-

30 nm arasında olmuşdur.TiO2nanohissəcikləri XRD,SEM,TEM analizləri ilə tədqiq edilmiş 

və işıq udması və şüalandırması xüsusiyyətləri də tədqiq edilmişdir.Rutil fazaya malikTiO2 

nanohissəciklərinin orta ölçüsü 10.3nm olmuş,kristalların xüsusi səth sahəsi 159,6m2/q təşkil 

etmişdir. 
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PHOTOCHEMICAL PROPERTIES OF TIO2 NANOPARTICLES FROM AN 

ECOLOGICAL ASPECTS 
                               

Gadirova E.M. 
 

                                                Summary 
 

 Recently, TiO2 nanoparticles have been widely used in environmentally important 

photochemical reactions. TiO2 nanoparticles have been studied by XPA, TEM and SEM. It 

has been established that the size of nanoparticles is uniform and ranges from 10 to 30 nm. 

The results are consistent with the calculations by the Scherrermethod.The results of the SEM 

analysis were the same as those of the X-ray diffraction analysis. 

 

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ TIO2 С  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Кадырова Э.М. 
 

Резюме 
 

 Наночастицы TiO2 в последнее время широко используются в экологически 

важных фотохимических реакциях.Наночастицы TiO2 исследованы методами РФА, 

ПЭМ, СЭМ.Установлено, что размер наночастиц однороден и колеблется в пределах 

10-30 нм.Результаты согласуются с расчеты по методу Шеррера.Результаты СЭМ-

анализа были такими же, как и рентгеноструктурного анализа. 

 
EKOLOJİ BAXIMDAN TİO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN FOTOKİMYƏVİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Qədirova E.M. 
 

Summary 
 

 Ekoloji baxımdan əhəmiyyətli fotokimyəvi reaksiyaların gedişində TiO2 

nanohissəciklərindən son zamanlar geniş istifadə edilir.TiO2 hissəcikləri XRD, TEM, SEM 

analizləri vasitəsi ilə tədqiq edilmişdir.Müəyyən edilmişdir ki, nanohissəciklərin ölçüləri 

homogendir və ümumilikdə 10-30 nm arasında dəyişir.Nano hissəciklərin ümumi səth sahəsi 

159.6 m2/q təşkil etmişdir.Nəticələr Şerrer metodu ilə hesablamalara uyğun olmuşdur.SEM 

analizinin nəticələri XRD analizi iləeyni  olmuşdur. 
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ŞIX VƏ BULVAR ƏRAZİLƏRİNDƏN GÖTÜRÜLMÜŞ SU NÜMUNƏLƏRİNİN 

KİMYƏVİ  ANALİZİ 
 

Hacıyeva S.R., Qədirova E.M., Cəfərova X.F. 
 

Bakı Dövlət Universiteti 

 Açar sözlər:Xəzər dənizi ,fenol, su nümunəsi, üzvi birləşmələr. 

Key words: Caspian Sea, phenol, trial, volatile compounds. 

Ключевые слова: Каспийское море, фенол, образец, летучие соединения. 
 

Bildiyimiz kimi, fenol və onun törəmələri su ekosisteminin təhlükəli üzvi 

çirkləndiricilərindən ən təhlükəlisidir[1].   

Cədvəl 1. 

Fenolun  ümumi göstəriciləri 

Maddənin 

adı 

Düstur YVQH Təhlükəlilik sinfi 

fenol C6H6O 0.0011 4 
 

 Şıx və Bulvar ərazilərindən götürülmüş su nümünələrində fenol və onun törəmələrinin 

təyini üçün nümunələr ilk öncədixlormetanla ekstraksiya edilmişdir.Sonra alınmış ekstrakt 

qaz xromotoqrafiyalı-kütlə detektorunda analiz edilmişdir.  

Cədvəl 2. 

Su nümunələrin kimyəvianalizi 

fenol və  onun törəmələri 

 (μq/ l ) 

Şıx Bulvar 

fenol  0.10 0.14 

o-krezol  0.02 0.03 

2-nitrophenol  <0.04 0.04 

2,4-dimetilfenol  0.02 0.04 

2,4-dixlorofenol  <0.02 <0.02 

2,6-dixlorfenol  0.02 0.04 

4-xloro-3-metilfenol  <0.04 0.05 

 2,4,5-trixlorfenol  <0.04 <0.04 

2,4,6-trixlorfenol <0.04 <0.04 

2,3,4,6-tetraxlorofenol  <0.04 <0.04 

pentaxlorfenol  <0.04 <0.04 
 

 Qeyd etmək lazımdır ki, içməli suların təmizlənməsi üçün xlordan istifadə edilən zaman 

fenol ilə xlor qarşılıqlı təsirdə olaraq xlorlu törəmələr əmələ gətirir[2]. Bu birləşmələr daha  

çox toksikitəsirli olur.Bu baxımdan içməli suların xlor ilə dezinfeksiyasını aparmaq 

arzuolunmazdır. 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ВОД, ВЗЯТЫХ С РАЙОНОВ 

 ШИХ И БУЛЬВАР. 
 

Гаджиева С. Р., Кадырова Э. М., Джафарова Х. Ф.  
 

Резюме 
 

В представленной работе образцы воды были отобраны из поселка Ших и 

Бульвара и проанализированы на масс-детекторе Agilent- 5975, оборудованном газовой 

хроматографией Agilent- 6890 N. Полученные результаты представлены в таблице. 

 

 

CHEMICAL ANALYSIS OF WATER TRIALS TAKEN FROM THE SHIKH  

AND BOULEVARD AREAS. 
 

Gadjieva S. R., Gadirova E. M., Jafarova Kh. F.  
 

Summary 
 

In the presented work, water trials were taken from the village of Shikh and Bulvara 

and analyzed on an Agilent - 5975 mass detector equipped with an Agilent - 6890 N gas 

chromatography. The results are presented in the table. 

 

ŞIX VƏ BULVAR ƏRAZİLƏRİNDƏN GÖTÜRÜLMÜŞ SU NÜMUNƏLƏRİNİN 

KİMYƏVİ ANALİZİ 
 

Hacıyeva S.R., Qədirova E.M., Cəfərova X.F. 
 

Xülasə 
 

Şıx qəsəbəsi və Bulvardan su nümunələri götürülmüş və Agilent 6890N qaz 

xromotoqrafiyası ilə təchiz edilmiş Agilent 5975 kütlə detektorunda keyfiyyət və kəmiyyət 

analizi aparılmışdır.Alınan nəticələr aşağıdakı cədvəldəgöstərilmişdir. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ КУРА В 

САБИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ 
 

Гаджиева С.Р., Рустамова У.Н., Кадырова Э.М., Халилов А.И. 
 

Бакинский Государственный Университет 
 

Ключевые слова: Кура, техногенное загрязнение, природные воды, тугайные 

леса. 
 

В настоящее время, когда ощущается глобальный дефицит пресной воды на 

планете, необходимо полное и рациональное использование водных ресурсов, особенно 

на засушливых территориях. Сток р.Куры формируется в горных районах, а 

используется на равнинах и низменностях[1].  

Река берет начало с горных хребтов Гызылгедик в Турции (высота над уровнем 

моря составляет 2750 м). Поэтому величина естественных водных ресурсов 

оценивается по суммарному стоку рек из зоны его формирования. Длина реки – 1515 

км, площадь водосбора – 188 тыс. км2. В пределах Турции она имеет длину 174 км, 

площадь водосбора 550 км2. Остальная ее часть проходит по территории Грузии и 

Азербайджана. На территорию Азербайджана приходится 915 км длины Куры. 

Источниками питания Куры являются снеговые (36%), подземные (30%), 

дождевые (20%) и ледниковые (14%) воды. Наиболее крупным ее притоком является р. 

Араз с площадью 102 тыс. км2, что составляет 54,2% площади бассейна р. Куры.  

Бассейн реки охватывает 64% территории Южно-Кавказского региона. При этом 
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65-70% всех промышленных предприятий региона расположены в бассейне Куры.  

В районе Боржомского ущелья Кура вступает на территорию Грузии. На реке 

расположен ряд крупных городов Грузии и Азербайджана: Тбилиси, Рустави, Гори, 

Мингечевир, Ширван, Сабирабад, Сальян и т.д. Река Кура подвергается органическому 

и бактериологическому загрязнению в результате сброса в нее плохоочищенных или 

вообще неочищенных сточных вод из расположенных в водосборе населенных 

пунктов, в которых проживают 11 млн чел. Еще одной проблемой, которая также 

повышает вероятность возникновения связанных с водой заболеваний, является сброс 

сточных вод в поверхностные водоемы и подземные воды домохозяйствами, не 

имеющими канализационных систем [2]. 

Согласно результатам измерения в Азербайджане, ПДК по ряду веществ на 

грузино-азербайджанской границе (станция Шыхлы-2) превышает, к примеру, в 8-12 

раз для фенолов, в 2-3 раза для нефтепродуктов, в 8-14 раз для металлов и в 1-2 раза для 

сульфатов. 

Кура является основной водной артерией республики и имеет большое значение 

как источник водоснабжения. Верхнее течение Куры от границы с Грузией в настоящее 

время зарегулировано Шамкирским и Еникедским водохранилищами. В среднем 

течении водами рек Куры, Габырры и Ганых образовано Мингечаурское 

водохранилище (объем 15730 млн м3 и площадь поверхности 605 км2).  

На участке от грузино-азербайджанской границы до Мингечаурского 

водохранилища (Азербайджан) каких-либо значительных источников загрязнения не 

имеется; благодаря возможности самоочищения р. Кура концентрация загрязняющих 

веществ на этом участке снижается на 30-55%. Однако река продолжает загрязняться и 

на территории Азербайджана. Проведенные исследования (1989-2010 гг.) показали, что 

в общем стоке р. Куры содержалось 1280 тыс.т/г нефтепродуктов, 183 тыс.т/г фенолов, 

677 тыс.т/г СПАВ, 2560 тыс.т/г NH4
+, 384 тыс.т/г NO2

-, 38411 тыс.т/г NO3
-, 1207 тыс.т/г 

PO4
3-, 2532 тыс.т/г металлов, 0,9 тыс.т/г пестицидов. Судя по полученным данным, 

величина общей массы техногенных примесей, сбрасываемых р. Куры, зависит не 

столько от водности реки, сколько от их концентрации в загрязненном стоке. 

С целью проведения экологического оценивания качества воды в реке Кура, 

нами были взяты пробы для анализа и определения химического состава, а также 

некоторых физических показателей речной воды в Сабирабадском 

районеАзербайджанской Республики, недалеко от места слияния Куры и Араза. 

Результаты анализа приведены в таблице. 

В прибрежной зоне Куры растут редкие тугайные леса из ивы и тополя 

белолистки. Учитывая сокращение этих лесов в 1978 году, в прибрежной зоне Куры, на 

территории лесного хозяйства Агстафы площадью 4860 га был организован 

Гараязинский государственный заповедник. 

В настоящее время тугайные леса заметно поредели. Тому причиной было 

несколько факторов. К ним можно отнести и глобальное изменение климата, и 

целенаправленная вырубка лесов в советское время для нужд хлопководства. 

Эти леса уникальны не только своим биоразнообразием. Они также выполняют 

важные экологические и социально-экономические функции. Тугаи снижают уровень 

грунтовых вод и их засоление. Они способны сохранить до 80% поверхностного стока в 

реки, каналы и озера с окружающих территорий и этим значительно предотвращают 

заиление рек и их притоков. Прибрежные тугайные заросли снижают размывание 

берегов и предотвращают изменения русла рек, которые могут разрушить 

сельскохозяйственные земли и существующую инфраструктуру. Одной из важнейших 

задач экологов – сберечь тугайные леса, которые играют роль биологического оазиса. 
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Таблица 1. 

Некоторые показатели качества воды в реке Кура (Сабирабадский район)  
 

Имя Показателей (Parameter) Единица 

Измерения(Unit) 

Результат 

(Result) 

Требования к 

качеству 

(Quality-

reqruiment) 

ГОСТ 2761-84 

*PH ЗначениеPh(Ph Unit) 7,67 6-8,5 

*Мутность (Turbidity) NTU 0,21 ≤ 20 

*Электропроводность (Conductivity) µs/См(µS/sm) 488 Не нормируется 

*ОбщаяЖесткость (Total Hardness) Мг/Л Caco3  (Mg/L) 280  

*ОбщееКоличествоРастворенныхТвердых

Солей (TotalDissolvedSolids) 

Мг/Л(Mg/L) 223 ≤ 1000 

*Карбонаты (Carbonate) Мг/Л (Mg/L) 0  

*Гидрокарбонаты (Bicarbonate) Мг/Л (Mg/L) 226 Не нормируется 

*ОбщаяЩелочность (Alkalinity) Ммоль/Л(Mmol/L) 3,7  

*ОбщийОрганическийУглерод (TOC) Мг/Л (Mg/L) 0,14  

*Магний(Magnesium)Mg2+ Мг/Л (Mg/L) 36 ≤ 50 

*Кальций (Calcium)Ca2+ Мг/Л (Mg/L) 52 ≤ 100 

*ИонХлора (Chloride) Cl- Мг/Л (Mg/L) 5,5 ≤ 350 

*Сульфат-Ион (Sulfate)SO4
-2 Мг/Л (Mg/L) 64 ≤ 500 

*Нитрат(Nitrate) NO3
- Мг/Л (Mg/L) 4,9 ≤ 45 

*Алюминий(Aluminium) µг/Литр( µg/L) 4,02 0,2    

*Мышьяк(Arsen) µг/Литр( µg/L) <1 0,01   

*Барий(Barium) µг/Литр( µg/L) 43,3 0,7 

*Бериллий(Berilium) µг/Литр( µg/L) <1 0,0002 

*Уран(Uranium) µг/Литр( µg/L) <1 0,1  

*Спав (Syntheticsurfactants) Мг/Л (Mg/L) 1,36 0,1 

*Фенол (Phenol) Мг/Л (Mg/L) 0,66 0,25 
 

Во взятых образцах исследовалось содержание некоторых тяжелых металлов. 

Полученные результаты представлены в таблице. 

           Таблица 2. 

Содержание некоторых тяжелых металлов в образцах воды Куры, взятые на территории 

Сабирабадского района 
 

Тяжелые 

металлы  

Co Cr Ba Al As V Mn Sn Sb Ti Zn 

Концентра

ция, мг/л 

0,2 0,6  43,3 4,02 0,9 0,7 4,65 0,7 0,1 3,7 11 

Тяжелые 

металлы 

мкг/л 

Mo Ni Sr Li B Pb Cu Bi Be Cd Fe 

U<1 0,9 0,3 13,2 0,1 0,7 0,02 10, 5 2,15 0,0001 0,001 0,9 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ КУРА В 

САБИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ 
 

Гаджиева С.Р., Рустамова У.Н., Кадырова Э.М., Халилов А.И. 
 

Резюме 
 

Экологическое состояние реки Куры оценивается как тяжелое и имеет 

тенденцию к дальнейшему ухудшению. Это связано, в первую очередь, с тем, что 65-

70% всех промышленных предприятий региона расположены в бассейне Куры. Река 

загрязняется тяжелыми металлами, фенолами, СПАВ, нефтепродуктами и т.д. С целью 

проведения экологического оценивания качества воды в реке Кура, нами были взяты 

пробы для анализа и определения химического состава, а также некоторых физических 

показателей речной воды в Сабирабадском районеАзербайджанской Республики, 

недалеко от места слияния Куры и Араза. 
 

SABİRABAD RAYONUNUN ƏRAZİSİNDƏ KÜR ÇAYININ 

KEYFİYYƏTİNİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

Hacıyeva S.R., Rüstəmova Ü.N., Qədirova E.M., Xəlilov Ə.İ. 
 

Xülasə 
 

Kür çayının ekoloji vəziyyəti ağir qiymətləndirilməkdə və getdikcə daha da 

kəskinləşməkdədir. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdirki, regionun sənaye müəssisələrinin 65-

70%-i məhz Kür çayıhövzəsinə yaxın yerləşir.Kür çayı ağir metallar,fenol tip birləşmələr, 

SAM,neft məhsulları və digər çirkləndiricilərlə çirklənir.Azərbaycan Respublikasının 

Sabirabad rayonuna yaxınKür-Araz qovşağından Kür çayının vəziyyətinin ekoloji 

qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tərəfimizdən su nümunələri götürülmüş və onların kimyəvi 

tərkibi, həmçinin bəzi fiziki göstəriciləri təyin edilmişdir. 
 

THE MAIN INDICATORS OF WATER QUALITY IN THE KURA  

RIVER IN THE SABIRABAD REGION 
 

Hajiyeva S.R., Rustamova.U.N., Gadirova.E.M., Khalilov A.I. 
 

Summary 
 

The ecological condition of the Kura River is assessed as severe and tends to 

deteriorate further.This is due, first of all, to the fact that 65-70% of all industrial enterprises 

in the region are located in the Kura basin. The river is polluted with heavy metals, phenols, 

surfactants, oil products, etc. In order to conduct an environmental assessment of the quality 

of water in the Kura River we took samples to analyze and determine the chemical 

composition as well as some physical indicators of river water in the Sabirabad region of the 

Republic of Azerbaijan near the confluence of the Kura and Araz. 

 
 

OKSİALKİLLƏŞMƏYƏ KATALİZATORLARIN TƏBİƏTİNİN TƏSİRİ  
 

İbrahimli S.İ., Qurbanov Q.B., Cəfərov E.F., Hacıyev Y.H. Abbasov R.R 

 

Gəncə Dövlət Universiteti 

e-mail:ibrahimli.1959@mail.ru 
 

        Açar sözlər:  oksipropilləşmə, propilen oksid, deemulqator, kompozisiya, sinergizm.  

        Keywords: oxypropylation, propylene oxide, demulsifier, composition. 
 

         Epoksid  qatranları,  qeyri-ionogen tipli  səthi-aktiv maddələr, plastifikatorlar  və  s.  

kimi  kimya sənayesinin çox vacib  birləşmələri əksər halda oksialkilləşmə reaksiyaları 

əasasında sintez olunur.  Bu reaksiyalarda oksialkilləşməyə məruz qoyulan  reagent  
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qismində, bir qayda olaraq  mütəhərrik hidrogen atomlarına malik birləşmələr  işlədilir. 

Alkilfenollar, çoxkarbonlu alifatik spirt və turşular, eləcə də naften halqalı spirt və turşular bu 

məqsədlə daha çox  tətbiq olunur. Göstərilən  sintezdə oksialkilləşdirici  vasitə kimi, əksər 

halda  etilen və ya propilen epoksidləri  istifadə olunur. Aparılan çoxsaylı təcrübi işlərin 

nəticələrindən və  araşdırılan   ədəbiyyat mənbələrinin  məlumatlarından aydın olmuşdur ki, 

bu reaksiyalar mərhələli və paralel  reaksiyalardır [1-3].  

          Qeyd edək ki, tərkibində mütəhərrik hidrogen atomları saxlayan birləşmələrə oksialkil 

qruplarının daxil edilməsi,  bir qayda olaraq katalizatorların iştirakı ilə aparılır. 

Oksialkilləşdirici vasitə kimi işlədilən üzvi oksidlər simmetrik və qeyri-simmetrik olmaqla  

iki müxtəlif  quruluşda olur. Adətən, qeyri-simmetrik  epoksidlərdə halqanın açılması  iki 

istiqamətdə müşahidə   olunur.  Burada, tətbiq olunan katalizatorun təbiətindən asılı olaraq 

reaksiya mərhələlərinin araşdırılması, eləcə də qeyri-simmetrik epoksidlərdə tsiklin açılması 

istiqamətinin öyrənilməsi nəzəri cəhətdən olduqca aktuallıq kəsb edir.       

          Ədəbiyyat materiallarının təhlili göstərmişdir ki, yağ və aromatik sıra turşularla 

epoksidlər arasındakı  reaksiyalar kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. Naften turşularının, 

xüsusilə sintetik üsulla əldə edilmiş fərdi tsiklik  turşuların oksialkilləşməsi az tədqiq 

edilmişdir.  Ona grə də, bu sıranın oksialkilləşmə reaksiyalarını və alınan məhsulların tətbiq 

imkanlarını araşdırmaq təqdim edilən işə marağı daha da artırır.  Tsiklik turşuların 

ədəbiyyatda rast gəlinən oksialkilləşmə reaksiyalarının  böyük əksəriyyəti neftdən ayrılmış 

təbii naften turşuları və karbohidrogenlərin oksidləşdirici laboratoriya qurğusunda katalitik 

oksidləşdirilməsindən alınan sintetik naften turşuları əsasında  aparılmışdır. Qeyd edək ki, 

həm təbii,  həm də sintetik naften turşuları fərdi  birləşmələr olmayıb tsiklik turşuların texniki 

qarışığından ibarətdir.  

          Təqdim olunan məqalədə qeyri-simmetrik propilen epoksidlə norbornen karbon  

turşusunun  oksipropilləşməsinin tədqiqindən alınan nəticələrin müzakirəsi verilir. Bu 

reaksiyalar turş və əsasi   maddələrin  katalitik təsiri ilə aparılır. Oksipropilləşməyə məruz 

qoyulan norbornen karbon  turşusu  dien sintezi üsulu ilə alınmışdır. Bu sintezdə 

tsiklopentadien diolefin,  akril turşusu isə dienofil xarakterli birləşmə qismində tətbiq 

olunmuşdur [4-5]. Turşuların oksipropilləşməsi mərhələli-paralel proseslər olduğundan,    

bütün hallarda bir sıra məhsulların qarışığı alınır. Reaksiya kütləsində  daha çox  əsas reaksiya  

olan oksipropilləşmə üzrə mono- və polioksipropil karbonatlar əmələ gəlir.  Monooksipropil 

norbornen karbonat ilkin turşu ilə propilen epoksidinin ekvimolyar nisbətində qarşılıqlı 

təsirindən, polioksipropil norbornen karbonatlar isə turşuya görə propilen epoksidinin bir neçə 

dəfə artıq mol nisbətlərindən sintez olunur. Alınan  monooksipropil norbornen karbonat  

epoksipropilenin əlavə porsiyası ilə qarşılıqlı təsirə məruz qalaraq müxtəlif oksipropilləşmə 

dərəcəli polioksipropil efirlərini əmələ gətirir. 

         Oksialkilləşmə prosesində göstərilən mərhələli reaksiyalarla yanaşı propilen epoksidinin 

sərbəst şəkildə polioksipropilləşməsi, əsas reaksiyadan alınmış monooksipropil efirinin yeni 

turşu molekulu ilə efirləşməsi və s. kimi paralel çevrilmələr də gedir.  Paralel reaksiyalardan 

propilen oksidinin  polimerləşməsindən  sərbəst  polioksipropilatlar,  monooksikarbonatların 

turşu ilə efirləşməsindən  oksipropilnorbornen dikarbonat və s. kimi məhsullar alınır. Sərbəst 

polioksipropilatlar epoksid molekullarının mütəhərrik hidrogenli birləşmələrin reaksiyada 

iştirakı qeydə alınmadan polimerləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Oksipropilnorbornen dikarbonat isə əsas reaksiya üzrə oksialkilləşmə reaksiyasının birinci 

mərhələsində sintez olunan monooksipropil norbornen karbonatın yeni turşu molekulu ilə 

efirləşməsindən alınır. Bu, norbornen karbon turşusu reaksiya sahəsində artıq miqdarda  

olduqda baş verir.  

Təcrübi hissə 

        Norbornen karbon turşusunun  oksipropilləşmə reaksiyaları xüsusi germetik şüşə 

reaktorda, 120-1250C temperaturda, katalizatorların ilkin turşuya görə     2 kütlə %   miqdarda 

iştirakı ilə aparılır. Reaksiyaların getmə müddəti 4-6 saat təşkil edir.  Norbornen  karbon  
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turşusunun oksipropilləşməsi həm ilkin reagentlərin ekvimolyar  nisbətlərində,  həm  də  

propilen  epoksidin  turşuya görə 5, 10, 15 və 20 mol artıq miqdarda tətbiqi şəraitində 

keçirilmişdir.  

          Reaksiyalarda əsasi  katalizatorlardan, nisbətən zəif  xassəli üzvi əsaslardan trietilamin 

((C2H5)3 NH2)  və  piridin  (C6H5NH) istifadə edilmişdir. Güclü  əsaslardan isə  qeyri-üzvi  

natrium (NaOH)  və  kalium (KOH) hidroksidlər sınaqdan  keçirilmişdir.  Norbornen  karbon 

turşusunun əsasi xassəli katalizatorların  iştirakı  ilə  oksipropilləşməsindən  alınmış  

məhsulların  miqdarını əks etdirən  nəticələr  cədvəl 1-də verilmişdir: 

Cədvəl 2-də isə turş katalizatorların iştirakı ilə aparılan araşdırmaların nəticələri əks olunur. 

Burada protonlu turşulardan sulfat (H2SO4) və aprotonlu turşulardan isə üçflüorlu borun etil 

efiri (C2H5OBF3) sınaqdan keçirilmişdir Reaksiyaların aparılmasında istifadə olunan 

katalizatorun təsir istiqamətindən asılı olaraq, çox halda 1-2% digər məhsullar da alınır. 

Cədvəllərin tərtibində bunlar nəzərə alınmamışdır. 
                                              

Nəticələrin müzakirəsi 

          Cədvəl 1-in təhlilindən belə nəticə çıxır ki, mütəhərrik hidrogen atomlu birləşmələrin 

oksipropilləşmə reaksiyalarında üzvi əsaslara nisbətən qeyri-üzvi əsaslar daha güclü katalitik 

aktivlik nümayiş etdirir. Odur ki, əsas reaksiya üzrə alınan monooksipropil norbornen 

karbonat üzvi əsasların iştirakı ilə üstün miqdarda alınır. Müxtəlif oksipropilləşmə dərəcəli 

polioksipropil norbornen karbonatlar  mineral əsasların katalizator kimi  iştirakında daha çox 

sintez olunur. O da aydın olur ki, OP-in turşuya nəzərən miqdarını 10 və 15 mol artıq istifadə 

etdikdə KOH-ın katalitik aktivliyi NaOH-dan daha yüksəkdir. OP-in daha artıq götürülməsi 

(məsələn, 20 dəfə artıq) hər iki katalizator üçün eyni oksipropilləşmə dərəcəli məhsulların 

alınması ilə nəticələnir.  

                                                                                                                                  Cədvəl 1 
 

Katalizatorun      

adı 

Molyar 

nisbəti,    

turşu : OP 

                      Alınan məhsullar, kütlə % 

Monooksi-

propil 

norbornen   

karbonat 

Polioksi-     

propil 

norbornen 

karbonat 

Sərbəst 

polioksi-

propilat 

Oksipropil-

norbornen 

dikarbonat 

 

   Trietilamin 

     1:1         

1:10 

1:15 

1:20 

      92,7 

      84,4 

      84,0 

      83,8 

4,8 

 9,8      

 9,9 

10,1 

0, 8       

3,9     

 3,9 

4,2 

0,5            

0,9            

0,5 

0,3 

 

    Piridin 

     1:1 

1:10 

1:15 

1:20 

91,9        

84,9           

85,0     

83,7 

5,0         

9,7           

8,4  

8,9 

0,9       

3,4      

4,1  

4,7 

0,4           

0,8            

0,6  

0,4 

 

Natrium 

hidroksid 

     1:1         

     1:10 

     1:15 

     1:20 

76,7            

        7,9 

        7,3  

         6,9 

17,9         

85,7         

86,9 

87,0 

3,3               

4,9            

4,9 

4,7 

0,8  

0,3   

0,6  

0,4 

 

Kalium  

hidroksid 

     1:1         

     1:10 

     1:15     

     1:20 

76,0 

        7,9  

        8,0 

        7,7 

17,1         

84,7         

88,0  

87,7 

0,3               

0,9            

3,1  

4,2 

0,9               

0,3            

 0,4   

0,2 
.                                                                                                                                   
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 Cədvəl 2 
 

Katalizatorun      

adı 

Molyar 

nisbəti,    

turşu : OP 

                      Alınan məhsullar, kütlə % 

Monooksi-

propil 

norbornen   

karbonat 

Polioksi-     

propil 

norbornen 

karbonat 

Sərbəst 

polioksi-

propilat 

Oksipropil-

norbornen 

dikarbonat 

 

Sulfat turşusu 

     1:1         

1:10 

1:15 

1:20 

     38,7 

     27,6 

     26,8 

      26,6 

34,8 

      35,8      

34,9 

35,1 

2, 8      

 8,9      

8,7 

9,0 

21,9          

27,9           

28,3 

28,2 

 

    Üçflüorlu 

borun etil efiri 

     1:1 

1:10 

1:15 

1:20 

19,9       

 16,9          

16,0     

16,7 

43,0         

49,7          

48,4  

48,9 

25,9      

28,4     

29,9  

29,7 

9,4           

3,8           

 3,6  

3,4 
                                                                                                                         

          Cədvəl 2-nin analizi göstərmişdir ki, turş katalizatorlar oksipropilləşmə reaksiyaları 

üçün o qədər də effektiv aktivləşdiricilər hesab olunmur. Belə ki, bu katalizatorların iştirakı 

ilə keçirilən oksipropilləşmədə əsas məhsullar olan mono- və polioksipropil norbornen 

karbonatlar yüksək çıxım vermir.   

           Əvəzində paralel reaksiyalar üzrə sintez olunan oksipropil dikarbonat və sərbəst 

polioksipropilatların miqdarı artır. Protonlu turşunun katalitik aktivliyi şəraitində dikarbonat 

efiri üstün miqdarda  əmələ gəlir. Bu, reaksiyanın birinci mərhələsində sintez olunmuş  

monooksipropil efirinin oksipropilləşmədə hələlik iştirak etməmiş norbornen karbon turşusu 

molekulları ilə reaksiyaya girərək efirləşməsindən yaranır. 

         Beləliklə, bitsiklik turşuların təsiri ilə epoksid  halqasının açılmasına aid  müzakirələrin 

nəticəsindən belə qənaət hasil olur ki, turş katalizatorlar əsaslarla müqayisədə azeffektlidir. 

Üzvi əsaslar monooksipropil karbonatların, mineral əsaslar isə polioksipropil karbonatların  

maksimal çıxımla alınması üçün səmərəli katalitik təsir göstərir. 
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THE EFFECT OF THE NATURE OF CATALYSES ON OXYALKILIZATION 
 

                 Ibrahimli S.I., Gurbanov G.B., Jafarov E.F., Hajiyev Y.H. Abbasov R.R 

 

Summary 
 

        The article is devoted to the study of oxyalkylation reactions. It was found that the nature 

of the applied catalysts significantly affects the course of oxyalkylation reactions. 
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SÜRTGÜ YAĞLARININ TƏRKİBİNDƏ ÖZLÜLÜK AŞQARLARINDAN İSTİFADƏ 

OLUNMASININ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Mehdiyeva S.T., Yavərli X.İ. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: birgə polimerləşmə, termiki stabillik, özlülük aşqarı, stabilləşdirici 

monomer. 

Key words: copolymerization, thermal stability, viscous additives, stabilizing 

monomer. 

Neft məhsulları, o cümlədən sürtkü yağları üçün özlülüyün temperaturdan asılı olaraq 

dəyişməsinin aşağıdakı ümumi xüsusiyyəti var: temperaturun azacıq aşağı düşməsi 

nəticəsində özlülük əhəmiyyətli dərəcədə artır; temperaturun artması isə əks təsir göstərir. 

Özlülüyün qiymətinin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi yağın özlülüyü artdıqca artır – 

yəni yüksək özlülüyə malik yağların özlülüyü temperaturdan sərt asılıdır. Оna görə də 

özlülüyü temperaturdan asılı olaraq az dəyişən yağlar qiymətli hesab edilir. Мüəyyən 

edilmişdir ki, yağların özlülüyünün temperaturdan asılılığı onların kimyəvi tərkibindən 

asılıdır. Аromatik tərkibli yağların özlülüyü termiki təsirdən kəskin dəyişir, parafin əsaslı 

yağların özlülüyü isə temperaturdan səlis asılıdır. 

Son dövr maşınqayırmanın sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq sürtkü yağlarının 

özlülüyünün temperaturdan asılılığı daha böyük əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir.  

 Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olur ki, yaxşı özlülük-temperatur xassələrinə malik 

sürtkü yağları almaq müasir neft kimyasının aktual problemlərindəndir və sürtkü yağlarının 

istismar keyfiyyətlərini xarakterizə edir. Digər mühüm bir məqam da ondan ibarətdir ki, 

sürtkü yağlarının 1000C-də özlülüyünün qiyməti yağın istismar sinfini müəyyən edir. 

Beləliklə, aydın olur ki, yaxşı özlülük-temperatur xassələrinə malik yağlar alınması 

istiqamətində aparılan tədqiqatlar diqqətə layiqdir.  

Yağların özlülük indeksinin qiymətini artırmağın aşağıdakı yolları var: 

Özlülük aşqarlarından istifadə. Bu yolun əsası Е.Q.Semenido tərəfindən qoyulub. 

Мahiyyəti də ondan ibarətdir ki, neft yağlarının tərkibində 1-2% vinil monomerləri 

polimerlərindən (ilk dəfə poliizobutilendən) istifadə etməklə onların özlülüyü, həm də özlülük 

indeksinin qiyməti artırılır. Bu yol iqtisadi cəhətdən çox əlverişlidir, ancaq bu yolun 

çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, yüksək molekul kütləli polimer – yəni özlülük aşqarı sürtkü 

yağının tərkibində istifadə zamanı termiki və mexaniki destruksiyaya məruz qalır. Nəticədə 

mühərrik detallarının sürətli yeyilməsi və vaxtından əvvəl sıradan çıxması baş verir. Оna görə 

də son dövrlər termiki və mexaniki təsirlərə qarşı davamlı özlülük aşqarlarının yeni 

nümunələrinin alınması istiqamətində tədqiqatlar aparılır. 

Tədqiq edilən polialkilmetakrilatlar ilkin metakril efirlərinin stabilləşdiriсi 

monomerlərlə birgə polimerlərindən ibarətdir, belə ki, polimer birləşmələrin destruktiv 

təsirlərə qarşı stabilliyini artırmağın ən sadə və etibarlı üsulu onların tərkibinə kiçik miqdarda 

stabilləşdiriсi monomer manqalarının daxil edilməsidir ki, bu zaman məlum polimer aşqarın 

strukturu kimyəvi modifikasiyaya uğrayır və nətiсədə yüksək stabilliyə malik özlülük aşqarı 

almaq mümkün olur.Məsələn, alkilmetakrilatların stirolla birgə polimerləşməsi nəticəsində 

alınan özlülük aşqarı yüksək termiki stbilliklə yanaşı, depressor və detergent-dispersləşdiriсi 

xassələrə də malikdir. Analoji xassəyə malik aşqar C12-C16 alkilmetakrilatları 

dietilaminometakrilatla birgə polimerləşdirilməklə də alınır. 

 C7-C20 –alkilmetakrilatları dietilaminoetilmetakrilat və 2-metil-5-vinilpiridinlə birgə 

polimerləşdirməklə yağların özlülük-temperatur xassələri ilə yanaşı, onların detergent-

dispersləyici, solyübəedici və termostabilləşdirici xassələrini yaxşılaşdıran aşqarlar alınmışdır. 

Deməli, çoxfunksiyalı aşqar almaq üçün birgə polimerləşdiriləcək monomer cütləri düzgün 

seçilməlidir.   

           Sürtkü yağlarının aşağı temperatur xassələrini yaxşılaşdıran özlülük aşqarı almaq üçün 
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C8-C18 metakrilatların C2-C4 olefin polimerlərinə calaq birgə polimerləşməsi aparılır. 

 Termiki təsirlərə qarşı davamlı özlülük aşqarları almaq üçün alkilmetakrilatların 

stirolla, polialkilenpoliamin və karbohidrogenlərin pirolizinin maye məhsullarından ayrılmış 

arilalken fraksiyası (130-1900C) ilə birgə polimerləşməsi aparılmışdır. 

 Аlkilmetakrilatların N- alkilakrilamidlərlə birgə polimerlərinin özlülük aşqarları və 

çoxfunksiyalı aşqarlar kimi tədqiqi göstərdi ki, ən yüksək termiki stabilliyə desilmetakrilat- 

N-alkilakrilamid birgə polimerləri malikdirlər.  

 Polialkilmetakrilatların funksional törəmələrini kimyəvi modifikasiya etmək yolu ilə 

də çoxfunksiyalı özlülük aşqarları almaq mümkündür. Məsələn, alkilmetakrilatların birgə 

polimerlərini kükürdlü birləşmələrlə işləməklə sürtkü yağlarının özlülük-temperatur, 

antikorrozion və yeyilməyə qarşı xassələrini yaxşılaşdıran aşqarlar almaq mümkündür. 
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Мехтиева С.Т., Яверли Х.И. 
 

Резюме 
 

Использование вязкостных присадок в смазочных маслах улучшает их 

вязкостно-температурные свойства, а также другие эксплуатационные качества. 

 

IMPORTANCE OF USING VISCOUS ADDITIVES IN LUBRICATING OILS 
 

      Mehdiyeva S.T., Yaverli X.I. 
 

Summary 
 

The use of viscous additives in lubricantg oils its viscosity-temperature 

properties as well as other operational qualities.  
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Daha yüksək özlülük indeksinə malik yağların alınmasına cəhd etmək, özlülük 

indeksinin yüksək olması, aşağı temperaturlarda yağa daha yüksək axıcılıq qabiliyyəti, 

mühərrikin iş temperaturunda isə yüksək özlülüyü təmin etməsi ilə əlaqədardır. Ən yüksək 

özlülük indeksi parafin yağlarındadır – 100, naften yağlarında – 30-60, aromatik yağlarda – 

<0, sintetik yağlarda – 130 və yuxarı. Özlülük indeksini xüsusi özlülük aşqarlarını əlavə 

etməklə qaldırmaq mümkündür. 

Maşınların çoxu üçün II, III, IV yağların qarışığından alınmış yarımsintetik yağlar 

yararlıdır [1]. 

I qrup yağları [1-3] neftin təmizlənməsi ilə alınır, onlar əsasən Rusiyada və MDB 

ölkələrində, həmçinin II və III qrup yağların alınması üçün istifadə edilir. Shell şirkətinin III+ 

qrup yağları Shell Pure Plus texnologiyasına əsasən qazdan hazırlanır. Bunlar ekolojiliyi, 

yanacağın sərfini (3%-ə qədər) və sürtünmə əmsalını (15%) aşağı salınması ilə fərqlənən 

innovasiyalı, tamamilə sintetik (0W-20, 0W-30) və Shell Helix Ultra (5W-40) izoparafin 

yağlarıdır [4-6]. Bu yağların tərkibində xüsusi olaraq Active Cleansing texnologiyasına əsasən 

işlənib-hazırlanmış yuyucu aşqarları əlavə edilir, mühərrik yağının tərkibində baza yağının 

miqdarı ~ 90% təşkil edir. 

Hal-hazırda Shell konserni 8 zavodda baza yağları istehsal edir, onları 50 zavodda 

aşqarlarla qarışdırır və 100-dən çox ölkəyə satır [4-10]. 

Shell Pure Plus texnologiyasından (GTL – “gas to liquid” – qazdan mayeyə) istifadə 

edərək yağların alınmasının 3 əsas mərhələsini göstərilir. 

Təbii qazı kükürd, qaz kondensatı, etandan ayırıb metan əldə edirlər. 

Shell texnologiyasına əsasən I mərhələdə reaksiya 1500°C temperaturda dəmir tərkibli 

katalizatorlarla (Fe, FeOOH quru kömürdə 0,5-1,0%) keçirilir. II mərhələdə Criterion (Shell) 

şirkətinin Co, Ni, Fe tərkibli katalizatorlardan istifadə edilir. II mərhələdə katalizatorların 

tərkibində ≤10% nəcib metallar, VIII qrup metalların (Pt, Rh, Zr, Ir) oksidləri və nadir torpaq 

elementləri var, bu çoxkomponentli kompozisiya materialıdır [12]. Katalizator hərəkətsiz 

katalizator qatlı suspenziya-qovuqlu reaktorun (Arge) borucuqlarına yüklənilir [13-14]. II 

mərhələdə sintetik neft alınır. III mərhələdən sonra API-nin III+ qrupuna aid Öİ 170 olan baz 

yağları almaq olar. 

Balaxanı yağlı neftindən alınmış baza yağları 100 ildən çox əvvəl Amerika sürtkü 

yağlarını Avropa bazarlarından asanlıqla sıxışdırıb aradan çıxara bilirdi. Bu, yerli yağların 

yüksək keyfiyyəti və nisbətən ucuz olması ilə əlaqədardır. Bu yağlar sadə turşu-kontakt 

təmizləmə üsulu ilə alınmışdır, həm müstəqil surətdə, həm də komponentlər kimi istifadə 

edilmişdir [11]. 

GTL texnologiyası ilə alınan sintetik yağ, kimyəvi və neft-kimya sənayesi üçün xammal 

olan normal və izo-quruluşlu C5-C19 karbohidrogenlərin qarışığıdır, bu neft azkükürdlü xam 

neftin Avropa bazarına tədarükünü artıra bilər [12-15]. 

Sintetik neftin digər ağır neftlərə qatılması hasil edilmiş neftlərin keyfiyyətini marker 

standartlarına yaxınlaşdıracaq. 

III mərhələdə hidrokrekinq və hidroizomerləşmədən sonra baza yağları alınır. Bu 

sintetik izoparafin yağlarıdır. 

GTL Shell Pure Plus texnologiyasına əsasən alınmış yağlar ən yaxşı innovasiya yağları 

sayılır, lakin onların da qüsurları var. Bu yağlar tərkibinə əsasən izoparafin karbohidrogenləri 

daxildir, bu yağlar çox yüksək özlülük indeksinə (170-ə qədər) malikdirlər, baza yağının aşağı 

polyarlığı ona çatışmayan yapışqanlığı, yəni sürtkü xassələrini verir. Bu xassələr yağın 

tərkibində aromatik karbohidrogenlərin olmaması ilə əlaqədar olaraq qeyri-kafi olur, lakin 

alkil-naftalinləri əlavə etdikdə tarazlıq yaranır [10]. 

Azərbaycanın yağ bazarında xarici şirkətlərin yağlarının (Agip, Lubricants, Chevron, 

Лукойл, Shell və s.) bolluğu müşahidə olunur, həmçinin Millers Oils və TSZ brendi altında 

yağların ixrac edilməsi nəzərdə tutulur [16]. 

10W-30, 15W-40 yağları 350-450°С yağ fraksiyasından, yüksək təmizlənmiş Balaxanı 
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yağlı neftindən istifadə etməklə alınıb. Bu neftin unikallığını nəzərə alaraq, sadə ənənəvi 

turşu-kontakt təmizləmə üsulundan istifadə edilib. Hələ ki hidrogenləşmə proseslərin mövcud 

olmadığından yağ adsorbentlər (bentonit, silikagel) ilə təmizlənib [11]. 
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ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

Гасанова Р. З., Алиев Б. М., Логманова С. Б., Кафарова Н. Ф. 
 

Резюме 
 

Производство высококачественных моторных масел осуществляется с 

использованием базовых масел II и III групп по классификации API и зарубежных 

пакетов присадок. Масла группы III+ фирма Shell изготавливает по технологии Shell 

Pure. На их основе компания выпускает энергосберегающие масла типа Shell 0W-20, 

которые отличаются высокой экологичностью за счет снижения расхода топлива 

двигателями. 

В докладе описаны основные этапы получения масел по технологии GTL – Gas to 

liquid, из газа в жидкость Shell Pure Plus. Показано, что после трех этапов получены 

базовые масла III+ группы по API с индексом вязкости 170. 
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  THE WAYS OF PRODUCTION OF MODERN HIGH QUALITY MOTOR OILS 
 

       Hasanova R. Z., Aliyev B. M., Logmanova S. B., Gafarova N. F. 
 

Summary 
 

The production of high-quality high-index oils is carried out using base oils of II and III 

groups by API and foreign additive packages. 

I group oils are the cheapest, but their viscosity index is low – 90. When these oils are 

produced, vacuum gas oil obtained by vacuum distillation is sent to obtain II group oils for 

hydrocracking, and paraffins after dewaxing (when obtaining I group oils) are sent to 

isocracking to obtain III group oils, then the hydrocracking products go to isodewaxing, and 

after that to hydrotreating. 

Oils of group II have viscosity index 100, III group – 130. 

Based on the Shell Pure Plus technology (GTL – gas to liquid), after 3 stages, group III 

+ base oils with viscosity index 170 are obtained. 

The report describes the main stages of obtaining oils using the GTL technology - Gas 

to liquid, from gas to liquid Shell Pure Plus. It is shown that after three stages base oils of API 

group III+ with a viscosity index of 170 were obtained. 

 

MÜASİR YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ MÜHƏRRİK YAĞLARININ ALINMASI 
 

Həsənova R.Z., Əliyev B.M., Loğmanova S.B., Qafarova N.F. 
 

Xülasə 
 

Yüksək keyfiyyətli yüksək özlülük indeksli yağların istehsalı API təsnifatı üzrə I və II 

qrup baza yağları və xarici aşqarlar paketlərinin istifadəsi ilə yerinə yetirilir. 

Shell şirkətinin III+ qrup yağları Shell Pure Plus texnologiyasına əsasən hazırlanır. Bunlar 

ekolojiliyi, yanacağın sərfini və sürtünmə əmsalı aşağı salınması ilə fərqlənən innovasiyalı, 

tamamilə sintetik Shell Helix Ultra (5W-40), Shell 0W-20 izoparafin yağlardır. 

Məruzədə Shell Pure Plus (GTL – Gas to liquid, qazdan mayenin alınması) texnologiyasına 

əsasən yağların alınmasının əsas mərhələləri verilmişdir. Göstərilmişdir ki, üç mərhələdən 

sonra API üzrə III+ qrupuna aid özlülük indeksi 170 olan baza yağları alınır. 

 

 

NEFT EMALI SƏNAYESİNDƏ EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİ 
 

Rüstəmova L. M. 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya prosesləri institutu 

e-mail: xatire 19667@gmail.com 
 

Açar sözlər: ətraf mühit, atmosfer çirklənməsi, ekoloji sistem, neft emalı, neft 

məhsulları, normativ texnuki sənədlər, dövlət standartı. texniki sənədlər. 

Key words: environment, atmospheric pollution, ecological system, oil refining, oil 

products, normative technical documents, state standard, technical documents. 
 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dünyada mövcud olan problemlər aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

Ətraf mühitin qlobal şəkildə pisləşməsi 

Ehtiyyatlar probleminin kəskinləşməsi. 

Neftin atmosfer və vakuum qovulması zamanı yaranan qalıqların tərkibində xeyli 

miqdarda  kükürdlü (4% kütləyədək), azotlu (0,3 % kütləyədək) və metal saxlayan birləşmələr 

(90500q/t) vardır. Beləliklə, ətraf mühitin toksiki tullantılarla çirklənməsinin qarşısını almaq 

üçün ilk növbədə tullantısız texnoloji proseslərin yaratmaqla istehsalın səmərəliyini 

yüksəltmək lazımdır. 
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Atmosferin iri çirklənmə mənbələri aşağıdakılardır: 

- neft, neft məhsulları toksikliyə malik olan tezuçucu mayelərin saxlandığı 

rezervuarlar; 

- təmizləmə qurğuları, bəzi texnoloji qurğular (AVT katalitik krekinq,bitum istehsalı 

və s.) 

-  məşəl sistemləri [1] 

Azərbaycanda  neft hasilatı XX əsrin sonlarından başlayaraq artır. Bununla əlaqədar olaraq 

neft və neft məhsullarının çıxarılması nəqli ,emalı eləcədə işlədilməsi nəticəsində ətraf mühit 

neft emalı zavodları (NEZ) , neft kimya zavodları (NKZ) tərəfindən zərərli tullantıları ilə 

çirklənir.  

Azərbaycanda neft hasilatının artması və neft emalı sənayesinin inkişafı ekoloji 

problemlərin aktuallığı həm sudakı, həm də qurudakı ekosistemlərin neftlə çirklənməsinin 

aradan qaldırılması olduqca vacib məsələlərdən biridir. 

Neft və qaz ehtiyyatlarının aşkar edilməsi və  bu sahədə ortaya çıxan ekoloji 

problemlərin həllində  AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri 

İnstitutu(NKPİ) müstəsna rol oynayır. 

Belə ki, AMEA akad.Y.H.Məmmədəliyev adına NKPİ, AMEA, Azərbaycan 

Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, 

ehtiyatların qənaətlə işlədilməsi, ekoloji sistemlərin əlverişli rejiminin saxlanması, ətraf 

mühitin insana və canlı təbiətə mənfi təsirinin qarşısının alınması sahəsində elmi tədqiqatları 

təşkil edir  həyata keçirir. 

Neft emalı və neft-kimya sənayesinin inkişafı  şübhəsiz ki, xalq təsərrüfatının dinamik 

inkişafı üçün çox vacibdir. Lakin, bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman ətraf 

mühitə bu və ya digər şəkildə dəyən zərər minimuma endirilməlidir. 

Neft emalı və neft-kimya müəssisələrində istehsalın səmərəli işləməsi üçün ətraf 

mühitin qorunması əsas faktorlardan biridir.    

Kimya və neft-kimya kompleksi müəssisələri tərəfindən atmosferə buraxılan zərərli 

maddələrin, qazların həcmi coxalmışdır. Bunun başlıca səbəbi neft-kimya müəssisələrinin tam 

gücü ilə işləməməsi və bəzi müəssisələrinin istehsal avadanlıqlarının, neft istehsalında istifadə 

olunan texnologiyaların geri qalması səbəbindən də atmosferə zərərli qazlar və maddələr 

buraxılmasıdır. Ətraf mühitə buraxılan zərərli inqredientlər ümumi çirkləndirici maddələrin 

təxminən 5-6 %-ni təşkil edir. Belə tullantılar 5 m2 məsafədə torpağın metallarla 

çirklənməsinə gətirib çıxarır, tullantıların çeşidlənməsi aparılmadığından təhlükəli və bir sıra 

sənaye tullantıları məişət tullantıları ilə birlikdə zibilliklərdə yerləşdirilir ki, bu da torpaqların 

kimyəvi çirklənməsinə və onun fiziki xüsusiyyətlərinin korlanmasına səbəb olur. Neftayırma 

və neft-kimya zavodlarının ətrafındakı torpaqlar neft və maye karbohidrogenlərlə 

çirkləndirilmiş, bu da öz növbəsində atmosferin çirkləndirilməsi mənbəyinə çevrilmişdir. 

Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ölkə 

rəhbərliyinin prinsipial mövqeyi nəticəsində xeyli işlər görülmüş, uzun illər ərzində yaranmış 

ekoloji problemlər təhlil edilərək onların kompleks həllinə yönəldilən bir sıra Milli və Dövlət 

Proqramları təsdiq edilmişdir [2]. 

Bu baxımdan istehsal sahələrində formalaşan tullantı sularının dənizə axıdılmasının 

qarşısının alınması, ərazinin sanitar vəziyyətinin,eləcə də ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması 

üçün kanalizasiya sistemlərinin yaradılması və yenidən qurulması, müəssisələrdə atmosferə 

zərərli maddələrin atılmasının qarşısının alınması üçün qaz–toztutucu qurğuların 

quraşdırılması, toksiki xassəyə malik bərk tullantıların idarə olunması kimi problemlərin həlli 

istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. 

Göstərilən problemlər AMEA NKPİ-da baza təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən 

standartlaşdırma və metrologiya laboratoriyası tərəfindən neft emalı və neft-kimya 

məhsullarına hazırlanan normativ-texniki sənədlərdə (AZS – Dövlət standartı, TŞ – texniki 

şərtlər, hazılanmış texnologiyalar) ətraf mühitin mühafizə tələbləri öz əksini tapır [3]. Belə ki, 
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- Ətraf mühitin neft emalı və neft-kimya məhsullarının zərərli təsirindən mühafizəsi 

üçün məhsulun istehsalı, nəqli, istifadəsi,saxlanılması üzrə proses və əməliyyatların 

aparılması zamanı avadanlığın kipliyi təmin olunmalı, texnoloji rejim normalarına ciddi riayət 

edilməlidir. 

- Neft emalı və neft-kimya məhsullarının istehsalı, saxlanılması və istifadəsi zamanı 

onun məişət və yağış suları kanalizasiya sisteminə, həmçinin açıq su tutumlarına və torpağa 

düşməsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməlidir [3]. 

Hazırda Azərbaycanda ekologiya sahəsində sistemli və elmi cəhətdən əsaslandırılmış  

işlər aparılır  

 Ətraf mühitin qorunmasında ekoloji biliklərin və ekoloji mədəniyyətin təbliği mühüm 

rol oynayır. 
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SOLVING ECONOMIC PROBLEMS IN THE OIL INDUSTRY 
 

Rustamova L.M.  
 

Summary 
 

In article are considered substances polluting environment obtained from oil refining 

and manufacturing oil products and the put requirements of environment protection in the 

developed normative and technical documents on this production.  

 

NEFT EMALI SƏNAYESİNDƏ EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİ 
 

Rüstəmova L.M. 
 

Xülasə 
 

Məqalədə neft emalı zavodlarında ətraf mühitin çirklənməsı, ekoloji problemlər və 

onların həlli yolları, eləcə də bu problemləri aradan qaldırmaq yönümdə neft məhsullarına 

hazırlanan normativ texniki sənədlərdən bəhs olunur. 
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Dünya ölkələrinin neft-qaz sənayesində korroziya probleminin iqtisadiyyata vurduğu 

zərərin maksimum qarşısının alınması və korroziyaya qarşı aparılan mübarizə istiqamətində 

aparılan elmi tədqiqat işləri intensiv surətdə davam etdirilir [1]. Tərkibində CO2 qazı olan 

karbohidrogen-su qarışığı olan turş mühitlərdə mühafizə xüsusiyyətli birləşmələr almaq 

məqsədi ilə dodesilamin və propilen oksidin (DİPA) əsasında sintez edilmiş  N-lauril 

izopropilaminin palmitin turşusu ilə otaq temperaturunda 1:1 mol nisbətində kompleksi 

alınmışdır [2].  Sintez olunmuş kompleksin karbon qazı mühitində korroziyadan müdafıə 

qabiliyyətlərini tədqiq edilmişdir. Karbon qazı mühitində tədqiqatlar ACM GILL AC 

potensiometri vasitəsi ilə elektrokimyəvi ölçmələr vasitəsi ilə aparılmışdır. Bu üsul tədqiq 

olunan elektrodların korroziya sürətini, xətti polyarizasiya müqavimətini, korroziya 

cərəyanını, ümumi metal itkisini hesablamağa imkan verir. Bu zaman inhibitorsuz və 

inhibitorun iştirakında göstərilən parametrlər hesablanmaqla tədqiq olunan birləşmələrin 

inhibitorluq qabiliyyətləri öyrənilir [3].   

Tədqiqatlarda istifadə olunmuş elektrodlar C1018 Grade Steel nişanlı polad materialdan 

hazırlanmışdır. Korroziya tədqiqatları həm inhibitorsuz mühitdə, həm də kompleksin 10, 25, 

50 və 75 mq/l qatılıqlarında 20 saat müddətində aparılmışdır.  

Tədqiqatların nəticəsi əsasında korroziya sürətinin zamandan asılılıq qrafiki qurulmuş, 

kompleksin müxtəlif qatılıqlarda korroziyadan mühafizə effektləri hesablanmış və alınmış 

nəticələr qrafik şəllində verilmişdir. 

 

Cədvəl 1.  

Kompleksin korroziyadan müdafiəsinin potensiometr vasitəsilə alınmış göstəriciləri. 

 

Qrafik. Kompleksin iştirakında korroziya sürətinin zamandan asılılıq qrafiki 

 Metodikaya görə potensiometrdə korroziya tədqiqatları (ölçmələr) aparılmağa 

başladıqdan bir saat sonra mühitə inhibitorluq xüsusiyyəti tədqiq olunan birləşmə əlavə 

olunur. İlk birinci saatda inhibitorsuz elektrodlarda korroziya sürəti 2,3-3,0 mm/il arasında 

qiymətlər almışdır. İnhibitorluq xüsusiyyəti tədqiq olunan birləşmənin əlavə olunması ilə 

birləşmənin bütün qatılıqlarında elektrodlarda korroziya sürətəti azalmağa başlamışdır. Amma 

inhibitorsuz mühitdə korroziya sürəti artaraq sonuncu 20-ci saatda 4,14 mm/il olmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, 8 saatdan sonra kompleksin 10 mq/l qatılığında korroziya sürəti 

artmağa başlamış, sonuncu saatda mühafizə effekti 74,4% olmuşdur. Digər qatılıqlarda isə 

beşinci saatdan başlayaraq elektrodlatda korroziya sürətlərində demək olar ki dəyişiklik baş 

vermir. Kompleksin 25, 50 və 75 mq/l qatılıqlarında onun CO2 korroziyasından mühafizə 

effekti 97,5-99% olur. 

Kompleksin 

qatılığı, 

mq/l 

LPR, 

 xətti 

polyariza-

siya 

müqaviməti, 

ohm∙sm2 

Icor,   

korroziya 

cərəyan 

şid-dəti, 

mA/cm2 

Korroziya 

sürəti, 

mm/il 

Metal 

itkisi, 

mm 

Müdafıə effekti, 

%-lə 

İnhibitorsuz 0,0079 3575,2 4,14 0,008061 - 

10 0,0285 915,08 1,06 0,001832 74,4 

25 0,2920 89,337 4,14 0,002105 97,5 

50 0,5314 49,088 0,056 0,000619 98,6 

75 0,8043 32,431 0,037 0,000656 99,1 
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Kompleksin müxtəlif qatılıqlarında CO2 mühitində  korroziyadan müdafıənin ACM 

GİLL potensiometrində 20-ci saata uyğun alınmış bəzi parametrlərinin – cərəyan şiddətinin, 

metal itkisinin korroziya sürətinin, xətti polyarizasiya müqavimətinin, hesablanmış müdafıə 

effektlərinin qiymətləri cədvəldə verilmişdir.  

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olundu ki, dodesilamin və propilen oksidin əsasında 

sintez edilmiş N-lauril izopropilaminin palmitin turşusu ilə kompleksi tərkibində karbon qazı 

saxlayan turş mühitlərdə C1018 Grade Steel nişanlı poladı aşağı qatılıqlarda korroziyadan 

yüksək mühafizə xüsusiyyətinə malikdir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ 

ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ, В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА В  

СРЕДЕ  УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. 
 

Джабраилзаде Ш.З., Мурсалов Н.И., Азизли О.М. 
 

Резюме 
 

С целью получения защитных составов в кислых средах с СО2, содержащих 

углеводородно-водную смесь,  синтезирован комплекс N-лаурил изопропиламина на 

основе додециламина и пропиленоксида (ДИПА) с пальмитиновой кислотой в 

соотношении 1:1 моль при комнатной температуре. Изучена способность 

синтезированного комплекса защищать от коррозии в среде углекислого газа. В 

результате исследования установлено, что комплекс N-лаурил изопропиламина, 

синтезированая на основе додециламина и пропиленоксида с пальмитиновой кислотой, 

с низкой концентрацией  обладает высоким антикоррозионным свойством для стали 

марки  C1018 Grade Steel в слабокислых средах содержащая диоксид углерода. 
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INVESTIGATION OF THE SUBSTANCE OBTAINED ON THE BASIS OF 

PALMITIC ACID AS AN INHIBITOR IN THE CARBON  

DIOXIDE ENVIRONMENT. 
 

Jabrailzadeh Sh.Z., Mursalov N.İ., Azizli O.M. 
 

Summary 
 

To obtain protective compositions in acidic media containing a hydrocarbon-water 

mixture containing CO2 gas, a complex of N-lauryl isopropylamine based on dodecylamine 

and propylene oxide (DIPA) with palmitic acid in a ratio of 1:1 mol at room temperature was 

synthesized. The ability of the synthesized complex to protect against corrosion in a carbon 

dioxide environment was studied. As a result of the study, it was found that steel grade 

C1018, containing carbon dioxide in a complex with N-lauryl isopropylamine with high anti-

corrosion properties in slightly acidic environments, was synthesized based on dodecyl amine 

and propylene oxide with palmitic acid. 

 

PALMİTİN TURŞUSU ƏSASINDA ALINMIŞ MADDƏNİN  KARBON QAZI 

MÜHİTİNDƏ İNHİBİTOR KİMİ TƏDQİQİ. 
 

Cəbrayılzadə Ş.Z., Mürsəlov N.İ., Əzizli O.M. 
 

Xülasə 
 

Tərkibində CO2 qazı olan karbohidrogen-su qarışığı olan turş mühitlərdə mühafizə 

xüsusiyyətli birləşmələr almaq məqsədi ilə dodesilamin və propilen oksidin (DİPA) əsasında 

sintez edilmiş  N-lauril izopropilaminin palmitin turşusu ilə otaq temperaturunda 1:1 mol 

nisbətində kompleksi alınmışdır.  Sintez olunmuş kompleksin karbon qazı mühitində 

korroziyadan müdafıə qabiliyyətlərini tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən 

olundu ki, dodesilamin və propilen oksidin əsasında sintez edilmiş N-lauril izopropilaminin 

palmitin turşusu ilə kompleksi tərkibində karbon qazı saxlayan turş mühitlərdə C1018 Grade 

Steel nişanlı poladı aşağı qatılıqlarda korroziyadan yüksək mühafizə xüsusiyyətinə malikdir.  

 

 

para-(1-METİLTSİKLOALKİL)FENOLLARIN DİTSİKLOPENTADİENLƏ 

ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARI VƏ ONLARIN MANNİX ƏSASLARI 
 

Qasımova F.İ., Əliyeva A.A. 
 

Azərbaycan MEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

E-mail: fatimahuseynova89@gmail.com 
 

Açar sözlər: ditsiklopentadien, para-(1-metiltsikloalkil)fenollar, katalizator, alkilləşmə, 

ditsiklopentil-bis-(4-tsikloalkil)fenol. 

Keywords: dicyclopentadiene, para-(1-methylcycloalkyl)phenols, catalyst, alkylation, 

dicyclopentyl-bis-(4-cycloalkyl) phenol. 

Ключевые слова: дициклопентадиен, пара-(1-метилциклоалкил)фенолы, катали-

затор, алкилирование, дициклопентил-бис-(4-циклоалкил) фенол. 
 

Aşağı oktanlı benzinlərin pirolizi prosesində alınan qiymətli monomerlərdən biri də 

ditsiklopentadiendir. Bu monomer yüksək sıxlıqlı reaktiv yanacaqların, polimer materiallara 

əlavə olunan stabilizatorların, plastifikatorların, yağlara aşqarların alınmasında və s. sahələrdə 

geniş istifadə olunurlar [1,2]. 

Təqdim olunan işdə əvvəllər sintez etdiyimiz para-(1-metiltsiklopentil)-, para-(1-

metiltsiklopentenil)- və para-(1-metiltsikloheksil)fenolların ditsiklopentadienlə KU-23 

katalizatoru iştirakında ditsiklopentil-bis-(4-tsikloalkil)fenolların və onların morfolinlə 

aminometilləşmə reaksiyalarından Mannix əsaslarının alınmasından bəhs edilir. 

mailto:fatimahuseynova89@gmail.com
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para-(1-Metiltsikloalkil)fenolların alınması reaksiyalarının tədqiqi ədəbiyyat 

mənbələrindən məlumdur [3,4]. Bu işdə para-(1-metiltsikloalkil)fenolların KU-23 

katalizatoru iştirakında ditsiklopentadienlə alkilləşmə reaksiyaları tədqiq edilmişdir. 

[I] 

Alkilləşmə reaksiyaları KU-23 katalizatoru iştirakında, 115-1200C temperaturda, 4-5 

saat vaxt ərzində, katalizatorun miqdarı 7-10% hədlərində araşdırılmışdır. 

Sonrakı mərhələdə alınmış [I] məhlulların formalin və morfolinlə aminometilləşmə 

reaksiyaları həyata keçirilmişdir. 

[II] 

 
Mannix əsaslarının alınması 800C temperaturda, həlledici (benzol) iştirakında, [I] 

məhsulu:formalin:morfolin 1:2:2 mol nisbətlərində, 2 saat müddətində həyata keçirilmişdir. 

Bu şəraitdə 68.4-71.6% çıxımla [II] məhsulları alınmışdır. 
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РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ пара-(1-МЕТИЛЦИКЛОАЛКИЛ) ФЕНОЛОВ С 

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНОМ И ИХ ОСНОВАНИЯ МАННИХА  
 

Гасымова Ф.И., Алиева А.А. 
 

Резюме 
 

В работе представлены результаты получения дициклоалкил-бис-(4-

циклоалкил)фенолов алкилированием пара-(1-метилциклоалкил) фенолов с 

дициклопентадиеном в присутствии катализатора КУ-23 и их реакции аминометилир- 

ования морфолином с целью получения оснований Манниха. 
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ALKYLATİON REACTIONS para-(1-METHYLCYCLCALKYL) PHENOLS WITH 

DICYCLOPENTADIENE AND THEIR МАННИCH BASES 
 

Gasimova F.İ., Aliyeva A.A. 
 

Summary 
 

The work presents obtaining dicycloalkyl-bis-(4-cycloalkyl)phenols by alkylation of 

para-(1-methylcycloalkyl)phenols with dicyclopentadiene in the presence of KU-23 catalyst 

and their aminomethylation reactions with morpholine to obtain Mannich bases. 

 

para-(1-METİLTSİKLOALKİL)FENOLLARIN DİTSİKLOPENTADİENLƏ 

ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARI VƏ ONLARIN MANNİX ƏSASLARI 
 

Qasımova F.İ., Əliyeva A.A. 
 

Xülasə 
 

Təqdim etdiyimiz işdə para-(1-metiltikloalkil)fenolların KU-23 katalizatoru iştirakında 

ditsiklopentadienlə alkilləşməsindən ditsikloalkil-bis-(4-tsikloalkil)fenolların alınması və 

onların morfolinlə aminometilləşmə reaksiyalarından Mannix əsaslarının alınmasından bəhs 

edilir. 

 

 

PİROLİZ PROSESİNİN C5 FRAKSİYASI ƏSASINDA KİMYƏVİ  

ƏLAVƏLƏRİN SİNTEZİ  
 

Heydərli G.Z., Nağıyeva M.V., Rəsulov Ç.Q.  
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
 

Açar sözlər: para-[1(3)-metiltsikloheksil]fenol, sirkə turşusu, nano-katalitik sistem, 

asilləşmə, 2-Hidroksi-5[1(3)-metiltsikloheksil]-asetofenon. 

Ключевые слова: пара-[1(3)-метилциклогексил]фенол, уксусная кислота, 

нанокаталитическая система, ацилирование, 2-гидрокси-5[1(3)-метилциклогексил]-

ацетофенон. 

Keywords: p-[1(3)-methylcyclohexyl]phenol, acetic acid, nanocatalist, acylation, 2-

hydroxy-5[1(3)-methylcyclohexyl]-acetophenone. 
 

Aşağı oktanlı benzinlərin piroliz prosesində alınan yan məhsulların hələ də kifayət 

qədər istifadə sahəsi olmadığı üçün onlar biosferə atılaraq ətraf mühitin çirklənməsinə və 

ekoloji problemlərə səbəb olurlar. Bu baxımdan piroliz prosesində alınan, hələ də kifayət 

qədər istifadə sahəsi olmayan məhsullar əsasında kimyəvi qatqıların alınması ekoloji 

baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Təqdim olunan işdə tərkibində izopren və piperilenlə zəngin olan C5 fraksiyası ilə 

etilenin Dils-Alder reaksiyalarından alınmış 1(3)-metiltsikloheksenlərlə fenolun КУ-23 

katalizatoru iştirakında tsikloalkilləşmə reaksiyalarının qarşılıqlı təsirindən sintez olunmuş 

para-metiltsikloheksilfenolların (TSHF) nano-katalitik sistemdə buzlu sirkə turşusu ilə 

asilləşmə reaksiyalarına cəlb olunaraq asetofenonların sintezindən; müxtəlif kinetik amillərin 

(temperatur, vaxt və ilkin komponentlərin mol nisbətləri) məqsədli məhsulun çıxımına 

təsirinin araşdırılmasından və dizel yanacağında sınaqlarından bəhs edilir. 

Fenolun metiltsikloheksenlərlə alkilləşmə reaksiyaları 80-140 oC temperaturda, 2-6 saat 

müddətində, komponentlərin mol nisbətləri 0.5÷1-2 mol, katalizatorun miqdarı 5-15 % 

(götürülən fenola görə) hədlərində tədqiq olunmuşdur. 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. 
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p-[1(3)-Metiltsikloheksil]fenolların sirkə turşusu ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasının tənliyi 

aşağıdakı kimidir: 

 
p-[1(3)-Metiltsikloheksil]fenolların sirkə turşusu ilə nanoölçülü ZnCl2 katalizatoru 

iştirakında asilləşmə reaksiyasının aparılması üçün səmərəli şərait tapılmışdır: temperaturun 

140oC, reaksiya müddətinin 30 dəqiqə qiymətində, TSHF-un sirkə turşusuna 1:2 mol 

nisbətində  məqsədli məhsulun - 2-Hidroksi-5[1(3)-metiltsikloheksil]-asetofenonların çıxımı 

götürülən p-[1(3)-metiltsikloheksil]fenollara görə 63.5-67.4% olmuşdur. 

Məqsədli məhsul qovulub ayrıldıqdan sonra onun İQ və 1 H və 13C NMR spektrləri 

vasitəsilə kimyəvi quruluşu təyin edilmişdir. 

Nümunə üçün 2-hidroksi-5(1-metiltsikloheksil)-asetofenonun İQ-spektrinin nəticələri 

cədvəl 2-də verilmişdir 

Cədvəl 2 

2-Hidroksi-5(1-metiltsikloheksil)-asetofenonun İQ spektroskopik analizinin nəticələri 

Siqnallar, sm-1 Struktur formulunda yeri 

691 1,2,4 əvəz olunmuş benzol nüvəsi 

824 CH2  qrupunun maqnit rəqsi 

750,789 Tsiklik həlqədəki C=C rabitəsi 

1014, 1108, 3254 
Fenolun OH qrupuna uyğun olan deformasiya və valent 

rəqsləri 

1182, 1237 Ar-C(O)-C-qrupunun C-C rabitəsi 

1445, 1371, 2855, 

2923 

CH2 və CH3 qruplarının uyğun olaraq C-H rabitələrinin 

deformasiya və valent rəqsləri 

1511 benzol nüvəsi 

1598,1598 C=C əlaqəsi 

3026 -HC=CH- qrupunun C-H rabitəsi 

1730 C=O qrupu 
 

2-Hidroksi-5[1(3)-metiltsikloheksil]-asetofenonların fiziki-kimyəvi xassələri və element 

tərkibi cədvəl 3-də verilmişdir.  

Cədvəl 3 

2-Hidroksi-5[1(3)-metiltsikloheksil]-asetofenonların fiziki-kimyəvi xassələri və 

element tərkibi 

 

 

 

Qayn.temp., 
oC/10 

mm c.st. 

 

Ərimə temp., 
oC 

 

 

Mol kütlə 

Element tərkibi, % 

 

Hesablanıb Tapılıb 

C H C H 

 
C15H20O2 

166-168 114.8 

 

232 77.6 8.6 76.9 8.2 

 
C15H20O2 

161-163 123 232 77.6 8.6 76.7 8.0 
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Sintez olunmuş 2-hidroksi-5[1(3)-metiltsikloalkil]asetofenonlar dizel yanacağına 

antioksidant kimi sınaqdan çıxarılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, dizel yanacağına 0.004% 

antioksidant əlavə edildikdə 120 oC temperaturda, 4 saat oksidləşmədən sonra yanacaqda cüzi 

miqdarda çöküntü əmələ gəlir. 
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СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ФРАКЦИИ  

ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА С5 
 

Гейдарли Г.З., Нагиева М.В., Расулов Ч.К. 
 

Резюме 
 

В представленной статье сообщается о синтезе 2-гидрокси-5-[1(3)-

метилциклогексил]-ацетофенонов в нанокаталитической системе на основе цинка в 

результате взаимодействия п-[1(3)-метилциклогексил]фенолов с уксусной кислотой. С 

целью обеспечения наибольшего выхода целевого продукта исследовано влияние 

различных кинетических параметров (температуры, времени реакции, мольных 

соотношений исходных компонентов) на ход и направление реакций. В результате 

исследования установлено, что при следующих условиях реакции ацилирования п-

[1(3)-метилциклогексил] фенолов уксусной кислотой в присутствии наноразмерного 

катализатора ZnCl2: температура 140°С, время реакции 30 мин., мольное соотношение 

п-циклоалкилфенола к уксусной кислоте 1:2, выход целевых п-[1(3)-

метилциклогексилфенолов составляет 63.5-67.4%. Химические строения 

синтезированных п-[1(3)-метилциклогексил] фенолов доказаны методами ИК, ЯМР 

спектроскопией, определены их физико-химические свойства, ацетофеноны были 

испытаны в качестве антиоксиданта к дизельному топливу. 
 

SYNTHESIS OF CHEMICAL ADDITIONS BASED ON C5 FRACTION of 

PYROLYSIS PROCESS  
 

Haydarli G.Z., Nagieva M.V., Rasulov Ch.K.  
 

Summary 
 

This article reports on the synthesis of 2-hydroxy-5-[1(3)-methylcyclohexyl]-

acetophenones in a zinc-based nanocatalytic system as a result of the interaction of p-[1(3)-

methylcyclohexyl]phenols with acetic acid. In order to obtain the highest yield of the target 

product, the effect of various kinetic parameters (temperature, reaction time, molar ratios of 

the starting components) on the direction of reactions was studied. As a result of the study, it 

was found that under the following reaction conditions for the acylation of p-[1(3)-

methylcyclohexyl]phenols with acetic acid in the presence of a nanosized ZnCl2 catalyst: 

temperature 140°C, reaction time 30 min., molar ratio of p-cycloalkylphenol to acetic acid 

1:2, the yield of target p-[1(3)-methylcyclohexylphenols is 63.5-67.4%. The chemical 

structures of the synthesized p-[1(3)-methylcyclohexyl] phenols were proved by IR and NMR 

spectroscopy, their physicochemical properties were determined, and acetophenones were 

tested as an antioxidant to diesel fuel. 



294 
 

PİROLİZ PROSESİNİN C5 FRAKSİYASI ƏSASINDA KİMYƏVİ  

ƏLAVƏLƏRİN SİNTEZİ  
 

Heydərli G.Z., Nağıyeva M.V., Rəsulov Ç.Q.  
 

Xülasə 

Təqdim olunan məqalədə, sink əsaslı nano-katalitik sistemdə p-[1(3)- metiltsiklohek-

sil] fenolların sirkə turşusu ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində2-hidroksi-5 [1(3)-metiltsikloheksil]- 

asetofenonların sintezindən bəhs olunur. Məqsədli məhsulların yüksək çıxımına nail olmaq 

üçün müxtəlif amillərin (temperatur, reaksiya müddəti, ilkin komponentlərin mol nisbətləri) 

reaksiyanın gedişinə təsiri araşdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, p-

[1(3)-metiltsikloheksil]fenolların sirkə turşusu ilə nano-ölçülü ZnCl2 katalizatoru iştirakında 

asilləşmə reaksiyasının aşağıda göstərilən şəraitində: temperatur 140oC, reaksiyanın müddəti 

30 dəq., p-tsikloalkilfenolun sirkə turşusuna 1:2 mol nisbətində məqsədli məhsulun götürülən 

p-[1(3)-metiltsikloheksil]fenollara görə çıxımı 63.5-67.4% olur. Sintez olunmuş p-[1(3)-

metiltsikloheksil]fenolların kimyəvi quruluşu İQ, NMR spektroskopiya üsulları ilə sübuta 

yetirilmiş və fiziki-kimyəvi xassələri təyin edilmişdir və dizel yanacağında antioksidant kimi 

yoxlanılmışdır.  

 

 

QLİSERİNİN TRİTSİKLİK MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ 
 

Məmmədova X.M., Qədirli V.S., Mahmudova E.Q. 
 

AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu 
 

Açar sözlər: qliserin efirləri, ditsiklopentadien, efirləşmə reaksiyası.  

Ключевые слова: эфиры глицерина, дициклопентадиен, реакция этерификации. 

Keywords: esters of glycerol, dicyclopentadiene, reaction of esterification. 
 

Qliserin əsaslı sadə və mürəkkəb efirləri sənayenin, texnikanın, tibbin, məişətin 2000-

dən artıq sahəsində geniş tətbiq tapmışdır [1-3]. Bu efirlər neft-kimya sintezinin ucuz və asan 

əldə olunan məhsulları əsasında alınır. Qliserinin politsiklik quruluşa malik mürəkkəb 

efirlərinin sintezi, müxtəlif çevrilmələri, bu efirlərin xassələrinin öyrənilməsi, tərkibində 

karboksil qrupu olan tritsiklik efirlərin praktiki tətbiq sahələrinin araşdırılması olduqca 

aktualdır. Belə ki, bu efirlər kənd təsərrüfatında bitkilərdə göbələk xəstəliyinə qarşı istifadə 

olunan funqisid xassəli preparat kimi maraq doğurur [4]. Bunu nəzərə alaraq qliserinin 

efirlərinin optimal sintez üsulunun seçilməsi, şəraitinin müəyyən edilməsi, efirlərin tərkibinə 

müəyyən funksional qrupların, tsiklik halqanın daxil edilməsi ilə onların reaksiya 

qabiliyyətinin, quruluşu ilə xassələri arasında asılılığın tədqiqi, praktiki tətbiq sahələrinin 

araşdırılması neft kimyasının həllini tələb edən ən ümdə məsələlərindən biridir.  

Təqdim olunan tədqiqat məhz bu problemin həllinə: qliserinin tritsiklik monoefirinin 

birəsaslı C1-C5 karbon turşuları ilə efirləşməsindən yeni quruluşa malik diefirlərin sintezi 

üsulunun işlənib hazırlanması, xassələrinin ətraflı tədqiqi, tətbiq sahələrinin araşdırılmasına 

həsr olunmuşdur. Bu məqalədə bitki yağları əsasında dizel yanacaqlarının alınması prosesində 

yan məhsul kimi alınan qliserinin EP-300 qurğusunda neftin piroliz prosesində əlavə məhsul 

kimi ayrılmış tsiklopentadienin dimerinə katalizatorun iştirakı ilə qliserinin birləşdirilməsi 

reaksiyası öyrənilmiş və 84.2% çıxımla dihidroditsiklopentadienil-qliserid sintez edilmişdir. 

Proses iki mərhələdə aparılmışdır. ilkin mərhələ 100ºC temperaturda, ditsiklopentadienin 

qliserinə l:1.5 mol nisbətində, BF3·OEt2 katalizatorunun 1.4% küt. miqdarında, 4 saat reaksiya 

müddətində aparılmışdır. Sintez edilmiş qliseridin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin 

edilmişdir. Qaynama temperaturu 165-166°С/2 mm c. süt., 𝑑4
201.142 q/sm3, 𝑛𝐷

201.5138. 

Tədqiqatın ikinci mərhələsində qliserinin sintez edilmiş tritsiklik sadə monoefirinin 

KU-2-8 H+ heterogen katalizatorun iştirakı ilə C1-C5 karbon turşuları ilə efirləşməsi reaksiyası  
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həyata keçirilmiş və qarışıq: mürəkkəb və sadə 1.3-qliserid diefirləri sintez 

olunmuşdur. Reaksiyanın ümumi tənliyi aşağıdakı kimi vermək olar: 
 

                                          I                            II-VI                                    VII-XI  

R= Н(II-VII); -CH3(III, VIII); -CH3-CH2(IV, IX); -CH3-CH2-CH2(V, X); -CH3-CH2-CH2-CH2 

(VI-XI) 
 

 

Aparılan sistemli tədqiqatlar əsasında qliserinin tritsiklik asetat diefirinin sintezinin 

optimal şəraiti müəyyən edilmişdir. Belə şəraitdə alınan diefirinin çıxımı 93.4% təşkil 

etmişdir. 

Müəyyən edilmiş optimal şəraitdə (temperatur 80-85°С, TTDQl:doymuş turşu mol 

nisbəti 1:1, katalizator KU-2-8H+, 2.5%, reaksiya müddəti 4-5 saat) doymuş alifatik sırası 

turşuların digər nümayəndələrindən: formiat, propion, yağ, valerian turşularının qliserinin 

tritsiklik sadə monoefirinə birləşməsi reaksiyası tədqiq olunmuş, yüksək çıxımla müvafiq 

tritsiklik quruluşlu 1-3 qliserid diefirlərin sintezi həyata keçirilmişdir. Aparılmış tədqiqatların 

nəticəsi                 cədvəl 1 -də verilmişdir. 

Cədvəl 1 

TTDQl-nın doymuş turşularla efirləşmə reaksiyasından mürəkkəb efirlərin sintezi. 
 

Reaksiyaya götürülmüşdür,  Q  

Katalizator,  

KU 2-8 H+, q 

 

Vaxt, saat 

Alınmışdır 

Doymuş 

turşular 
ТTDQL Diefir Çıxım  % 

II – 46.0 224.3 5.6 4 VII 98.0 

III -60.0 224.3 5.6 4 VIII 93.4 

IV -74.1 224.3 5.6 4 IX 89.6 

V-88.1 224.3 5.6 5 X 81.4 

VI-100.1 224.3 5.6 5 XI 79.5 
 

Sintez olunmuş 1-3 qliserid diefirlərinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri tədqiq olunmuş və 

cədvəl2-də verilmişdir. 

Cədvəl  2 

 Sintez olunmuş 1-3 qliserid diefirlərinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri. 
  

 

Diefirlərin 
quruluşu 

Moleku

l kütləsi 

Tqay 

°с/1mm 
c.süt. 

d
20

4  n
20

D  

Hesablanmış,

% 
 

Diefirin  

Tapılmış,% 

С H C H 

VII 252.3 126-127 1.2315 1.5069 66.61 7.90 C14H20O4 66.65 7.90 

VIII 266.3 135-136 1.1377 1.5110 67.60 8.30 C15H22O4 67.65 8.33 

IX 280.3 140-141 1.1211 1.5165 68.51 8.60 C16H24O3 68.55 8.63 

X 294.4 150-151 1.1190 1.5178 69.31 8.89 C17H26O3 69.36 8.91 

XI 308.4 158-160 1.0739 1.5198 70.03 9.11 C18H28O3 70.09 9.15 
 

Sintez edilmiş bütün diefirlərin quruluşu İQ- , 1H və13C NMR analiz üsulları ilə təsdiq 

olunmuşdur. İQ-spektrdə 698, 739 sm-1 –CH2  qrupunun C-H rabitəsinin riyazi rəqsi; 874, 

946, 985 см-1  doymamış karbohidrogen –CH=CH- qrupunun C-H rabitəsi; 1048, 1072, 1092 
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см-1 -ОН – deformasiya rəqsi; 1158, 1234 см-1 - С-О-С – efir qrupunun riyazi rəqsi; 1369sm-1 

СН3 – , 1440 sm-1 СН2 – deformasiya və valent rəqsləri; 1740 sm-1 С=О – korbonil qrupunun 

rəqsi; 2947, 2885 sm-1 СН2 СН3 – valent rəqsləri; 3418sm-1 ОН – qrupunun valent rəqsi udma 

zolaqları müşahidə olunmuşdur. 

NMR 1Н (δ, m.h.) spektri 1.45-1.82 m (3Н, 3СН); 1.80-2.35 m (6Н, 3СН2); 2.12 m  

(Н, СН); 2.19 s (3H, CH3); 2.75 m (Н, СН-O-); 3.35-3.60 m (2Н, CН); 3.55 m (H, OH); 4.12 

t (4H, 2CH2); 5.58 m (Н, СН=); 6.25 m (Н, СН=). 13C (δ, m.h.) spektri С1-38.71; С2-53.45; 

С3-131.63; С4-131.13; С5-38.73; С6-36.38; С7-49.85; С8-84.43; С9-38.79; С10-28.25; С11-71.66; 

C12-68.12; C13-64.92; C14-169.38; C1519.66. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda norbornilqliserid və dihidroditsikopentadienilmonoqliserid efirlərinin funqisid 

xassələri tədqiq olunmuş və bu efirlərin kartof əkinlərində xəstəliklərə qarşı tətbiq edilməsinin 

məqsədə uyğun olduğu göstərilmişdur. AMEA Polimer Materialları İnstitutunda tritsiklo 

[5.2.1.02,6] des-3-en-8-ilqliseridbutirat mürəkkəb efiri  PVX-ə plastifikator kimi tədqiq 

olunmuşdur. Sınaqlar dioktilftalat plastifikatoru ilə müqayisəli aparılmış, nəticələr eyni, bəzi 

xassələrə görə daha üstün olduğundan PVX kompozisiyaları üçün plastifikator kimi tətbiqə 

tövsiyə edilmişdir.  
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СИНТЕЗ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА  
 

Мамедова Х.М., Кадырлы В.С., Махмудова Э.К.  
 

Резюме 
 

В статье приведены результаты по синтезу трициклического простого моноэфира 

глицерина, полученнего по реакции каталитического присоединения глицерина к 

дициклопентадиену, а также представлены данные по синтезу, изучению физико-

химических свойств, утверждению структур и применению трициклических 

смешанных: сложных и простых диэфиров глицерина, полученных по реакции 

этерификации моноэфиров глицерина с C1-C5 карбоновыми кислотами в присутствии 

гетерогеннего катализатора KУ-2-8 H+ .  

 

SYNTHESIS OF POLYCYCLIC ESTERS OF GLYCEROL 
 

Mamedova Kh.M., Kadyrly V.S., Makhmudova E.K.  
 

Summary 
 

The results of the synthesis of tricyclic glycerol monoether obtained by the reaction of 

catalytic addition of glycerol to dicyclopentadiene, as well as data of the synthesis, the study 

of physicochemical properties, the approval of structures and the use of tricyclic mixed: 

complex and simple diesters of glycerol obtained by esterification reactions of glycerol 
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monoesters with C1-C5 carboxylic acids in the presence of a heterogeneous catalyst KU-2-8 

H+ have been presented in this article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

QLİSERİNİN TRİTSİKLİK MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ 
 

Məmmədova X.M., Qədirli V.S., Mahmudova E.Q. 
 

Xülasə 
 

Məqalədə qliserinin ditsiklopentadienə katalitik üsulla birləşməsi reaksiyasından alınan 

tritsiklik monoefirinin KU-2-8 H+ heterogen katalizatorun iştirakı ilə C1-C5 karbon turşuları 

ilə efirləşməsi reaksiyasından qarışıq: mürəkkəb və sadə 1.3-qliserid diefirlərinin sintezi, 

fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi, quruluşunun təsdiqi və tətbiqə tövsiyələri haqqında 

məlumat verilmişdir. 

 

 

SİNTETİK NEFT TURŞULARI VƏ KAPRİL TURŞUSU ƏSASINDA 

PROPİLENQLİKOLUN QARIŞIQ DİEFİRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
 

Sədiyeva N.F., İsgəndərova S.A., Çerepnova Y.P.,  
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antioksidant, dizel yanacağı. 

Ключевые слова: синтетические нефтяные кислоты, этерификация,  

пропиленгликоль, смешанный диэфир, катализатор, антиоксидант, дизельное топливо. 
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Sintetik neft turşularının (SNT) mürəkkəb efirlərinin heterogen katalizatorların iştirakı 

ilə alınması istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılmış və ədəbiyyat materiallarında öz əksini 

tapmışdır [1,2]. Lakin, onların perspektiv məhsullar kimi geniş tətbiq sahələrinə malik olması 

SNT-nin yeni efirlərinin sintezinə zəmin yaradır və bu istiqamətdə işlərin davamı 

məqsədəuyğundur. Bunu nəzərə alaraq SNT, kapril turşusu, propilenqlikol (PQ) xammal 

götürülməklə yeni qarışıq diefir sintez olunmuş və tezisdə öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqatları yerinə yetirmək üçün xammal kimi lazım olan SNT [3,4] maye fazada 

havanın oksigeni ilə laboratoriya şəraitində katalizatorun iştirakında barbotaj tipli reaktorda, 

135-140oC temperaturda sintez olunmuş, fiziki-kimyəvi göstəriciləri: turşu ədədi (T.ə.) – 220 

mq KOH/q, molekul kütləsi - 255 q/mol, nD
20-1,4658, ρ4

20- 0,9800  təyin edilmişdir. 

SNT-nin  İQ-spektri Almaniyanın BRUKER firmasının istehsalı olan “Alpha”   İQ – 

Furye spektrometrində çəkilmiş və aşağıda göstərilən udma zolaqları müşahidə olunmuşdur: 

937 sm-1 - turşunun OH qrupunun O-H rabitəsinin deformasiya   

rəqsi; 

1225,1289 sm-1 - turşunun –COOH qrupunun C-O əlaqəsi; 

1703 sm-1 - turşunun –COOH qrupunun C=O əlaqəsi; 

1377, 1412, 1455, 

2857, 2922, 2951 sm-1 

- CH3 və CH2 qruplarının C-H rabitəsinin deformasiya və 

valent rəqsləri; 

2573, 2676 sm-1 - turşunun –COOH qrupu. 

ZnO katalizatorunun iştirakı ilə SNT və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq 

diefiri aşağıdakı sxem üzrə sintez olunmuşdur:  

mailto:ay_ten_babayeva@yahoo.com
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burada: R- SNT- nin, R1 ÷ C7H15 –in radikallarıdır. 

Əvvəlki işlərə istinad edərək [1] propilenqlikolun qarışıq diefirinin yüksək çıxımı 

müşahidə olunan optimal şəraitin seçilməsi məqsədi ilə reaksiyaya daxil olan komponentlərin 

molyar nisbətinin, katalizatorun miqdarının və temperaturun reaksiyanın gedişinə təsiri 

öyrənilmiş və optimal şərait: T - 110-120°C, katalizatorun miqdarı – 1,2-1,5 %küt., turşu:spirt 

– 2:1,5 seçilmişdir. 

Seçilmiş optimal şəraitdə SNT və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq 

diefirinin sintezi aşağıda göstərilmişdir:  

- üçboğazlı kolbaya 49,4 q (0,65 mol) propilenqlikol, 127,5 q (0,5 mol) SNT, 72 q (0,5 

mol) kapril turşusu, 2,6 q (0,03 mol) ZnO katalizatoru, 176,0 q  (1,9 mol) toluol yüklənmiş və 

reaksiya 3,5-4 saat davam etdirilmişdir.Reaksiyanın sonu ayrılan suyu miqdarına və turşu 

ədədinə görə təyin olunmuşdur. Reaksiya sona çatdıqdan sonra reaksiya məhsulu filtr 

kağızından süzülərək katalizatordan təmizlənmiş, təzyiq altında qovulmuş, fraksiyalara 

ayrılmış, fiziki-kimyəvi göstəriciləri: qovulma temperaturu 215-275°C/ 2,66∙10-4 MPa, T.ə - 

0,72 mq KOH/q, S.ə.hesab. – 259,05 mq KOH/q, kin.özlülük -17,812 mm2 /san, 20°C , nD
20-

1,4585, ρ4
20- 0,9867, çıxım – 90%  təyin edilmiş və İQ-spektri çəkilmişdir: 

 
Şəkil. Propilenqlikolun SNT və kapril  turşusu əsasında qeyri-simmetrik diefirinin 

İQ-spektri 

3415 sm-1                                           -  COH qrupunun OH rabitəsinin valent rəqsi; 

1121,1171 sm-1                                -  mürəkkəb efirin C-O-C əlaqəsi; 

1733 sm-1                                                    -  mürəkkəb efirin C=O əlaqəsi; 

2863, 2922 sm-1                               -  CH3 və CH2 qruplarının C-H rabitəsinin 

deformasiya və valent rəqsləri; 

SNT-nin mürəkkəb efirləri [5] dizel yanacağının (D/Y) termooksidləşmə stabilliyini 

yaxşılaşdırdığı üçün sintez edilmiş efiri də 0,004% qatılıqda hidrotəmizlənmiş 100 ml dizel 

yanacağına əlavə etməklə tədqiqatlar aparılmış və termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə 

edən çöküntünün miqdarının 4,6 mq/100 sm3-dan 1,2 mq/100 sm3-dək azalması müşahidə 

olunmuşdur.  

SNT-nin diefirlərinin laboratoriya şəraitində sintez olunan xammal əsasında alınması və 

keyfiyyətli antioksidant kimi D/Y-nın istismar müddətini artırması bu işlərin davamını 

məqsədəuyğun hesab edir. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННОГО ДИЭФИРА 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕФТЯНЫХ 

КИСЛОТ И КАПРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Садиева Н.Ф., Искендерова С.А., Черепнова Ю.П.,  

Алиева С.Г., Мамедова Х.Р., Искендерова В.Р. 
 

Резюме 
 

С целью получения новых антиоксидантов синтезирован смешанный диэфир 

пропиленгликоля на основе синтетических нефтяных кислот и каприловой кислоты в 

присутствии катализатора ZnO, подобраны оптимальные условия, изучены его свойства 

и предложен новый антиоксидант для дизельного топлива.  
 

SYNTHESIS AND STUDY OF A MIXED DIESTER OF PROPYLENE GLYCOL 

BASED ON SYNTHETIC PETROLEUM ACIDS AND CAPRYLIC ACID 
 

Sadiyeva N.F., Iskenderova S.A., Cherepnova Yu.P.,  

Aliyeva S.G., Mammadova X.R., Iskenderova V.R. 
 

Summary 
 

In order to obtain new antioxidants, a mixed propylene glycol diester based on 

synthetic petroleum acids and caprylic acid was synthesized in the presence of a ZnO catalyst, 

optimal conditions were selected, its properties were studied, and a new antioxidant for diesel 

fuel was proposed. 
 

SİNTETİK NEFT TURŞULARI VƏ KAPRİL TURŞUSU ƏSASINDA 

PROPİLENQLİKOLUN QARIŞIQ DİEFİRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
 

Sədiyeva N.F., İsgəndərova S.A., Çerepnova Y.P.,  

Əliyeva S.Q., Məmmədova X.R., İsgəndərova V.R. 
 

Xülasə 
 

Antioksidantların yeni çeşidlərinin sintezi məqsədi ilə ZnO katalizatorunun iştirakında 

sintetik neft turşuları və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq diefiri alınmış, 

optimal  şərait seçilmiş, xassələri tədqiq  edilmiş və dizel yanacağına keyfiyyətli antioksidant 

kimi təklif olunmuşdur.  
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T-1500 YAĞ DİSTİLLATININ MAYE FAZADA KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏ 

PROSESİNİN TƏDQİQİ 
 

Abbasov V.M., Əfəndiyeva L.M., Nəsibova G.Q., Musayeva A.P.,  

Məzəmova T.A., Çingiz F.Ç., Əhmədbəyova S.F. 
 

AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

E-mail: nasibovag@inbox.ru 
 

Açar sözlər: Azərbaycan mineral yağları, təbii neft turşuları, sintetik neft turşuları, 

aromatiksizləşdirilmiş, oksidləşmə. 

Ключевые слова: Азербайджанские минеральные кислоты, природные 

нефтяные кислоты, синтетические нефтяные кислоты, деароматизированные, 

окисление 

Keywords: the mineral oils of Azerbaijan, natural petroleum acids, synthetic petroleum 

acids, dearomatized, oxidation. 
 

Hazırda neft kimya və üzvi sintezdə xammal kimi geniş istifadə olunan maddələr 

sırasında üzvi turşular xususi yer tutur. Bu uzvi turşular normal və izoquruluşlu doymuş və 

doymamış karbohidrogen, həmçinin naften və aromatik həlqəli radikallara malik ola bilər. 

Bitki mənşəli turşuların doymamışlığı və normal quruluşlu olması onların əsasında sintez 

olunan məhsulların istismar xassələrinə, xüsusən də termiki və saxlanma stabilliyinə, o 

cümlədən aşağı temperatur xassələrinə mənfi təsir edir. Lakin, naften həlqəli radikala malik 

turşular yüksək istismar xassəli məhsullar almağa imkan verdiyindən bu tip turşulara tələbat 

daha çoxdur. Belə ki, bu turşular qiymətli neft-kimya məhsullarının alınmasında vacib 

xammal sayılır [1,2]. Neft turşularına olan tələbat, təbii resursların məhdudluğu və onların 

mürəkkəb qarışıqlar şəklində olması sintetik yolla neft turşularının sintezi istiqamətində 

aparılan tədqiqat işlərini aktuallaşdırır. Beləliklə, daha yüksək istismar xassəsinə malik 

sintetik uzvi turşuların alınması neft kimya və uzvi sintez üçün çox əhəmiyyətlidir 

Deyilənləri nəzərə alaraq, təqdim olunmuş işin əsas məqsədi Azərbaycanın mineral 

yağlarını maye fazada katalitik oksidləşdirməklə sintetik  turşular qarışığını almaqdan 

ibarətdir. Bu məqsədlə bizim tərəfimizdən tədqiqat obyekti kimi T-1500 transformator yağı 

götürülmüş, ilk öncə sulfollaşma metodu ilə aromatiksizləşdirilmişdir. Sulfolaşma prosesi 

98%-li H2SO4 iştirakı ilə, 4 mərhələdə, hər mərhələyə 10% turşu məsrəfi ilə həyata 

keçirilmişdir. Sulfolaşma prosesindən əvvəl distillatın və prosesdən sonra alınan naften-

parafin karbohidrogenləri qarışığının struktur-qrup tərkibi İQ-spektroskopiya üsulu ilə  

öyrənilmiş (şəkil 1), həmçinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və cədvəl 1-də təqdim 

olunmuşdur. 

 
a)                                                                          b) 

Şəkil 1. T-1500 yağ distillatının İQ- spektri təmizlənmədən əvvəl (a) və sonra (b) 
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  Cədvəl 1. 

Təmizlənmədən əvvəl və sonra T-1500 yağının göstəriciləri 

Göstəricilərin adı Cihazın adı Metod 

Nümunənin adı 

T-1500 yağı 

(təmizlənməmiş) 

T-1500yağı 

(təmizlənmiş) 

Kin. Özüllük, 

mm2/san, 200C 

Stabinger 

SVM 

ASTM 

D445 

 

22,656 
22,246 

Sıxlıq, q/sm3 200C 
DMA 

4500 M 

ASTM 

D5002 

 

      0,8839 
0.8691 

Donma temp.0C ГОСТ 20287-91 -58 -55 

Sınma əmsalı, 200C Abbemat 500 Metodika 1,4881 1,4772 

Yod ədədi,yod 

q/100q 

ГОСТ 2070-82 

 

- 
0,38 

Sulfat Küllülüyü,% ГОСТ 12417-94 - yoxdur 

Alışma temp.0C ГОСТ 4333-87 130 141 

Aromatik 

karbohidrogenlər, % 
Metodika ГОСТ 

 

15 
0,1 

 

Azərbaycan neftləri qarışığının T-1500 mineral yağ distillatından ayrılmış naften-

parafin karbohidrogenlərinin maye fazada oksidləşmə prosesi barbotaj tipli reaktorda, 135-

140°C temperaturda, 5 saat müddətində, havanın verilmə sürəti 300 l/saat olmaqla 

aparılmışdır. Prosesdə katalizator kimi təbi neft turşusunun Mn duzundan (TNT Mn) istifadə 

edilmiş və yüksək nəticələr əldə edilmişdir.  

Katalizatorun qatılığından asılı olaraq oksidləşmə prosesi tədqiq edilmiş və nəticələr 

cədvəl 2-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 2. 

T-1500 yağı distillatının TNT Mn- ın katalitik iştirakı ilə aparılan oksidləşmə prosesinin 

nəticələri 

 

 

 

 

 

 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində SNT-nin ən yüksək çıxımı TNT Mn- ın xammala görə 

nisbəti 0.3 % kütlə miqdarında müşahidə olunur. Bu sahədə tədqiqatlar davam edir. 
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№ Katalizatorun 

miqdarı, 

kütlə % 

SNT-nin 

çıxımı,% 

ONT-nin 

çıxımı,% 

SNT + ONT 

çıxımı,% 

1 0.1 16.2 5.3 21.5 

2 0.2 20.5 7.71 28.21 

3 0.3 28.8 12 40.8 

4 0.4 26 12.9 38.9 

5 0.5 23 13.14 36.14 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЖИДКОФАЗНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ОКИСЛЕНИЯ МАСЛЯНОГО  ДИСТИЛЛЯТА Т-1500 
 

Аббасов В.М., Эфендиева Л.М., Насибова Г.Г., Мусаева А.П.,  

Мазамова Т.А., Чингиз Ф.Ч., Ахмедбекова С.Ф. 
 

Резюме 
 

 В представленной работе методом сульфирования проводилась 

деароматизация азербайджанского минерального масла Т-1500, приготовлена смесь 

нафтен-парафиновых углеводородов, изучен структурно-групповой состав и 

определены физико-химические параметры. Был проведен процесс жидкофазного 

окисления нафтен-парафиновых углеводородов, выделенных из масляного дистиллята 

Т-1500, в установке барботажного типа в присутствии марганцевой соли природной 

нефтяной кислоты. 
 

STUDY OF THE PROCESS OF LIQUID-PHASE CATALYTIC OXIDATION  

OF OIL DISTILLATE T-1500 
 

Abbasov V.M., Afandiyeva L.M., Nasibova G.Q., Musayeva A.P.,  

Mazamova T.A., Chingiz F.Ch., Ahmadbayova S.F. 
 

Summary 
 

 In the presented work, was carried out the dearomatization of Azerbaijani mineral 

oil T-1500 by the sulfonation method, was prepared a mixture of naphthene-paraffin 

hydrocarbons, was measured the structural-group composition and were determined the 

physicochemical parameters. Was carried out the process of a liquid-phase oxidation of 

naphthene-paraffin hydrocarbons isolated from the oil distillate T-1500 in sparging unit in the 

presence of a manganese salt of natural petroleum acid. 
 

T-1500 YAĞ DİSTİLLATININ MAYE FAZADA KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏ 

PROSESİNİN TƏDQİQİ 
 

Abbasov V.M., Əfəndiyeva L.M., Nəsibova G.Q., Musayeva A.P.,  

Məzəmova T.A., Çingiz F.Ç., Əhmədbəyova S.F. 
 

Xülasə 
 

Təqdim olunmuş işdə Azərbaycan neftləri qarışığının T-1500 mineral yağının 

aromatiksizləşdirilməsi sulfollaşma metodu ilə aparılmış, naften-parafin karbohidrogenləri 

qarışığı hazırlanmış, struktur-qrup tərkibi öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin 

edilmişdir. Azərbaycan neftlərinin T-1500 mineral yağ distillatından ayrılmış naften-parafin 

karbohidrogenlərinin maye-fazada barbotaj qurğusunda oksidləşdirilməsi prosesi təbi neft 

turşusunun Mn duzunun iştirakı ilə aparılmışdır.  
 

 

ZAĞLI QUYU NEFTİNİN AROMATİK QRUP KOMPONENTLƏRİNİN ELEKTRON 

SPEKTROSKOPİYA METODUNUN KÖMƏYİLƏ TƏDQİQİ 
 

Yolçuyeva Ü.C., Cəfərova R.Ə, Əlizadə F.T., Əliyeva A.F., Hacıyeva G.A. 
 

AMEA Y.H. Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu 

E-mail. aliyevaygul99@gmail.com 
 

Açar sözlər: neft, elektron spektroskopiya, aromatik karbohidrogen, paraffin. 

Ключевые слова: нефть, электронная спектроскопия, ароматические 

углеводороды, парафины. 
 

Azərbaycanda neft kimya və neft emalı sənaye sahələrininin inkişafı, kosmik texnolo- 



303 
 

giya, ağır maşınqayırma və s. sahələrdə kapilyar defektlərin təyin edilməsi üçün lüminofor 

maddələrin, əczaçılıq sənayesində dərman maddələrinin alınması bu sənaye sahələrinin 

keyfiyyətli karbohidrogenlərlə təmin edilməsini tələb edir ki, bu aktual bir problem olaraq 

qarşıda durur. Bu baxımdan tərkibi müxtəlif və zəngin karbohidrogen birləşmələri ilə zəngin 

olan [1-5] yeni yataq neftlərinin tərkibinin keyfiyyət və miqdari olaraq öyrənilməsi və yeni 

karbohidrogen maddələrin aşkar edilməsi ilə bir sıra yuxarıda adları çəkilən və digər sənaye 

sahələrinin uyğun ucuz başa gələn karbohidrogen maddələrlə təmin edilməsinə və bu 

sahələrin inkişafına təkan verir.   

Hal-hazırda AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda müasir, yüksəkhəssaslıqlı 

spektral və istilik cihazlarının (UB-, İQ-, NMR-, xromato-kütlə spektroskopiyası, 

lüminessensiya, DSK, DTA və s.) köməyilə təbii yataq neftlərinin tərkibi kompleks şəkildə 

öyrənilir (karbohidrogen birləşmələr müəyyən edilir, onların fiziki-kimyəvi və spektral-

lüminessent xüsusiyyətləri və istilik xarakteristikaları təyin edilir və s.) və uyğun tətbiq 

sahələrinə təklif olunur. 

Bu işdə təbii Zağlı neftinin UB-spektroskopik tədqiqindən alınan nəticələr müzakirə 

edilir.  

Zağlı nefti parafin-naften (40,5% küt.) və aromatik (46,3% küt.) karbohidrogenlərdən 

ibarətdir. Onun tərkibinin 11,6 % küt.-ni qətran və 1,6 % küt.-ni asfalten təşkil edir. Bu neftin 

fiziki-kimyəvi göstəricilər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
 

Maddənin adı Şüa sındırma əmsalı, nd
20 Sıxlıq, ρ4

20 , kq/m3 Maddənin neftə görə 

şıxımı, % 

Metan-naften 1,4685 859,7 40,5 

Iqr.AK 1,5074 892,1 15,3 

IIqr.AK 1,5480 932,1 4,5 

IIIqr.AK 1,5790 972,2 7,8 

IVqr.AK 1,6011 1043,6 18,7 

Qətran - 1065,2 11,6 

Asfalten - - 1,6 
 

Neft müxtəlif molekul kütləli karbohidrogenlərin qarışığından ibarət mürəkkəb dispers 

sistem olub, onun tərkibində alkanlar, naftenlər və arenlər üstünlük təşkil edir. Neftin struktur-

qrup tərkibinin elektron spektroskopiya metodunun köməyilə tədqiqi zamanı arenlərin, yəni 

aromatik karbohidrogenlərin (tsiklik strukturlu)  udma zolaqları bir-birini örtərək, geniş udma 

zolağının qeydə alınmasına səbəb olur ki, bu da UB- və görünən spektral sahələrdə (190-1100 

nm) ayrı-ayrı indivi- dual politsiklik aromatik karbohidrogenlərə (PAK - naftalin, fenantren, 

antrasen və s.) və benzola aid udma maksimumlarının qeydə alınmasına maneçilik törədir. Bu 

səbəbdən yuxarıda göstərilən spektral sahədə tədqiqat aparmazdan əvvəl Zağlı nefti 

adsorbsiya üsulu ilə [6] aromatik qrup karbohidrogenlərinə ayrılmış onun aromatik qrup 

komponentləri müasir, yüksəkhəssaslıqlı UB (6850 UV/Vis, Jenvay) spektrofotometrinin 

köməyilə otaq temperaturunda, 190-1100 nm spektral sahədə, eni 1 sm olan kvars küvetlərdən 

istifadə edilməklə çəkilərək (neft və onun komponentlərinin tədqiqi zamanı heksan 

həlledicisindən istifadə edilmişdir), aromatik karbohidrogenlərin struktur-qrup tərkibləri [7] 

metodikasının əsasında hesablanmışdır. 

Zağlı neftinin I-IV qr. AK komponentlərinin elektron udma spektrlərindən (şək. 1) 

istifadə edilərək, bütün aromatik qrup karbohidrogenlərində, uyğun olaraq, benzol (11,7; 23,1; 

24,3; 7,1 % küt.), naftalin (12,8; 17,1; 18,3; 30,1 % küt.), fenantren (10,9; 14,1; 15,4; 24,6 % 

küt.) və antrasen (1,1; 1,1; 1,3; 4 2,7 % küt.) karbohidrogenlərinin olduğu müəyyən 

edilmişdir. Əgər komponentlərin udma spektrlərinə nəzər yetirsək, I, II və III qr.AK 

komponentlərindən fərqli olaraq, IV qr. AK komponentinin “qırmızı” sərhəddinin daha 

uzundalğalı spektral sahəyə doğru (˃ 500 nm) sürüşdüyünü müşahidə edərik.  
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Şək. 1.Təbii Zağlı neftinin aromatik qrup komponentlərinin müxtəlif qatılıqlı 

məhlullarının elektron udma spektrləri. 
 

Digər tərəfdən, udma spektrlərində məhlulların qatılığı artdıqca spektr uzundalğalı 

spektral sahəyə doğru sürüşür. Bu hal komponentdə daha yüksəkhəlqəli politsiklik aromatik 

karbohidrogenlərin (molekulunda aromatik həlqələrinin sayı 4-dən böyük olan), əvəzolunmuş 

və heterotsiklik PAK- ın olması ilə əlaqədar ola bilər [8 - 10]. Zağlı quyu neftinin bütün 

komponentlərində mono-, bi- və tritsiklik aromatik karbohidrogenlərin olduğuna baxmayaraq, 

onların nisbəti aromatik qrup karbohidrogenlərdə dəyişir.  

Elektron udma spektroskopiya metodunun köməyilə alınan nəticələr eyni şəraitdə (otaq 

temperaturu, 190-1100 nm spektral sahə və 1 sm-lik kvars küvetlər ) lüminessensiya 

metodunun köməyilə uyğun aromatik komponentlər üzrə alınan nəticələrlə müqayisə olunmuş 

və həqiqiliyi sübut edilmişdir.  

Beləliklə, adsorbsiya üsulu ilə komponentlərinə ayrılmış Zağlı yataq neftinin aromatik 

qrup komponentlərinin struktur-qrup tərkibləri elektron udma spektroskopiyasının köməyilə 

tədqiq edilərək, onların mono-, bi- və tritsiklik aromatik karbohidrogenlərdən ibarət olduğu 

müəyyən edilmiş və bu karbohidrogenlərin miqdarları hesablanmışdır. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ГРУППОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ЗАГЛИНСКОЙ НЕФТИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Йолчуева У.Дж., Джафарова Р.А., Ализаде Ф.Т., Алиева А.Ф., Гаджиева Г.А. 
 

Резюме 
 

Методом электронной абсорбционной спектроскопии изучен структурно- 

групповой состав нефти скважины Заглы и ее компонентов ароматической группы, 

разделенных жидкостной адсорбционной хроматографией, и установлено, что они 

состоят в основном из моно-, би- и трициклических ароматических углеводородов. 

 

ZAĞLI QUYU NEFTİNİN AROMATİK QRUP KOMPONENTLƏRİNİN ELEKTRON 

SPEKTROSKOPİYA METODUNUN KÖMƏYİLƏ TƏDQİQİ 
 

Yolçuyeva Ü.C., Cəfərova R.Ə, Əlizadə F.T., Əliyeva A.F., Hacıyeva G.A. 
 

Xülasə 
 

Zağlı yataq neftinin və ondan maye adsorbsiyalı xromatoqrafiya üsulu vasitəsilə ayrılan 

aromatik qrup komponentlərinin struktur-qrup tərkibləri elektron udma spektroskopiyasının 

köməyilə tədqiq edilərək, onların əsasən mono-, bi- və tritsiklik aromatik 

karbohidrogenlərdən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir.  
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PROPİL SPİRTİNİN KARBOHİDROGENLƏRƏ  ÇEVRİLMƏ REAKSİYASININ 
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flüoressent mikroskopiyası, rentgen difraktometriyası, qaz fazası xromatoqrafiyası.  

Keywords: ZrO2/SiO2-containing catalyst, n-propyl alcohol, thermodesorption, X-ray 

fluorescence microscopy, X-ray diffraction analysis, gas phase chromatography. 
 

Son 20 ildə spirtlərin bərk katalizatorlar üzərində karbohidrogenlərə çevrilməsi 

istiqamətində intensiv tədqiqatlar aparılsa da, bu reaksiyaların  katalitik aktiv mərkəzlərinin 

təbiəti və reaksiyanın mexanizmi hələ də müzakirə mövzusudur [1-3].  Təqdim olunan işdə 

ZrO2/SiO2 tərkibli katalizator səthinə otaq temperaturunda  adsorbsiya olunmuş n-propil 

spirtinin termodesorbsiya rejimində 293-793K intervalında  inert qaz axınında propilenə 

çevrilmə reaksiyasının aktiv mərkəzlərinin təbiətinin tədqiqinin nəticələri və onların iştirakı 

ilə reaksiyanın mexanizmi verilir. 

Tədqiqat obyekti kimi tərkibində kütlə ilə 5% ZrO2 olan SiO2 əsaslı katalizatorun faza 

tərkibi, sirkoniumun katalizatorda paylanma mənzərəsi və bu katalizator üzərinə otaq 

temperaturunda adsorbsiya olunmuş n-propil spirtinin inert qaz axınında dinamik rejimdə 

termodesorbsiyası reaksiyasının qaz fazası məhsullarının xromatoqrafik analizinin,  

katalizatorun rentgenflüoressent mikroskopiyası və rentgen difraktometriyası metodları ilə 

tədqiqinin nəticələri araşdırılır. Tədqiq olunan ZrO2/SiO2 tərkibli katalizator  Ukrayna Milli 

Elmlər Akademiyasının (UMEA) “Sorbsiya və Endoekologiya” İnstitutunda UMEA-nın 

müxbir üzvü, professor V.V.Breyin rəhbərliyi ilə sintez edilmişdir.  ZrO2/SiO2  katalizator 

nümunələrində aktiv elementin səthdə paylanma mənzərəsinin və faza tərkibinin uyğun olaraq 

XGT 7000, Horiba (Yaponiya) rentgen-flüoressent mikroskopunun və XRD TD3500 (Çin) 

rentgen difraktometrinin, n-propilenin 293-793K temperatur intervalında 

termodesorbsiyasının  qaz fazası  məhsullarının analizi isə inert qaz (azot) axınında  LXM-80 

MD (Rusiya) xromatoqrafının istifadəsi ilə aparılmışdır. 

Şəkil 1-də tərkibində kütlə ilə 5% ZrO2 olan və 600°C-də 4 saat müddətində hava axınında 

közərdilmiş  SiO2 əsaslı katalizator nümunəsinin rentgen fluoressent spektri və cədvəl 1-də bu 

katalizator nümunəsinin səthinin ixtiyari seçilmiş 5 “nöqtəsində” sirkonium və silisiumun 

miqdari analizinin nəticələri verilmişdir.  
 

 

Şəkil 1. Tərkibində 5% (kütlə ilə)  ZrO2 olan SiO2 əsaslı katalizator nümunəsinin otaq 

temperaturunda çəkilmiş rentgenfluoressent spektri və katalizator səthində elementlərin 

miqdarca paylanma mənzərəsinin müəyyən edilməsi üçün  ixtiyari seçilmiş “sahələr” 

Cədvəl 1. 

 5% (kütlə ilə) ZrO2/SiO2 tərkibli katalizator nümunəsi səthinin ixtiyari seçilmiş 5 

“nöqtəsində” skanlaşdırılması ilə sirkonium və silisiumun müəyyən olunmuş nisbi miqdarı 
 

Seçilmiş “sahələr” Elemenlərin oksidlər şəklində paylanma %-i,   

 SiO2 ZrO2 

1 82.94 17.06 

2 79.25 20.75 

3 85.28 14.72 

4 80.15 19.85 

5 77.35 22.65 
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Cədvəl 1-dən görünür ki, sirkonium katalizator səthində, demək olar ki, bircins paylanır. 

Tərkibində kütlə ilə 5% ZrO2 olan SiO2 əsaslı 600°C-də hava axınında 4 saat müddətində 

közərdilmiş nümunənin rentgen difraktoqramları onun amorf halda olduğunu göstərir. 

Cədvəl 2-də ZrO2/SiO2 tərkibli nümunənin üzərində n-propil spirtinin 293-793K intervalında 

termodesorbsiyasının qaz fazası məhsullarının xromatoqrafik nəticələri verilmişdir. 

Cədvəl 2. 

5%ZrO2/SiO2  oksid katalizator səthinə adsorbsiya olunmuş n-propil spirtinin 293-793K 

intervalında katalizator səthinə otaq temperaturunda adsorbsiya olunmuş n-propil spirtinin 

termodesorbsiyasının qaz fazası məhsullarının xromatoqrafik analizinin nəticələri* 

Nümunə Т, K СН4 СО СО

2 

ƩС2 С3Н

8 

С3Н6 i-

С4Н10 

n-С4Н10 (α+i)-

С4Н8 

    

 

 

5%ZrO2/SiO2

+n-propanol 

393 - - - - - - - - - 

473 - - - - - 100 - - - 

533 - - - 5.4 12.1 62.6 2.0 7.8 10.1 

573 8.4 - - 9.4 14.4 46.1 2.8 8.1 10.8 

573 8.8 - - 9.5 14.5 45.0 2.9 8.2 11.1 

573 9.4 - - 9.8 15.0 43.2 3 8.3 11.3 

400 15.8 2.1 1.7

1 

18.9 26.2 15.2 4.78 6.5 8.81 

500 18.8 10.

2 

7.4 24.6 10.2 7.1 12.3 5.2 4.2 

 

*Qeyd: 1. Xromatoqrafik analiz göstərilən hər bir temperaturda reaksiya başlayandan və 573 

K-də 3 dəfə 30 dəq. bir aparılıb. 2. Hesablamalarda dehidratasiya prosesində ayrılan su nəzərə 

alınmayıb. 

Bu cədvəldən göründüyü kimi reaksiya məhsulları 473-533K temperaturda əsasən 

propilen, yuxarı temperaturlarda (533-793K) isə proses, propilenin etan, propan, izo, n-

butanlara, butilenlərə çevrilməsi ilə gedir. Bu nəticələr göstərir ki, aşağı temperaturlarda 

(473K) ZrO2/SiO2 səthindən  n-propil spirtinin azot axınında termodesorbsiya prosesi onun 

dehidratasiyası və propilenin alınması ilə (CH3-CH2-CH2OH=CH3-CH2=CH2+H2O) başlayır, 

473-573K intervalında C1, C2, C4 karbohidrogenlərin, o cümlədən propanın və daha yuxarı 

temperaturlarda (573-793K) qeyd olunan karbohidrogenlərlə bərabər karbonun mono- və di-

oksidlərinin alınması ilə gedir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yuxarı temperaturlarda, daha 

doğrusu, temperaturun 573K-dən 793K-ə qədər artması qaz fazası məhsullarında C1, C2 

karbohidrogenlərin və karbon oksidlərinin miqdarının artmasına gətirib çıxarır. Hesab edirik 

ki, n-propil spirtinin dehidrasiya reaksiyasında ZrO2/SiO2 tərkibli katalizatorların aktivliyi 

koordinasiyası tamamlanmamış sirkonium-oksigen səth strukturları - Lyuis turş mərkəzləri ilə 

müəyyən olunur. Eyni zamanda hesab edirik ki, 533K-dən başlayaraq, əvvəl proses propilenin 

dimerləşməsi:2C3=C6,C6-nın disproporsionallaşmasıC6=C2+C4və daha yuxarı temperaturlarda 

C3, C4 karbohidrogenlərin parçalanması C4=C1+C3 və onların, qəfəs oksigeninin hesabına 

karbon oksidlərinə CO, CO2 oksidləşməsi və nəticədə katalizatorun reduksiyası ilə nəticələnir. 
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CENTER OF CENTER OF ACTIVE CENTERS OF CARBOHYDROGEN 

TRANSACTION REACTIONOF N-PROPYL ALCOHOL ADSORBEDTO ZrO2/ SiO2 

CATALYZER SURFACE 
 

Aliyeva N.M., Tagiyeva Sh.F., Mammadov E.E., Hamzayeva G.N.,  

Huseynova G.A., Ismailov E.H. 

 

Summary 
 

 The results of chromographic analysis of the gas phase products of thermal desorption 

of n-propyl alcohol adsorbed on the surface of  ZrO2/SiO2 catalyst in the temperature range 

293-793K, studies by X- ray fluorescence microscopy and X-ray diffractometry methods are 

presented, the nature of the active centers for the conversion reaction of n-propanol on the 

surface of the catalyst is established and the mechanism of the reaction with their participation 

is given.  

 

ZrO2/SiO2 TƏRKİBLİ KATALİZATOR SƏTHİNƏ ADSORBSİYA OLUNMUŞ N-

PROPİL SPİRTİNİN KARBOHİDROGENLƏRƏ  ÇEVRİLMƏ REAKSİYASININ 

AKTİV MƏRKƏZLƏRİNİN TƏBİƏTİ VƏ REAKSİYANIN MEXANİZMİ 
 

Əliyeva N.M., Tağıyeva Ş.F., Məmmədov E.E., Həmzəyeva. G.N.,   

Hüseynova Q.A., İsmayılov E.H.   

 

Xülasə 
 

ZrO2/SiO2 tərkibli katalizator səthinə adsorbsiya olunmuş n-propil spirtinin 293-793K 

temperatur intervalında termodesorbsiyasının qaz fazası məhsullarının xromatoqrafik 

analizinin, katalizatorun rentgenflüoressent mikroskopiyası və rentgen difraktometriyası 

metodları ilə tədqiqinin nəticələri verilmiş, n-propil spirtinin katalizator səthində çevrilmə 

reaksiyasının aktiv mərkəzlərinin təbiəti müəyyən edilmiş və onların iştirakı ilə reaksiyanın 

mexanizmi verilmişdir.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ АЛКИЛЬНОЙ ЦЕПИ КАТИОНА ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 

НА ЕЕ ЭСТРАГИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 
 

 Ибрагимова М. Д.,  Сеидова С. А.,  Гусейнов Г. Д.,  Алиева С. Г. 
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Ключевые слова: экстракция, дизельный дистиллят, рафинат, ионная 

жидкость, катион. 

Açar sözlər: ekstraksiya, dizel distillatı, rafinat, ion mayesi, kation. 

Keywords: extraction, diesel distillate, raffinate, ionic liquid, cation. 
 

Несмотря на обилие работ в области экстракционной очистки нефтяных фракций, 

особый исследовательский интерес имеет экстракция с ионными жидкостями [1]. 

Среди ионных жидкостей протонные ионные жидкости (ПИЖ) занимают важное место, 

что связано с уникальным свойством данного подкласса. Ввиду этого, в процессе 

жидкость-жидкостной экстракционной очистки нефтяных фракций в качестве 

избирательного растворителя указанные ионные жидкости имеют высокий потенциал. 

Известно, что изменение длины алкильной цепи катиона ионной жидкости с 

фиксированным анионом приводит к изменению ее физико-химических свойств - 

вязкости, плотности, температуры плавления, электропроводности, липофильности и 

др. [2,3]. В частности, увеличение числа метиленовых групп алкильной цепи катиона  

ионной  жидкости способствует  увеличению ионной  ассоциации  за  счет  роста 

вандерваальсовых  сил  притяжения [4]. 
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В данной работе представлены результаты ионно-жидкостной экстракционной 

очистки гидроочищенного дизельного дистиллята (ГДД), содержащего 16%масс 

ароматических углеводородов и 0,0479%масс сернистых соединений протонными 

ионными жидкостями. С целью удаления из состава дистиллята не подвергших 

гидрогенолизу нежелательных компонентов в качестве ПИЖ экстрагента использованы 

дипропиламинацетат (ДПАА) и дибутиламинацетат (ДБАА), отличающихся числом 

метиленовых групп алкильной цепи катиона. В связи обратимости процесса 

взаимодействия амина с кислотой, синтез используемых в процессе экстракции ионных 

жидкостей осуществлен в избытке ледяной уксусной кислоты.  

Процесс экстракционной очистки осуществлен как в одну стадию, так и поэтапно. 

Результаты одностадийной экстракции показали, что при соотношении ГДД : ПИЖ 

равной 1:2, комнатной температуре (30-32°C) и времени контакта компонентов 1 час с 

использованием ДПАА и ДБАА ионных жидкостей, выход рафината составляет 91,0 и 

86,7%масс с остаточным содержанием ароматических соединений в составе 

очищенного сырья 8 и 5%масс (ГОСТ 6994-74), сернистых 421 и 378 ppm (ASTM D-

4294), соответственно. Сопоставление полученных результатов экстракции дизельного 

дистиллята с указанными ионно-жидкостными составами показывает, что при 

использовании в качестве избирательного растворителя ДБАА степень обессеривания и 

деароматизации дизельного дистиллята сравнительно высокая.  Так, степень 

деароматизации составляет 68,75% против 50% с использованием ДПАА.  

При стадийной экстракционной очистке ГДД с использованием дибутил-

аминацетатной ионной жидкости при вышеуказанных условиях также наблюдается 

относительно высокая селективность по отношению к извлекаемым компонентам. В 

частности, при трехстадийной очистке дистиллята с применением на каждом этапе 

равного количества новой порции экстрагента по отношению к сырью, в случае 

использования в качестве экстрагента ДБАА, остаточное содержание ароматических и 

сернистых соединений в составе рафината, полученного с выходом 82,75% составляет 

менее 1%масс и 323 ppm, соответственно. В случае осуществления процесса 

постадийной очистки дистиллята с применением ДПАА в качестве ионно-жидкостного 

экстрагента, остаточное содержание ароматических и сернистых соединений в составе 

рафината с выходом 84,3% составляет 5%масс и 395 ppm, соответственно. Содержание 

ароматических углеводородов и сернистых соединений в составе исходного сырья и 

полученного рафината были определены как гостируемыми методами, так и методами 

спектральных анализов. 

Исходя из результатов первичных исследований можно заключить, что при 

исследуемых условиях жидкость-жидкостной экстракционной очистки дизельного 

дистиллята с увеличением числа СН2 – групп в алкильной цепи катионного фрагмента 

ионной жидкости наблюдается увеличение ее экстрагирующей способности по 

отношению к ароматическим и сернистым соединениям сырья. 
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İON MAYESİNİN KATİON FRAQMENTİNDƏ ALKİL ZƏNCİRİNİN 

UZUNLUĞUNUN EKSTRAKSİYA QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 
 

İbrahimova M.C.,  Seyidova S.A.,  Hüseynov H.C., Əliyeva S.Q.  
 
 

Xülasə 
 

Təqdim olunmuş materialda alkil fraqmentində metil qruplarının sayı ilə fərqlənən 

alkilaminlər və sirkə turşusu əsasında sintez olunmuş ion mayelərinin dizel distillatının seçici 

təmizlənməsində effektivliyinin müəyyən edilməsi sahəsində aparılmış tətqiqatların nəticələri 

verilmişdir. Kation fraqmentində nisbətən uzun alkil zənciri saxlayan ion- maye tərkibin- 

dibutilaminasetatın götürülmüş dizel distillatının ion-maye ekstraksiya üsulu ilə 

təmizlənməsində nisbətən səmərəli olduğu müəyyən edilmişdir. 

 

EFFECT OF THE LENGTH OF THE ALKYL CHAİN OF AN IONİC LİQUİD 

CATİON ON ITS EXTRACTİVE CAPACİTY  
 

Ibragimova M.D., Seidova S.A., Huseynov G.D., Alieva S.G. 
 

Summary 
 

The results of studies of the extraction efficiency of ionic-liquid compositions based on 

acetic acid and alkylamines, which differ in the content of methyl groups in the composition 

of the cationic fragment in the process of ion-liquid extraction purification of diesel distillate, 

are presented. A relatively high selectivity of the ionic liquid, dibutylamineacetate, containing 

a longer chain of the alkyl unit, has been established. 

Работа выполнена при поддержке Научного Фонда SOCAR (ГНКАР) в рамках 

проекта «Избирательная очистка дизельного дистиллята методом ионно-жидкостной 

экстракции». 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ АЛКИЛЬНОЙ ЦЕПИ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 

КАТИОНА НА ЕГО ЭКСТРАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 
 

Ибрагимова М.Д., Сеидова С.А., Гусейнов Г.Д., Алиева С.Г. 
 

Резюме 
 

 Приведены результаты исследований экстрагирующей эффективности ионно-

жидкостных составов на основе уксусной кислоты и алкиламинов, отличающихся 

содержанием метильных групп в составе катионного фрагмента в процессе ионно-

жидкостной экстракционной очистки дизельного дистиллята. Установлена 

относительно высокая селективность ионной жидкости - дибутиламинацетата, 

содержащего более длинную цепь алкильного звена. 

 

 

ЖИДКОФАЗНОЕ АЭРОБНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПАРАФИНОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА ФРАКЦИИ 152-3640С ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ СМЕСИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НЕФТЕЙ 
 

Керимова У.А.,  Алиева А.З.,  Дадашева Н.Р.,  Ализаде С.А., 

 Алескерова С.М.,  Тагиев Ф.Ф. 
 

Институт нефтехимических процессов им. ак. Ю.Г. Мамедалиева НАНА 

kerimova-ulya@rambler.ru 

Ключевые слова: жидкофазное аэробное окисление, парафиновый концентрат, 

фуллерен. 

Key words: liquid-phase aerobic oxidation, paraffin concentrate, fullerene. 
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Açar sözlər: mayefazalı aerob oksidləşmə, parafin konsentratı, fulleren. 
 

Жирные кислоты являются ценными продуктами нефтехимической 

промышленности, которые используются в сельском хозяйстве, мыловаренной, 

кожевенной, клеевой и косметической областях, в синтезе эфиров, амидов, в 

производстве смол, смазок и т д. Поэтому исследователи этой области фокусируют 

свое внимание на усовершенствовании технологического режима данного вопроса. С 

этой целью нами был окислен парафиновый концентрат дизельной фракции 152-364 0С, 

выделенной из смеси азербайджанских нефтей, в присутствии фуллерена С60. Ниже 

представлена инфракрасная спектроскопия дизельной фракции 152-3640С, снятой на 

ИК-Фурье спектрометре (Lumos FT-IR MICROSCOPE “Alpha” (Bruker-Germany)) в 

диапазоне 600-4000 см-1. 

 
Рис.1. ИК спектр дизельной фракции 152-364 0С, выделенной из смеси 

азербайджанских нефтей. 

ИК-спектр образца показывает следующие данные: 724 см-1 - маятниковое 

колебание связи С-Н группы -CH2; 739, 809, 871 см-1 – замещенное бензольное кольцо; 

886, 908, 992 см-1 – деформационные колебания C- H связи группы -HC=C 

непредельных углеводородов; 965 см-1 – C – H связь нафтенового кольца; 1033см-1 – 

скелет нафтенового углеводорода; 1602 см-1 – C=C связь бензольного кольца; 1376, 

1457, 2853, 2921, 2952 см-1 – деформационные и валентные колебания C – H связи CH3, 

CH2 и CH групп. 

Из-за многокомпонентности нефти в ИК спектре образца наблюдается множество 

наслоенных пиков, поэтому прямая идентификация и количественный анализ 

функциональных групп по интенсивности поглощения в ИК-спектрах часто 

невозможна. Косвенные методы используются для определения структурных 

фрагментов углеводородных и неуглеводородных соединений нефти. Одним из 

наиболее распространенных методов является исследование спектральных коэф-

фициентов и расчет состава структурной группы на основе оптических плотностей. 

Наряду с расчетом структурного состава фракции (Табл.1) был рассчитан 

спектральный коэффициент образца: коэффициент ароматичности C1=0,31; 

коэффициент алифатичности C2=10,25; коэффициент разветвленности C3=2,15. 
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Табл. 1. 

 Некоторые физико-химические показатели дизельной фракции  

152-364 0С, выделенной из смеси азербайджанских нефтей. 
 

 

Наименования физико-химических показателей Дизельная фракция          

(152-364 0С) 

Содержание парафиновых и изопарафиновых углеводородов 47,27 

Содержание нафтеновых углеводородов 38,19 

Содержание ароматических углеводородов, % 14,54 

Плотность при 15  0С, г/см3 0,8588 

Содержание серы, % 0,109 

Температура вспышки, 0С 65,0 

Бромное число, г/100г 0,68 

Вязкость при 40 0С 4,257 
 

Следуя результатам таблицы 1 видно, что в составе образца, помимо 

парафиновых, имеется большое количество ароматических, нафтеновых и 

изопарафиновых углеводородов. Потому дизельная фракция 152-3640С была 

подвергнута изначально процессу сульфирования, для деароматизации и в 

последующем депарафинизирована карбамидом, с целью выделения парафиновых 

углеводородов нормального строения. В результате выделенный алкановый концентрат 

был подвергнут жидкофазному аэробному окислению в стеклянном реакторе 

барботажного типа, катализатором реакции служил фуллерен С60. В итоге реакции 

определено, что фуллерен способствует ускорению реакции окисления смеси 

парафиновых углеводородов, за счет активации С-Н связей в алканах [1,2], что 

позволяет сократить индукционный период, так как уже в первые часы реакции 

кислотное число было = 7.01 мг КОН/г. 
 

Табл. 2.  

Результаты окисления парафинового концентрата дизельной фракции 152-364 0С, 

выделенной из смеси азербайджанских нефтей. 
 

Катали-

затор 

Кол-во 

кат-ра 

Т 0С Время, 

час 

Воздух, 

л/ч 

К.ч. 

мгКОН/г 

Лит-ра 

KMnO4 0.05 135/30мин. 

110/3.5 часа 

4 140 1.3 [3], стр. 

128 

С60 0.01 135-140 1.5 110 7.01 - 
 

ПК-парафиновый концентрат, К.ч.. – кислотное число 

По результатам исследований наблюдается превалирование активности 

фуллерена С60 над KMnO4 в реакциях окисления алканов. 
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ЖИДКОФАЗНОЕ АЭРОБНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПАРАФИНОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА ФРАКЦИИ 152-3640С ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ СМЕСИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НЕФТЕЙ 
 

Керимова У.А.,  Алиева А.З.,  Дадашева Н.Р.,  Ализаде С.А., 

 Алескерова С.М.,  Тагиев Ф.Ф. 
 

Резюме 
 

В работе представлены результаты жидкофазного аэробного окисления 

парафинового концентрата дизельной фракции 152-364 0С, выделенной из смеси 

азербайджанских нефтей, в присутствии фуллерена С60 как катализатора. Определено, 

что фуллерен способствует ускорению реакции окисления смеси парафиновых 

углеводородов, за счет активации С-Н связей в алканах. Наряду с этим, дизельная 

фракция 152-364 0С была охарактеризована инфракрасной спектроскопией, с расчетом 

структурного состава и спектрального коэффициента. 

 

LIQUID-PHASE AEROBIC OXIDATION OF PARAFFIN CONCENTRATE OF 

FRACTIONS 152-3640C SEPARATED FROM AZERBAIJANIAN OIL MIXTURE  
 

Karimova U.A., Aliyeva A.Z., Dadasheva N.R., Аlizade S.А., 

 Аleskerova S.М., Таgiyev F.F. 
 

Summary 
 

The paper presents the results of liquid-phase aerobic oxidation of the paraffin 

concentrate of the diesel fraction 152-364 0C, isolated from a mixture of Azerbaijani oils, in 

the presence of C60 fullerene as a catalyst. It has been determined that fullerene accelerates the 

oxidation reaction of a mixture of paraffinic hydrocarbons due to the activation of C-H bonds 

in alkanes. Along with this, the diesel fraction 152-364 0С was characterized by infrared 

spectroscopy, with the calculation of the structural composition and spectral coefficient. 

 

AZƏRBAYCAN NEFTLƏRİ QARIŞIĞINDAN AYRILAN 152-364 0С 

FRAKSİYASININ PARAFİN KONSENTRATININ MAYEFAZALI OKSİDLƏŞMƏSİ   
 

Kərimova Ü.Ə., Əliyeva A.Z., Dadaşeva N.R., Əlizadə S.A., 

 Ələsgərova S.M., Tağıyev F.F. 
 

Xülasə 
 

İş Azərbaycan neftləri qarışığından ayrılan 152-364 0С fraksiyasının parafin 

konsentratının fulleren С60-ın katalitik iştirakında mayefazalı oksidləşməsindən bəhs edir. 

Məlum olub ki, fulleren alkanlarda C-H rabitələrini aktivləşdirərək parafin 

karbohidrogenlərinin oksidləşməsinin sürətlənməsinə təkan verir. Bununla yanaşı, 152-364 0C 

dizel fraksiyasının struktur tərkibi və spektral əmsalının hesablanması infraqırmızı 

spektroskopiya üsulu ilə tədqiq edilmişdir. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ 

ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. РЕАЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
 

Абдуллаева Н.Р., Казиева Р.Ю. 
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Ключевые слова: коррозия, ингибиторы, гетероорганические соединения. 

Açar sözlər: korroziya, inhibitorlar, heteroatomlu üzvi birləşmələr. 

Key words: corrosion, inhibitors, heteroorganic compounds. 
 

Из-за необратимых процессов коррозии металла срок службы металлических 

конструкций в естественных условиях окружающей среды относительно короткий 

Продлить его можно применением специальных мероприятий по увеличению 

коррозионной надежности. Широкое применение в качестве ингибиторов коррозии 

металлов получили органические соединения, содержащие в своем составе атомы 

азота, серы, кислорода, фосфора.  

Проведен синтез ингибиторов коррозии на основе аминов, олеиновой кислоты и 

таллового масла с дальнейшим проведением испытаний на гравиметрической 

установке для выявления защитного эффекта [1]. Синтезирован ряд образцов на базе 

жирных кислот таллового масла и ряда соединений, относящихся к амидам, эфирам, 

эфирамидам и солям. Испытания в качестве антикоррозионных присадок показали, что 

образец на базе амида на основе полиэтиленполиамина и жирных кислот таллового 

масла, при концентрации 0,005% мас. в неэтилированном бензине Регуляр Евро-92 и в 

том же бензине с добавлением 5% мас. абсолютированного этанола проявляют высокие 

защитные свойства. Также  рекомендуется соль жирных кислот таллового масла и 

моноэтаноламина для использования в качестве антикоррозионной присадки как в 

чисто углеводородных бензинах и в бензинах, содержащих спиртовые добавки [2]. 

Многокомпонентный ингибитор, содержащий оксиэтилдендифосфонную кислоту, 

гидроокись натрия, окись цинка, глицерина, воду и кубовый остаток вакуумной 

перегонки моноэтаноламина может быть применен для защиты сталей оборудований и 

трубопроводов нефтегазовой промышленности [3]. Исследованы защитные свойства 

алкиламинов и фосфат диэтиламиноэтилметакрилата в солевых и кислых средах. В 

зависимости от температуры и среды исследований их противокоррозионный эффект 

защиты колеблется в интервале 87,35÷98,81% [4]. Объектами исследования [5] явились 

ингибиторы ИКА-1 и ИКА-2 содержащие амино- и фосфатные группы при различных 

концентрациях, температурах и средах. Оптимальной концентрацией с экономической 

и технологической точек зрения является 0,001 % и при этом степень защиты 

изменяется от 70,84 до 93,62 %. В работе [6] определено, что в присутствии 0,1% 

раствора азот-, амин- и фосфорсодержащих ингибиторов ИКА-4, ИКА-5, ИКА-7 и 

ИКА-8 в фоновых растворах, состоящих из растворов H2SO4, H3PO4, NaCI, Na2S с 

применением H2S степень защиты от коррозии равна 96,87-99,72%. Рассмотрены 

электрохимические и микробиологические аспекты микробной коррозии 

малоуглеродистой стали в присутствии сульфатредуцирующих бактерий и ее 

ингибирование органическими соединениями, содержащими функциональные группы с 

атомами азота, кислорода и серы. Установлено, что в присутствии 

сульфатредуцирующих бактерий наиболее эффективными ингибиторами коррозии 

малоуглеродистой стали являются азотсодержащие ПАВ катионного типа [7]. 

Радикальной соолигомеризацией 2-аллилфенола, малеинового ангидрида и стирола 

синтезированы их тройные соолигомеры - промежуточные продукты для синтеза 

водорастворимых азотсодержащих ингибиторов коррозии. Установлено, что амины 

mailto:rtahirova@mail.ru
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(диэтиламин, диэтаноламин) участвуют в реакциях с соолигомерами как по ОН-группе, 

так и ангидридному кольцу. Полученные соединения могут найти применение в 

качестве ингибиторов коррозии стали Ст.3 в водно-солевых и углеводородных 

системах. Защитный эффект при их концентрации 150 мг/л составляет более 90% [8]. В 

качестве основы для создания перспективных смесевых ингибиторов кислотной 

коррозии металлов рекомендуется рассматривать шестичленные гетероциклические 

соединения, содержащие два и более атомов азота, или вещества, получаемые из 

природного сырья [9]. Работа [10] посвящена изучению коррозионного разрушения 

хромированного чугуна в присутствии серосодержащих ингибиторов: глутатиона и 

цистеина. Отмечено, что ингибирующий эффект цистеина обусловлен образованием 

труднорастворимого цистеината железа на поверхности сплава. В работе [11] показано, 

что защитные слои, сформированные на поверхности хромоникелевой стали 

12Х18Н10Т в растворах H2SO4, содержащих ингибиторные композиции на основе 

производного триазола - ИФХАН-92, обладают эффектом защитного последействия в 

фоновых растворах этой же кислоты. Наиболее высокими эффектами защитного 

последействия на стали обладают слои, формируемые композициями ИФХАН-92 + 

KNCS и ИФХАН-92 + KI. в фоновом 2 M H2SO4 эти слои защищают сталь при t ≤ 80 

°C. Насыщенные биядерные тазил-гетероциклы и их N-координированные аддукты с 

атомами S, имеющими неподеленную пару электронов, могут быть перспективны в 

качестве ингибиторов кислотной коррозии анионного и катионного типов. В основе 

реакций синтеза лежит тиометилирование аминов формальдегидом и сероводородом, 

приводящее к образованию 1,3,5-дитиазанов. Для создания биядерных гетероциклов в 

реакции тиметилирования участвуют замещенные пиперазины, содержащие в молекуле 

несколько аминогрупп [12]. В работе [13] для ингибирования кислотной коррозии 

используется уротропин. На основе оксиэтилированных алкилфенолов и дикарбоновых 

кислот синтезированы новые функциональнозамещенные бисимидазолиноевые 

соединения, содержащие разрывы гидрофобности углеводородных радикалов 

полярными кислородсодержащими фрагментами. Установлено, что полученные 

вещества проявляют свойства ингибиторов коррозии в солянокислых средах [14]. 

Учитывая вышеизложенное, с нашей стороны ведутся исследовательские работы 

в направлении синтеза бисимидазолинов на основе кислот выделенных из различных 

растительных масел - подсолнечное, кукурузное, хлопковое, пальмовое с полиаминами 

с целью дальнейшего использования в качестве ингибиторов коррозии в составе 

консервационных жидкостей на основе различных масляных дистиллятов - Т-22, Т-30, 

Т-46, Т-1500. 
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METAL KOROZİYASI İNHİBİTORLARI KİMİ HETEROQANİK 

BİRLƏŞMƏLƏRİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ. REALLIQLAR VƏ PEKSPEKTİVLƏR.  
 

Abdullayeva N.R., Kaziyeva R.Y. 
 

Xülasə 
 

Korroziya inhibitoru qısmində istifadə olunan heteroatomlu üzvi birləşmələrin müasir 

ədəbiyyatları təhlil olunub, bu istiqamətdə aparılacaq işlərin perspektivləri müəyyən 

olunmuşdur.  

 

USE OF HETERO-ORGANIC COMPOUNDS AS METAL CORROSION 

INHIBITORS. REALITIES AND PROSPECTS. 
 

Abdullaeva N.R., Kazieva R.Yu. 
 

Summary 
 

A review of modern literature devoted to the study of heteroorganic compounds as 

metal corrosion inhibitors is considered. Further prospects for work in this direction are 

outlined. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ 

ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. РЕАЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
 

Абдуллаева Н.Р., Казиева Р.Ю. 
 

Резюме 
 

Рассмотрен обзор современной литературы, посвященный исследованию 

гетероорганических соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов. Намечены 

дальнейшие перспективы работ в этом направлении.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ РИФОРМИНГА 
 

Бабаева Ф.А.,. Батюкова Е.В., Ибрагимова З.М. 
 

Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАНА 

feridan@rambler.ru 
 

Ключевые слова: каталитический риформинг, активация, оксидный 

катализатор, ароматические углеводороды, бензиновая фракция. 

Açar sözlər: reforminq, aktivləşdirmə, oksid katalizator, aromatik karbohidrogenlər, 

benzin fraksiyaları. 

Keywords: reforming, activation, oxide catalyst, aromatic hydrocarbons, gasoline 

fraction. 
 

Ароматические углеводороды являются основным сырьем для промышленного 

органического синтеза. Одним из способов получения ароматических углеводородов 

являются каталитический риформинг бензиновой фракции 85-180оС .Процесс 

риформинга служит также для получения высокооктановых бензинов. 

Для процесса риформинга были синтезированы катализаторы, содержащие в 

своем составе, кроме платины, рений, никель, кобальт, которые значительно повышают 

стабильность катализатора. 

Объектами исследования служили ряд синтезированных оксидных катализаторов, 

которые отличались друг от друга как методом приготовления, так и химическим 

составом. Носителем служила микросферическая γ-Al2O3. 

Готовые катализаторы термостатировали при 150оС – 4 часа, прокаливали при 

350оС – 4 часа и 500о – 6 часов. 

Табл.1 

Состав катализаторов приведен в          Таблица 1. 

Катализатор Химический состав катализатора, %масс 

КР-1 0.3Re; 0.3Pt/ γ-Al2O3 

КР-2 0.3Re; 0.3Pt; .04Ni /γ-Al2O3 

КР-3 0.3Re; 0.3Pt; 0.8Co;/ γ-Al2O3 
  

Испытание синтезированных катализаторов проводили на лабораторной 

проточной установке. В реактор загружали 30 мл исследуемого катализатора. 

Активацию катализатора проводили при 500оС в токе воздуха, затем проводили 

восстановление водородом  при температуре 400оС . 

Риформинг бензиновой фракции 85-180оС, вели при условиях: температура 400-

500оС, объемная скорость подачи сырья -2,0 час-1; анализ риформата осуществляли 

газохроматографическим способом. 

Исследованные катализаторы проявляют достаточно высокую дегидрирующую, 

изомеризующую и дегидроциклизирующую активность при рифоминге бензиновой 
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фракции 85-180оС. Так, если в исходной бензиновой фракции содержится 6,6% масс 

ароматических углеводородов, то после риформинга ее выход ароматических 

углеводородов возрастает почти в 10 раз, содержание парафиновых и нафтеновых 

углеводородов соответственно снижается в 2 и 5 раз.. 

С повышением температуры опыта выход ароматических углеводородов на 

катализаторе КР-2 растет, в то время как в случае катализатор КР-3, отличающегося от 

КР-1  химсоставом, он приходит через максимум при температуре 490оС, причем 

активность катализатора значительно выше. 

 Для повышения стабильности Pt-Re катализаторы промотируют элементами IV- 

VIII групп. С этой целью нами было проведено исследование влияния количества 

кобальта на выход ароматических углеводородов при риформинге бензиновой фракции 

85-180оС. Полученные данные приведены на рис.3, из которого видно, что введение в 

состав исследованных катализаторов различных количеств кобальта (0-0,8%) приводит 

к снижению выхода ароматических углеводородов, селективность процесса при этом 

также снижается. 

Таким образом, проведение исследования показало, что введение в состав Pt-Re 

катализатора элементов III иVIII гр оказывает существенное влияние на активность его 

в риформинге бензиновой фракции 85-180оС. 
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AKTİV KOMPONENTLƏRİN TƏBİYƏTİNİN TƏSİRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ 

  İSLAHAT KATALİZATLARININ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 
 

Babayeva F.Ə., Batyukova E.V. , İbrahimova Z.M. 
 

Xülasə 
 

Yüksək oktanlı benzin komponentlərini almaq üçün effektiv katalizatorlar sintez edilmiş, 

optimal şərait seçilmiş və bu proses üçün ən optimal katalizator seçilmişdir. 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE NATURE OF ACTIVE COMPONENTS 

  ON THE ACTIVITY OF REFORMING CATALYSTS 
 

Babaeva F.A., Batyukova E.V. , Ibragimova Z.M. 
 

Summary 
 

In order to obtain high-octane gasoline components, effective catalysts were synthesized, 

optimal conditions were selected, and the most optimal catalyst for this process was selected. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ  

ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА ЦИКЛОГЕКСАНОЛОМ 
 

Гурбанова Ф.С., Гасанов А.Г., Аюбов И.Г., Джафаров Р.П. 
 

Институт Нефтехимических процессов НАНА 
 

Ключевые слова: циклоалкилирование, циклопентадиен, оптимизация, уравнение 

регрессии, циклогексанол. 

Açar sözlər: tsikloalkilləşmə, tsiklopentadien, optimallaşdırma, reqressiya tənliyi, 

tsikloheksanol. 

Keywords: cycloalkylation, cyclopentadiene, optimization, regression equation, 

cyclohexanol. 
 

Реакция алкилирования ЦПД циклогексанолом протекает по нижеприведенной 

схеме: 

                            

где   R =  циклогексил 

Полученный дициклогексилциклопентадиен имел следующие физико-химические 

показатели: плотность -  0,9470 г/см3; температура кипения - 130-1320C (15 мм.рт.ст.); 

показатель преломления - 1,4720.  

С целью нахождения оптимальных условий, обеспечивающих максимальный 

выход целевого продукта было изучено влияние температуры, продолжительности 

опыта и количества катализатора на выход. Температуру реакции варьировали от 145 

до 1650С, продолжительность опытов от 4 до 9 ч., количество катализатора – от 1 до 4 г.  

Для установления количественных соотношений, отражающих влияние основных 

факторов технологического режима (температура опыта – Z1, 
0С; продолжительность 

опыта – Z2, ч.; количество катализатора - Z3, г. на показатели процесса (выход целевого 

продукта – Y) был использован метод активного планирования эксперимента типа 23 с 

последующей статистическо-математической обработкой экспериментальных данных  

В таблице 1 приведены матрица планирования и результаты эксперимента. В ней 

символы «+», «-«. «0» - это кодированные значения верхнего, нижнего и базового 

уровней. Предварительно были выбраны пределы изменения входных переменных: 

                                 1450C ≤ Z1 ≤ 1650C; 4 ≤ Z2 ≤ 9 (ч); 1 ≤ Z3 ≤ 4 (г) 

Таблица 1. 

Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ опыта Х1 Х2 Х3 T-ра, 0С Время, ч. Навеска  

кат-ра, г. 

Выход, 

% 

1 + + + 165 9 4 59 

2 + + - 165 9 1 56 

3 + - + 165 4 4 52 

4 + - - 165 4 1 58 

5 - + + 145 9 4 56 

6 - + - 145 9 1 53 

7 - - + 145 4 4 48 

8 - - - 145 4 1 45 

9 0 0 0 155 6,5 2,5 62 
  
   Математическое выражение зависимости параметра оптимизации от входных 

независимых переменных представлено в виде регрессионного уравнения: 
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Y = a0      + 
=

n

i

ii Xa
1

+  

=

n

ji
i

jiij XXa
1

+ 
=

n

i

iii Xa
1

2
                            (1) 

где Y – значение параметра оптимизации; Хi Хj - кодированные обозначения факторов 

модели; n - число факторов; ao – свободный член в уравнении регрессии; ai aij  aii – 

коэффициенты линейного эффекта, парного взаимодействия факторов, квадратичного 

эффекта; i – порядковый номер фактора  (i=1,2,3); j – порядковый номер парного 

взаимодействия факторов. Для определения коэффициентов уравнения (1) 

использована программа S-plus 2000 Professional, разработанная компанией Mathwork 

для автоматизированной математической обработки и статистического анализа данных 

расчета коэффициентов линейной регрессии, парной корреляции и квадратичных 

эффектов для указанных выборок.   

На основании экспериментальных данных определены значения коэффициентов 

уравнения: 

а0 = 54,25; а1 = 1,6; а2 = 2,95; а3 = -0,1; а12 = -1,5; а13 = -1,45; а23 = 1,45 

По значениям линейных коэффициентов можно судить о степени влияния 

отдельных факторов на величину критерия оптимизации. 

При определении ошибки эксперимента оценивали дисперсию 

воспроизводимости, дающую возможность оценивать значимость коэффициентов 

уравнения регрессии. Зная среднее значение выходного параметра в центре плана Yср = 

53 и подставляя в формулу: 

S
2

.восп =
1

1

−m
 −

m
T

j

cр

j YY
1

2)(                                      (2) 

где  m  - число повторений опытов в центре плана, т.е. на базовом уровне;   Y cp

j
, Y 

T

j
- 

среднее и текущие значения функции отклика в j-м опыте. Определили значение 

дисперсии воспроизводимости  S
2

.восп  = 0,87. Оценка значимости коэффициентов 

регрессии определяли при помощи критерия Стьюдента t: 

t=|ai| /
2

aS  ≥ tтабл.                                                                         (3) 

    Sаi 
2

  - дисперсия ошибки коэффициента регрессии, определяемая по формуле:  

S
2

a =
N

воспS
1

2

. /N                                                           (4) 

Подставляя численные значения в формулу (4). Определили величину Sai=0,353. 

Зная численные значения Sai и подставляя их в формулу (3), определены расчетные 

значения критерия Стьюдента t для каждого коэффициента. 

Расчеты показали, что коэффициенты а13  и а23 незначимы. С учетом сказанного, 

уравнение (1) приобретает следующий вид: 

Y=54,25+1,6X1+2,95 X2 - 1,5 X1Х2 – 1,45 Х1Х3 + 1,45 Х2 Х3               (5) 

Гипотезу об адекватности модели (5) проверяли по критерию Фишера: 

Fp = S
2

ост  / S
2

.восп ≤ Fтабл.                                                                                           (6) 

где S
2

ост– остаточная дисперсия, определяемая по формуле: 

S
2

ост= −
N

i

э

j

p

j YY 2)( /(N–ℓ)                                                              (7) 

где ℓ  – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; N – количество опытов 

в матрице; Y
cp

j
, Y 

T

j
- расчетные и экспериментальные значения функции отклика в j-м 

опыте. 

Подставляя численное значение в уравнения (7) и (6), получаем: 
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S2
ост = 8,95; F = 10,22  при S2

восп = 0,875 

Сравнивая найденное значение критерия Fр с табличным при выбранной 

доверительной вероятности в 95 % и числах степеней свободы f1 = 2, f2 = 2, видим, что 

расчетное значение Fр меньше табличного F = 19,0 Это свидетельствует о том, что 

уравнение регрессии (5) адекватно описывает поверхность отклика. Следовательно, это 

уравнение может служить статистической моделью закономерностей изменений 

параметров процесса и его можно использовать при решении задачи оптимизации, а 

также при исследовании реакции в широком интервале изменений входных 

переменных. Используя формулы перехода от нормированных переменных Xi к 

натуральным Zi, путем преобразования получили уравнения в следующем виде: 

Y=-69,68 + 0,792 Z1 + 9,51Z2 + 12,4 Z3 - 0,058 Z1 Z2  - 0,092 Z1 Z3 + 0,33 Z2Z3         (8) 

Используя разработанную математическую модель (8) на персональном компьютере 

(ПК), были проведены расчеты по изучению влияния каждого входного фактора на 

выходной параметр. 

Для этой цели была построена графическая зависимость выхода целевого 

продукта от трех указанных выше параметров реакции и найдены оптимальные условия 

проведения реакции каталитического циклоалкилирования циклопентадиена 

циклогексиловым спиртом 

Таким образом, проанализировав графики можно предсказать наибольший выход 

целевого продукта. Применив программу Matlab-7, содержащую современный 

алгоритм решения задачи линейного программирования, находим, что при температуре 

1550С, продолжительности реакции 8,5 ч. и количестве катализатора 3,5 г. выход 

целевого продукта составил 64,5 %. 
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OPTIMIZATION OF THE ALKYLATION REACTION 

OF CYCLOPENTADIENE WITH CYCLOHEXANOL  
 

Qurbanova F.S., Gasanov A.G., Ayubov I.G., Jafarov R.P. 
 

Summary 
 

Alkylation of cyclopentadiene with cyclohexyl alcohol was carried out in the presence 

of a catalytic system consisting of an aqueous solution of potassium hydroxide and nano-sized 

magnesium oxide. The optimal reaction conditions were determined to achieve the maximum 

yield of the target product. 

 

TSİKLOPENTADİENİN TSİKLOHEKSANOL İLƏ ALKİLLƏŞMƏ  

REAKSİYASININ  OPTİMİZASYASI 
 

Qurbanova F.S., Həsənov A.H., Əyyubov İ.H., Cəfərov R.P. 
 

Xülasə 
 

Tsiklopentadienin tsikloheksil spirti ilə alkillləşmə reaksiyası kalium hidroksid sulu 

məhlulu və nanoölçülü maqnezium oksidindən ibarət olan katalitik sistemin iştirakı ilə 

aparılmışdır. Məqsədli məhsulun maksimum çıxımı nail olmaq üçün reaksiyanın optimal 

şəraiti müəyyən edilmişdir. 

 

 



322 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ  

ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА ЦИКЛОГЕКСАНОЛОМ 
 

Гурбанова Ф.С., Гасанов А.Г., Аюбов И.Г., Джафаров Р.П. 
 

Резюме 
 

Осуществлено алкилирование циклопентадиена циклогексиловым спиртом в 

присутствии каталитической системы, состоящей из водного раствора гидроксида 

калия и нано-размерного оксида магния. Определены оптимальные условия проведения 

реакции для достижения максимального значения выхода целевого продукта. 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ В СМЕСИ С 

НЕФТЯНЫМИ ОТХОДАМИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ 
 

 Аббасов В.М., Маммадова Т.А., Гасымов Э.Э. , Латифова Т.С., 

 Алиева С.К., Микаилова А. M. 
 

Институт Нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева  НАН  
 

Ключевые слова: нефтезагрязненные земли, нефтеотходы, тяжелые нефтяные 

фракции, активация сырья,  магнитное поле. 

Açar sözlər: neftlə çirklənmiş torpaqlar, neft tullantıları, ağır neft fraksiyaları, 

xammalın aktivləşdirilməsi, maqnit sahəsi. 

Keywords: oil-contaminated lands, oil waste, heavy oil fractions, activation of raw 

materials, magnetic field. 
 

Постоянный рост спроса на моторные топлива, изменение требований к их 

составу и качеству определяют главные  направления технологий нефтепереработки, 

среди которых одним их  основных направлений  является  увеличение доли 

деструктивных процессов для увеличения выпуска светлых нефтепродуктов и создание 

новых процессов для улучшения качества конечной продукции, прежде всего в ответ на 

растущие экологические требования к моторным топливам [1,2]. 

С другой стороны, постоянно растущие отходы нефтеперерабатывающей 

промышленности и, в первую очередь, некондиционные нефтяные фракции и 

нефтеотходы с нефтезагрязненных земель, требуют создания специальных  технологий 

их переработки или вовлечения их в традиционные схемы переработки нефти при 

предварительной активации сырья низкоэнергетическими воздействиями такими как 

ультразвуковые, электрические, электромагнитные, магнитные, вибрационные 

воздействия и акустические поля. 

С помощью этих методов можно изменять структуры  и супрамолекулярные 

структуры веществ как малыми  внешними энергозатратами, так и с использованием 

внутренних резервов веществ. 

Электрические, электромагнитные, магнитные, вибрационные (вибрация) и 

акустические поля также могут использоваться как внешние воздействия на структуру 

вещества и одновременно  влияющие на систему диспергирования нефтяных фракций . 

Эти методы более перспективны с точки зрения стоимости, эффективности и 

доступности. Их использование позволяет за короткий промежуток времени выйти на 

значительный уровень расщепления структуры нефтяных ассоциаций и какое-то время 

поддерживать этот уровень [3,4]. 

В связи с вышесказанным был исследован процесс термокрекинга мазута в смеси 

10-20% масс.  с выделенными нефтепродуктами из нефтезагрязненных земель (ННЗЗ) 

при температурах 410-450 оС  при обычных условиях, и при активации сырьевой смеси 

в магнитном поле 20-55 мТ . Материальный баланс процесса приведен в табл. 1. 
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Сравнивая материальные балансы процессов переработки чистого мазута и его 

10-20%-ных смесей с нефтепродуктами с нефтезагрязненных земель   можно сказать, 

что при добавлении  их в состав мазута  в количестве 10 и 20% масс. выход жидкой 

фракции при проведении процесса в традиционных условиях, несколько уменьшается и 

составляет 92,5-79,1%  и 91,4-76,9 масс. при температурах 410-450 оС, в то время как 

для чистого мазута эти цифры составляют 93,5-81,6% масс. Но при этом  с увеличением 

в составе мазута ННЗЗ увеличивается выход газовой фракции (4,1-15,2 и 5,2- 16,8% 

масс) 

Таблица 1.  

Материальный балланс процесса термокрекинга мазутав смеси 10-20% масс. ННЗЗ 

Показатели 

Без магнита В магнитном поле 

    Температура, оС 

410 430 450 410 430 450 

Взято, % масс.       

мазут 90 90 90 90 90 90 

ННЗЗ  10 10 10 10 10 10 

Получено, % масс.:       

Жидкая фракция 92,5 89,3 79,1 93,5 92,1 83,4 

Газы до  С4 4,1 6,4 15,2 3,3 4,2 11,6 

кокс 2,0 2,7 4,1 1,8 2,5 3,6 

потери 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,4 

Фракционный состав  

жидкой фракции 

      

Н.к-.200 С 9,0 12,4 17,8  10,8 13,2 18,1 

200-350 С 19,6 24,6 28,4 25,4 30,0 36,4 

∑бензин+дизель 28,6 37,0 46,2 36,2 43,2 54,5 

фр > 350 С 63,9 52,3 32,9 57,3 48,9 28,9 

       

Взято, % масс.       

мазут 80 80 80 80 80 80 

ННЗЗ  20 20 20 20 20 20 

Получено, % масс.:       

Жидкая фракция 91,4 88,2 76,9 92,1 89,6 81,4 

Газы до  С4 5,2 7,4 16,8 4,5 6,4 13,2 

кокс 2,2 3,0 4,9 2,0 2,7 4,0 

потери 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 

Фракционный состав  

жидкой фракции 

      

Н.к.-200 С 9,4 13,2 19,8 10,6 13,4 17,8 

200-350 С 21,0 25,3 30,6 26,2 31,4 37,2 

 

∑бензин+дизель     30,4     38,5     50,4     36,8    44,8   55,0 

фр > 350 С 61,0 49,7 26,5 55,3 44,8 26,4 
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и выход кокса 2,0-4,1 и 2,2-4,9% масс. при выходах их для переработке чистого мазута 

3,5-13,2% масс. и 1,2-1,4% масс соответственно.  

Изучение фракционного состава получаемых жидких фракций показывает, что 

выходы бензиновой и дизельной фракций при добавлении в состав мазута 

вышеперечисленных нефтепродуктов увеличиваются на 0,6-2,1% масс и 1-2,3 масс. 

соответственно; выигрыш в суммарном выходе светлых фракций увеличивается на 1,6-

3,3% масс. ;  уменьшение доли фракции, выкипающей выше 350 оС составляет 2,6-5,8 

% масс. соответственно.  

Термокрекинг под воздействием магнитного поля мазута с 10-20%-ми  

нефтепродуктов с нефтезагрязненных земель приводит к увеличению выхода жидких 

продуктов процесса при одновременном уменьшении выхода газовых фракций для 

всего исследованного температурного интервала. При этом выход  жидкой фракции 

увеличивается до 93,5-83,4 % масс. и 92,1 -81,4 % масс. соответственно; суммарный 

выход светлых  топливных фракций составляет 36,2-54,5 и 36,8-55,0 % масс .;  а доля 

фракции, выкипающей выше 350 оС составляет 57,3-28,9 и 55,3-26,4  % масс. 

соответственно. 

Таким образом, добавление в состав мазута 10-20% нефтепродуктов с 

нефезагрязненных земель при проведении процесса термического крекинга смесевого 

сырья под воздействием магнитного поля позволяет увеличить  суммарный выход 

светлых топливных фракций при температурах   410-430-450oC  на  9,2-9,4-11,6 % масс. 

и 9,8-11-12,1 % масс. соответственно при одновременной экономии ресурсов мазута и 

вовлечения в процесс отходов нефтезагрязнения.  
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AĞIR NEFT FRAKSIYALARININ NEFTLƏ ÇIRKLƏNMIŞ TORPAQLARDAN 

AYRILMIŞ NEFT TULLANTULARI ILƏ BIRGƏ EMALI  
 

Abbasov V.M., Məmmədova Т.А., Qasımov E.E., Lətifova T.S.,  

Əliyeva S.K., Mikayılova A.M. 
 

Xülasə 
 

 Məqalədə neftlə çirklənmiş torpaqlardan ayrılmış çirkab neft məhsullarının10-20% küt 

miqdarında  mazuta əlavə edərək  410-450 oC adi şəraitdə və xammal qarışığının  20-55 mT 

intensivlikdə maqnit sahəsində aktivləşdirərək termokrekinq prosesi  tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, qarışıq xammalın maqnit sahəsinin təsiri altında termiki krekinq 

prosesi zamanı mazutun tərkibinə çirklənməmiş torpaqlardan ayrılmış tullantı neft 

məhsullarının 10-20 % əlavə edilməsi yüngül yanacaq fraksiyalarının ümumi çıxımını   9,2-

11,6%    və 9,8-12,1% artırır və  müvafiq olaraq mazut ehtiyatlarına qənaət etməyə imkan 

yaradır. 
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PROCESSING OF HEAVY OIL FRACTIONS IN MIXTURE WITH OIL WASTE OF 

OIL CONTAMINATED LAND  
 

Abbasov V.M., Mammadova Т.А., Qasımov E.E., Latifova T.S.,  

Aliyeva S.K. Mikayılova A. M. 
 

Summary  
 

The results of studies on the involvement of oil products from oil-contaminated lands in 

the process of thermal cracking of mazout  in the amount of 10-20% wt  under normal 

conditions and when the raw mixture is activated by a magnetic field with an intensity of 20-

55 MT in the temperature range of 410-450 °C are presented. It was found that adding 10-

20% of oil products from unpolluted lands to the composition mazout during the process of 

thermal cracking of mixed raw materials under the influence of a magnetic field makes it 

possible to increase the total yield of light fuel fractions by 9.2-11.6% wt. and 9.8-12.1% wt. 

respectively, while saving mazout resources and involving oil pollution waste in the process 

of  their processing/  
 

ПЕРЕРАБОТКА ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ В СМЕСИ С 

НЕФТЯНЫМИ ОТХОДАМИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ 
 

 Аббасов В.М., Маммадова Т.А., Гасымов Э.Э. , Латифова Т.С., 

 Алиева С.К., Микаилова А. M. 
 

Резюме 
 

 

Представлены результаты исследований по вовлечению нефтепродуктов из 

нефтезагрязненных земель в процесс  термокрекинга мазута в количестве 10-20% масс.  

при обычных условиях  и при активации сырьевой смеси магнитным полем 

интенсивностью 20-55 МТ в интервале температур 410-450 оС. Выявлено, что 

добавление в состав мазута 10-20% нефтепродуктов с нефезагрязненных земель при 

проведении процесса термического крекинга смесевого сырья под воздействием 

магнитного поля позволяет увеличить  суммарный выход светлых топливных фракций 

на  9,2-11,6 % масс. и 9,8-12,1 % масс. соответственно при одновременной экономии 

ресурсов мазута и вовлечения в процесс отходов нефтезагрязнения 
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Известно, что циклопентадиен является одним из самых реакционноспособных 

диенов в реакции (4+2)-циклоприсоединения. Алкил- и циклоалкилированные 

циклопентадиены также активно вступают в реакцию Дильса-Альдера. Это объясняется 

тем, что алкильные и циклоалкильные группы повышают электронную плотность 

циклопентадиенового кольца, что способствует увеличению скорости реакции 

диенового синтеза. Алкил- и циклоалкилированные циклопентадиены вступают в 
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реакцию диенового синтеза первого типа (нормальный, или обычный диеновый 

синтез). В таком типе диенового синтеза диен является донором, а диенофил – 

акцептором, и при этом определяющим является взаимодействие ВЗМО диена и НСМО 

диенофила: 

                ЕВЗМО диена  - ЕНСМО диенофила    <  ЕВЗМО диенофила   - ЕНСМО диена 

Для реакции  диенового синтеза нормального типа  характерно увеличение 

активности системы при введении донорных заместителей в диен и акцепторных в 

диенофил, т.к. при этом уровень ВЗМО диена повышается, а уровень НСМО диенофила 

понижается. Таким образом, разность уровней ВЗМО диена и НСМО диенофила 

уменьшается, что способствует увеличению скорости реакции диенового синтеза. 

Однако, в таких реакциях непосредственное влияние на протекание реакции 

диенового синтеза также оказывают стерические эффекты, поскольку объемистые 

алкильные и циклоалкильные заместители могут замедлять ход реакции, а в некоторых 

случаях способствовать торможению реакции. 

Имеется ряд работ, в которых описывается применение 

алкил(циклоалкил)циклопентадиенов в реакциях диенового синтеза, а также изучено 

влияние алкильных заместителей на протекание реакции. Так, в работе [1] методом 

M06-2X/6-31G(d) рассчитаны энергии активации в реакциях Дильса-Альдера ряда 

замещенных бутадиенов, циклопентадиенов, фуранов и пиролов с малеиновым 

ангидридом. Исследовано влияние заместителей на реакционную способность и эндо-

экзо-селективность полученного аддукта. Показано. что тенденция, заключающаяся в в 

увеличении нуклеофильности, вызванное электронодонорной группой алкильного 

заместителя на диене, благоприятствует эндо-переходному состоянию, эффективна при 

замещении на атоме C2 по сравнению с атомом С1. 

Систематические компьютерные исследования перициклических реакций Дильса-

Альдера между аминобораном (F3C)2B=N(CH3)2   и различными замещенными 

циклопентадиенами C5R
1R2R3R4R5aR5b (R=Н, СН3, CF3, F) позволяют выделить эффекты 

замещения на высоту барьера свободной энергии Гиббса и свободные энергии Гиббса 

реакции. Эффекты кажутся аддитивными во всех случаях. Замещение в положениях 5a 

и 5b всегда увеличивает барьеры и энергию реакции, эффект, объясняемый 

стерическими взаимодействиями между заместителями и аминоборановым 

фрагментом. Для случаев R=CH3 региоселективность отличается от ожидаемой на 

основе предсказаний канонической органической химии. Пограничные расчеты 

молекулярных орбиталей предполагают, что это происходит из-за крайней поляризации 

π-взаимодействия в диене. Для случаев R=CF3, сравнение с заменой 2/3 соответствует 

канону, а сравнение с заменой 1/4 — нет. Это, по-видимому, возникает из-за 

комбинации электронных и стерических проблем [2].   

В работе [3] изучены реакции диенового синтеза 1-метилциклопентадиена и 2-

метилциклопентадиена с акрилонитрилом и метилакрилатом. Показано, что реакции с 

1-метилциклопентадиеном обладают высокой региоспецифичностью, а 2-

метилциклопентадиен обладает меньшей региоспецифичностью. Метилакрилат 

проявляет сходную эндо-селективность с циклопентадиеном и 

метилциклопентадиенами, но акрилонитрил проявляет небольшую селективность и в 

одном случае предпочтительно дает экзо-аддукт. Исследовано влияние растворителя на 

региоспецифичность и эндо-селективность. Обсуждается относительная важность эндо-

селективности стерических эффектов, вторичного перекрытия орбиталей и 

электронных эффектов. 

В работе [4] исследованы реакции Д-А циклопентадиена (Cp) и 1,2,3,4,5-

пентаметилциклопентадиена (Cp*) с La@ C2v-C82 .  На основе компьютерных 

исследований авторы ставили перед собой следующие цели: во-первых, вычислить 

термодинамику и кинетику циклоприсоединений Cp и Cp* к различным связям 



327 
 

La@ C2v-C82 для оценки и сравнения региоселективности этих двух реакций; во-вторых, 

понять происхождение различной термической стабильности аддуктов La@C82-Cp и 

La@C82-Cp*. Результаты показывают, что региоселективность двух 

циклоприсоединений Д-А одинакова с предпочтительной атакой на связь o. Кроме того, 

авторы показали, что более высокая стабильность аддукта La@C82-Cp* обусловлена не 

электронными эффектами метильных групп на кольце Cp, как предполагалось ранее, а 

более высокими дальнодействующими дисперсионными взаимодействиями в Cp* 

случае, которые усиливают стабилизацию комплекса реагентов, переходного состояния 

и продуктов по отношению к разделяемым реагентам. Эта стабилизация для случая 

La@C82-Cp* снижает энергию реакции Гиббса, тем самым допуская конкуренцию 

между прямыми и обратными реакциями и затрудняя диссоциацию. 

В наших работах была осуществлена реакция диеновой  конденсации с участием 

синтезированных дициклогексилциклопентадиена и н-октилового моноэфира 

малеиновой кислоты, взятого в качестве диенофила.  

Синтез дициклогексилциклопентадиена проводили посредством реакции 

каталитического алкилирования циклопентадиена циклогексиловым спиртомв 

присутствии каталитической системы, состоящей из водного раствора гидроксида 

калия и нано-размерного оксида магния. 

н-Октиловый моноэфир малеиновой кислоты, использованный в качестве 

диенофильного компонента, был синтезирован реакцией этерификации малеинового 

ангидрида н-октиловым спиртом. 

В результате проведения реакции диенового синтеза между указанными 

соединениями был осуществлен синтез н-октилового моноэфира 

дициклогексилбицикло(2.2.1)-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты. Определены его 

физико-химические показатели, а также исследовано его строение методом ИК-

спектроскопии. 

Схема реакции диеновой конденсации дициклогексилциклопентадиена и н-

октилового моноэфира малеиновой кислоты представлена ниже: 

 
 

Синтезированный аддукт обладал следующими физико-химическими 

показателями: плотность – 0,8520 г/см3; температура кипения  2260С (5 мм.рт.ст.); 

показатель преломления 1,4390; кислотное число 70,5 мг КОН/г. Выход продукта 

составил 91 %.  
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APPLICATION OF CYCLOALKYLCYCLOPENTADIENES 

 IN THE REACTION OF DIENE SYNTHESIS 
 

Aliyeva S.T., Valizade L.Q., Abdullayeva L.E.,  

Mammadova I.M., Qurbanova M.M. 
 

Summary 
 

The reaction of diene synthesis based on dicyclohexylcyclopentadiene and n-octyl 

monoester of maleic acid has been studied. The physic-chemical parameters of the 

synthesized adduct were determined. The structure of the obtained compound was confirmed 

by IR-spectroscopy. 
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Məmmədova İ.M., Qurbanova M.M. 
 

Xülasə 

Ditsikloheksiltsiklopentadien və malein turşusunun n-oktil monoefiri əsasında dien 

sintezinin reaksiyası tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş adduktun fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

müəyyən edilmişdir. Alınmış birləşmənin quruluşu İQ-spektroskopiya üsulu ilə təsdiq 

edilmişdir. 
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Резюме 
 

Исследована реакция диенового синтеза на основе дициклогексилцикло-

пентадиена и н-октилового моноэфира малеиновой кислоты. Определены физико-

химические показатели синтезированного аддукта. Строение полученного соединения 

подтверждено методом ИК-спеткроскопии. 

 
 

СИНТЕЗ И РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ В СРЕДЕ «ЗЕЛЕНЫХ» РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
 

Пашаева З.Н., Абдуллаева Ф.М. 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН  

ziyaretchem@gmail.com  
 

Ключевые слова: ионная жидкость, эфиры метакриловой кислоты, 

радикальная полимеризация, реакционная среда, светопропускание. 

Açar sözlər: ion maye, metakril turşusunun efirləri, radikal polimerləşmə, reaksiya 

mühiti, şüa keçirmə. 

mailto:ziyaretchem@gmail.com


329 
 

Key words: ionic liquid, esters of methacrylic acid, radical polymerization, reactionary 

medium, transmission.  

В настоящее время в связи с необходимостью сокращения нагрузки на 

окружающую среду, многие перспективные сейчас реакционные процессы активно 

изучаются с позиций зеленой химии. Потенциал ионных жидкостей в качестве 

растворителей, катализаторов, реакционной среды, для широкого спектра химических 

процессов привлекает все большее внимание промышленности, поскольку они 

обладают рядом свойств, согласующихся с принципами «зеленой» химии [1].  

Исследования ионных жидкостей как зеленых растворителей заметно 

интенсифицировались на протяжении последних 20 лет не только исключительно в 

научных, но и направленных на изучения аспектов практического применения ионных 

жидкостей в различных процессах [2]. 

Систематические исследования по изучению природы ионных жидкостей в 

качестве реакционной среды на различные параметры разнообразных 

полимеризационных процессов, указывает их влияние на молекулярный вес и 

молекулярно-массовое распределение образующихся полимеров, что будет 

способствовать получению новых интересных результатов в плане формирования 

полимеров с заданным комплексом свойств [3,4].   

В представленном материале приведены результаты исследований синтеза, а 

также полимеризации ряда эфиров метакриловой кислоты с применением ионных 

жидкостей на основе серной, муравьиной и уксусной кислот в качестве катализатора и 

реакционной среды.  

Нами осуществлен синтез децилового и октилового эфиров (мет)акриловой 

кислоты с применением ионно-жидкостных катализаторов -  морфолингидросульфат, а 

также N-метилпирролидонгидросульфата, разработаны оптимальные условия, 

обеспечивающие практически полную конверсию исходных компонентов и высокий 

выход целевых продуктов- 95-96% масс.  

Проведенными детальными исследованиями по полимеризации эфиров 

метакриловой кислоты в ионно-жидкостных средах, было выявлено, что применение 

ионных жидкостей в качестве реакционной среды, способствует к получению 

полимерного продукта с высоким выходом (71-95% масс) и значительно высокой 

молекулярной массой (300000-2000000), по сравнению с осуществлением процесса в 

среде органического растворителя.  

Как было отмечено выше, ионная среда влияет не только на процесс 

полимеризации, но и свойства полученных полимерных продуктов, что было 

установлено результатами исследований прочностных свойств покрытий на основе 

полиметил- и полибутилметакрилатов, синтезированных в ионно-жидкостных средах с 

использованием их в составе пленкообразующих материалов в качестве связующего 

компонента.  

 Исследованием прозрачности образцов полиметакрилата, установлено, что 

светопропускания синтезированных образцов в зависимости от природы применяемой 

ионной жидкости меняется в пределах от 88 до 100%, в то время как полиметакрилат 

синтезированный в обычных условиях характеризовался светопропусканием 95-96%.  

Дифференциально-термический анализ образцов полибутилметакрилата, 

указывают на относительно высокую термостойкость полимеров, полученных в среде 

ионной жидкости, чем в бензоле. Так, потеря массы образцов полимеров, полученных в 

ионно-жидкостной среде при 300 0С составляет 81,94%-85,7% масс, а полимер 

синтезированный в среде бензола практически полностью разрушается. Результат 

дифференциального термического анализа полидецилметакрилата указывает, также и 

на его относительно высокую термостабильность. Так, температура начала разложения 

полимера, полученного в среде ИЖ - 359,9 0С. Остаточная масса полимера при 450 0С 
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составляет 9,53% масс и с увеличением температуры до 647 0С остаточная масса 

образца практически не меняется.  
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“YAŞIL” HƏLLEDİCİLƏR MÜHİTİNDƏ METAKRİL TURŞUSUNUN 

EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİ  
 

Paşayeva Z.N, Abdullayeva F.M. 
 

Xülasə 
 

Sulfat, qarışqa və sirkə turşuları əsasında alınmış ion mayelərindən istifadə etməklə 

metakril turşusunun müxtəlif efirlərinin sintezi və  radikal polimerləşməsi tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdi ki, ion maye mühitində polimerləşmə zamanı üzvi həlledicilər ilə 

müqayisədə alınan polimetakrilatlar daha yüksək çıxım və orta molekul kütləsi ilə xarakterizə 

olunurlar. İon maye mühitində sintez edilmiş polimetakrilatın örtük əmələ gətirmə, şüa 

keçirmə xüsusiyyətləri və termiki stabilikləri öyrənilmişdir. 
 

SYNTHESIS AND RADICAL POLYMERIZATION OF ESTERS OF METACRYLIC 

ACID IN THE MEDIUM OF “GREEN” SOLVENTS 
 

 Pashayeva Z.N., Abdullaeva F.M. 
 

Summary 
 

The synthesis and radical polymerization of esters of methacrylic acid in the medium of 

ionic liquids on the basis of sulfuric, formic and acetic acids were investigated. The 

polymerization in the medium of ionic liquids, unlike polymerization in the medium organic 

solvents, leads to formation of the polymethacrylates which are characterized by rather high 

yield and high molecular weight.  The polymethacrylate which was synthesized in ion-liquid 

medium as film-forming was investigated and also values of a transmission and the thermal 

stability were studied.  
 

СИНТЕЗ И РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ В СРЕДЕ «ЗЕЛЕНЫХ» РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
 

Пашаева З.Н., Абдуллаева Ф.М. 
 

Резюме 
 

Исследованы синтез и радикальная полимеризация эфиров метакриловой кислоты 

с применением ионных жидкостей на основе серной, муравьиной и уксусной кислот. 

Полимеризация в среде ионных жидкостей, в отличие от полимеризации в среде 

органических растворителей, приводит к образованию полиметилметакрилатов со 

значительно высокими выходами и молекулярными массами. Исследованы 

пленкообразующие, светопропускающие свойства полиметакрилата, а также 

термостойкость полимеров полученных в ионно-жидкостной среде. 
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СИНТЕЗ СМЕШАННЫХ ТЕТРАЦИКЛИЧЕСКИХ МОНО- И ДИЭФИРОВ 

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Kərimova F.S., İsmaylova C.H., Rəsulova R.A., Səfərova İ.R. 
 

 Институт нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН  

e-mail: fax_8181@mail.ru 
 

Ключевые слова: тетрацикло[4.4.12,5,17,10,01,6]декан-3-ол, дикарбоновые 

кислоты, гетерогенный катализатор КУ-2-8, насыщенные спирты С2-С5, 

тетрациклические моно- и диэфиры. 

Açar sozlər: tetratsiklo[4.4.12,5,17,10,01,6]dekan-3-оl, dikarbon turşuları, heterogen 

katalizator KU-2-8, doymuş С2-С5 spirtlər, tetratsiklik mono- və diefirlər. 
 

 Сложные эфиры дикарбоновых кислот обладают широким спектром 

применения, в частности они используются в агрохимической и фармацевтической 

промышленности, в качестве биологически активных веществ, лекарственных 

препаратов, различных присадок к смазочным маслам, ароматизаторов, отдушек, 

пластификаторов, стабилизаторов и модификаторов полимерных материалов, ПАВ и 

т.д. [1-4]. С этой точки зрения нами рассмотрены методы получения тетрациклических 

моно- и диэфиров двухосновных карбоновых кислот, изучены их физико-химические 

свойства и рассмотрены области применения. 

Осуществлены реакции этерификации тетрацикло[4.4.12,5,17,10,01,6]декан-3-ола с 

дикарбоновыми кислотами, а в частности -щавелевой, малоновой, янтарной в 

присутствии КУ-2-8 Н+-формы синтезированы соответствующие моноэфиры с выходом 

76.7-84.2%. Далее взаимодействием полученных моноэфиров с насыщенными 

одноатомными спиртами ряда С2-С6 при равных мольных соотношениях компонентов 

также в присутствии вышеуказанного катализатора осуществлен синтез 

соответствующих диэфиров с выходом в пределах 69.8-84.5%. Структура полученных 

моно- и диэфиров подтверждены методами ИК-, ЯМР 1Н и 13С спектрального анализа, 

определены их физико-химические константы.  

 

Синтезированные соединения - вязкие жидкости со своеобразным запахом, 

обладающие антибактериальными свойствами и хорошей растворимостью в спирте, 

являются новыми в органической химии, физико-химические свойства которых 

охарактеризованы впервые. 
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DİKARBON TURŞULARININ QARIŞIQ TETRATSİKLİK MONO-  

VƏ DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ 
 

Kərimova F.S., İsmaylova C.H., Rəsulova R.A., Səfərova İ.R. 
 

Xülasə 
 

Təqdim olunmuş işdə tetratsiklo [4.4.12,5,17,10,01,6] dekan-3-оla ikiəsaslı turşuların 

birləşdirilməsi ilə monoefirlərin və alınmış monoefirlərlə doymuş biratomlu C2-C5 sırası 

spirtlərin qarşılıqlı təsir reaksiyası əsasında katalizator KU-2-8 iştirakı ilə diefirlərin sintezi 

reaksiyaları öyrənilmişdir. Alınmış mono- və diefirlərin quruluşları təsdiq olunmuş, fiziki-

kimyəvi xassələri öyrənilmiş və alinmiş nəticələrə əsaslanaraq tətbiqə tövsiyyələri haqqında 

məlumat verilmişdir. 

 

СИНТЕЗ СМЕШАННЫХ ТЕТРАЦИКЛИЧЕСКИХ МОНО- И ДИЭФИРОВ 

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Kərimova F.S., İsmaylova C.H., Rəsulova R.A., Səfərova İ.R. 
 

Резюме 
 

В представленной работе осуществлен синтез тетрациклических моноэфиров 

взаимодействием тетрацикло [4.4.12,5,17,10,01,6] декан-3-ола с дикарбоновыми 

кислотами, а также синтез диэфиров присоединением полученных моноэфиров к 

насыщенным одноатомным спиртам С2-С5 в присутствии катализатора КУ-2-8 Н+-

формы. Подтверждены структуры полученных моно- и диэфиров, изучены физико-

химические свойства и предложены рекомендации по применению. 

 

 

BİTSİKLO[2.2.1]-HEPT-5-EN-2-KARBON TURŞUSU VƏ DİETİLENTRİAMİN 

ƏSASLI İMİDAZOLİNİN OKTİL BROMİD KOMPLEKSİNİN NEFTYIĞMA VƏ 

DİSPERSLƏMƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Məmmədbəyli E.H., Babayeva V.H., Əfəndiyeva K.M. 
 

AMEA-nın akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

e-mail: nuraybabayeva2008@gmail.com 
 

Açar sözlər: bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu, dietilentriamin, imidazolin, 

neftyığma və dispersləmə. 

Ключевые слова: бицикло (2.2.1)-гепт-5-ен-2-карбоновая кислота, 

диэтилентриамин, имидазолин, нефтесобирание и диспергирование. 
 

Ekoloji cəhətdən təhlükəli olan nazik neft təbəqələrini su hövzələrinin səthindən kənar 

etmək üçün geniş miqyaslı reagentlərdən istifadə olunur. Neft təbəqəsini ləkə şəklinə salan 

neftyığıcıların və bu təbəqəni dispersləyib, biokimyəvi parçalanmasına aparan dispergentlərin 

çeşidinin artırılması məsələsi çox aktualdır. Məlumdur ki, nazik neft təbəqələri hava-su 

sərhədində enerji (günəş şüaları ilə əlaqədar) və qaz (əsasən oksigen, azot və karbon qazı) 

mübadiləsini pozmaqla suda yaşayan canlıların həyat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Odur 

ki, effektiv neftyığıcı və neftdispersləyici reagentlər ekoloji tarazlığın qorunub saxlanılmasına 

xidmət etməklə ətraf mühitin mühafizəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir [1-4]. Təqdim 
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olunan məqalə imidazolinlə oktil bromid əsasında neftyığıcılıq xassəsinə malik yeni SAM-ın 

alınmasına və tədqiqinə həsr edilmişdir. 

İmidazolin sintez etmək üçün bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu yumrudibli 

kolbaya tökülür, dietilentriamin isə qıfa tökülür, kolbada temperatur 70-80 oC olduqda 

dietilentriamin damızdırılır. Reaksiya 3-3.5 saat müddətində 240oC temperaturda 2 mol suyun 

ayrılması ilə gedir. Alınmış imidazolin özlü maye haldadır, izopropil spirtində həll olur[5].  

Bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu və dietilentriamin əsasında alınmış 

imidazolinin qeyri-üzvi anionlu komplekslərinin sintez reaksiyasında alkilhalogenidlərdən 

C8H17Br - dan istifadə olunmuşdur. Sintez zamanı 1 mol imidazolin götürülür izopropil 

spirtində həll edilib kolbaya tökülür və üzərinə müxtəlif (1:1; 1:2; 1:3) mol nisbətində oktil 

bromid əlavə olunur. Reaksiya əsasən 50–60oC arasında 3 saat qarışdırılmaqla aparılır.  

Sintez edilmiş kompleks birləşmələrin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş, onların 

şərti adları, tərkibləri və bəzi fiziki-kimyəvi xassələri cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 1.  

Sintez edilmiş alkilhalogenid komplekslərinin fiziki-kimyəvi xassələri 

 

Komplekslərin şərti adı  

 

Nisbət 

(mol) 

 

Sıxlığı, (ρ
20

4 ) 

q/sm3 

 

Şüasındırma əmsalı 

(nD

20 ) 

NDİ+ C8H17Br 1:1 0.8800 1.4160 

NDİ+ C8H17Br 1:2 0.9200 1.4240 

NDİ+ C8H17Br 1:3 0.9700 1.4180 

Sintez edilmiş reagentin laboratoriya şəraitində neftyığma və neftdispersləmə 

qabiliyyəti məlum metodika üzrə təyin edilmişdir. Bu metodikaya əsasən su səthindəki neft 

təbəqəsinə reagent verildikdən sonra və sonrakı zaman fasilələrində yığılmış neft təbəqəsinin 

sahəsi ölçülür. Reagentin təsiri nəticəsində neft təbəqəsinin başlanğıc sahəsinin kiçilməsi 

həmin reagentin nə qədər effektiv olduğunu göstərir və bu göstərici neftyığma əmsalı adlanır, 

K ilə işarə olunur. Reagentin neftdispersləmə qabiliyəti səthi aktiv maddənin su səthindəki 

neft təbəqəsinə verildikdən sonra disperslənmiş neftin bu vəziyyətdə qalma vaxtı () ilə 

müəyyən olunur. Sınaq zamanı Balaxanı yatağının neft nümunəsindən istifadə etməklə 

minerallaşma dərəcəsi müxtəlif olan 3 tip su (distillə, içməli və dəniz) səthində yaradılmış 

nazik neft təbəqəsi üzərində laboratoriya sınaqları aparılmışdır. Reagent neftli su səthinə 5%-

li sulu məhlul şəklində verilmişdir. Nəticələr cədvəl 2.-də verilmişdir: 

Cədvəl 2.  

Reagentin nefyığma və dispersləmə qabiliyyətinin tədqiqat nəticələri 

Reagent Distillə duyu Içməli su Dəniz suyu 

, saat К , saat К , saat К 

NDİ+C8H17Br (1:1) 

5%-li suda 

məhlulu 

0 

1.0 

2.0-152.0 

8.60 

6.32 

4.84 

0-80.0 

152.0 

Disp.79.9% 

30.4 

0-80.0 

152.0 

Disp.85.7% 

Disp.89.3% 

 

Təcrübələr göstərir ki, reagent içməli su (=80.0 saatda 79.9%) və dəniz suyunda 

(=80.0 saatda 85.7%, =152.0 saatda 89.3%) 5%-li sulu məhlul halında neftdispersləmə 

xassəsi göstərir, həmçinin içməli suda =152.0 saatda К neftyığma əmsalı 30.4-ə bərabər olur. 
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STUDY OF THE OIL-COLLECTING AND DISPERSION PROPERTIES OF OCTYL 

BROMIDE İMİDAZOLİNE COMPLEX BASED ON BICYCLO[2.2.1]-HEPT-5-ENE-

2-CARBOXYLIC ACID AND DIETHYLENETRIAMINE. 
 

Mammadbayli E.H., Babayeva V.H., Efendiyeva K.M. 
 

Summary 
 

The presented article is devoted to the synthesis of a new surfactant and the study of 

its oil-collecting and dispersing properties. The article shows the synthesis of an imidazoline 

based on bicycle[2.2.1]-hept-5-ene-2-carboxylic acid and diethylenetriamine and the octyl 

bromide complex of the obtained imidazoline. Bicyclo[2.2.1]-hept-5-ene-2-carboxylic acid 

was first synthesized on the basis of cyclopentadiene and acrylic acid. The imidazoline was 

then obtained by reacting bicyclo[2.2.1]-hept-5-ene-2-carboxylic acid with 

diethylenetriamine. The synthesis of the complex of the resulting imidazoline with octyl 

bromide (C8H17Br) in a ratio of (1:1) was carried out. The density and refractive index of the 

resulting complex were determined. This compound has been found to have a high surface 

activity. The oil-collecting and dispersion properties of the obtained complex were tested. It 

has been experimentally established that the maximum value of the oil collection coefficient 

in drinking water at τ ~152.0 hours K=30.4 The dispersant exhibits dispersion properties in 

drinking water for τ ~0-80.0 hours KD=79.9%, at τ ~99.0 and in sea water at τ ~0-80.0 hours 

KD=85.7%, at τ ~152.0 hours KD=89.3%.  
 

ИЗУЧЕНИЕ НЕФТЕСОБИРАЮЩИХ И ДИСПЕРСИОННЫХ СВОЙСТВ ОКТИЛ 

БРОМИДНОГО КОМПЛЕКСА ИМИДАЗОЛИНА НА ОСНОВЕ БИЦИКЛО(2.2.1)-

ГЕПТ-5-ЕН-2-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ДИЭТИЛЕНТРИАМИНА 
 

Мамедбейли Э.Г., Бабаева В.Г., Эфендиева К.М. 
 

Резюме 
 

Представленная статья посвящена синтезу нового поверхностно-активного 

вещества и изучению его нефтесобирающих и диспергирующих свойств. В статье 

показан синтез имидазолина на основе бицикло(2.2.1)-гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты 

и диэтилентриамина и октил бромидного комплекса полученного имидазолина. 

Сначала на основе циклопентадиена и акриловой кислоты был осуществлен синтез 

бицикло(2.2.1)-гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты. Затем взаимодействием 

бицикло(2.2.1)-гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты и диэтилентриамина получен 

имидазолин. Осуществлен синтез комплекса полученного имидазолина с октил 

бромидом (C8H17Br) в соотношении (1:1). Определены плотность и показатель 

преломления полученного комплекса. Установлено, что это соединение обладает 

высокой поверхностной активностью. Проведены испытания нефтесобирающих и 

дисперсионных свойств полученного комплекса. Экспериментально установлено, что 

максимальное значение коэффициента нефтесобирания в питьевой воде при ~152.0  ч.  
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K=30.4. Диспергент проявляет дисперсиооные свойства в питьевой воде в течение ~0-

80.0 ч. KD=79.9%, а в морской воде при  ~0-80.0 ч. KD=85.7%, при ~152.0 ч.  

KD=89.3%. 
 

BİTSİKLO[2.2.1]-HEPT-5-EN-2-KARBON TURŞUSU VƏ DİETİLENTRİAMİN 

ƏSASLI İMİDAZOLİNİN OKTİL BROMİD KOMPLEKSİNİN NEFTYIĞMA VƏ 

DİSPERSLƏMƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Məmmədbəyli E.H., Babayeva V.H., Əfəndiyeva K.M. 
 

Xülasə 
 

Təqdim olunan məqalə yeni səthi aktiv maddənin sintezinə və neftyığma və dispersləmə 

xassəsinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Məqalədə bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu 

və dietilentriamin əsasında imidazolin və alınmış imidazolinin oktil bromid kompleksinin 

sintezi öz əksini tapmışdır. İlk olaraq tsiklopentadienin akril turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən 

bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2-karbon turşusu sintez edilmişdir. Daha sonra bitsiklo[2.2.1]-hept-

5-en-2-karbon turşusu dietilentriaminlə qarşılıqlı təsir reaksiyasından imidazolin alınmışdır. 

Alınmış imidazolinin alkilhalogenidlərdən oktil bromidlə (C8H17Br) (1:1) nisbətdə kompleksi 

sintez edilmişdir. Alınan kompleksin sıxlığı və şüasındırma əmsalı təyin edilmişdir. Müəyyə 

olunmuşdur ki, bu birləşmə yüksək səthi aktivliyə malik birləşmədir. Alınmış kompleksin 

neftyığma və dispersləmə qabiliyyəti sınaqdan keçirilmişdir. Təcrübə zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, reagentin maksimal neftyığma əmsalı içməli suda ~152.0 saatda K=30.4 

səviyyəsindədir. Dispergent içməli suda suda ~0-80.0 saatda KD=79.9%, dəniz suyunda isə 

~0-80.0 saatda KD=85.7.%, ~152.0 saat müddətdə KD=89.3% dispersləyici təsir göstərir. 

 
 

BULLA-DƏNİZ ADA YATAĞI KONDENSATININ MİKROELEMENT TƏRKİBİ 
 

Hüseynova B.Ə.  
 

AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
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Məruzədə perspektiv yataq sayılan Bulla-dəniz qaz kondensatının mikroelement 

tərkibinin öyrənilməsindən alınan nəticələr verilir. Bu məqsədlə analizlər Azərbaycanın Milli 

Elmlər Akademiyasının Analitik mərkəzində, induktiv bağlı plazmalı ISP-MS 7700e 

aparatında və NKPİ-də Perkin Elmer kompaniyasının istehsalı “OPTİMA-2100 DV” emission 

spektrometrində aparılıb. Alınan nəticələrdən müəyyən edilib ki, Bulla-dəniz kondensatında 

cəmi 37,633 ppm mikroelementlər aşkar edilmişdir ki, onlardan 10,513 ppm Si və As qeyri 

metallarıdır, Na, Fe, Ni, V, Pb metalları qatılıqlarına görə üstünlük təşkil edirlər. Müqayisə 

zamanı məlum olmuşdur ki, əgər Şah-dəniz kondensatı xarakterik elementlərinin tərkibinə 

görə dəniz neftlərinə yaxındırsa, Bulla-dəniz kondensatı I və V qrup elementlərinə görə 

fərqlənir. 

Qaz kondensatı, məlum olduğu kimi, hasilat zamanı təbii qazlardan ayrılan 

karbohidrogenlərin qarışığıdır. Əgər qaz böyük dərinliklərdə yaranırsa, o zaman kondensatda 

kerosin və qazoyl üstünlük təşkil edir. 

Dəniz akvatoriyasında hasil edilən qaz kondensatları karbohidrogenlərin [1] və 

mikroelementlərin [2-4] tərkibinə görə öz aralarında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Bulla-dəniz Bakı arxipelaqında, sahildən 13 km aralı məsafədə yerləşir, sahəsi 3,5 km2 

-dır. Adanın akvatoriyasından hələ 1968-ci ildən qaz  çıxarılmağa  başlanıb  və  o  vaxtdan 
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Azərbaycanın qaz təchizatında önəmli rola malikdir. Adanın Bulla-dəniz yatağında son 

zamanlar geoloji tədbirlər uğurla həyata keçirilməklə yatağın 123 saylı quyusunun 

5878-5815 m3 dərinlik intervalında süzgəc açılmış, 2017-ci ildə 6132 m dərinliyədək qazılmış 

və quyudan indiyə qədər 104 min ton kondensat və 472 min m3 qaz hasil edilmişdir. 

Gələcəkdə də bu quyudan təbii qazın hasil edilməsi proqnozlaşdırılır. 

Qazkondensat nümunələrinin mikroelement analizləri AMEA-nın Geologiya və Geofizika 

İnstitutunun Analitik mərkəzində induktiv-bağlı plazmalı İSP MS 7700e cihazında və Neft-

Kimya Prosesləri İnstitutunda Perkin Elmer kompaniyasının istehsalı “OPTİMA-2100DV” 

emission spektrometrində aparılıb. Bulla-dəniz kondensatında analizin nəticəsi olaraq, 9 – 

metal, 2 – qeyri-metal (Si və As) aşkar edilmişdir. Həmin elementlərin kondensatda ümumi 

qatılığı – 37,653 ppm (10,516 ppm – qeyri metallardır) olmuşdur. 

Alınan nəticələr Azərbaycanın digər perspektivli yatağı Şah-dəniz kondensatının və 

yüngül Azəri neftinin (
20

4d =843,4 kq/m3) mikroelement tərkibi ilə müqayisə edilmişdir. 
 

Cədvəl 1. 

Mikroelementlər  

Mikroelementlərin qatılığı, ppm 

Bulla-dəniz Şah-dəniz Azəri 

Dərinlik, m 

5900-5263 6688 2810-2768 

I qrup     

Qələvi metalları Na 8,78 - 121,33 

 K - - 29,19 

Mis yarımqrupu elementləri Cu 0,82 <0,9 3,06 

 Ag - <0,67 - 

 Au - <1,16 - 

 Hg 0,042 - - 

 Cd 0,025 - - 

Cəmi  9,667  153,38 

II qrup     

Qələvi torpaq elementləri Mg - 63,11 - 

Sink elementi yarımqrupu Zn - 6,76 6,92 

Cəmi   69,87 6,92 

IV qrup     

Karbon qrupu elementləri Si 10,27 - - 

 Pb 2,16 <1,93 8,04 

Cəmi  12,43  8,04 

V qrup     

 V 3,84 - 3,38 

Azot yarımqrupu elementləri As 0,246 - - 

Cəmi  4,086  3,38 

VI qrup     

Xrom yarımqrupu elementləri Mo - 5,50 - 

 Cr - 5,05 - 

Cəmi   10,55  

VII qrup     

Manqan yarımqrupu elementləri Mn - 14,66 0,91 

VIII qrup     

Dəmir qrupu elementləri Fe 6,34 36,7 73,63 

 Ni 4,46 38,3 12,68 

 Co 0,67 <1,24 - 
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Cəmi  11,47 75,0 86,31 

Civə qrupu elementləri Pd - <1,8 - 

Ümumi miqdarı  37,653 170,08 258,03 

Bulla-dəniz kondensatı tərkibində Hg (0,042 ppm), Si (10,27 ppm), As (0,246 ppm) 

aşkar edilməsi ilə Şah-dəniz kondensatı və Azəri yatağı neftindən fərqlənir. Azərbaycanın 

digər kondensat və neftlərində nadir halda rast gəlinən V – 3,84 ppm və Ni – 4,76 ppm 

qatılıqda Bulla-dəniz kondensatında müəyyən edilmişdir. Mikroelementlərin tərkibini və 

onların nisbətini nəzərə alıb ehtimal etmək olar ki, Bulla-dəniz kondensatı geoloji yaşına görə 

Şah-dəniz kondensatından daha qədimdir. 

Mineral suxurların tərkib elementi olan qələvi Na metalı Bulla-dəniz kondensatında 

8,78 ppm, Si elementi 10,27 ppm qatılığındadır. Qaz kondensatında Si elementinin aşkar 

edilməsini yataqların formalaşması zamanı onlarda SiO2 kolloid hissəciklərinin olması ilə 

əlaqələndirmək olar [5]. Tədqiq edilmiş karbohidrogenli qaz xammalının aşkar edilmiş 

mikroelementləri qatılıqlarına görə aşağıdakı sıralar üzrə düzülüblər: 
 

Bulla-dəniz kondensatı Si>Na>Fe>Ni>V>Pb>Cu>Co>As>Hg>Cd 

Şah-dəniz kondensatı Mg>Ni>Fe>Mn>Zn>Mo>Cr>Pb>Co>Au>Cu>Ag 

Azəri nefti Na>Fe>K>Ni>Pb>Zn>V>Cu>Mn 
 

Alınan nəticələrin araşdırılmasından bəlli olur ki, Şah-dəniz kondensatı üçün dəniz 

neftlərinə oxşar olmaqla II, VI, VII, VIII qrup elementləri xarakterikdirsə, Bulla-dəniz ada 

yatağı kondensatı üçün I, IV, V, VIII qrupların elementləri xarakterikdir. 

Bulla-dəniz kondensatının mikroelement tərkibi, karbohidrogen xammalının 

çeşidlənməsində, səmərəli emal sxeminin hazırlanmasında və yatağın miqrasiyasının, 

geokimyəvi xassələrinin öyrənilməsində istifadə edilə bilər. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОНДЕНСАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

БУЛЛА-ДЕНИЗ 
 

  Гусейнова Б.А.  
 

Резюме 
 

Приведены результаты исследования микроэлементного состава конденсата 

месторождения Булла-дениз. Для изучения микроэлементов анализы проведены на 

аппарате с индуктивно-связанной плазмой ИСП – MS 7700 e в аналитическом центре 

НАНА и в ИНХП на эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 

“OPTIMA-2100DV”. Результаты анализа показывают, что содержание микроэлементов 

в исследованном газо-конденсате невысокое, всего – 37,653 ppm, из них 10,513 ppm 

составляют неметаллы – Si и As. Доминирующими среди найденных металлов в 
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конденсате Булла-дениз являются Na, Fe, Ni, V, Pb. Из сравнения выявлено, что если по 

составу характерных элементов конденсат Шах-дениз близок к морским нефтям, то 

конденсат Булла-дениз отличается элементами I и V групп. 

 

MICROELEMENT COMPOSITION OF CONDENSATE FROM THE  

BULLA-DENIZ FIELD 
 

  Huseynova B.A. 
 

Summary 
 

The results of the study of the microelement composition of the condensate of the Bulla-

deniz field are presented. To study microelements, analyzes were carried out on the apparatus 

with inductively coupled plasma ICP-MS 7700e at the analytical center of the ANAS and the 

İPCP of ANAS on the emission spectrometer with inductively coupled plasma “OPTIMA-

2100DV”. The results of the analysis show that the content of trace elements in the 

investigated gas condensate is low, only 37.653 ppm, of which 10.513 ppm are non-metals – 

Si and As. The dominant metals found in the Bulla-deniz condensate are Na, Fe, Ni, V, Pb. It 

was revealed from the comparison that if the composition of the characteristic elements of the 

Shakh-Deniz condensate is close to marine oils, then the Bulla-Deniz condensate differs in the 

elements of the I and the V groups. 
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Müstəqil dövlətçiliyimizin memarı, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi cəsarətinin, 

müdrik uzaqgörənliyinin nəticəsi olan yeni enerji  strategiyasının tarixi əhəmiyyəti zaman 

keçdikcə daha aydın görünür. Belə ki, Azərbaycanın neft sənayesi  daha yüksək zirvələr fəth 

edir.   

Azərbaycan neft-kimya respublikası olduqu  üçün burada həyata keçirilən tədqiqatların 

çox hissəsi neft- kimyası, neft emalı ilə bağlıdır. Məhz bunula əlaqədar olaraq, Azərbaycanda 

kimyanın öyrənilməsi, eləcədə tədrisi xüsusi yerlərdən birini tutur. 

Tarixi  mənbələr Azərbaycanda neft istehsalının mövcudluğunu eramızdan əvvəl VII-VI 

əsrlərdən göstərir.  Hələ e.ə. X əsrdə yaşamış ərəb səyyahı və coğrafiyaşünası Əbdül-Həsən-

Əli-Əl-Məsud yazırdı: “Şirvan şahlığının, Xəzər dənizinin Bakı ilə qovuşduğu yerdə çoxlu 

neft yataqları var. Orada yer qatlarından alov vulkanlar yaradır” [1]. 

Azərbaycanda kimya elminin tarixini müəyyənləşdirmək üçün  müxtəlif illərdə 

arxeoloji qazıntılar aparılıb.  Aparılan arxeoloji qazıntılardan   eneolit, tunc, dəmir dövrünə və 

orta  əsrlərə aid  əldə olunan külli miqdarda  maddi-mədəniyyət  nümunələrinin  öyrənilməsi 

onu göstərir ki, metaldan istifadə edilməsi  hələ eramızdan qabaq  IV minilliyin sonu, III 

minilliyin əvvəllərindən  başlanmışdır [2].  

Qədim Azərbaycan dövləti olan Manna ərazisinə mis, qızıl, gümüş və başqa metallar da 

çıxarılmışdır. Alban tarixçisi M.Kalankaytuklu  yazırdı:” Bu ölkədə hər cür faydalı qazıntı 

vardır. Dağlarda qızıl, gümüş, mis və saf  gil çıxarılır.” 

Akademik Y.H.Məmmədəliyevin elm tarixindən bəhs  edən, 1960-ci ildə çap olunan, 

indi də öz əhəmiyyətini, aktuallığını saxlayan «Azərbaycanda elmin inkişafı» adlı kitabı elm 
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tarixi baxımından qiymətli əsərlərdən hesab olunur.  Akademik Y.H.Məmmədəliyev bu 

kitabda Azərbaycanda elmin inkişaf tarixini  XII əsrdən başladığını göstərmişdir. O, yazırdı: 

“Azərbaycan xalqı öz sıralarında çoxlu görkəmli alim, mütəfəkkir, şair yetirmişdi. Onlar 

dünya mədəniyyəti və elminin insan dühasının parlaq əsərləri ilə zənginləşdirmişlər.” 

Akademik daha sonra yazırdı: «…Х1 əsrin böyük mütəfəkkirləri Əbdülhəsən 

Bəhmənyar ibn Mərzban və Xəlil Təbrizi, XII əsrin görkəmli astronomu Fəriəddin  Əli ibn 

Əbdülkərim Şirvani, məhşur mühəndis və alim Əmirəddin Məsud Naxçıvani, XII əsr təbib və 

filosofu Əfsələddin Əbdülməlik Xunci bizim dövrə qədər gəlib çatmış olan qiymətli elmi 

əsərlər yaratmışlar...» [3]. Kitabda akademik Y.H.Məmmədəliyev Azərbaycan kimyaçıları – 

Mövsüm bəy Xanlarovun və müəllimi Sadıq Hüseynovun keşməkeşli elmi fəaliyyətləri 

haqqında geniş məlumat verilmişdi. 

XVIII əsrin axırları ХIХ əsrin ortalarında alman baronu Tornay Azərbaycanda neftin 

fotogen ( işıq yağı)  istehsalının əsasını qoymuşdur. 1863-cü ildə isə ilk dəfə olaraq bakılı 

texnik Cavad Məlikov tərəfindən kerosin (ağ neft) istehsalı həyata keçirilmişdir. ХIХ əsrin 

60-cı illərindən başlayaraq Bakıda sənaye miqyası üçün ilk neftayırma çənləri  tikilmişdir. 

Artıq ХIХ əsrin 70-ci illərinin sonunda Bakıda ayrı-ayrı şəxslərə və firmalara məxsus iki minə 

yaxın neft emalı zavodu  fəaliyyət göstərirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, ХIХ əsrdə Rus 

imperiyasında neft əsasən Abşeron yarımadasındakı kəndlərdə çıxarılırdı. Məhz bu fakt  

Rusiyada neft sənayesinin başlanğıcını qoymuşdur. 

Bizim elm tarixi göstərir ki, tədqiqatçı zəhməti heç də asan başa gəlmir. O özündə uzun 

müddətli elmi müşahidələri, yorulmadan elmi-təcrübi axtarışları birləşdirir. Elmimizin tarixi 

zəhmətin əzəmətinə, nəcibliyinə və elmi biliyin dərinliyinə parlaq sübut olan alimlərin  

yaradıcılığı haqqında materiallarla zəngindir. 

Azərbaycanda  neft emalı və neft- kimyası sahəsində fundamental elmi-tədqiqat işləri 

aparan alimlərdən - Y.H.Məmmədəliyev, V.S.Əliyev, M.İ.Rüstəmov, V.M.Abbasov, 

M.Ə.Məmmədyarov, E.T.Suleymanova, M.F.Nağıyev, İ.M.Orucova, H.H.Haşımov, 

S.C.Mehdiyev, R.Ş.Quliyev, A.H.Əzizov,  S.Ə.Sultanov, F.İ.Səmədova və onlarca 

başqalarının adını fərəhlə qeyd edə bilərik [4] . 

XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan höküməti, o dövrdə respublikaya 

başçılıq edən ümummilli lider  Heydər Əliyev tərəfindən gələcəkdə neft sənayesinin 

inkişafında neft emalının mühüm rol oynayacağını təsdiq edən, Azərbaycan neft hasilatı və 

emalının yenidənqurulması planı təsdiq olunmuşdu. Onun uzaqgörən və müdrik siyasəti 

sayəsində Bakıda neft emalı kompleksinin yüksək mərhələdə inkişafı və 

modernləşdirilməsinin əsası qoyulmuş oldu. 1976-cı ildə şəxsən onun təşəbbüsü ilə Yeni Bakı 

NEZ-də, 1981-ci ildə isə “Azərneftyağ” NEZ-də neftin ilkin emalı üzrə ELOU-AVT-6 

kompleksi qurğuları istismara buraxılmışdır [5]. 

Azərbaycan alimlərinin neft-kimyası üzrə fundamental elmi işləri Azərbaycan elm 

tarixinə qızıl həriflərlə yazılmışdır.  Azərbaycanda neft-kimyasının inkişaf tarixininin 

öyrənilməsi bu gün ön sıradadır. Ona görədə fərəhlə qeyd edə bilərik ki, neft-kimya  

sahəsində çalışan Azərbaycan kimyaçı alimləri ixtira və  kəşflərilə dünya kimya elmi 

xəzinəsinə misli görünməmiş tədqiqatlar bəxş etmişdırlər. Onların qoyduğu elmi məktəb  

bundan sonra da neft-kimya elmini öz parlaq nailiyyətləri ilə zənginləşdirəcək. 

Respublikamızda kimya elmi, neft-kimya sənayesi öz-özünə inkişaf etməmişdir. Belə 

ki, bu sahənin inkişaf tarixi burada yorulmadan elmi-tədqiqat işləri aparmış alim və 

mütəxəssislərin elmi fəaliyyətləri ilə bilavasitə bağlıdır. Odur ki, onların fundamental elmi 

işlərinin əhəmiyyətini tarixin yaddaşına yazıb gələcək nəsillərə, eləcə də dünyaya çatrırmaq 

bizim ən ümdə işimiz olmalıdır. 
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STUDY OF PETROCHEMISTRY IN SCIENCE HISTORY 
 

Ismayilova K.Y.  
 
 

Summary 
 

The article briefly reflects the history of the establishment and development of 

chemistry and petrochemistry in Azerbaijan. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ИСТОРИИ НАУКИ 
 

 

Юсифовна И.Х. 
 

Резюме 
 

В статье кратко отражена история становления химии и нефтехимии в 

Азербайджане. 
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Ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar motor yanacaqlarının, xüsusilə də, dizel 

yanacaqlarının bəzi keyfiyyət göstəricilərinə sərt tələblər qoyulmuşdur. Avtomobil 

parklarında dizel mühərrikli nəqliyyatın artması bu yanacağa olan tələbatı da  artırmışdır. Bu 

səbəbdən  emal məhsullarından – katalitik krekinq və kokslaşma proseslərinin yüngül qazoyl 

fraksiyalarından 30% istifadə etməklə dizel yanacağının xammal ehtiyatı artırılır. Alınan 

xammal qarışıqlarında ümumi kükürdün və aromatik karbohidrogenlərin miqdarı tələbə cavab 

vermir.  

Məlumdur ki, dünya və Avropa standartlarının tələblərinə uyğun olaraq, dizel 

yanacaqlarında kükürdün ümumi miqdarı 10 ppm-dən çox olmamalıdır. Bu tələbi ödəmək 

üçün həmin xammal qarışıqlarına hidrotəmizləmə və dərin hidrogenləşdirmə prosesləri tətbiq 

olunur. Hidrogenlə təmizlənmiş və dərin hidrogenləşdirilmiş yanacaqlar təbii inhibitorlardan 
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təmizləndiyinə görə onlara qurğudan çıxan kimi antioksidantlar əlavə etmək lazım 

gəlir.Ədəbiyyat materiallarının və praktiki təcrübələrin köməkliyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 

sintez etdiyimiz efir və onların başqa törəmələri, hal-hazırda dizel yanacağında 

termooksidləşmə stabilliyini yaxşılaşdıran antioksidant aşqar kimi qəbul edilmişdir.  

Bu məqsədlə deyilənləri nəzərə alaraq təqdim edilən iş ion mayesi katalizatorunun 

iştiraki ilə etilenqlikolun bis-p-dibromdibenzoat efirinin sintezinə həsr edilmiş və dizel 

yanacağında termooksidləşmə stabillik xassəsini yaxşılaşdıran aşqar kimi sınaqdan  

keçirilmişdir [1-3]. 

Sintez aşağıdakı reaksiya üzrə aparılmışdır: 

 

Etilenqlikolun bis-p-dibromdibenzoat efirinin alınması: reaksiya kolbasına 40,2 qr (0,2 

mol) p-brombenzoy turşusu, 8,0 qr (0,12 mol) etilenqlikol, N-metilpirrolidonhidrosulfat 

katalizatoru 2 % (turşuya görə hesablanmış) və 100 ml həlledici toluol yerləşdirərək 110oC 

temperaturda, 5-6 saat müddətində qarışdırılır və 4,0 qrama yaxın reaksiya suyu ayrılır. 

Efirləşmə reaksiyasının sonluğu ayrılan reaksiya suyunun miqdarı və turşu ədədinin stabilliyi 

ilə təyin edilmişdir. Reaksiya qarışığı soyudularaq ayırıcı qıfda neytrallaşdırılır və yuyulur. Su 

nasosunun köməkliyi ilə həlledici toluol distillə edildikdən sonra xam efir qurudulur və 

filtrdən keçirilərək analiz edilir. Sintez edilmiş efirin çıxımı 92,5 %-dir. Efirin fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri təyin edilmiş və quruluşu Almaniyanın “Bruker” firmasının “ALPHA” İQ-Furye 

spektrometrinin istifadəsi ilə identifikasiya olunmuşdur.  Xüsusi çəkisi – ρ4
20 – 1527,8  kq/m3, 

nD
20 – 1,4965-dir. Sintez edilmiş efir spesifik iyə malik olub, suda həll olmayan benzol və 

toluolda yaxşı həll olan maddədir. 

Sintez edilmiş efir dizel yanacağı (DY) nümunələrində termooksidləşmə stabilliyini 

yaxşılaşdıran aşqar kimi ЛСАРТ aparatında 120oC-də 4 saat müddətində mis lövhə üzərində 

sınağı aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş efir 0,004 % miqdarında, 

hidrotəmizlənmiş DY-na əlavə olunduqda çöküntünün miqdarı 100 ml yanacaqda 8,6 mq-dan 

0,4 mq-a qədər aşağı düşmüşdür. Beləliklə, ilk dəfə, ion mayesi katalizatorunun iştirakı ilə 

etilenqlikolun bis-p-dibromdibenzoat efirinin sınaq nəticələrinə əsasən onu hidrotəmizlənmiş 

dizel yanacağına antioksidant aşqar kimi tövsiyə etmək olar. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИС-П-ДИБРОМДИБЕНЗОАТ ЭФИРA 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В ПРИСУТСТВИИ ИОННО-ЖИДКОСТНОГО 

КАТАЛИЗАТОРА 
 

Алескерова О.М., Керимов П.М., Салманова Ч.K., Кулиева Э.М., Саадова Л.М. 
 

Резюме 
 

 На основе п-бромбензойной кислоты и этиленгликоля при соотношении 2:1,2, 

температуре 110°С и продолжительности реакции 5-6 часов в присутствии ионно-

жидкостного катализатора – н-метилпирралидон-гидросульфата были синтезирован 

бис-п-дибромдибензоат эфир этиленгликоля с выходом 92,5 %, соответственно. 

Определены физико-химические показатели синтезированного сложного эфира и 

спектрально идентифицирована его структура. Синтезированный сложный эфир были 

протестирован на повышение устойчивости дизельного топлива к термоокислению. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF ETHYLENE BIS-P-DIBROMDIBENZOATE ESTER 

IN THE PRESENCE OF AN IONIC LIQUID CATALYST 
 

Aleskerova O.M., Kerimov P.M., Salmanova Ch.G., Guliyeva E.M, Saadova L.M. 
 

Summary 
 

Based on p-brombenzoic acids and ethylene glycol at a ratio of 2:1.2, temperature of 110°C 

and reaction time of 5-6 hours in the presence of an ionic liquid catalyst n-methylpyrralidone 

hydrogen sulfate, ethylene glycol bis-p-dibromdibenzoate ester was synthesized in 92,5 % 

yield, respectively. The physicochemical parameters of the synthesized ester has been 

determined and its structure has been spectrally identified. The synthesized ester was tested to 

improve the thermal oxidation resistance of diesel fuel. 
 

İON MAYESİ KATALİZATORUNUN İŞTİRAKİ İLƏ ETİLENQLİKOLUN  

BİS-P-DİBROMDİBENZOAT EFİRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
 

Ələsgərova O.M., Kərimov P.M., Salmanova Ç.Q., Quliyeva E.M., Saadova L.M. 
 

Xülasə 
 

İon mayesi n-metilpirralidonhidrosulfat katalizatorunun iştirakı ilə və benzoy-, p-

brombenzoy turşuları və etilenqlikol əsasında 2:1,2 nisbətində, 1100C temperaturda, 5-6 saat 

müddətində etilenqlikolun bis-p-dibromrdibenzoat efiri müvafiq olaraq 92,5 % çıxımla sintez 

edilmişdir. Sintez edilmiş efirin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və quruluşu spektral 

üsulla identifikasiya olunmuşdur. Sintez edilmiş efir dizel yanacağının termooksidləşmə 

stabilliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə sınaqdan keçirilmişdir.  
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Bu gün sənayedə polimerlərə, yağlara, yanacaqlara əlavə olunan kimyəvi əlavələrin 

işərisində alkilfenol əsaslı antioksidantlar, stabilizatorlar, aşqarlar və s. xüsusi yer tutur. Bu tip 

kimyəvi əlavələrin ən mühüm üstünlüyü onların eyni zamanda obyektin bir neçə keyfiyyət 

göstəricilərinin yüksəldilməsini təmin etməsidir. Son vaxtlar alkilfenollar kənd təsərrüfatının 

müxtəlif sahələrində insektisid, pestisid, dezinfeksiyaedici və s. kimi geniş istifadə 

olunurlar[1-3]. 

Təqdim olunan iş 2-tsikloalkil-4-xlorfenolların izopropilaminlə aminometilləşmə 

reaksiyalarından Mannix əsaslarının alınıb tərəvəzçilikdə insektisid kimi yoxlanılmasına həsr 

olunmuşdur. 

Aminometilfenollar fenolun, para-xlorfenolun formaldehid və aminin 1:1:1 mol 

nisbətlərində qarşılıqlı təsirindən alınmışdır. Üçboğazlı kolbaya hesablanmış miqdarda fenol 

və ya para-xlorfenol, amin və benzol tökülüb qarışdırılır. Reaksiya qarışığının üzərinə 25-

30oC temperaturda damla-damla 30%-li formaldehid məhlulu əlavə olunur və qarışıq daha 1 

saat qarışdırılır. Sonra reaksiya qarışığının temperaturunu 75-80oC-yə qaldırıb, proses daha 2 

saat davam etdirilir. Reaksiya məhsulları reaksiyaya girməyən formaldehid və amindən 

təmizlənmək üçün su ilə yuyulur, sonra xlorid turşusu və NH4OH ilə işlənilir. Rektifikasiya 

yolu ilə amin sudan, benzoldan azad olur, sonra qalıq məhsul aşağı təzyiqdə rektifikasiya 

olunur, quruluşları, tərkibləri, fiziki-kimyəvi xassələri təyin olunur. 

Üçboğazlı kolbaya hesablanmış miqdarda – 23.5q fenol, 14.8q izopropilamin və 50ml 

benzol (1:1 mol nisbətlərində) tökülüb qızdırmaqla qarışdırılır. Reaksiya qarışığının üzərinə 

25-30oC temperaturda damla-damla 30%-li formaldehid məhlulu əlavə olunur və daha 1 saat 

qarışdırılır. Sonra reaksiya qarışığının temperaturunu 75-80oC-yə qaldırıb prosesi 2 saat 

davam etdirilir. 

Rektifikasiyadan sonra 72.3% çıxımla 4-izopropilaminometilfenol alınır. 

Təklif olunan 4-izopropilaminometilfenol fenolun formaldehid və izopropilaminlə 

qarşılıqlı təsirindən alınır: 

 
Aşağıdakı təcrübələrdə para-izopropilaminometilfenolun müxtəlif şəraitlərdə alınma 

üsulları təsvir olunur. 

Üçboğazlı kolbaya 50 ml benzol, 47 q fenol 29.5 izopropilamin tökülür. Sonra isə 40oC-

də damcı qıfından 50 q 30%-li formaldehid məhlulu damızdırılır. Məhlul qarışdırılıb 

qurtardıqdan sonra reaksiya qarışığı 70oC-də əlavə 2 saat da qarışdırılır. Reaksiya kütləsi su 

ilə yuyulur və reaksiyaya girməyən izopropilamin və formaldehiddən azad olunur. Məqsədli 

məhsul fenolun artığından xlorid duzuna keçirməklə ayrılır. Sonra sulu məhlul NH4OH ilə 

işlənilir və amin ayrılır. Ayrılan amin birləşməsi benzol vasitəsilə ekstraksiya edilərək sudan 

ayrılır. Benzol məhlulu neytral reaksiya qədər su ilə yuyulur. Benzolu qovub ayırdıqdan sonra 

qalan məhsul aşağı təzyiqdə rektifikasiyaya uğradılır. Sonra məqsədli məhsulun kimyəvi 

quruluşu təyin olunur. 

Bu zaman 56.7 q 4-izopropilaminometilfenol alınır ki, bu da çıxımın götürülən fenola 

görə 68.7% təşkil etdiyini göstərir. 

Analoji olaraq reaksiya 80oC və 90oC temperaturlarda aparılır və müvafiq olaraq 73.5% 

çıxımla, yəni 60.6 q və 65.2% çıxımla, yəni 53.8 q 4-izopropilaminometilfenol alınır. 

2-İzopropilaminometil-4-xlorfenolun sintezi üçboğazlı kolbaya 32.4 para-xlorfenol, 

14.8 q izopropilamin və 50 ml benzol (1 : 1 mol nisbətlərində) tökülüb qızdırmaqla 
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qarışdırılır. Reaksiya qarışığının üzərinə 25-30oC temperaturda 1 saat müddətində damla-

damla 30%-li formaldehid əlavə olunur. Sonra reaksiya qarışığının temperaturunu 75-80oC-yə 

qaldırılır və proses 2 saat davam etdirilir. 

Təcrübə yuxarıda göstərilən metodika ilə aparılır. Rektifikasiyadan sonra 73.6% çıxımla 

2-izopropilaminometil-4-xlorfenol alınır. 

Para-izopropilaminometilfenol suda yaxşı həll olur. 

Alınmış para-izopropilaminometilfenol kartofda Kolorado böcəyinə qarşı 

yoxlanılmışdır. 

Kartofçuluq sahələrində Kolorado böcəyinə qarşı aparılan tədqiqatlar 1 hektara 200, 300 

və 500q məsarif normalarında “Nevskiy rozovıy” və “Udaça” sortlarında aparılmışdır. 

Texniki səmərəlilik müvafiq olaraq 83.2, 88.4 və 95.0% olmuşdur. 

Para-izopropilaminometilfenol pomidor bitkisində pomidor güvəsinə qarşı (Tuta 

Absoluta) və xiyarda mənənələrə qarşı (Aphids spp.) yoxlanılmışdır. Tədqiqatın nəticələrinə 

əsasən bioloji səmərəlilik 81.8 və 82.4% olmuşdur.  
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СИНТЕЗ ИЗОПРОПИЛАМИНОМЕТИЛХЛОРФЕНОЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИХ ИНСЕКТИЦИДНОЙ СВОЙСТВА 
 

Шахмурадов С.Т., Мустафаев М.М., Раджабли А.Х. 
 

Резюме 
 

Аминометилированием 2-метилциклоалкилхлорфенолов и фенола изопропил-

амином и формалином получены оснований Манниха. Синтезированный пара-

изопропиламинометилфенол испытан в качестве инсектицида против вредителей 

картофелья, помидора и огурцы. 

 

SYNTHESIS OF ISOPROPYLAMINOMETHYLCHLOROPHENOLS AND 

INVESTIGATION OF THEIR INSECTICIDAL PROPERTIES 
 

Shahmuradov S.T., Mustafayev M.M., Rajabli A.X. 
 

Summary 
 

Mannich bases were obtained by aminomethylation of 2-methylcycloalkylchlorophenols 

and phenol with isopropylamine and formaldehyde. The synthesized para-

isopropylaminomethylphenol tested as an insecticide against pests of potatoes, tomatoes and 

cucumbers. 

 

İZOPROPİLAMİNOMETİLXLORFENOLLARIN SİNTEZİ VƏ İNSEKTİSİD 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

1Şahmuradov S.T., 2Mustafayev M.M., 2Rəcəbli A.X. 
 

Xülasə 
 

2-Metitsikloalkilxlorfenolların və fenolun izopropilamin və formalinlə aminometilləşmə 

reaksiyalarından Mannix əsasları alınmışdır. Sintez olunmuş para-izopropilaminometilfenol 

kartofda, pomidorda, xiyarda ziyanvericilərə qarşı insektisid kimi sınaqdan çıxarılmışdır. 
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 (OLİQO) TSİKLOHEKSİL(MET)AKRİLATLAR ƏSASINDA  KOMPOZİTLƏR  
 

Quliyeva İ.M., Əhmədbəyova S.F., Məmmədzadə R.Z. 
 

AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

Email: nkp.17.10@gmail.com 
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Təqdim olunan işdə son illər dünyada, həmçinin respublikamızda geniş tədqiq edilən 

(nano)kompozitlərin (met)akril turşularının efirləri əsasında alınmasına dair aparılan tədqiqat 

işlərinin ilkin nəticələri verilmişdir. Tərəfimizdən sulfokationit katalizatorunun (polietilenin 

calaq birgə polimerlərinin sulfotörəmələri) iştirakında (met)akril turşularının tsikloheksanol 

ilə efirləşmə reaksiyaları aparılmış, sintez edilmiş (oliqo)tsikloheksil(met)akrilatlar (TH(M)A) 

əsasında polimer-oliqomer kompozitlərin sintezi həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə TH(M)A, 

parafin (P), işlənmiş aşağı sıxlığlı polietilen (İASPE), aşağı sıxlığlı polietilen (ASPE), yüksək 

sıxlıqlı polietilen (YSPE), polipropilendən (PP) istifadə olunmuşdur.  

Kompozitin alınması həmcins qarışdırma üsulu ilə aparılmışdır. İlkin birləşmə olaraq 

TH(M)A ilə bərabər parafinin istifadəsində məqsəd onun iki fazanı bir-birinə bərabər şəkildə 

qarışmasını təmin etməsidir. Fasiləsiz qarışdırma təmin edilməklə ASPE, YSPE, İASPE və ya 

PP əlavə edilir. Temperatur 130-140ºC olmaqla, 20 dəq müddətində aparılır. 

Alınmış kompozitlərin tərkibləri İQ, DTA və SEM üsulları ilə müqayisəli 

identifikasiya edilmişdir. ASPE və TH(M)A əsasında sintez edilən kompozit nümunəsinin 

analizi üçün ondan nazik örtüklər hazırlanmış və səthində 5 nöqtə seçilməklə İQ spektrləri 

çəkilmiş, İQ-mikroskop görüntüləri hazırlanmışdır (şəkil 1).  

 

 
Şəkil 1. ASPE və TH(M)A əsasında kompozitin İQ-mikroskopik  diaqramları  

İQ-spektral və İQ-mikroskop analiz nəticəsində bu tərkiblərin həmcins dispers olduğu 

müəyyən edilmişdir.  

Aparılan tədqiqat işlərinin davamı olaraq tərkibində metal-saxlayan (Cu, Ni, Cr) kompozit 

tərkiblər hazırlanmış və alınmış kompozitlərin tərkibi müxtəlif analiz üsulları ilə 

identifikasiya edilmişdir.  
 

КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ (ОЛИГО)ЦИКЛОГЕКСИЛ(МЕТ)АКРИЛАТОВ 
 

 Гулиева И.М., Ахмедбекова С.Ф. Мамедзаде Р.З. 
 

Резюме 
 

 Проведена реакция этерификации циклогексанола с (мет)акриловыми кислотами 

в присутсвии сульфокатионитного катализатора. Были получены композиты на основе  

синтезированных (олиго)циклогексил(мет)акрилатов и идентифицированые их составы 

различными методами анализов. 

mailto:nkp.17.10@gmail.com


346 
 

(OLİQO)TSİKLOHEKSİL(MET)AKRİLATLAR ƏSASINDA  KOMPOZİTLƏR  
 

Quliyeva İ.M., Əhmədbəyova S.F., Məmmədzadə R.Z. 
 

Xülasə 
 

Tsikloheksanolun sulfokationit katalizatorunun iştirakında (met)akril turşuları ilə 

efirləşmə reaksiyası aparılmışdır. Sintez edilmiş (oliqo)tsikloheksil(met)akrilatlar əsasında 

kompozitlərin alınmış və tərkibləri müxtəlif analiz üsulları ilə identifikasiya edilmişdir.  
 

 
1-(1H-FENANTRO[9,10-D]İMİDAZOL-2İL)NAFTALEN-2-OL XLORİD SULFAT-

REDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARA QARŞI İNHİBİTOR-BAKTERİSİD KİMİ 
 

A.M.Məmmədov, R.R.Məmmədova, F.T.Əlizadə,     

E.İ.Əzizbəyli, A.F.Əliyeva, J.R.Paşayeva 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, ademik Y.H.Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

e-mail: ayaz.mamedov.nmr@gmail.com 
 

Açar sözlər: İmidazol, kompleks, mikrobioloji korroziya, SRB, bakterisid. 

Ключевые слова: имидазол, комплекс, микробиологическая коррозия, СРБ, 

бактерицид. 
 

Mikrobioloji korroziya neft və qaz sənayesində, xüsusən dəniz mühitinə məxsus 

materiyalların dağılmasına səbəb olan əsas faktorlardandır. Mikroorqanizmlərin yaratdığı 

korroziyanın əsas törədicilərindən biri sulfat-reduksiyaedici bakteriyalardır (SRB). Sözügedən 

bakteriyalar nefti yer səthinə çıxaran borulara yapışaraq həyat fəaliyyəti müddətində yüksək 

reaktivlik qabiliyyətinə malik hidrogen sulfid əmələ gətirir ki, o da substratı zədələyərək 

mikrobioloji korroziyanın yaranmasına səbəb olur. SRB neft sənayeləri ilə yanaşı digər 

sahələr üçün də ciddi problem yarada bilir. Belə ki, bu bakteriyaların istehsal etdiyi zəhərli 

sulfid ekoloji problemlərə yol açır. Mikrobioloji korroziyadan qorunmanın ən məqsədəuyğun 

yolu inhibitor-bakterisidlərin istifadəsidir. Bu sahədə elmi araşdırmaların geniş olmasına 

baxmayaraq problem aktual olaraq qalır [1-5]. 

Təqdim olunan tezisdə termiki üsuldan istifadə etməklə 1-(1H-fenantro[9,10-

d]imidazol-2il)naftalen-2-ol birləşməsinin xlorid turşusu ilə kompleksi sintez edilmişdir. 

Reaksiya kolbasına 50 ml  asetonitril, 3.6q (0.01mol) 1-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-

2il)naftalen-2-ol və 1.2q (0.012mol) 36.5%-li xlorid turşusu əlavə edilir. Sonra reaksiya 

qarışığı 50-60 ˚C-də 1 saat ərzində qarışdırılır. Reaksiya zamanı kristal maddənin əmələ 

gəlməsi müşahidə olunur. Reaksiyanın  sonunda alınan kristallar filtrlə süzülür və 

ionlaşmayan qalıqları ayırmaq üçün etilasetatla yuyulur. Əldə edilən kütlə 3 saat ərzində 

50°C  temperaturda 2 mm civə sütunu təzyiqdə vakuumda qurudulur. Birləşmənin quruluşu 
1H, 13C NMR və İQ spektroskopiyası vasitəsilə təyin olunmuşdur. Alınmış birləşmə SRB-yə 

qarşı bakterisid kimi sınaqdan keçirilmişdir. 

Təcrübədə bakterisidin izopropil spirti mühitində 2%-li məhlulu götürülmüşdür. 

Təcrübənin sonunda H2S-in miqdarı yodometrik titirləmə üsulu ilə müəyyən edilmişdir.  

Birləşmənin SRB-yə qarşı bakterisid kimi sınaqlarının nəticələri cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəldən göründüyü kimi, nümunə 150 mq/l qatılıqlı məhlulda bakteriyaları 95% 

məhv etməklə yüksək bakterisid xassə nümayiş etdirmişdir. Beləliklə, 1-(1H-fenantro[9,10-

d]imidazol-2il)naftalen-2-ol xlorid SRB-yə qarşı inhibitor-bakterisid birləşmə kimi təklif 

oluna bilər.  
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Cədvəl 1.  

Birləşmə (A+HCl) SRB-yə qarşı bakterisid effekti 
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 (1H-ФЕНАНТРО[9,10-D]ИМИДАЗОЛ-2 Л)НАФТАЛЕН-2-ОЛ ХЛОРИД КАК 

ИНГИБИТОР-БАКТЕРИЦИД  ПРОТИВ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ 

БАКТЕРИЙ 
 

А.М.Мамедов, Р.Р.Мамедова, Ф.Т.Ализаде,  

Е.И.Азизбейли, А.Ф.Алиева, Ж.Р.Пашаева 
 

Резюме 
 

В представленной тезисы термическим методом синтезирован хлоридный 

комплекс 1-(1H-фенантро[9,10-d]имидазол-2ил)нафталин-2-ола. Растворы различных 

концентраций соединения (150, 75, 15 мг/л) были испытаны в качестве бактерицидных 

средств против сульфатредуцирующих бактерий, вещество показало высокие 

бактерицидные свойства, убивая 95% бактерий в растворе 150 мг/л. 
 

1-(1H-FENANTRO[9,10-D]İMİDAZOL-2İL)NAFTALEN-2-OL XLORİD SULFAT-

REDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARA QARŞI İNHİBİTOR-BAKTERİSİD KİMİ 
 

A.M.Məmmədov, R.R.Məmmədova, F.T.Əlizadə,     

E.İ.Əzizbəyli, A.F.Əliyeva, J.R.Paşayeva 
 

Xülasə 
 

Təqdim edilən tezisdə termiki üsuldan istifadə edilərək 1-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-

2il)naftalen-2-ol xlorid kompleksi sintez edilmişdir. Birləşmənin müxtəlif qatılıqlı məhlulları 

(150, 75, 15 mq/l) sulfat-reduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisid kimi sınaqdan 

keçirilmiş, maddə 150 mq/l qatılıqlı məhlulda bakteriyaları 95% məhv etməklə yüksək 

bakterisid xassə nümayiş etdirmişdir. 

Nümunə 

Nümunənin 

qatılığı 

mq/l 

Bakteriyaların 

sayı (hüceyrə 

sayı/ml) 

H2S-in 

Miqdarı 

mq/l 

Bakterisid 

effekti, 

Z-% 

A+HCl 

150 101 13.9 95 

75 101 19.2 93 

15 101 24.8 90.9 

Nəzarət-I SRB-siz mühitdə H2S-in miqdarı - 24-32 mq/l 

Nəzarət-II SRB-li mühitdə H2S-in miqdarı - 275  mq/l 
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metalsaxlayan katalizatorlar. 

Ключевые слова: 4-винилциклогексен, этилбензол, стирол, окислительное 

дегидрирование, металлсодержащие катализаторы. 
 

Əvvəllər tərəfimizdən 4-viniltsikloheksenin NTE və dəmir oksidləri 1 ilə modifikasiya 

edilmiş dekationlaşdırılmış təbii klinoptilolit və sintetik mordenit, həmçinin platin və qallium, 

qadolinium oksidləri saxlayan 2 HNa-YMS üzərində havanın oksigeni ilə oksidləşdirici 

dehidrogenləşdirilməsi reaksiyasının tədqiqatlarının nəticələrinə baxılmışdır. Burada 

oksidləşdirici dehidrogenləşmə məhsulları ilə yanaşı müəyyən miqdarda oksigensaxlayan 

birləşmələr də əmələ gəlir. Bu da daha sonra koksəmələ gəlməyə səbəb olur ki, nəticədə 

katalizatorun aktivliyinin azalmasına gətirib çıxarır 3. 

Təqdim etdiyimiz məqalədə NTE və qələvi metal oksidləri ilə promotorlaşdırılmış Pt-

Ga/Hna-YMS katalitik sistemi üzərində  həyata keçirilmiş tədqiqatların nəticələri verilmişdir. 
 

Təcrübi hissə 

Tədqiqatlar üçün əvvəlki məqalələrimizdə göstərilən metodika 4 ilə hazırlanmış Pt-

Ga-M-O/HNa-YMS (burada M-qələvi və ya nadir torpaq elementidir) katalitik sistemlər 

iatifadə edilmişdir. NTE birləşmələrinin təmizliyini və HNa-YMS-in (ZSM-5 quruluşlu) 

modifikasiyadan sonra kristallik quruluşunun saxlanılması rentgenfaza analizi metodu ilə 

müəyyənləşdirilmişdir. 

İlkin 4-VTH məlum metodla 5 sintez olunmuş və fiziki-kimyəvi xassələri ədəbiyyat 

verilənləri ilə 6 üst-üstə düşmüşdür.Hər bir katalizator nümunəsinin aktivliyini qəbul edilmiş 

standart şəraitdə (T=470C, V=0.5saat-1), axar sistemli şüşə reaktorla təchiz edilmiş 

laboratoriya qurğusunda 4-VTH-nin oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi reaksiyasında 

müəyyən edilmişdir. Təcrübə aparılmazdan əvvəl katalizator nümunələri 500C temperaturda, 

2 saat ərzində hava axınında aktivləşdirilmişdir. 

Reaksiyadan alınan maye məhsullar ionlaşdırıcı alov detektorlu “Цвет-500М” 

xromatoqrafında (kalonka 2400x3, faza xromosorb W üzərində hopdurulmuş SE-30 markalı 

silikon elastomeridiir (10%) və 5% kütlə bis-(2-sianoetilsulfid (Tkol=80C, Tər=170C) 

saxlayan, daşıyıcı qaz – azot olan N-AW-HMDS xoromotonunda analiz edilmişdir. 
 

Nəticələr və onların müzakirəsi  

Tərəfimizdən aparılan ilkin təcrübələrin nəticələri göstərmişdir ki, NTE oksidləri ilə 

modiikasiya olunmamış Pt-Ga-O/HNa-YMS (Pt-0.5%, Ga-3.0%) nümunəsi ilə 4-VTH-nin 

dehidrogenləşdirilməsi zamanı hidrogen atomunun qopması daha aşağı temperaturda baş 

verir. 300-320C temperaturda katalizatda 5.0-8.0% etilbenzol alınır. Lakin temperaturun 

yüksəldilməsi ilə etilbenzolun dehidroalkilləşməsi və dehidrodisproporsionallaşması baş verir, 

nəticədə katalizatda stirolla yanaşı müəyyən miqdarda benzol, toluol, ksilol izomerləri və 

trimetilbenzol əmələ gəlir. 470-490C temperaturda katalizatda bu karbohidrogenlərin 

miqdarı 12-15% kütlə miqdarında olur. Pt-Ga-O/HNa-YMS katalizatoruna NTE oksidlərinin 

əsasən Gd2O3 və ya Nd2O3 daxil edilməsi ilə etilbenzol və stirola görə seçicilik yüksəlir. NTE 

oksidlərinin təbiətindən asılı olaraq Pt-Ga-M-O/HNa-YMS katalizatorunun aktivliyinin 

dəyişməsi şəkil 1-də, etilbenzola və stirola görə reaksiyanın selektivliyi şəkil 2-də 

göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. NTE oksidlərinin təbiətindən asılı olaraq Pt-Ga-M-O/HNa-YMS 

katalizatorunun aktivliyinin dəyişməsi 

1 – 4-VTH-nin konversiyası; 2 – etilbenzolun çıxımı; 3 – stirolun çıxımı 

 
Şəkil 1. Reaksiyanın etilbenzola (1) və stirola (2) görə selektivliyinin Pt-Ga-M-O/HNa-

YMS katalizatoruna daxil edilmiş NTE oksidlərinin təbiətindən asılılığı 
 

Bəzi üçvalentli NTE oksidləri (Sm2O3, La2O3) tək halda 1.5-2.0% kütlə miqdarında Pt-

Ga-saxlayan katalizatorlarına daxil edilməsi zamanı yüksək əsaslılıq və aşağı maqnit 

həssaslığı ilə xarakterizə olunur. Bu da dehidrogenləşmə məhsullarına görə selektivliyi və 

katalizatorun aktivliyininin aşağı düşməsinə səbəb olur (şəkil 1 və 2). Lakin, onların 0.1-0.5% 

kütlə miqdarında digər oksidlərlə (əsasən Gd2O3 və ya Nd2O3) daxil edilməsi 4-VTH-nin 

konversiyasını və etilbenzola və stirola görə selektivliyi artırır. Pt-Ga/HNa-YMS 

katalizatorunun 1.7% Gd2O3+0.3% La2O3 və ya 1.7% Gd2O3+0.3% K2O qarışığı ilə 

promotorlaşdırılması demək olar ki, eyni aktivliklə xarakterizə olunur (cədvəl). 

Verilmiş nümunələr 320-350C temperaturda ion tipli reaksiyalarda, əsasən, 4-VTH-nin 

izomerləşməsi zamanı yüksək aktivlik göstərirlər. Dehidrogenləşmə 430-470C temperaturda 

daha seçici gedir.  

Katalizatda 4-VTH-nin dehidrogenləşməsi məhsulları 350-370C temperaturdan 

etibarən əmələ gəlir. Temperaturun 450-470C intervalında reaksiyanın etilbenzola və stirola 

görə seçiciliyi yüksəlir və 90.7-92.6%-ə çatır. 
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Cədvəl 1. 

4-VTH-nin oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi  reaksiyasında Pt-Ga/HNa-YMS 

katalizatoruna daxil edilmiş promotorların selektivliyə və katalizatorun aktivliyinə təsiri 

(Т=470С, V4-VTH=1,0 saat-1, mol nisb. 4-VTH:О2=1:0,3) 
 

Men+, küt % Çıxım, % 4-VTH-nin 

konversiyası, 

% 

EB-a görə 

selektivlik, 

% 

St-a görə 

selektivlik, 

% Gd3+ Tbn+ La3+ Sm3+ K+ Maye 

məhsullar 

Qaz Koks 

1,7 

1,7 

- 

- 

1,7 

- 

1,2 

1,2 

1,0 

- 

- 

1,5 

1,5 

- 

1,5 

0,7 

0,7 

0,5 

0,3 

- 

0,5 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,3 

- 

0,5 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

- 

- 

0,3 

0,5 

- 

- 

0,5 

96,0 

95,8 

94,0 

93,7 

97,5 

97,0 

95,0 

96,7 

97,2 

2,7 

2,8 

3,8 

4,2 

1,7 

2,1 

3,6 

2,0 

2,0 

1,3 

1,4 

2,2 

2,1 

0,8 

0,9 

1,4 

1,3 

0,8 

73 

73 

66 

67,9 

75 

64,8 

70 

66,3 

74 

62 

61,5 

59,2 

58,7 

61,8 

62,1 

60,8 

59,9 

62 

34 

30 

25,9 

27,2 

34,8 

28,6 

29,1 

27,7 

31,1 
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕГИДРИРОВАНИЕ 4-ВИНИЛЦИКЛОГЕКСЕНА В 

ЭТИЛБЕНЗОЛ И СТИРОЛ НА МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ПЕНТАСИЛАХ 
 

Джалилова А.А., Алимарданов Х.М., Сулейманова Э.Т.  
 

Резюме 
 

Осуществлено окислительное дегидрирование 4-винилциклогексена на цеолитах 

модифицированными оксидами редкоземельными элементами. Наиболее высокие 

выходы целевых продуктов этилбензола и стирола (90,7-92,6%) достигаются при 

температуре 450-470С. 
 

4-VİNİLTSİKLOHEKSENİN METALSAXLAYAN PENTASİLLƏR İŞTİRAKI İLƏ 

ETİLBENZOL VƏ STİROLA OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞDİRİLMƏSİ  
 

Cəlilova A.A., Əlimərdanov H.M., Süleymanova E.T. 
 

Xülasə 
 

Nadir torpaq elementləri oksidləri ilə modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində 4-

viniltsikloheksenin oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Məqsədli 

məhsul olan etilbenzol və stirolun ən yüksək çıxımı (90.7-92.6%) 450-470C temperaturda 

əldə edilir. 
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ZOL-GEL METODU İLƏ ZrO2*B2O3 NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİ 
 

İbrahimov H.C, Babalı R.Ə.,Veysəlova N.R, Ağayev Ü.İ., Mehdiyeva N.Ə. 
 

AMEA, akad.Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosessləri İnstitutu 
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Açar sözlər: ZrO2, monoetanolamin, B2O3, zol-gel metodu,  XRD 

Key words: ZrO2, monoetanolamide, B2O3, sol-gel method,  XRD 
 

Müasir tədqiqatlarda obyek kimi nanoölçülü oksidlərə maraq genişlənməkdədir.Unikal 

mexaniki, optik, kimyəvi stabil, qeyri-toksik xassələrə malik olan sirkonium dioksid-boroksid 

birgə sistemləri sənayenin müxtəlif sahələrində:ultradispers lüminsent materiallar üçün 

daşıyıcı, qaz sensorların, dielektrik keramiklərin, katalizatorların hazırlanmasında, suyun 

elektrolizi ilə hidrogen alinmasında, fiber-optik rabitə texnologiyasında, mikroelektronikada, 

yarımkeçirici, atom və kosmik texnologiyada, bir çox oksidləşmə və oliqomerləşmə 

proseslərində uğurla tətbiq olunur [1,2]. 

Zol-gel texnologiyası[3,4] nanohissəciklərin və onların əsasında materialların kütləvi 

istehsalı üçün ekoloji və iktisadi cəhətdən ən perspektivli üsullardan biridir. Üsulun əsas  

xüsusiyyəti prosesdə optimal şəraitin seçilməsi ilə əmələ gələn hissəciklərin ölçülərinə idarə 

olunannəzarət nəticəsində oksidlərin tekstur və strukturlaşdırıcı xassələrinin tənzimlənməsinin 

mümkünlüyüdir. 

Zol-gel metodu ilə ZrOCl2*H2O-ün suda məhlulu çökdürücü/stabilləşdirici olaraq 

monoetanolamindən (MEA) istifadə olunmaqla hidrolizə uğradılmış,dəfələrlə yuyulma 

aparılmış Cl ionlarınıntam çıxarılması AgNO3 məhlulu ilə yoxlanıldıqdan sonraZrO(OH)2 

kristallarından termiki emalı yolu ilə pirolizindənZrO2*B2O3 nanohissəcikləri sintez 

edilmişdir.ZrO(OH)2nanohissəciklərin alınması aşağıdakı sixemi üzrə baş verir 

Sintez üçün seçilmiş optimal  şəraitin alınmış ZrO2*B2O3 tozlarının çıxımına, faza 

tərkibinə və morfologiyasına təsirinin müəyyən edilməsi məqsədilə ZrOCl2*H2O-ün 

stabilizator/çökdürücüyə mol nisbətinin, müddətin, emal temperaturun alınan gelin və 

nanooksidin çıxımına təsiri tədqiq edilmişdir.Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

stabilləşdirici kimi MEA birləşməsindən istifadə edilməsi, alınan ZrO(OH)2 gelinin yüksək 

dispersliyini təmin edir, MEA sirkoiumokdohidroksidin səthinə hemosorbsiya edərək, onu 

stabilləşdirir. МEА/Zr4+ mol nisbətinin göstəriciləri sintez edilən gelin çıxımına əsaslı təsir 

göstərir. MEA-nin istifadəsində çökdürücünün nisbətinin 0,5÷2,0 çərçivəsində artırılması 

gelin çıxımını 50%-dən 96%-ə qədər yüksəldir. 

mailto:rahimbabali@hotmail.com
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Sintez olunmuş ZrO2*B2O3 nanbohissəciklərinin strukturu XRD analiz metodu 

vasitəsilə tədqiq olunmuşdur (şək. 1) 
 

 

Şəkil-1. ZrO2*B2O3 nanbohissəciklərinin XRD analizi. 
 

Rentgen (XRD D2-Phaser (Bruker)) faza difraksiyası metodu ilə aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, kiristal faza monokilin və tetroqanal faza qarışığından 

ibarətdir, kristallitlərin orta ölçüləri 32.7 nm həddindədir. Bu effekt kristallik 2ZrO2·B2O3 ilə 

xarakterizə olunan tərkibə uyğun gəlir və ədəbiyyat nəticələri ilə uzlaşır. 

Beləliklə, çökdürücü-stabilləşdirici kimi monoetanolamindən istifadə perspektivlidir 

və alınan sistemlər aqreqativ stabil olması ilə fərqlənir və hissəciklərin bu cür paylanması 

ədəbiyyatda məlum olan bir çox kolloid sistemlər üçün xarakterikdir. 
 

Ədəbiyyat 

1. P.Salasa, R.Borja-Urby, L.A.Diaz-Torres, G.Rodrigueza, M.Vegac, C.Angeles-Chavez 

Structural and photoluminescence study of Er–Yb codoped nanocrystalline ZrO2–B2O3 

solid solution. Materials Science and Engineering,v. 177, Issue 16, 20 September 2012, 

Pages 1423-1429 

2. S.Q. Guo, Densification of ZrB2-based composites and their mechanical and physical 

properties: a review, J. Eur. Ceram. Soc. 29 (6) (2009) 995-1011. 

3. N. Setoudeh, N.J. Welham, Formation of zirconium diboride (ZrB2) by room temperature 

mechanochemical reaction between ZrO2, B2O3 and Mg, J. Alloys and Comp. 420 (2006) 

225-228. 

4. Y. Zhang, R. Li, Y.S. Jiang, B. Zhao, H.P. Duan, J.P. Li , Z.H. Feng, Morphology 

evolution of ZrB2 nanoparticles synthesized by sol–gel method, J. Solid State Chem. 184 

(2011) 2047-2052 
 

SYNTHESIS OF ZrO2*B2O3 NANOPARTICLES BY THE SOL-GEL METHOD 
 

İbrahimov H.J, Babalı R.A., Veyselova N.R, Agayev U.I, Mehdiyeva.N.A 
 

Summary 
 

 In the presented thesis were synthesized nanoparticles ZrO2*B2O3by sol-gel method and 

using ZrOCl2*6H2O, H3BO3 as precursor and MEA as stabilizer. The MEA/Zr4+mol ratio was 

found to have a significant effect on the yield of the synthesised gel,The properties of the 

synthesised nanoparticles were investigated by XRD, crystallite size was determined by the 

Scherer formula. 
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Krekinq prosesi karbon zəncirlərinin qırılması və daha bəsit doymuş və doymamış 

karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi ilə baş verir. Əmələ gələn maddələr sonradan parçalana 

bilər. Krekinq prosesindən ayrılan etilendən polietilenin və etil spirtinin istehsalında geniş 

istifadə olunur. Karbohidrogenlərin molekullarının parçalanması radikal mexanizmi üzrə 

gedir. Əvvəlcə sərbəst radikallar əmələ gəlir və sərbəst radikallar kimyəvi cəhətdən çox 

aktivdir və müxtəlif reaksiayalarda iştirak edə bilər. Krekinq prosesi zamanı radikallardan biri 

hidrogen atomunu ayırır (a), o biriisəbirləşdirir (b). Krekinq prosesi neftin tərkibindəki 

irimolekullu karbohidrogenlərin parçalanması nəticəsində kiçikmolekullu karbohidrogenlərin 

əmələ gəlməsi prosesinə deyilir[1]. 

Termiki krekinqprosesi 2-7 Mpa təzyiqdə və 470-5500C-də aparılır. Proses yavaş gedir. 

Krekinq prosesində böyük molyar kütləli (C_10-C_20) karbohidrogenlər benzin fraksiyasına 

uyğun olan karbohidrogenlərə (C_5-C_10) parçalanır. Bu zaman şaxəsiz normal quruluşlu 

karbohidrogenlər əmələ gəlir. Krekinq prosesində əmələ gələn qazlara krekinq qazı, benzinə 

isə krekinq benzini deyilir. Krekinq qazının tərkibində olan doymuş və doymamış 

karbohidrogenlərdən üzvi sintezdə istifadə edirlər. Krekinq benzininin tərkibində doymuş 

karbohidrogenlərlə yanaşı, doymamış karbohidrogenlər çox olduğundan, onun oktan ədədi 

yüksək və detonasiyaya davamlılığı birbaşa distillədən alınan benzininkindən artıqdır. Lakin 

belə benzin tərkibindəki doymamış karbohidrogenlərin oksidləşməsi və polimerləşməsi 

nəticəsində getdikcə qatranlaşır və ona görə saxlandıqda öz keyfiyyətini itirir. O yanan zaman 

mühərrikin müxtəlif hissələri çirklənə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün belə benzinə ya 

antioksidləşdirici maddələr əlavə edilir, ya da tərkibindəki doymamış karbohidrogenlər 

hidrogenləşdirilir. Piroliz- üzvi və bir çox qeyri-üzvi birləşmələrin termiki parçalanmasıdır. 

Xammalın (neft və onun fraksiyalarının) termiki piroliz prosesi – aşağı molekullu doymamış 

karbohidrogenlərin – olefinlərin (alkenlərin)-etilenin və propilenin əsas alınma üsuludur. 

Piroliz aparmaq üçün dünyada olan qurğuların güçü etilen istehsalı üzrə 113,0 mln. t/il və ya 

təxminən dünya istehsalının 100%-i və propilen üzrə 38,6 mln. t/il və ya dünya istehsalının 

67%-i (propilen istehsalının qalan 30% katalitik krekinqin payına düşür. 3%-ə qədəri neft 

emalı zavodlarının qazlarından, əsasən zəif kokslaşdırma və visbrekinq prosesi zamanı çıxan 

qazlardan alınır) təşkil edir. Dünyada etilen və propilenin istifadəsinin orta illik artımı 4%-dən 

çoxdur. Etilenin və propilenin istehsalı ilə yanaşı neftin pirolizi – C4 fraksiyasının pirolizi və 

pirolizin maye maddələrindən benzolun qovulması zamanı ayrılan fraksiyaların 

reftifikasiyasından alınan divinil istehsalı üçün əsas mənbədir. Dünyada butadien istehsalının 

80%-i və benzol istehsalının 39-%-i karbohidrogenlərin pirolizi vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Neftin pirolizi- neft kimyasının əsas proseslərindən biri xam neftdən doymamış və 

aromatik karbohidrogenlərin alınması üsulu- piroliz hesab olunur. Sənaye miqyasında 

karbohidrogenlərin pirolizini 800-9000C temperaturda atmosfer təzyiqinə yaxın olan təzyiqdə 

(qızdırılan boruya girişdə - 0,3 MПa, borudan çıxışda – 0,1 MПa əlavə təzyiq) xammalın 

qızdırılan borudan (piroilanvari boru) keçmə müddəti 0,1-,5 san-dir. Piroliz nəzəri cəhətdən 

mailto:aygun.b74@mail.ru
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kifayət qədər öyrənilməmişdir [2]. Tədqiqatçıların böyük bir hissəsi göstərilən şəraitdə piroliz 

zamanı parçalanmanın zəncirvari sərbəst-radikal mexanizmi üzrə getməsi nəzəriyyəsinin 

tərəfdarıdır. Piroliz zamanı gedən reaksiyaları şərti olaraq birinci və ikinci reaksiyalara 

bölmək olar. Birinci reaksiyalar piroliz məhsllarının molekul kütləsinin azalması ilə gedir. Bu, 

əsasən, yüksək molekullu parafin və naften karbohidrogenlərinin kiçik molekul kütləli 

karbohidrogenlərə parçalanma reaksiyaları olub, qaz qarışığının həcminin artması ilə 

müşayiət olunur. Daha sonra ikinci reaksiyalar gedə bilər – kiçik molekullu doymamış 

karbohidrogenlərdən daha ağır molekullar sintez olunar. Bu reaksiyalar daha çox pirolizin 

sonrakı mərhələsində gedir. Reaksiya qarşısındakı molekulların molekul kütləsi artdıqça 

reaksiya kütləsində qazların həcmi azalır. Əsasən kondensləşmə, yarımkondensləşmə 

reaksiyaları nəticəsində naftalin, antrasen tipli aromatik, kondensləşmiş aromatik 

karbohidrogenlərin alınması termiki stabil aromatik birləşmələrin alınmasına gətirib çıxarır 

(eyni zamanda Dils-Alder reaksiyası üzrə). Eləcə də ikinci reaksiyalara molekulunda 

hidrogenin miqdarı az olan pasta şəkilli müxtəlif karbohidrogen qarışığının əmələ gəlmə 

reaksiyalarını da aid etmək olar [3].  

Neft məhsullarının qaynama nöqtələrində fərqlənən uyğun fraksiyalara fiziki olaraq 

ayrılması yolu ilə neft məhsullarının əldə edildiyi atmosfer və vakuum distilləetməsindən 

fərqli olaraq, termal krekinq, yüksək temperatur və təzyiqin təsiri altında baş verən kimyəvi 

prosesdir, həmçinin bu amillərin təsir vaxtıdır; termal krekinq parçalanma, sıxılma və yenidən 

tənzimləmə reaksiyaları eyni vaxtda baş verir. Təzyiq altında termal krekinq, kokslaşma və 

piroliz hazırda neft emalı sənayesində geniş yayılmışdır. Neft qalıqları və distillat fraksiyaları 

ticarət mazutu, krekinq kerosini, benzin və krekinq qazı əldə etmək üçün təzyiq altında termal 

krekinqə məruz qalırlar. Neft qalıqlarının kokslaşması, sonrakı emal üçün xammal olan satışa 

çıxarılan koks, qaz, benzin və dizel fraksiyaları (kokslaşdırılandistillatlar) əldə etmək üçün 

aparılır [4]. 

Termal krekinq 189 həm individual şəkildə karbohidrogenlərdə, həm neft fraksiyaları və 

qalıqlarında öyrənilir. Karbohidrogenlərin krekinqinin araşdırılması daha ciddi kinetik 

məlumatlar əldə etməyə və prosesin mexanizmini öyrənməyə imkan verir. Bu tapşırıq 

reaksiya məhsullarının reaksiyaya daxil olmayan xammaldan aydın şəkildə ayrılması ehtimalı 

ilə asanlaşdırılır. Geniş neft fraksiyalarının krekinqi zamanı konversiya dərinliyini təyin 

etmək çətindir, çünki yuxarıda qeyd olunduğu kimi xammalın kimyəvi tərkibinin 

mürəkkəbliyi onun çevrilməmiş hissəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Buna görə, hər 

hansı bir sıra karbohidrogenlərin krekinqindən danışarkən, ümumiyyətlə prosesin başlanğıc 

mərhələlərini - ilkin məhsulların meydana gəlməsini nəzərdə tuturlar. Daha dərin krekinq ilə 

bu ilkin və sonrakı məhsulların çevrilmələri əhəmiyyətli bir rol oynayır.  

Bu işin tədqiqat məqsədləri bunlardır:termiki çevrilmə mexanizmlərinin (sxemlərinin) 

formalaşmasının öyrənilməsi: ağır neft komponentləri;termal krekinq prosesinin kinetic 

modelinin hazırlanması. 
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Xülasə 
 

Krekinq prosesi neftin tərkibindəki irimolekullu karbohidrogenlərin parçalanması 

nəticəsində kiçikmolekullu karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi prosesidir.Krekinq prosesi 

karbon zəncirlərinin qırılması və daha bəsit doymuş və doymamış karbohidrogenlərin əmələ 

gəlməsi ilə baş verir. Əmələ gələn maddələr sonradan parçalana bilər.Termiki krekinqprosesi 

2-7 Mpa təzyiqdə və 470-5500C-də aparılır. Proses yavaş gedir. Karbohidrogenlərin 

krekinqinin araşdırılması daha ciddi kinetik məlumatlar əldə etməyə və prosesin mexanizmini 

öyrənməyə imkan verir. Bu işin tədqiqat məqsədləri bunlardır: termiki çevrilmə 

mexanizmlərinin formalaşmasının öyrənilməsi; ağır neft komponentləri; termal krekinq 

prosesinin kinetic modelinin hazırlanması. 

 

КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 

ТЕРМИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ФРАКЦИИ ПРОПАНА 
 

Байрамова А.С., Гусейнбейли Х.А. 
 

Резюме 
 

Процесс крекинга-это процесс образования маломолекулярных углеводородов в 

результате разложения высокомолекулярных углеводородов в нефти. Процесс крекинга 

происходит путем разрыва углеродных цепей и образования более простых 

насыщенных и ненасыщенных углеводородов. Образующиеся вещества впоследствии 

могут разлагаться. Процесс термического крекинга проводят при давлении 2-7 МПа и 

температуре 470-5500С. Процесс идет медленно. Исследование крекинга углеводородов 

позволяет получить более серьезные кинетические данные и изучить механизм 

процесса. Исследовательскими целями данной работы являются: изучение 

формирования механизмов термического превращения; тяжелых компонентов нефти; 

разработка кинетической модели процесса термического крекинга. 

 

KINETIC MODELING OF THERMAL CRACKING PYROLYSIS PROCESS OF 

PROPANE FRACTION 
 

Bayramova A.S., Huseynbayli Kh.A. 
 

Summary 
 

The cracking process is the process of formation of small-molecular hydrocarbons as a 

result of decomposition of high-molecular hydrocarbons in oil. The cracking process occurs 

by breaking carbon chains and forming simpler saturated and unsaturated hydrocarbons. The 

resulting substances can subsequently decompose. The process of thermal cracking is carried 

out at a pressure of 2-7 MPa and a temperature of 470-5500C. The process is slow. The study 

of cracking of hydrocarbons allows us to obtain more serious kinetic data and study the 

mechanism of the process. The research objectives of this work are: to study the formation of  

mechanisms of thermal transformation; heavy oil components; development of a kinetic 

model of the thermal cracking process. 

 

 

 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Karbohidrogenl%C9%99r


356 
 

NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN ƏTRAF MÜHİTƏ NEQATİV TƏSİRLƏRİ VƏ 

TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN MÜASİR ÜSULLARIN TƏTBİQİ 
 

Abdullayeva Ü.N.1, Hacıyeva S.R1. 
 

1Bakı Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: nanoadsorbent, neft dağılmaları, bitki mənşəli tullantı, texnologiya, 

biokimyəvi proses.  

Key words: nanoadsorbent, oil spills, plant origin waste, technology, biochemical 

process. 

Ключевы слова: наноадсорбент, разливы нефти, растительные отходы, 

технология, биохимический процесс. 
 

Təsadüfi neft dağılmaları zamanı yüksək molekullu neft karbohidrogenləri torpaq 

örtüyünün bütün məsamələrini doldurur, bitkilərin köklərini əhatə edir,torpaq və bitkiləri 

sərbəst nəm mübadiləsi və tənəffüsnə mane olur, bu da biosenozun tədricən deqradasiyasına 

səbəb olur. Torpağın həmçinin təsadüfən neft və neft dağılmaları ilə çirklənməsi bitki 

örtüyünün dəyişməsinə səbəb olur, bitkilərin növ müxtəlifliyini azaldır və ya onların tam 

məhvinə səbəb olur.  

Suya daxil olan neft karbohidrogenləri müxtəlif formalarda miqrasiya edir: səthdə örtük 

şəklində, emulsiyalaşmış, həll edilmiş və dayandırılmış maddələrlə sorbsiya edilmiş; dib 

çöküntülərində toplanaraq dibə çökür. Su biosenozunun qida zəncirində neft məhsullarının 

toplanması riski aşağı keyfiyyətli balıq yeyərkən insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır. Yağ 

örtüyü su mühitində qaz mübadiləsini pozur, suyu atmosfer oksigeninin daxil olmasından 

təcrid edir,fotosintezin və oksigenin əmələ gəlməsinin ləngiməsi, təbii mühitin özünü 

təmizləməsinin bioloji prosesləri pozulur. Bu, su anbarında yaşayan hidrobiontların qida 

zəncirinin pozulmasına təsir edən planktonik formaların inkişafının zəifləməsinə gətirib 

çıxarır. Su orqanizmləri üçün neft karbohidrogenləri çox zəhərli maddələrdir və sinir zəhərləri 

qrupuna aiddir. Neft və neft məhsulları su orqanizmləri üçün xroniki toksiklik nümayiş etdirə 

və dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Pedobiontların növ müxtəlifliyinin bolluğu və 

məhdudlaşdırılması (torpaq mezo- və mikrofaunası və mikroflorası) baş verir. 

Beləliklə, neftin və onun komponentlərinin ətraf mühitə, istər havaya, istər suya, istərsə 

də torpağa daxil olması onların fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb 

olur, təbii biokimyəvi proseslərin gedişatını pozur.Neft karbohidrogenləri torpaq 

mezofaunasının kütləvi ölümünə səbəb olur. 

Ətraf mühitin zəhərli və zərərli maddələrdən adsorbtiv təmizlənməsi üçün yeni ucuz və 

effektiv adsorbentlərin yaradılması müasir texnologiyanın inkişafının prioritet 

istiqamətlərindən biri hesab olunur. Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, hal-hazırda, 

neftlə çirklənmiş tullantı sularını yağlardan, neft məhsullarından, metal ionlarından və digər 

maddələrdən təmizləmək üçün istifadə olunan adsorbentlər yüksək qiymətə malik, mürəkkəb 

istehsal texnologiyaları və regenerasiya qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Buna görə də yeni, ucuz və xüsusilə tullantılara əsaslanan əhəmiyyətli miqdarda bərk 

qida tullantıları və emal sənayesi effektiv adsorbentlərin araşdırılması və sintezi, üçün 

xammal mənbəyidir. Adsorbsiya materiallarının istehsalı üçün dünya ölkələri kifayət qədər 

xammal bazasına, texnoloji və texniki imkanlara malikdir. Bərk qida tullantıları hesab olunan 

tərəvəz tullantıları (mişar tozu, taxta tozu, yulaf, qarabaşaq yarması, günəbaxan və düyü 

qabıqları, qarğıdalı sobaları, meyvə qabıqları və s.) bərpa olunmayan ikinci dərəcəli maddi 

ehtiyatlar olması ilə yanaşı eyni zamanda, digər tullantı növləri ilə müqayisədə onların 

ehtiyatları daim yenilənir. Tərəvəz tullantıları təkcə resursların yenilənməsi hesabına deyil, 

həm də bir çox materialın əvəzedicisi ola bilər. 

Meşə və kənd təsərrüfatı sənayesinin sellüloza və liqnin tərkibli tullantılarının neft 

dağılmalarının aradan qaldırılması üçün sorbent kimi istifadə edilməsi imkanlarının 
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araşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Seçiləcək nümunələrin sənaye üsulu ilə istehsal olunan torf 

əsaslı analoqları ilə müqayisəli təhlili aparılacaq,ağac tullantılarının, bitki tullantılarının neft 

və müxtəlif sıxlığa malik neft məhsulları (kerosin, dizel yanacağı, neft şlamı) ilə bağlı 

sorbsiya qabiliyyətinintədqiqiplanlaşdırılmışdır. Nümunələrin sorbsiya xassələrinə təsir edən 

amillər, xammalın və sellüloza tərkibinin üyüdülmə dərəcəsi, sorbentin sıxlığı aşkar edilmiş, 

müəyyən edilmişdir ki, yerli iri tonajlı sellüloza və liqnin tərkibli ağac tullantıları və bitki 

tullantılarından neft və neft məhsullarının çıxarılması üçün texnoloji proseslərdə sorbent kimi 

aşağı qiymətə və geniş xammalına görə istifadə etmək perspektivlidir və iqtisadi cəhətdən 

məqsədəuyğun olmasına diqqət yetirilməsi nəzərdə tutulur. 

Aşağıdakı amillərə görə neft və neft məhsullarının təmizlənməsi, konsentrasiyası və 

çıxarılması texnoloji proseslərində ucuz sorbent: 

- meşə və kənd təsərrüfatı sənayesinin tədqiq olunan tullantıları kapilyar məsaməli 

struktura malikdir; 

- tədqiq olunan nümunələrin yağ tutumunun qiymətləri torf əsaslı bəzi sənaye 

sorbentlərindən (Pitsorb, Turbojet, Sibsorbent, Ecogranneftetorf və s.) aşağı deyil; 

- ağac tullantılarına əsaslanan materiallar (şam qabığı və yonqar) müxtəlif sıxlıqdakı 

neft məhsullarını (kerosin, dizel yanacağı, yağ distillələri və yağ) və bitki tullantılarına 

əsaslanan sorbentləri (taxıl samanı və kolzanın perikarpı) udmaq üçün universal sorbentlər 

kimi istifadə edilə bilər və neft dağılmalarını toplamaq üçün istifadə etmək tövsiyə olunur; 

- sorbsiya qabiliyyətinin təhlili  onu göstərə bilər ki, tədqiq olunan materiallar həm 

təmizlənməmiş (doğma) formada, həm də zəif qələvi məhlulu ilə müalicəyə məruz qalmış 

qalıq şəklində neft və neft məhsullarının dağılmalarını toplamaq üçün yararlıdır. Tədqiq 

olunan tullantılardan natrium hidroksidinin zəif məhlulu ilə ekstraksiya yolu ilə bir sıra 

qiymətli kimyəvi məhsullar əldə etmək olar, məsələn, şam qabığından ekstraktiv maddələr 

aşılayıcı maddələr və boyalar istehsalında istifadə edilə bilər. 

Beləliklə, bitki tullantılarından alınan adsorbentlərin praktiki tətbiqi 

nanotexnologiyadan istifadə edərək bunu mümkün edə bilər və insan tərəfindən ətraf 

mühitinvəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün çirkləndiricilərdən çirkab suların təmizlənməsi 

dərəcəsinin artırılması. 

Yerli iri tonajlı sellüloza və liqnin tərkibli ağac tullantıları və məhsul tullantılarından 

istifadə etmək perspektivlidir və iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun hesab edilir. 
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Xülasə 
 

Texnologiyaların tədqiqi və inkişafıneft və neft məhsullarının dağılması ilə bağlı 

fövqəladə halların lokallaşdırılması və aradan qaldırılması üçün mühüm vəzifədir. İnsan 

fəaliyyətinin inkişafı müasir şəraitdə aktual olan ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsindən 

ibarətdir. Neft və neft məhsulları suya, torpağa daxil olduqda olduqda əvvəlcə səthə yayılır, 

sonra isə alt qatlara miqrasiya edərək, təhlükəyaradır. Neftin və onun komponentlərinin ətraf 

mühitə, istər hava, istər su, istərsə dətorpağa daxil olması biokimyəvi prosesləri, təbii axını 

pozur, onların fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Tədqiqat 

işimiz suların neftlə çirklənməsinin aradan qaldırılması müxtəlif, yeni, müasir, effektiv, növ 

üsullardan istifadə edilməsinə əsaslanır. Bu tədqiqatın məqsədi kənd təsərrüfatı tullantılarına, 

yəni, bitki mənşəli tullantılara əsaslanan nanoadsorbentlər materialları əldə etməklə neft 

dağılmaları üçün texnologiyanı təkmilləşdirməkdən ibarət olacaq.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОТ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ 
 

Абдуллаева Ю.Н., Гаджиева С.Р. 
 

Резюме 
 

Исследование и развитие технологий является важной задачей локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. 

Развитие человеческой деятельности заключается в обеспечении экологической 

безопасности, что актуально в современных условиях. Когда нефть и нефтепродукты 

попадают в воду, почву, они сначала распространяются по поверхности, а затем 

мигрируют в нижние слои, создавая опасность. Поступление нефти и ее компонентов в 

окружающую среду, будь то воздух, вода или почва, нарушает биохимические 

процессы, естественный поток, приводит к изменению их физических, химических и 

биологических свойств. Наша исследовательская работа основана на использовании 

различных, новых, современных, эффективных методов устранения загрязнения вод 

нефтью. Целью данного исследования будет совершенствование технологии дисперсии 

нефти путем получения наноадсорбентов на основе отходов сельского хозяйства, то 

есть отходов растительного происхождения. 
 

APPLICATION OF MODERN METHODS FOR THE NEGATIVE EFFECTS 

AND CLEANSING OF OIL-CONTAMINATED WATER 
 

Abdullayeva Ü.N., Hacıyeva S.R. 
 

Summary 
 

Research and development of technology are important tasks for the localization and 

elimination of emergencies related to the collapse of oil and oil products.The development of 

human activity is to ensure environmental security, which is relevant in modern 

conditions.When oil and oil products enter the water and soil, they first spread to the surface 

and then migrate to the lower layers, creating a danger.The entry of oil and its components 

into the environment, whether air, water, or soil, disrupts biochemical processes and natural 

flow and changes their physical, chemical, and biological properties.Our research is based on 

the use of different, new, modern, effective, and different methods to eliminate oil pollution in  

water. The aim of this study will be to improve the technology for oil spills by obtaining 

nanoadsorbent materials based on agricultural wastes, i.e., plant wastes 
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Ozonun neft və neft məhsullarına təsiri bir sıra elmi tədqiqat işlərində öyrənilmişdir [1-

3]. Göstərilmişdir ki, ozonun xam neft, kerasin və qazoyl ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

alifatik CH2 rabitələrinin(2920sm-1) nisbi miqdarının azalması, metil (2850, 1380 sm-1) və 

alitsiklik (3050-3100,970 sm-1) fraqmentlərinin nisbi miqdarının artması müşahidə olunur.  

Bundan fərqli olaraq ozonun mazutla qarşılıqlı təsiri nəticəsində İQ-spektrlərində az 

dəyişiklik müşahidə olunur. Ozonun xam neft və neft məhsulları ilə qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində müxtəlif funksiyalı oksigen tərkibli qrupların yaranması müşahidə olunur. Bu 

qarşılıqlı təsir nəticəsində spitlərdə və karbon turşularında olan OH qruplarının  (3400sm-1,) C 

= O laktonlar və anhidridlər (1780sm-1). C = O aromatik ketonların alifatik (1730 sm-1) və 

(1710 sm-1) turşuları (1650 sm-1). Furanların və laktonların C-O siklik efirləri 126,970-100 

sm-1) S = O sulfoksidlər qruplarının (1300, 1150, 1050 sm-1) intensivliyi artır. Ozonun neft və 

neft məhsullarına təsirinin ətraflı öyrənilməsinə baxmayaraq onun havaya emissiya olunmuş 

karbohidrogenlə reaksiyaları haqqında məlumat azdır. Lakin emissiya olunan 

karbohidrogenlərin deqredasiya prosesində fotokimyəvi ozonun təsirinin öyrənilməsi hava 

keyfiyyətinin tədqiqi üçün mühümdür. Baxılan işdə havanın UB zolaqda baş verən fotoliz 

prosesləri zamanı ozonun normal və izomer karbohidrogenlərlə mümkün reaksiyaları tədqiq 

olunmuşdur. Dəniz səthinə tökülən xam neft və neft məhsullarının havaya emissiya olunması 

dəniz səthində bu karbohidrogenlərin toplanmasına səbəb olur. Havada olan fotokimyəvi 

həssas molekullar (O2, NO2 və s.) düşən işıq selinin bir qismini udaraq oksigen atomlarının 

yaranmasına və nəticədə bu atomların havada olan oksigen molekulları ilə qarşılıqlı təsirindən 

dəniz səthində ozonun yaranmasına səbəb olur. 

Havanın UB fotolizi zamanı aşağıda göstərilən sadələşdirilmiş kinetik sxem üzrə 

ozonun stasionar qatılığı hesablanmışdır.  

 

1. O2→   O+O  

2. O+ O2

𝑀
→O3 

3. O+O→ O2 

4. O+O3→2O2 

5. O3→O2+O  

Burada k1 oksigenin baxılan dalğa uzunluğunda fotolizinin kvant çıxımı, Φ1 oksigen 

tərəfindən udulan işıq selinin intensivliyi, k5 ozonun baxılan dalğa uzunluqlarında fotoliz 

prosesinin kvant çıxımı, Φ5 ozon tərəfindən udulan işıq selinin intensivliyidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təcrübələrimizin aparıldığı şəraitdə havanın təzyiqi 1 atm 

olduğundan 1-ci reaksiya zamanı yaranan oksigen atomlarının rekombinasiya reaksiyalarının 

sürəti onların oksigen və ozon molekulları ilə reaksiya sürətlərindən kiçik olduğundan 

rekombinasiya reaksiyası diferensial tənliklərdə nəzərə alınmamışdır. 

Ondastasionarqatılıqlarüçünifadələraşağıdakıkimiolur: 
d[O3]

dt
= 𝑘2[O][O2] − 𝑘4[O][O3] − 𝑘5[O3] = 0 

 

Buradanozonunstasionarqatılığıüçünalarıq: 

[𝑂3]𝑠𝑡 =
𝑘2[𝑂][𝑂2]

𝑘5 + 𝑘4[𝑂]
 

         𝑘1 =
ȹ1Φ1

[𝑂2]
 

𝑘5 =
ȹ5Φ5

[𝑂3]
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d[O]

dt
= 𝑘1[O2] + 𝑘5[O3] − 𝑘2[𝑂][O2] − 𝑘4[𝑂][O3] 

Buradan ozonun stasionar qatılığı üçün alarıq: 

 

 

[𝑂3]𝑠𝑡 =
1

4
(−

𝑘5𝑘2 + 𝑘4𝑘1 − 𝑘5
2𝑘4𝑘5

+√(
𝑘5𝑘2 + 𝑘4𝑘1 − 𝑘5

2𝑘4𝑘5
)
2

+
2𝑘2

2𝑘1
2

𝑘4𝑘5
)𝑂2 

 

Udulan işıq selininin tensivliyi Lambert-Ber qanununa əsasən hesablanır: 

Φ0düşən işıq seli, Φ mühitdən keçən işıq selidir.  

Burada α- udulma əmsalıdır (sm-1). 

Φ𝑖 = ∆Φ = Φ0(1 − 10−𝛼𝑙) 
Alınan ifadədən görünür ki ozonun stasionar qatılığı oksigenin parsial təzyiqindən xətti 

asılıdır.Şüalanmanı xarakterizə edən parametrlərdən isə asılılıq mürəkkəb xarakter daşıyır. 

Сədvəl 1. 

25°C temperaturda reaksiya zamanı sürət sabitləri(K, l/mol·san)[5] 
 atomar 

oksigenlə 

ozonla Ozonla 

(qaz faza) 

OH radikalıilə 

ml/molekul·san 

Metan 107 - - - 

Etan 5.5x108 - - - 

Propan 9x109 - - - 

n-butan 1.6x1010 - - - 

n-pentan 3.5x1010 0.015 - - 

n-heksan 5.6x1010 0.019 - - 

n-heptan 7.7x1010 0.021 - - 

n-oktan 1011 0.023 - - 

Etilen 4.9x1011 - 1.6·10-3 - 

Propen 2.2x1012 - _ - 

1-buten 2.3x1013 - - - 

Sis-2-buten 1013 - - - 

Trans-2-buten 1.4x1013 - - - 

Benzol 2.4x1010 0.06 - - 

Toluol 1.4x1011 - - 5.48∙1012 

Etilbenzol 3.2x1011 0.2 - - 

n-nonan - 0.026 - - 

n-dekan - 0.029 - - 

n-tetradekan - 0.036 - - 

Naphthalene - 2.4 - 23.9∙1012 

Piren - 50 - - 

Sis-2-buten - - 260 - 

Trans-2-buten - - 200 - 

o-ksilol - - - 12.2∙1012 

m-ksilol - - - 23∙1012 

p-ksilol - - - 13∙1012 
 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində xam neftin su səthindən buxarlanması zamanı 

emissiya olunan karbohidrogenlərin nisbi qatılığı müəyyən edilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 

2.-də verilmişdir. Göstərilən normal karbohidrogenlərdən əlavə havada benzol və digər 

aromatik birləşmələrin olması ehtimalı da istisna olunmur. 
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Cədvəl 1.  

Xam neftin su səthindən buxarlanması zamanı emissiya olunan karbohidrogenlərin fotoliz 

məhsullarının qatılığının şüalanma müddətindən asılılığı və atomar oksigenlə sürət sabitləri 
 

Komponentlər 
C, mol/l K 

l/mol·san 0 dəq 5 dəq 15 dəq 30 dəq 45 dəq 

Metan 31.2·10-6 17.8·10-6 18.5·10-6 31.2·10-6 44.6·10-6 107 

Etan 4.5·10-6 4.6·10-6 4.8·10-6 5.2·10-6 5.6·10-6 5.5x108 

Propan 379.4·10-6 111.6·10-6 4.8·10-6 17.9·10-6 26.8·10-6 9x109 

n-butan 9.4·10-3 8.8·10-3 8.3·10-3 4.4·10-3 5.5·10-3 1.6x1010 

n-pentan 14.5·10-3 13.5·10-3 8.4·10-3 7.4·10-3 5.2·10-3 3.5x1010 

Etilen 4.5·10-6 4.2·10-6 3.9·10-6 3.4·10-6 2.9·10-6 4.9x1011 

Propen 4.5·10-6 4.1·10-6 3.2·10-6 2.4·10-6 1.9·10-6 2.2x1012 

1-buten 15.1·10-6 13.4·10-6 4.5·10-6 3.5·10-6 2.5·10-6 2.3x1013 

Sis-2-buten 2.2·10-4 62.5·10-6 254.5·10-6 267.9·10-6 312.5·10-6 1013 

Trans-2-buten 3.2·10-4 4.5·10-6 5.4·10-6 5.7·10-6 6.2·10-6 1.4x1013 

 

Ədəbiyyat 

1. Семенова С.А.,Патраков Ю.Ф.  Влияние озонирования на компонентный состав нефти 

нефтепродуктов. Вестник Куз ГТУ 2018, №2,с.134-139  

2. Мурашкина А.В.,Лихтерова Н.М. Влияние озон содержащего газа на качество целевого  

продукта и параметры процесса окисления гудронов. Технологии нефти и газа. 201, Т. 

91,2 С 24-28 

3. Семенова С.А., Михайлова Е.С.  Исмагилова З.Р. Лыршиков  С.Ю.  Влияние 

озонирования на изменение углеводородного состава каменноугольного сырого 

бензола. Кокс и химия 2013, №6, С. 36-40 

4. Окабе Х. Фотохимия малых молекул: Пер. анг.-М, Мир,1981,-504 с. 

5. Roger Atkinson,Sara M. A.Rate constants for the gas-phase reactions of the OH radical with a 

series of aromatic hydrocarbons at 296 ± 2 K // International Journal of Chemical 

Kinetics.1989.vol 21.p.355-365 
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 Baxılan işdə havanın fotolizi zamanı yarana bilən fotokimyəvi ozonun neftlə 

çirklənmiş su səthindən emissiya olunan karbohidrogenlərlə reaksiyaları müzakirə olunmuş və 

xam neftin emissiyası zamanı bauxaralanan karbohidrogenlərin UB şüaların təsiri ilə 

parçalanma prosesinin kinetikası öyrənilmişdir. 
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Karbon əsaslı materiallar qeyri-adi fiziki-kimyəvi xassələrinə görə hər zaman tədqiqat 

obyekti olaraq sənayenin bir çox sahələrində geniş istifadə olunur. Xammaldan və alınma 

üsulundan asılı olaraq müxtəlif struktur və xassəli nanokarbon materiallarının sintezi 

mümkündür. Nanoməsaməli karbonun alınması üçün xammal kimi müxtəlif tip 

birləşmələrdən, məsələn, karbohidrogen tərkibli qaz, maye və bərk neft qalıqlarından, daş 

kömür, koks, təbii və ya sintetik polimerlərdən və s. istifadə edilə bilər. 

Hazırda karbon nanoboruların (KNB) və liflərin əsas alınma üsulu karbohidrogen 

xammalının pirolizi hesab olunur. Digərlərinə nisbətən bu üsulla nanokarbonun alınması üçün 

çox yüksək temperatur və təzyiq tələb olunmur, prosesi adi kimyəvi reaktorlarda aparmaq və 

məhsulu nisbətən yüksək çıxımla əldə etmək mümkündür. Karbon nanoborularının 

sintezindəkatalizator kimi əsasən keçid metal - Fe, Co, Nibirləşmələrindən istifadə edilir və 

müəyyən edilmişdir ki, karbon nanomateriallarının çıxımı, morfologiyası və böyümə sürəti 

istifadə olunan katalizatorların təbiətindən asılı olaraq dəyişir. Burada istifadə olunan təsirsiz 

qazın və hidrogenin xammala nisbəti, katalizatorun ölçüləri da böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu 

konteksdə Qaz Fazadan Kimyəvi Çökdürmə (CVD) metodu ilə təbii qaz əsasında KNB-nin 

sintezinin həyata keçirilməsi aktualdır və elmi əhəmiyyətkəsb edir. 

Təbii qazın pirolizini həyata keçirmək məqsədilə zol-gel metodu ilə sintez edilmiş və 

mikrokristallitin ölçüləri 6,5-9,6 nm təşkil edən γ-Al2O3daşıyıcısının məsamələrinə 

hopdurulma üsulu ilə müxtəlif nisbətlərdə Ni(NO3)2 vəCu (NO3)2 yerləşdirilmiş, hidrogen 

axınında piroliz yolu ilə Ni-Cu/γ-Al2O3 katalizatorualınmış,piroliz prosesində temperatur 650-

900°C intervalında tənzimlənmişdir. 

Əvvəlki işlərdə [1-4] qeyd etmişdik ki,daşıyıcının tərkibinə nikel katalizatoru ilə 

yanaşı mis və ya digər metalların əlavə edilməsi təbii qazın parçalanmasına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edir, katalizatorun deaktivləşməsini ləngidir, nəticədə yaranan 

karbonnanostrukturunun və fiziki xassələrinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Bu məqsədlə 

kompozitin tərkibindəki misin miqdarı 8,0-20% intervalında tənzimləməklə, onun təbii qazın 

piroliz prosesində nanokarbonun çıxımına təsiri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, 

misin konsentrasiyasının artmasımis-nikel katalizatorun deaktivasiya sürətinin azalmasına və 

məhsuldarlığının artmasına gətirib çıxarır. 
 

Kompozitdə Ni və Cu miqdarının (% küt.) nanokarbonun çıxımına təsiri 

Katalizator 90 Ni 82Ni-8 Cu 70Ni-20 Cu 

İşləmə müddəti, dəq. 8 10 15 18 20 22 25 26 28 

Karbon nanohissəciklərinin 
çıxımı 

50   52   53 200  205  214 300  310 312 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, katalizatorda misin miqdarının artması ilə nanokarbonun 

çıxımında yüksəlmə qeydə alınmışdır: əgər 90Ni-də karbona görə məhsuldarlıq 50 q/q.kat  

təşkil edirsə, 82Ni-8Cu/10Al2O3(küt.%) sistemi üzrə artım, demək olar ki, 4 dəfə, 70Ni-

20Cu/10Al2O3(küt.%) nisbətlərdə bu göstərici7,7 dəfə arasında dəyişir. Prosesdə Ni-Cu 

miqdarından asılı olaraq katalizatorun işləmə müddəti və müvafiq olaraq məhsuldarlıq kəskin 

dəyişir. Cədvəldəki nəticələrə əsasən göstərmək olar ki, Ni katalizatoru missizilk 15 dəq.-dən 

sonra dərhal deaktivləşirsə, 70Ni-20Cugötürüldükdə katalizatorun ömrü 28 dəq.-dək artmış 

olur.TEM görüntülərinə (şək.13) əsasən təbii qazın pirolizi zamanı çoxdivarlı nanokarbon 

hissəciklərinin əmələ gəldiyini söyləmək olar. Nanoboruların diametri 30-48 nm arasında 

dəyişir, burada NB-nin uzunluqları 120-180 nm təşkil edir. 
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Şəkil 13- Sintez olunmuş karbon nanohissəciklərinin TEM görüntüləri 

(Qatı nitrat turşusu ilə a- emaldan əvvəl, b- emaldan sonra) 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, alınmış nanokarbon hissəciklərinin TEM təsviri, boruların 

sonluqlarının Ni metalı ilə bağlanmasını göstərir ki, bu da böyümədə Ni hissəcikləinin birbaşa 

iştirakını sübut edir (a), turşularla emaldan sonra boruların ucları açılmış olur. 
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İbrahimov.H.J., Malikli.S.R., İbrahimova.Z.M., Aleskerova.S.M. 
 

Summary 
 

Ni and Cu nitrate crystal hydrates were placed on a nano-sized γ-Al2O3 carrier 

synthesized by the Zol-gel method by impregnation in different proportionsas a result of its 

reduction with hydrogen, a Ni/Cu-γ-Al2O3 catalyst was obtained and carbon nanotubes were 

synthesized with its participation by pyrolysis of natural gas. It was found that with an 

increase in the mass fraction of copper in the composition of the synthesized catalyst (up to 8-

20%) the yeald of CNTs increased, at the same time were decreased the rate of catalyst 

deactivation. 
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NEFT LAY SULARINDAN ASFALEN VƏ QƏTRAN BIRLƏŞMƏLƏRİN  

MAYE FAZA EKSTRAKSİYASI PROSESİNDƏ KÜTLƏÖTÜRMƏ 
 

Kərimli İ.V. 
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Açar sözlər: kütləmübadiləsi, kütləötürmə, dispers mühit, koalessensiya, dissipasiya 

enerjisi. 
 

Neft lay sularından asfalten və qətran birləşmələrin maye faza ekstraksiyası 

fazalararası təbəqədə gedən kütləmübadiləsi prosesi olub, aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir 

[1]: 

a) Toluolun maye mühitdə dispersləşməsi və fazalararası səthdə uyğun 

komponentlərin diffuziya vasitəsilə ötürülməsi ilə xarakterizə olunan fazalararası təbəqədə 

ekstraksiyası. Fazalararası kontakt səthinin artırılması məqsədi ilə maye damlaların 

parçalanması fırlanmanın kifayət qədər yüksək sürətlərində aparılır ki,bu da parçalanmanın 

yüksək tezliyini təmin edir. Göstərildiyi kimi damlaların parçalanma tezliyi 𝜔 fırlanma sürəti 

𝑊 və qarışdırıcın diametri D ilə düz mütənasibdir, 𝜔~𝑊1,2𝐷1,3; damlaların minimum ölçüsü 

isə 𝑎𝑚𝑖𝑛~(𝑊𝐷)1,75  kiçilir; 

b) koalessensiya, damlaların iriləşməsi, fazaların təbəqələnməsi və kontaktda olan 

fazaların sıxlıqlarının fərqi hesabına ekstrakt fazanın və suyun ayrılması. Göstərildiyi kimi 

damlaların orta ölçüsü 𝑎𝑠~𝑊
−1,2𝐷−0,8 ; maye mühitdə koalessensiyanın tezliyi isə damlaların 

qatılığından 𝜑0 və mühitin özlülüyündən 𝜈𝑚 

𝜔~𝜑0𝐷 (
𝑊3

𝜈𝑚⁄ )
1
2⁄

 şəklində asılıdır. Damlaların koalessensiyası fazaların effektiv 

təbəqələnməsinə imkan verən bir-birinə qarışmayan mayelərdən ibarət iki təbəqənin əmələ 

gəlməsinə qədər davam edir. Bu halda əsas rolu qarışdırılma şəraitindən və mühitin fiziki-

kimyəvi xassələrindən (sıxlıq, özlülük, səthi gərilmə, xüsusi dissipasiya enerjisi) asılı olan 

damlaların minimal ölçüləri oynayır; 

c) Asfalten-qətran birləşmələr üçün həlledici və rafinat qismində əlavə istifadə olunan 

toluolun alınması üçün ekstraktın rektifikasiyası. 

Mayefazalı ekstraksiya proseslərində əsas faktor bir-birinə qarışmayan iki maye 

arasında kütləötürülməsidir. Çirkab sularından üzvi birləşmələrin ayrılması üçün istifadə 

olunan mayefazalı ekstraksiyası fazalararası təbəqədə kütlələrin daşınması ilə müşahidə edilən 

prosesidir və  ekstrakt-həlledicinin su mühitində dispersiyalaşması, fazalararası təbəqədə 

ekstraksiyası ilə gedərək müvafiq tərkiblərin fazalararası səthə diffuzion daşınması ilə 

xarakterizə olunur [3]. 

Ekstraktorlarda kütlələrin daşınmasının effektivliyi dispersləşmiş həlledicinin intensiv 

qarışdırılması zamanı parçalanması nəticəsində alınan damlalarının ölçüsü ilə xarakterizə 

edilir. Həlledici ilə çirkab suyunda üzvi qarışıqların mayefazalı ekstraksiyası prosesi intensiv 

qarışdırılma və dispersiyalaşma şərtlərində gedir. Ekstragentin vahid damlasının səthində 

maddənin sərhəd qatının yaxınlığında konsentrasiyasının paylanması aşağıdakı ifadə ilə təsvir 

oluna bilər [2]: 

𝑉�̃�
𝜕𝐶

𝜕𝜃
+

𝑉�̃�

𝑟

𝜕𝐶

𝜕𝜃
=

𝜕

𝜕𝑟
[𝐷𝑇(𝑟)

𝜕𝐶

𝜕𝑟
](1.) 

 

Sərhəd şərtləri aşağıdakı kimidir: 

𝑟 → ∞ , �̃� = 𝐶0̃ 

𝑟 = 𝑅,    �̃� = 𝐶�̃� 

Burada  𝑉�̅�  və 𝑉𝜃̅̅ ̅ – damlanın səthində axının müvafiq olaraq radial və toxunan sürətləri; 

�̃� – maddənin konsentrasiyasının orta kvadratik qiyməti; 𝐷𝑇 –turbulent diffuziya əmsalı; R – 

damlanın radiusu; r və θ – müvafiq olaraq radial və toxunan koordinatları;𝐶0̃ və 𝐶�̃� – müvafiq 
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olaraq üzvi maddənin məhlulun həcmində və həlledicinin damlasının səthində orta 

konsentrasiyasıdır. [1] ədəbiyyatında (1.) ifadəsinin həlli ilə bağlı verilmiş təfərrüatları nəzərə 

almasaq kütlə daşınması əmsalını aşağıdakı kimi yaza bilərik: 

𝜆 = 𝜆0 ,       𝛽𝐿 = 𝐶12 (
𝜀𝑅

𝜈𝑐
)
1 4⁄

(𝑈𝑅)1 2⁄ (
𝛼

1+𝛾
)
1 2⁄

(2.) 

Burada λ – turbulentik miqyası; λ0 – Kolmoqorun turbulentik miqyası; C12 – təcrübi 

məlumatlar əsasında təyin olunan əmsal; 휀𝑅 – vahid kütlədə enerjinin dissipasiyası; 𝜈𝑐 – 

mühitin damlasının kinematik özlülüyü; U – axının damladan kənardakı sürəti; γ – su və 

toluol damlasının özlülüklərinin nisbətidir. 

 k sayda ardıcıl birləşdirilmiş qarışdırıcılar üçün məxsusi enerjinin dissipasiyası 

휀𝑅 =
𝑓(𝑅𝑒𝑑)(𝑘𝑛

3𝑑3)

𝑉0
   [4]     kimi hesablamaq olar, burada 𝑓(𝑅𝑒𝑑)– Reynolds ədədindən 

asılı olan mühitin müqavimət əmsalıdır, damla üçün 𝑅𝑒𝑑 =
𝑈𝑎

𝜈𝑐
; a – damlanın ölçüsü; n – 

qarışdırıcının fırlanma tezliyi; d – damlanın diametri; 𝑉0 – qarışdırıcıda mayenin həcmi; k – 

arıdıcıl birləşdirilmiş qarışdırıcıların sayıdır. Mayefazalı ekstraksiya prosesinin praktiki hesabı 

üçün iki maye faza arasında kütlədaşınması əmsalının [3,4] ədəbiyyatda verilmiş təcrübi 

qiymətlərinin tətbiqi aşağıdakı yarımempirik ifadə ilə çox yaxşı şəkildə təsvir edilmişdir: 

       𝛽𝐿 ≈ 5,0 + 1,85 ∙ 10−3𝑛3 2⁄ 𝑒𝑥𝑝(−1,8 ∙ 10−4𝑛3 2⁄ )          (3.) 

 

r2=0,963 – korrelyasiya əmsalıdır (şəkil 1). 

 İntensiv qarışdırma şərtləri daxilində mayenin hissəciklərinin yerdəyişmə yolunun 

uzunluğunun qarışdırıcının radiusunda bərabər olduğunu, yəni λ≈d/2 qəbul etsək və əgər 휀𝑅 =

𝑓(𝑅𝑒𝑑)
𝑛3𝑑5

𝑉0
 olarsa onda turbulent diffuziya əmsalını aşağıdakı kimi təyin edə bilərik: 

𝐷𝑇 ≈
1

4
√𝑓(𝑅𝑒𝑑) (

𝑛3𝑑7

𝜈𝑐𝑉0
)
1 2⁄

(4.) 

Burada d – qarışdırıcının diametridir. 

Qarışdırıcı qurğuların mayefazalı ekstraksiya proseslərində tətbiqi kifayət qədər 

səmərəlidir. Çünki fazalarası səthdən kütlə daşınmasından yaxud da ekstragent damlasının 

ölçülərindən asılı olan prosesinin effektivliyini qarışdırıcının fırlanma tezliyinin seçilməsi 

üsulu ilə tənzimləmək mümkündür (4). 

 
Şəkil 1. Kütlə daşınması əmsalının qarışdırıcının dövrlər sayından asılılığı. 

 

Şəkil 1-dən   görüldüyü kimi, qarışdırıcı aparatın dövr sayı artıqca, kütlə mübadiləsi 

əmsalıda artır. Buda fazalar arası kütlə mübadiləsi səthin və ya ekstraksiya  prosesinin sürətini 

artırır. Ümummiyətlə maye fazalı ekstraksiya  prosesi kütlə mübadiləsi prosesidir və bu 

prosesi təkminləşdirmək üçün müxtəlif yollar vardır [5]. Bunlardan biri, fazalar arası səthi 
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artırmaq üçün qarıştırıcının dövr sayını optimal seçmək lazimdır ki, toluolu parçalamaqla, 

optimal damla ölçüsününə nail olmaqdır.  
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ASPHALEN AND QATAR COMPOUNDS FROM OIL LAYER WATER 

MASSAGE IN LIQUID PHASE EXTRACTION PROCESS 
 

  Kerimli I.V. 
 

Summary 
 

In the process of increasing oil production, the rate of production also varies depending 

on the amount of asphaltene-based resins in the formation water. Therefore, one of the most 

pressing issues of the day, both ecologically and economically, is to purify the water and 

return it to the recycling process in order to increase its efficiency. The process of purification 

of oil reservoir water contaminated with asphaltene and resin compounds by liquid phase 

extraction to separate these compounds was studied. Toluene was used as the extractant. 

 

АСФАЛЕН И КАТАРСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕФТЕПЛАСТНОЙ 

ВОДЫ МАССАЖ В ПРОЦЕССЕ ЖИДКОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 
 

   Керимли И.В. 
 

Резюме 
 

В процессе увеличения добычи нефти скорость добычи также меняется в 

зависимости от количества смол на основе асфальтенов в пластовой воде. Поэтому 

одним из самых актуальных вопросов современности как с экологической, так и с 

экономической точки зрения является очистка воды и возврат ее в процесс повторного 

использования с целью повышения ее эффективности. Исследован процесс очистки 

нефтяных пластовых вод, загрязненных асфальтеновыми и смолистыми соединениями, 

методом жидкофазной экстракции для выделения этих соединений. В качестве 

экстрагента использовали толуол. 

 

NEFT LAY SULARINDAN ASFALEN VƏ QƏTRAN BIRLƏŞMƏLƏRİN  

MAYE FAZA EKSTRAKSİYASI PROSESİNDƏ KÜTLƏÖTÜRMƏ 
 

 Kərimli İ.V. 
 

Xülasə 
 

Neft hasilatının artırılması proseslərində lay suyunun tərkibindəki asfalten əsaslı 

qətranların miqdarından asılı olaraq hasilat dərəcəsi də dəyişir.  Odur ki, effektivlik 

dərəcəsinin artan istiqamətə yönəldilməsi üçün onun sudan təmizlənərək təkrar prosesə 

qaytarılması istər ekoloji, istərsə də iqtisadi baxımdan günün ən aktual problemlərindəndir. 
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Asfalten və qətran birləşmələrlə çirklənmiş neft lay sularının həmin birləşmələrdən ayrılması 

üçün maye faza ekstraksiya ilə təmizlənməsi prosesi öyrənilmişdir. Ekstragent kimi toluoldan 

istifadə edilmişdir. 
 

 

N,N,N',N'-TETRAKİS(2-HİDROKSİPROPİL)ETİLENDİAMİN VƏ ALİ 

MONOKARBON TURŞULARI (C8-C10) ƏSASINDA GEMİNİ TİPLİ SƏTHİ-AKTİV 

MADDƏLƏRİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 
 

İsayeva A.M. 
 

AMEA Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

aygunismayilova@mail.ru  
 

Açar sözlər: gemini tipli səthi-aktiv maddələr, ali karbon turşuları, neftyığma, 

neftdispersləmə. 
 

Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrinin yaşadığı əsas ekoloji problemlərdən biri su 

hövzələrinin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsidir. Məlumdur ki, su hövzələrindən neftin 

çıxarılması və daşınması prosesləri zamanı baş verən qəzalarda il ərzində təxminən 1 mln 

tondan çox neft okean və dənizlərə tökülür [1]. Neftin tankerlər və neft kəmərləri ilə 

daşınması zamanı qəza nəticəsində xam neftin böyük miqdarı hidrosferə daxil olur. Su səthinə 

dağılmış qalın neft təbəqəsini mexaniki vasitələrlə aradan qaldırdıqdan sonra burada nazik 

neft təbəqəsi qalır. Bu isə öz növbəsində su-hava sərhədində həmişə ciddi problemlər yaradır. 

Belə nazik neft təbəqələrini yalnız neftyığıcı və neftdispersləyici reagentlərin köməyi ilə 

kolloid-kimyəvi metodlardan istifadə edərək ləğv etmək olar. Neftyığıcı reagentlərin köməyi 

ilə neft bir ləkə şəklinə salındıqdan sonra mexaniki yolla kənarlaşdırıla bilər. Neftdispersləyici 

reagentlər neft təbəqəsini emulsiya halına salır. Sonradan bu neft kimyəvi və biokimyəvi 

təsirlərə məruz qalaraq destruksiyaya uğrayır. Son zamanlar belə neftyığıcı və 

neftdispersləyici reagent kimi səthi-aktiv maddələrdən (SAM) daha çox istifadə olunur. Bu 

cür təhlükənin, çirklənmənin qarşısını almaq üçün son zamanlar yeni, daha çox effektivliyə 

malik neftyığıcı və neftdispersləyici xarakterli səthi-aktiv maddələrin (SAM) alınması və 

xassələrinin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir[2-5]. 

Son illər dialkil qruplu (gemini tip) SAM-lar mütəxəsislərin böyük marağına səbəb 

olmuşdur [6]. Belə ki, gemini SAM-lar oxşar quruluşlu sadə SAM-lardan bir sıra xassələrinə 

görə üstündür. Belə ki, gemini SAM-lar yüksək səth təzyiqinə, yaxşı islatma qabiliyyətinə və 

s. mühüm xassələrə malikdir.  

Təqdim olunan  iş propilen oksidi, etilendiamin və kapril, pelarqon və kaprin turşuları 

əsasında yeni gemini tipli SAM-ların sintezinin və xassələrinin tədqiqinə həsr edilmişdir. 

Oksipropilləşmiş diaminlər və ali monokarbon turşuları əsasında alınmış SAM-larda hidrofil 

hissədə oksipropilen manqalarının sayını dəyişməklə, eyni zamanda müxtəlif alkil qruplu 

karbon turşularından istifadə etməklə SAM-ların xassələini lazım olan istiqamətdə 

dəyişdirmək olur. 

Tədqiqat işi ikimərhələdə aparılmışdır. İlkin mərhələdə 1:4 mol nisbətində 

etilendiamin propilen oksidi ilə oksipropilləşdirilmişdir. Reaksiya otaq temperaturunda və 

katalizatorsuz şəraitdə aparılmışdır. Reaksiyanın ümumi sxemi aşağıdakı kimidir: 
             

 
Reaksiya nəticəsində sintez olunmuş N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin 

sarımtıl rəngli özlü bərk maddədir. O suda, etanolda, heksanda və asetonda yaxşı həll olur. 

İkinci mərhələdə isə 50-55 C-də bu maddənin 1:2 mol nisbətində kapril, pelarqon və kaprin 

turşuları ilə ayrı-ayrılıqda reaksiyaları aparılmışdır. Reaksiyanın ümumi sxemini belə 

göstərmək olar: 
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 Burada;    R= C7H15 ; C8H17; C9H19. 
 

Reaksiya nəticəsində sintez edilmiş SAM-lar pastaşəkilli maddələrdir. Onlar suda, 

etanolda, asetonda yaxşı həll olur. Bu SAM-ların quruluşları İQ- və NMR- spektroskopiya 

metodları vasitəsilə təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda tenziometrik metodla alınmış maddələrin 

sulu məhlullarının hava-su sərhədində səthi gərilmələri, konduktometrik üsulla isə xüsusi 

elektrik keçiricilikləri təyin edilmişdir. 

Tenziometr vasitəsilə su-hava sərhədində 25 C-də aparılmış tədqiqatların 

nəticələrindən görünür ki, kapril turşusu əsasında alınmış duz səthi gərilmənin qiymətini 

71,68 mN/m-dən 27,26 mN/m-ə qədər,  pelarqon turşusu əsasında alınmış duz isə səthi 

gərilmənin qiymətini 71,13 mN/m-dən 26,90 mN/m-ə qədər, kaprin turşusu əsasında alınmış 

duz isə səthi gərilmənin qiymətini 72,19 mN/m-dən 26,58 mN/m-ə qədər azaldır. Sintez 

olunmuş SAM-ların müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının konduktometrik ölçmələri isə 

göstərir ki, alınmış gemini SAM-larda alkil zəncirinin uzunluğu artdıqca onların sulu 

məhlullarının xüsusi elektrik keçiricilikləri azalır. 

Sintez edilmiş SAM-ların və eləcə də, sulu məhlullarının neftyığma xassəsi 

laboratoriya şəraitində içməli, dəniz və distillə sularının səthində Balaxanı neftinin nazik 

təbəqəsi üzərində öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, kapril turşusu əsasında alınmış duzun 

dəniz suyunda durulaşdırılmamış halında neftdispersləmə əmsalının maksimal qiyməti 70.7%-

ə, 5%-li sulu məhlulu şəklində neftyığma əmsalının maksimal qiyməti 4.84-ə bərabərdir, 

pelarqon turşusu əsasında alınmış duzun dəniz suyunda durulaşdırılmamış neftdispersləmə 

əmsalının maksimal qiyməti 85.7%-ə, 5%-li sulu məhlulu şəklində neftyığma əmsalının 

maksimal qiyməti 10.13-ə bərabərdir, kaprin turşusu əsasında alınmış duzun dəniz suyunda 

durulaşdırılmamış halında neftyığma əmsalının maksimal qiyməti 10.13-ə, 5%-li sulu məhlulu 

şəklində neftyığma əmsalının maksimal qiyməti isə 8.68-ə bərabərdir, 
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N,N,N',N'-TETRAKİS(2-HİDROKSİPROPİL)ETİLENDİAMİN VƏ ALİ 

MONOKARBON TURŞULARI (C8-C10) ƏSASINDA GEMİNİ TİPLİ SƏTHİ-AKTİV 

MADDƏLƏRİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 
 

  İsayeva A.M. 
 

Xülasə 
 

Yeni gemini tipli səthi-aktiv maddələr 2 mərhələdə sintez olunmuşdur. Birinci 

mərhələdə etilendiaminin propilen oksidi ilə 1:4 mol nisbətində qarşılıqlı təsirindən 

aminospirtlər alınmışdır. İkinci mərhələdə bu aminospirtlərin kapril, pelarqon və kaprin 

turşuları ilə reaksiyasından üzvi duzlar sintez edilmişdir. Alınmış maddələrin sulu 

məhlullarının səthi aktivliyi və xüsusi elektrik keçiriciliyi təyin edilmiş, neftyığma və 

neftdispersləmə qabiliyyəti öyrənilmişdir. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ТИПА «ГЕМИНИ» НА ОСНОВЕ N,N,N',N'-ТЕТРАКИС(2-

ГИДРОКСИПРОПИЛ)ЭТИЛЕНДИАМИНА И ВЫСШИХ  

КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ (C8-C10). 
 

Исаева А.М. 
 

Резюме 
 

Новые поверхностно-активные вещество типа геминиго были синтезированы в 

две стадии. В начале взаимодействием этилендиамина с пропиленоксидом в мольном 

соотношение 1:4 был получен аминоспирт. Во второй стадии реакцией этого 

аминоспирта с каприловая, пеларгоновая и каприновая кислотами были синтезированы 

органические соли.  Определены значения поверхностного натяжения и удельной 

электропроводности водных растворов полученных соединений, были изучены их 

нефтесобирающие и нефтедиспергирующие способности. 

 

OBTAINMENT AND STUDY OF GEMINI SURFACTANTS BASED ON N,N,N',N'-

TETRAKIS(2- HYDROXYPROPYL)ETHYLENE DIAMINE AND HIGHER 

CARCOXYLIC ACIDS (C8-C10). 
 

 Isayeva A.M. 
 

Summary 
 

The new gemini-type surface-active substances were synthesized in two stages. At 

first, from the interaction of ethylenediamine with propylene oxide at the molar ratio 1: 4 

aminoalcohol was obtained. Then, by the reaction of the aminoalochol with caprylic, 

pelargonic and capric acids organic salts were synthesized. Surface tension strength and 

specific  electrical conductivity values were determined. The the ability of petroleum 

collecting  and petroleume dispersing were studied.  

 

 

QAZ-FRAKSİYALAŞDIRMA PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ 
 

Babanlı N.T. 
 

Bakı şəhəri, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

babanlinicat@gmail.com 
 

Açar sözlər: qazlaşdırma, sintez-qaz, riyazi modelləşdirmə. 
 

 Qaz-fraksiyalaşdırma - sənaye miqyasında sınaqdan keçirilmiş, aşağı qiymətli 
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xammaldan qiymətli məhsulların alınmasının effektiv texnologiyasıdır. Bu hər hansı bir bərk 

və ya yarı sərt karbon (aralıq yan məhsulları, asfalt, neft koksu və qudron)  sintetik qaza 

(sintez-qaz) çevirmək imkanı verir. Utilizasiya tələb edən hər hansı  bərk tullantılar olmadan 

demək olar ki, hamısı karbon halına çevrilə bilər. 

 Neft qalıqlarının qazlaşdırılması neft emalı zavodlarının məhsullarının 

nomenklaturasından ağır neft yanacağını çıxarmağa və əlavə neft həcmlərini cəlb etmədən az 

qiymətli qalıqlardan onların istehsalı hesabına yüngül məhsullara artan tələbatı daha dolğun 

ödəməyə imkan verir. Qazlaşdırma prosesini elə qurmaq olar ki, o neftayırma zavoduna daxili 

istehlak üçün optimal miqdarda hidrogen, elektrik enerjisi və buxar versin. 

 Xammalın qazlaşdırılması ona yüksək temperaturun təsirini və oksigen və ya su 

buxarının tənzimlənən miqdarının iştirakını nəzərdə tutur. Məhsul hidrogen, metan, karbon 

oksidi və karbon dioksid qarışığından ibarət olan sintez-qazdır (sinqaz). 

 Sintez-qazlaşma nəticəsində alınan qaz yanacaq kimi ilkin xammaldan daha 

effektivdir, çünki onu nəinki yandırmaq, həm də yanacaq elementlərində istifadə etmək olar. 

Sintez-qazdan metanol və   hidrogen istehsal etmək, yaxud Fişer-Tropş prosesi vasitəsilə 

sintetik yanacaq emal etmək olar. 

 Qazlaşdırma prosesinin həyata keçirildiyi qaz generatorları və ya qazlaşdırıcıları 

xammal təbəqəsinin növü üzrə təsnifatlandırılır: stasionar lay, qaynar lay, axın. 

  Prosesin riyazi təsviri olan bir çox mənbələri mövcuddur. Əksər hallarda bu, hətta 

müxtəlif xammal növləri üçün nəzərdə tutulmuş olsa belə,  termodinamik tarazlığa əsaslanan 

modellərdir. Onlar yaranan qaz məhsulları arasında tarazlığı təsvir etmək üçün seçilmiş 

reaksiyalarla, amillərin və ilkin ehtimalların nəzərə alındığı reaksiyalarda tarazlığı nəzərdən 

keçirmək üçün yanaşma ilə fərqlənirlər. 

 Sintez-qaz təşkil edən birləşmələrin çıxışlarının hesablanmasında istifadə olunan 

modelin dəqiqliyini artırmaq üçün,  oksidləşmə və bərpa bölmələri kimi ən çox istifadə 

olunan reaksiyaları seçmək lazımdır. Qaz generatoruna verilən oksigen, oksidləşmə 

bölməsində tamamilə sərf edilir, karbon isə oksidləşir və qaz mərhələsinə keçir, sonuncu 

proses üçün son dərəcə vacibdir, məhz əsasən karbon çevrilməsinin dərəcəsini 

müəyyənləşdirir. Bu halda sintez-qaz komponentlərinin yaranmasına istiqamətlənmiş tarazlığı 

təmin etmək üçün metanlaşma reaksiyalarının təsiri çox böyükdür. Bu reaksiyalar üzrə 

kimyəvi tarazlığın sabitləri hesablanıb, sonra isə tarazlıq sabitlərinin temperaturdan asılılığı 

öyrənilib. Oksidləşmə mərhələsində metanlaşma reaksiyasının yalnız birbaşa istiqamətdə bir 

qədər yer dəyişdiyi (özü də bu yerdəyişmə yüksək temperaturda daha çox ifadə olunur) və 

bərpa mərhələsində metanın parçalanma reaksiyaları daha güclü şəkildə yer dəyişdiyi ortaya 

çıxdı. Buna görə də, yüksək temperaturda sintez-qaz metan konsentrasiyası aşağı olacağını 

gözləmək olar. Yüksək temperatur CO2 meydana gəlməsinə səbəb olmur, lakin CO və H2 

çıxışına şərait yaradır. 

 Sintez-qazın tərkibi təkrarlamalar üsulu ilə hesablanır, bununla yanaşı aşağıdakı 

tənlikləri həll etmək lazımdır: 

- kütlələrin balansı (oksidləşmə və reduksiya zonasına tətbiq olunan tənliklər) 

- termokimyəvi tarazlıq; 

- enerji balansı; 

Aşağıdakı ilkin şərtlər məlum olmalıdır: 

- vakuum qalıqlarının ötürülmə sürəti; 

- su ötürülmə sürəti;  

- hava və ya oksigen ötürülmə sürəti; 

- giriş temperaturu; 

Oksidləşmə zonası üçün bunları tapmaq lazımdır: 

- qaz fazasında məhsulların payı; 

- karbon çevrilmə dərəcəsi; 
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 Karbon çevrilməsinin dərəcəsini müəyyənləşdirərək, qaz generatorunun qlobal 

modelləşdirilməsi vasitəsilə ondan çıxan sintez-qazın tərkibini tapa bilərsiniz. 

 Qeyri-xətti sistem Nyuton-Rifson təkrarlamalar üsulu ilə həll edilir. Sonra bir mol 

vakuum qalığından alınan sintez-qaz komponentlərinin mollarının sayı hesablanmışdır. Bu, 

yalnız temperaturun naməlum olduğu adiabatik əməliyyat zamanı Entalpiya balansının 

tənliyini həll etməyə imkan verir. Beləliklə, sistemdə yeni bir temperatur qiyməti hesablanır 

və qəbul edilir. Təsvir edilən prosedur, təxmin edilən temperaturun qəbul edilmiş qiymətinə 

uyğunlaşana qədər təkrarlanır. 

 

QAZ-FRAKSIYALAŞDIRMA PROSESININ RIYAZI  

MODELLƏŞDIRILMƏSI VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRI 
 

   Babanlı N.T. 
 

Xülasə 
 

 İşdə neftin son və yanacaq kimi yararsız və ya qismən yararlı fraksiyalarından bu 

metod vasitəsilə kifayət qədər yanacaq qabiliyyətli məhsullar əldə olunmuşdur. Həmçinin bu 

metod vasitəsilə həm əldə olunan yanacaq ekoloji cəhətdən təmiz və daha etibarlıdır, həm də 

prosesin özü ekoloji balansı pozmamışdır. Prosesin modelləşdirilməsi zamanı termodinamik 

tənliklərdən istifadə olunmuş və bütün nəticələr müxtəlif təkrarlamalar üsulu ilə 

hesablanmışdır. 
 

MATHEMATICAL MODELING AND ADVANTAGES OF GAS 

 FRACTIONATION PROCESS 
 

Babanlı N.T. 
 

Summary 
 

 Sufficient fuel-efficient products have been obtained by this method from unsuitable 

or partially useful fractions of oil, such as final and fuel. Also, the fuel obtained by this 

method is both environmentally friendly and more reliable, and the process itself does not 

disturb the ecological balance. Thermodynamic equations were used to model the process, 

and all results were calculated using various iterations. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА 

ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Бабанлы Н.Т. 
 

Резюме 
 

 Этим способом получены достаточно экономичные продукты из непригодных 

или частично полезных фракций нефти, таких как конечная и топливная. Также 

топливо, полученное таким способом, является и экологически чистым, и более 

надежным, а сам процесс не нарушает экологического баланса. Для моделирования 

процесса использовались термодинамические уравнения, и все результаты были 

рассчитаны с использованием различных итераций. 
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YÜKSƏKÖZLÜLÜKLÜ NEFTLƏRİN MAQNİTLİ ELASTOMERLƏR İLƏ 

SIXIŞDIRILIB ÇIXARILMASI PROSESİNİN TƏTQIQİ   
 

2Məmmədzadə A.M.,1Mustafayeva R.E. 
 

1Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
2ETİ“Neft, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” 

 

 Açar sözlər: yüksəközlülüklü neftlər, maqnit sahəsi, neftverməəmsalı, silikon 

elastomeri. 

 Ключевые слова: высоковязкие нефти, магнитное поле, коэффициент 

извлечения нефти, силиконовый эластомер. 

 Key words: high viscosity oil, magnetic field, oil recovery factor, silicone elastomer. 
 

Giriş 

Dünya təcrübəsində hasilatın əsas payını az özlülüklü neftlər təşkil edir. Onun hasilatı 

artdıqca ümumi balansda yüksəközlülüklü neftlərin payı ildən-ilə artır. Artan istifadə 

olunmayan yüksəközlülüklü neft ehtiyatları tədqiqatçıları neft sənayesi üçün mühüm məsələ 

hesab edilən həmin ehtiyatları tədqiqatlara cəlb etmək məsələlərini həll etməyə məcbur 

etmişdir. Az özlülüklü neftlər ilə müqayisədə, yüksəközlülüklü neftlərin tərkibində geniş 

sektrdə karbohidrogenlər vardır, ona görə də sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiq olunurlar. 

Onlara olan tələbat zaman keçdikcə yüksəlir ki, bu da işin aktuallığını müəyyən 

edir.İnformasiya mənbələrinin analizi yüksəközlülüklü neftvermə əmsalının yüksəldilməsi 

üçün sabit eninə maqnit sahəsi ilə emal edilmiş maqnit aktiv polimerin laylara vurulması 

məlumatını aşkar etməmişdir, bunun əsasında təklif edilən üsulun “ixtiraçıılıq səviyyəsi” 

kriteriyasına uyğunluğu barədə nəticə çıxarmaq olar. Maqnit aktiv polimerin özlülüyü lay 

şəraitlərində hasil edilən neftlərin özlülüyündən asılı olaraq seçilir. Maqnit sahəsinin 

gərginliyi məlum metodika üzrə süxurun məsaməli mühitinin tərkibindən asılı olaraq 

seçilir.Neft sənayesində istifadə olunan polimer məhlullarını maqnitləndirmək cəhdlərinə 

təşəbbüs edilmişdir. Lakin müsbət nəticələr alınmamışdır, belə ki, neft hasilatında istifadə 

olunan polimerin tərkibində maqnit aktiv elementlər yoxdur [1-3]. 

Tədqiqatlar və nəticələrin analizi 

Maqnit aktiv element ionlarının əlavə edilməsi ilə oliqomer radikalları tikilir, bu 

zaman maqnitli elastomerlər adlanan davamlı polimer əmələ gətirir. Xarici maqnit sahəsinin 

təsiri zamanı maqnit aktiv ionlar maqnit qüvvə xətləri istiqaməti üzrə yönəlir, eyni zamanda 

rabitələri daha möhkəmləndirir. Bu, ən azı, ilkin özlülüyn saxlanmasına, bəzən isə onun 

yüksəlməsinə gətirib çıxarır; həmçinin polimerin məsaməli mühitdən filtrlənməsi prosesində 

onun destruksiyasının qarşısını alır ki, bu da neftlərin ayrılmasının artmasına gətirib çıxarır. 

Bununla yanaşı, maqnit aktiv polimer maqnit sahəsi keçiricisi hesab edilir, bu da süxurların 

daxilinə nüfuz edərən süxur sahəsi ilə qarşılıqlı təsirdə olur, onu kompensasiya edir. Bu, 

adsorbsiya təbəqəsinin polimolekulyar hissəsinin təbəqələşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da 

ayrılan neftin miqdarının yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 

 Maqnit aktiv polimerin özlülüyü lay şəraitlərində hasil edilən neftlərin özlülüyündən 

asılı olaraq seçilir. Maqnit sahəsinin gərginliyi məlum metodika üzrə süxurun məsaməli 

mühitinin tərkibindən asılı olaraq seçilir[1]. 

Lay modeli kimi çəkisinə görə 90% kvars qumu və 10% bentonit gili qarışığından istifadə 

edilmişdir, nüfuzluluq k = 1,4 darsi. 

 Yüksəközlülüklü neft modeli aviasiya yağından Ст-45 ibarət olmuşdur.Matrisa kimi 

işçi temperaturun -60 ÷ +300 оС diapazonu ilə СИЭЛ 159-360 (ГНИИХТЭОС Moskva) 

markalı silikon oliqomerdən istifadə olunmuşdur, bura matrisanın 5-25 həcm. % Fe dolma 

dərəcəsində ölçüləri 0.5 nm olan γ-Fe2O3 hissəcikləri əlavə edilmişdir. Maqnitlənmə üzrə 

doyma dərəcəsi 80 emu/g, qalıq maqnitlənmə 460 emu/g, koersitiv qüvvə 670 Oe.  Bu üsulun 

aprobasiyası laboratoriya qurğusunda yüksəközlülüklü neftlərin maqnitli elastomerlər ilə 

sıxışdırılıb çıxarılması prosesinin fiziki modelləşdirilməsi ilə həyata keçirilmişdir. 
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Beləliklə,  alinmış nəticələrin əsasında neftlərin ayrılma əmsalının hesablanmasi 

aparılmışdır: ƞ = 𝑉1 /  𝑉0 ˑ100% . Bu tədqiqatlar maqnit sahəsinin təsiri olmadan ayrılma 

əmsalını müəyyən etməyə imkan verir. Həmin nəticələr etalon kimi qəbul edilir.Tədqiqatların 

nəticələri cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Təcrübə nəticələrinin göstəriciləri. 
 

Cədvəl 1-də təqdim olunan təcrübə nəticələrinin göstərdiyi kimi, neftvermə əmsalı 

maqnit sahəsinin təsiri olmadan 48% ayrılma ilə müqayisədə 65%-ə çatmışdır. Alınmış 

təcrübi dəlillər gərginliyi H = 51740 A/m olan eninə maqnit sahəsi ilə emal edilmiş maqnit 

aktiv polimerin istifadə olunma effektini sübut edir. 

Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək deyə bilərik: 

1. Maqnit aktiv polimerdən istifadə ağır neft yataqlarının işlənməsi üçün effektiv ola 

bilər. 

2. Hər bir ağır neft yatağı üçün onun spesifik xüsusiyyətləri (süxurun lay xassələri, 

neftin fiziki-kimyəvi xassələri və s.) nəzərə alınmaqla müvafiq maqnit aktiv polimer seçilir. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИЕ 

НЕФТИВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНЫМИ ЭЛАСТОМЕРАМИ. 
 

Мамедзаде А. М., Мустафаева Р. Э. 
 

Резюме 
 

 В статье исследуются новые методы, которые могут быть использованы в 

нефтяной отрасли и для повышения эффективности добычи высоковязкой нефти. 

Способ повышения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкие нефти, основан на 

закачке полимера в пласты, отличающийся тем, что в пласты закачивается 

магнитоактивный полимер, обработанный поперечным магнитным полем. Способ 

повышения дебита нефти при закачке раствора магнитоактивного полимера, 

представляющего собой обработанный постоянным поперечным магнитным полем 

напряжением Н = 51740 А/м силиконовый эластомер, содержащий 5-25% ионов Fe в 

матрице изучены нефтеносные пласты.Использование магнитоактивного полимера, 

может быть эффективным для разработки месторождений тяжелой нефти. 

Elastomerdə 

Fe3+-in 

miqdarı, % 

Maqnit 

sahəsinin 

gərginliyi, 

A/m 

Vurulan 

neftin 

həcmi, sm3 

Ayrılmış 

neftin 

həcmi,  sm3 

Neftvermə 

əmsalı, % 

Neftvermə 

əmsalının 

artımı, % 

5 0 322 135 42 12 

51740 316 171 54 

12 0 324 156 48 17 

51740 321 209 65 

25 0 318 140 44 15 

51740 323 190 59 
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INVESTIGATION OF THE PROCESS OF EXTRACTION OF HIGH-VISCOSITY 

OILS BY MAGNETIC ELASTOMERS. 
 

Mamedzade A.M., Mustafayeva R. E. 
 

Summary 
 

 The article explores new methods that can be used in the oil industry and to improve 

the efficiency of high-viscosity oil production. The method of increasing oil recovery of 

reservoirs containing high-viscosity oils is based on the injection of polymer into the layers, 

characterized in that a magnetically active polymer treated with a transverse magnetic field is 

injected into the layers. A method for increasing the oil flow rate by pumping a solution of a 

magnetically active polymer, which is a silicone elastomer treated with a constant transverse 

magnetic field with a voltage of H = 51740 A / m, containing 5-25% Fe ions in the matrix, oil-

bearing layers have been studied. The use of a magnetoactive polymer can be effective for the 

development of heavy oil fields. 
 

YÜKSƏKÖZLÜLÜKLÜ NEFTLƏRİN MAQNİTLİ ELASTOMERLƏR İLƏ 

SIXIŞDIRILIB ÇIXARILMASI PROSESİNİN TƏTQIQİ   
 

Məmmədzadə A.M., Mustafayeva R.E. 
 

Xülasə 
 

 Məqalədəneft sənayesində istifadə oluna bilər və yüksəközlülüklü neftlərin hasilatını 

effektivliyinin yüksəltmək üçün yeni üsullarıın tətqiqatları aparılmışdir.Tərkibində 

yüksəközlülüklü neftlər olan layların neftveriminin yüksəldilməsi üsulu laylara polimerin 

vurulmasına əsaslanan, onunla fərqlənir ki, laylara eninə maqnit sahəsi ilə emal edilmiş 

maqnit aktiv polimer vurulur.Tərkibində yüksəközlülüklü neftlər olan neft laylarının, 

matrsiasının tərkibində 5-25% Fe ionları olan, gərginliyi H = 51740 A/m olan sabit eninə 

maqnit sahəsi ilə emal edilmiş silikon elastomeri hesab edilən maqnit aktiv polimer 

məhlulunun vurulması yolu ilə işlənməsi zamanı neftveriminin yüksəldilməsi üsulu tədqiq 

edilmişdir. 

 
 

XLORTOLUOLLARIN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏ PROSESİNİN KİNETİK 

MODELİNİN TƏRTİB EDİLMƏSİ VƏ ONUN PARAMETRLƏRİNİN 

HESABLANMASI 
 

Aykan N.F., Məlikova İ.H., Əfəndi A.C.,  Babayev E.M., İsmayılova T.A.,  

 Əliyeva N.R., Əfəndiyeva Ü.A. 
 

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

iradam@rambler.ru 
 

 Açar sözlər: katalizator, xlortoluol, malein anhidridi, monoxlortoluol.  

 Ключевые слова: катализатор, хлортолуол, малеиновый ангидрид, 

монохлортолуол. 

 Keywords: catalyst, chlortoluene, maleic anhydride, monochlorotholuene. 
 

 Müəyyən edilmişdir ki, xlortoluolun oksidləşmə prosesi ardıcıl-paralel reaksiya 

mexanizmi baş verir. Həm mono, həm də dixlortoluolların oksidləşmə prosesləri mərhələli 

mexanizmi işlənib hazırlanaraq kinetik model təklif edilmiş, onun parametrləri 

hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, təklif edilmiş kinetik model təcrübi nəticələri daha 

yaxından izah edir və xəta 14–15% təşkil edir. 

Qaz fazada xlortoluolların malein anhidridi və onun xlorlu törəmələrinə selektiv 

oksidləşməsi reaksiyalarının kinetik qanunauyğunluqları ilk dəfə olaraq  V-P-O / SiO2 + Mo 

mailto:iradam@rambler.ru
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və V-Mo-O / SiO2+V katalizatorlarının iştirakında geniş və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. 

Bununla belə xlortoluoların müvafiq olaraq malein anhidridi və onun xlorlu törəmələrinə 

selektiv oksidləşməsini təmin edən bu katalizator nümunələrinin səthində baş verə biləcək bir 

sıra proseslər – aktiv mərkəzlərin təbiəti və gücü, faza əmələgəlmə prosesləri, səthin ümumi 

xarakteristikası müasir fiziki kimyəvi üsullarla (infraqırmızı  spektroskopiya, rentgen faza 

analizi, termiki analiz, N2 adsorbsiya-desorbsiyası, skanedici elektron mikroskop) tədqiq 

olunmuşdur [1,2]. Aromatik karbohidrogenlərin və onların əvəzli törəmələrinin oksidləşmə 

proseslərini daha geniş şəkildə həyata keçirmək, həmçinin proseslərin başvermə mexanizmləri 

barədə ümumi konseptik nəzəriyyənin formalaşdırılması üçün  xlortoluoların katalitik 

oksidləşmə reaksiyalarının kinetik qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi vacib məsələlərdən 

biridir.  Bununla belə seçilmiş aktiv və selektiv katalizator nümunələri üzərində 

xlortoluolların malein anhidridi və onun xlorlu törəmələrinə oksidləşmə reaksiyalarına 

adsorbsiya-desorbsiya proseslərinin, katalizatorların səth parametrlərinin, katalitik sistemi 

təşkil edən fazaların və müxtəlif tenoloji amillərin katalitik oksidləşmə reaksiyalarının 

sürətinə təsirinin müəyyənləşdirilməsi, xlortoluoloların oksidləşmə reaksiyaları üçün aktiv və 

selektiv katalitik sistemlərin tədqiqi reaksiyaların istiqanmətini öncədən proqnozlaşdırmağa 

şərait yaradacaqdır. 

Modikasiya olunmuş və daşıyıcı üzərinə çökdürülmüş V-Mo-O/SiO2+V katalitik sistemi 

yüksək aktivlik və selektivlik nümayiş etdirdiyindən onun iştirakında monoxlortoluolun 

oksidləşmə prosesi reaksiyanın mərhələli mexanizmi təklif edilmiş, Ləngmür Hinşelvud 

mexanizmi əsasında reaksiyanın kinetik  modeli tərtib edilmişdir. 

Monoxlortoluolun oksidləşməsi zamanı alınmış təcrübi nəticələrdən müəyyən olunmuşdur 

ki, texnoloji parametrlərin optimal qiymətlərində monoxlortoluolun O2 nisbətləri 1:15 və 1:20 

mol olmuşdur. Bu zaman güman etmək olar ki, katalizatorun səthinə ilkin olaraq O2 molekulu 

adsorbsiya (Z+O2→ZO) edəcək və katalizatorun aktiv mərkəzləri oksidləşmiş formada 

olacaqdır. Səthə verilən xlortoluol isə artıq oksidləşmiş mərkəzlərə adsorbsiya edəcəkdir. 

Oksidləşmə prosesi isə adsorbsiya etmiş xlortoluolların (ZOXT) qaz fazadakı O2 ilə qarşılıqlı 

təsiri nəticəsində baş verəcəkdir. Bunu sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

1. 2 Z + O2 2ZO
K−1
←   

K 1  
→   

2. ZO + XT  ZOXT
K−2
←   

K 2  
→   

3. ZOXT + O2

K3
→  ZOXMA + ZOH2O + 3CO2 

4. ZOXT + O2

K4
→  ZOMA + ZOH2O + HCl + 3CO2 

5. ZOXT + O2

K5
→  ZOH2O + 7CO2 + HCl 

6. ZOXT + O2

K6
→  ZOXBA + H2O 

7. ZOXMA + O2

K7
→  ZOH2O + 4CO2 + HCl 

8. ZOMA + O2

K8
→  ZOH2O + 4CO2 

9. ZOXBA + O2

K9
→  ZOH2O + 7CO2 + HCl 

10. ZOXMA .
K−10
←    

K 10  
→    ZO + XMA 

11.  ZOMA .
K−11
←    

K 11  
→    ZO + MA 

12.  ZOXBA .
K−12
←    

K 12  
→    ZO + XBA 

13.  ZOH2O .
K−13
←    

K 13  
→    ZO +H2O 

14. ZOH2O + XT .
K−14
←    

K 14  
→    ZOH2OXT  
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15. ZOH2OXT +  O2

K15
→  ZOXMA + H2O + CO2 

16. ZOH2OXT +  O2

K16
→  ZOMA + H2O + HCl 

Monoxlortoluolların oksidləşmə prosesinin ardıcıl-paralel mexanizm üzrə həyata 

keçdiyini nəzərə alaraq ilkin xlortoluollar ilə yanaşı oksdiləşmə reaksiyasının məhsulları olan 

MA, MXMA-nın özlərinin də oksidləşməsi nəzərə alınmışdır 

Təklif olunan reaksiya mərhələləri üzrə reaksiyanın sürət tənlikləri müvafiq olaraq 

aşağıdakı kimi olacaqdır: 

W1 = k1CZ ∙ PO2– k –1 CZO 

W2 = k2CZO ∙ PXT – k –2 CZOXT 

W3 = k3CZOXT ∙ PO2 

W4 = k4CZOXT ∙ PO2 

W5 = k5CZOXT ∙ PO2 

W6 = k6CZOXT ∙ PO2 

W7 = k7CZOXMA ∙ PO2 

W8 = k8CZOMA ∙ PO2 

W9 = k9CZOXBA ∙ PO2 

W10=k10CZOXMA–k –10 PXMA∙ CZO 

W11 = k11CZOMA–k –11 PMA ∙ CZO 

W12 = k12 CZOXBA–k–12PXBA ∙ CZO 

W13 = k13 CZOH2O– k –13 PH2O∙ CZO 

W14=k14CZOH2O∙PXT–k–14 CZOH2OXT 

W15=k15CZOH2OXT∙PO2–k–15 CZOXMA ∙ PH2O ∙ PCO2 

W16=k16CZOH2OXT∙PO2–k–16 CZOXMA∙ PH2OPHCl 

Kinetik tənliklərin sistemli şəklində həllini MATLAB proqramından istifadə edilərək 

aparılmışdır. Reaksiyanın sürəti (W) və sürət  sabitlərinin (k1...k16) tapılması Runqe-Kutta 

üsulundan istifadə edilməklə  həyata keçirilmişdir. 

WXT =
k1k2k3PXT + (k3k4k5 + k6k14k15k16)PO2

1 + (
k3

k−2
⁄ k4k5 + k6k14k15k16)PO2

CZO 

WMXMA =
k3k4k14k15PXT + k3k4k10k11PO2

1 + (
k3

k−2
⁄ k4k5 + k8k9k15k16)PO2

CZO 

WCO2 =
k3k4k5k6PXT + k3k4k5k7k9k15k16PO2

1 +
k3

k−2
⁄ k2k3k4k5k6PXT + (

k3
k−2
⁄ k4k5 + k8k9k15)PO2

CZO 

«Poisk» axtarış sistemində «dəqiqlik hüdudunda dəyişən sərhədlər» və Pauel 

metodlarından istifadə etməklə reaksiya konstantlarının predeksparsial vuruqları ( )00 lnln ii Kk , 

aktivləşmə enerjisi ( )0

iE  və adsorbsiya istiliyinin ( )0

iQ qiymətlərinin hesablanması aparılmış, 

eləcə dənələri hesablanmış və təcrübi alınmış qiymətlərin birgə araşdırılması üçün 

minimallaşdırılmışməqsədli funksiya aşağıdakı kimi olmuşdur. 
2
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Burada,
t
iC – təcrübi, 

h
iC  – hesablanmış qatılıqların qiymətləridir.  

   Xlortoluolların katalitik oksidləşməsi prosesinin kinetik modeli tərtib edilmiş və ədədi 

qiymətinin  konstantı  hesablanmışdır.  Alınmış  kinetik parametrlərin qiymətləri aşağıdakı 

cədvəl 1-də  verilmişdir. 
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Cədvəl 1 

.Kinetik modelin parametrlərinin qiymətləri. 
 

 
T,K 

lnK0 
Q, 

kC/mol 

E, 

kC/mol 693 713 733 

K1 0,5617·10-2 0,4322·10-2 0,3116·10-2 –6,7201 42,14 – 

K-1 0,2142·10-1 0,3161·101 0,5748·101 2,4351 36,25 – 

K2 0,7346·10-1 0,6517·101 0,4235·101 -4,8793 44,82 – 

K-2 0,3541·101 0,5334·101 0,7183·101 3,7642 38,01 – 

K3 4,5219·102 6,1812·102 8,0452·102 12,3814 – 87,54 

K4 3,8651·102 5,2346·102 7,6132·102 10,4562 – 70,32 

K5 5,2326·102 6,8623·102 9,1445·102 17,5106 – 96,73 

K6 2,6743·102 4,1706·10-1 6,5332·102 9,1243 – 68,68 

K7 6,1056·102 7,9113·102 9,0412·102 15,9891 – 84,06 

K8 5,8233·102 7,0142·102 8,7346·102 10,6224 – 87,75 

K9 4,3671·102 6,2314·10-1 8,5261·10-1 9,8734 – 88,45 

K10 0,6235·10-1 0,4642·10-1 0,2102·10-1 –5,4221 52,12 – 

K–10 0.3762·10-2 0.6345·10-2 0.8862·10-2 -4.342 47.34 – 

K11 0,5481·10-1 0,5665·10-1 0,7651·10-1 2,7644 40,54 – 

K–11 0,7346·10-1 0,6017·10-1 0,3356·10-1 3,1735 48,67 – 

K12 0,2637·10-1 0,5161·10-1 0,8018·10-1 –4,2823 39,17 – 

K-12 0,7624·10-2 0,5718·10-2 0,3573·10-2 4,0711 42,12 – 

K13 0,4515·10-1 0,6472·10-1 0,8122·10-1 –3,1122 37,53 – 

K-13 0,1423·10-2 0,4864·10-2 0,7766·10-2 5,6433 36,46 – 

K13 0,8214·10-2 0,6321·10-2 0,3949·10-2 –4,1278 32,57 – 

K14 0,9457·10-2 0,7446·10-2 0,5116·10-2 –3,7634 47,32 – 

K-14 0,4311·10-1 0,6867·10-1 0,8312·10-1 4,4151 38,48 – 

K15 5,2763·102 0,7346·102 0,9156·102 11,5732 84,77 – 

K16 6,4351·102 0,1251·102 9,2334·102 10,7884 81,35 – 
 

Qeyd edək ki, xlortoluolların  oksidləşməsı zamanı MXMA-nın alınması ilə yanaşı, 3-

4% xlorsirkə turşusunun alınması, eyni zamanda alınan XBA-nın XBT-na oksidləşməsi 

alınması müşahidə olunur. Bunları təklif olunmuş mexanizmlərdə nəzərə alaraq 

xlortoluolların oksidləşdirilməsi mexanizmində və müvafiq olaraq kinetik modeldə 

dəyişikliklər edə bilərik. Həmçinin reaksiya mühitinə verilən oksigenin qatılığının 

xlortoluoldan dəfələrlə çox olması katalizatorun səthinin tam oksidləşməsinə əsas verir, bu 

səbəbdən aktiv mərkəzlərin oksidləşmiş olmasını qəbul edə bilərik 
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РАЗРАБОТКА КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ХЛОРТОЛУОЛОВ И РАСЧЕТ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Айкан Н.Ф.,  Меликова И.Г., Эфенди А.Дж., Бабаев Э.М., Исмаилова Т.А., 

 Алиева Н.Р., Эфендиев У.А.   
 

Резюме 
 

 Установлено, что процесс реакции окисления хлортолуола протекает по 

последовательно-параллельному механизму. Предложена кинетическая модель путем 

разработки пошагового механизма процессов окисления как моно-, так и 

дихлортолуолов и рассчитаны ее параметры. Показано, что предложенная кинетическая 

модель более точно объясняет экспериментальные результаты, а погрешность 

составляет 14-15%. 

  

DEVELOPMENT OF A KINETIC MODEL OF THE CATALYTIC 

OXIDATION PROCESS OF CHLORTOLUOLS AND CALCULATION OF ITS 

PARAMETERS 
 

Aykan N.F.,  Malikova I.H., Efendi A.J., Babayev E.M., Ismailova T.A.,  

Aliyeva N.R.,  Efendiyev U.A. 
 

Summary 
 

 It was found that the oxidation process of chlorotholuene occurs in a series-parallel 

reaction mechanism. A kinetic model was proposed by developing a step-by-step mechanism 

of oxidation processes of both mono and dichlorotholuols, and its parameters were calculated. 

It is shown that the proposed kinetic model explains the experimental results more closely and 

the error is 14-15%. 

 

 

MAZUTUN TƏBİİ SEOLİT KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ 

HİDROKREKİNQ PROSESİNƏ TƏZYİQİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 
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фракция, кокс, остаток тяжелой нефти. 
 

Dünyada neft emalı sənayesinin qarşısında duran aktual problemlərdən biri neftin 

emalının dərinləşdirilməsidir. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində və ABŞ-da neftin emal 

dərinliyinə uyğun olaraq 85 və 95% olduğu halda, böyük neft potensialına malik olan bir sıra 

MDB ölkələrində neftin emal dərinliyi hələ 71%-ə çatdırılmışdır [1, 3]. 

Neft-kimya sənayesinin müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun yüksək keyfiyyətli, ekoloji 

təmiz proses olan hidrokrekinq prosesi üçün xammal kimi Bakı neftlərindən alınan mazut 

istifadə edilmişdir. Neftin ilkin emalı nəticəsində 50-55% (küt.) qalıq fraksiya olaraq alınan 

mazutun çox hissəsi sürtkü yağları, bitum, pek, neft koksu almaq üçün xammal kimi istifadə 

olunsa da, eyni zamanda neftin emalı prosesini dərinləşdirmək üçün əsas xammal hesab 

olunur. Son illərdə dünya neft emalında mazutun birbaşa və ya ilkin olaraq asfaltsızlaşdırma, 

hidrotəmizləmə ilə zənginləşdirmə və ya metalsızlaşdırmadan katalitik emalı aktual və 

mühüm problemlərdən biridir [4]. 

Ağır neft qalığı – mazutun Azərbaycanın İmişli rayonu ərazisindən götürülmüş Az-4 
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 (şərti olaraq Az-4 adlandırılmışdır) təbii seolit katalizatorunun iştirakı ilə əlavə açıq rəngli 

neft məhsulları almaq üçün aşağı təzyiq altında (0,5-4,0 MPa), birbaşa hidrokrekinq prosesi 

aparılmışdır [2]. Hidrokrekinq prosesi 400-450C temperaturda, 0,5-4,0 МPа təzyiqdə, 

AMTECH firmasının istehsalı olan, müasir proqram təminatlı, tamamilə avtomatlaşdırılmış, 

onlayn idarə edilə bilən “Ağır neft qalıqlarının hidrokrekinqi” (SPR-1) qurğusunda 

aparılmışdır [5]. 

İlkin təcrübələrə əsasən mazutun yüksəkdispersli suspenzləşdirilmiş yerli seolit olan 

Az-4-ün iştirakı ilə heç bir əlavə hazırlıq proseslərini aparmadan birbaşa hifrokrekinq 

prosesindən optimal şəraitdə (0,5 MPa, 440C, katalizatorun miqdarı 2,5% olmaqla) uyğun 

olaraq 50-60% açıq rəngli neft məhsulları alınmışdır.  

Mazutun yüksəkdispersli Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə hidrokrekinq prosesinə rejim 

parametrlərinin (temperatur və təzyiq) təsiri tədqiq edilmişdir [6].  

Hidrokrekinq prosesinə təzyiqin təsiri 0,5-4,0 MPa intervalında 440C temperaturda 

tədqiq edilmişdir.  

Cədvəl 1. 

Mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə hidrokrekinqinə təzyiqin təsiri və prosesin 

material balansı; t=440C; 2,5% katalizator 

Göstəricilər 
Təzyiq, P

2H , MPa 

0,5 MPa 2,0 MPa 4,0 MPa 

Məhsulların çıxımı,% kütlə:  

Qaz C1–C4 7,2 9 12,1 

Benzin q.b.-200C 21,4 23,8 26,1 

Fraksiya 200-360C 29 31,9 34,2 

fraksiya  <360C 50,4 55,7 60,3 

Qalıq >360C 37,4 31,1 24,6 

Koks 5 4.2 3 
 

Cədvəl 1-də mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə hidrokrekinq prosesinə təzyiqin 

təsiri və prosesin material balansı təqdim edilmişdir. Təzyiq 0,5 MPa-dan 4,0 MPa-ya qədər 

yüksəldikdə (440C temperaturda) açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 50,4%-dən 60,3%-ə 

qədər artır, qazın çıxımı 7,2%-dən 12,1%-ə qədər, benzin fraksiyasının çıxımı 21,4%-dən 

26,1%-ə qədər, dizel fraksiyasının çıxımı isə 29%-dən 34,2%-ə qədər artır, koksun çıxımı 

5%-dən 3%-ə qədər azalır (Cədvəl 1). 

Mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə hidrokrekinq prosesindən alınan benzin və 

dizel fraksiyalarının keyfiyyət göstəricilərinin təzyiqdən asılılığı cədvəl 2-də qeyd olunur, 

prosesin təzyiqi 0,5 MPa-dan 4,0 MPa-ya qədər artırıldıqda alınan benzin fraksiyasının 

tərkibində olan aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 7,68%-dən 2,10%-ə qədər azalır, 

doymamış karbohidrogenlərin miqdarı 5,12%-dən 3,01%-ə qədər azalır, izoparafin 

karbohidrogenlərinin miqdarı 40,1%-dən 46,01%-ə qədər artır, sıxlığı 20C-də 781,2 kq/m3-

dən 611,1 kq/m3-ə, kinematik özlülük 20C-də 0,7541 mm2/san-dən 0,4128 mm2/san-yə, 

şüasındırma əmsalı 20C-də 1,5741-dən 1,4120-yə, kükürdün miqdarı 0,0769% kütlədən 

0,0421% kütləyə qədər azalır, yod ədədi 11,3 qJ2/100 q-dan 4 qJ2/100 q-a qədər azalır, oktan 

ədədi 75 p. təşkil edir. Təzyiqin 0,5 MPa-dan 4,0 MPa-ya qədər artması nəticəsində dizel 

fraksiyasının keyfiyyət göstəricilərindən kinematik özlülüyü 2,1845 mm2/s-dən 2,1113 

mm2/s-ə qədər artır, qatranın miqdarı 13 mq/100 ml-dən 9 mq/100 ml-ə qədər azalır, 

kükürdün miqdarı 0,2645% kütlədən0,1947% kütləyə qədər azalır, yod ədədi isə 20 qJ2/100 q-

dan 17 qJ2/100 q-a qədər azalır. 
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Cədvəl 2. 

Mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə hidrokrekinqindən alınan benzin və dizel 

fraksiyalarının keyfiyyət göstəricilərinə təzyiqin təsiri; t=440C, 2,5% katalizator 

 

Göstəricilər 
Təzyiq, P

2H , MPa 

0,5 MPa 4,0 MPa 

Benzin fraksiyası 

Sıxlıq, 20C, kq/m3 781,2 611,1 

Kin.özlülük, 20C, mm2/s 0,7541 0,4128 

Karbohidrogen tərkibi:   

Parafin 30,9 39,98 

i-parafin 40,1 46,01 

Olefin 5,12 3,01 

Naften 16,2 8,9 

Aromatik 7,68 2,10 

Oktan ədədi (təd.üs.) 70 75 

Kükürd, %küt. 0,0769 0,0421 

Yod ədədi, q J2/100 q 11,3 4 

Şüasındırma əmsalı, 20C 1,5741 1,4120 

Dizel fraksiyası 

Sıxlıq, 20C, kq/m3 875,2 812,6 

Kin.özlülük, 20C, mm2/s 2,1845 2,1113 

Faktiki qatran, mq/100 ml 13 9 

Kükürd, % küt. 0,2645 0,1947 

Yod ədədi, q J2/100 q 20 17 

Donma temperaturu,C -28 -32 

Şüasındırma əmsalı, 20C 1,4823 1,4421 

Setan ədədi 49 54 
 

Mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə (t=440C, P
2H =0,5 МPа, 2,5% katalizator) 

hidrokrekinq prosesindənalınan qalıq fraksiyasının keyfiyyət göstəriciləri: sıxlığı 20C-də 

974,1 kq/m3; tərkibində kükürdün miqdarı 0,2845%; donma temperaturu -16C; alışma 

temperaturu +180oC; kinematik özlülüyü 40C-də 128 mm2/san; külün miqdarı 4%-dir, 

şüasındırma əmsalı 20C-də 1,6412-dir. 

Mazutun Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə(t=440C, P
2H =0,5 МPа, 2,5% katalizator) 

hidrokrekinqprosesindən alınan qazın əsas tərkib hissəsinin 42%-ini metan, 20%-ini etan, 

22%-ini propan, 2%-ini i-butan və 8%-nin n-butandan ibarət olduğu müşahidə olunur. 

Beləliklə, mazutun yüksəkdispersli suspenzləşdirilmiş Az-4 katalizatorunun iştirakı ilə 

hidrokrekinq prosesindən alınan benzin və dizel fraksiyaları hidrotəmizləmədən sonra motor 

yanacaqlarına komponent kimi istifadə oluna bilər, qalıq fraksiyasını isə bitum istehsalına 

yönəltmək olar. Alınan qazın tərkibi isə onu neft emalı zavodunda yanacaq kimi istifadə 

olunmağa imkan verir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ГИДРОКРЕКИНГА С 

УЧАСТИЕМ ПРИРОДНОГО СЕОЛИТИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА МАЗУТА 
 

Гасаноав А.Б., Мухтарова Г.С. 
 

Резюме 
 

 В статье представлены результаты процесса гидрокрекинга мазута в 

присутствии взвешенного высокодисперсного природного цеолитного катализатора. 

Исследовано влияние давления на процесс гидрокрекинга. Установлено, что при 

повышении давления от 0,5 МПа до 4,0 МПа (при 440°С) выход светлых 

нефтепродуктов возрастает с 50,4 до 60,3 % по массе, повышается качество получаемой 

бензиновой фракции. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИХЛОРСОДЕРЖАЩИХ 

 2,5-ДИГИДРОФУРАНОНОВ-2  
 

Гасанов А. А.,  Абасова У. А. 
 

Нефти и Промышленности 
 

Açar sözlər: malein anhidrid, sintez, poliklorlu birləşmələr, tədqiqatlar, məhsuldarlıq, 

nəticələr. 

Ключевые слова: малеиновый ангидрид, синтез, полихлорсодержащие, 

исследования, выход, результаты. 

Key words: maleic anhydride, synthesis, polychlorinated compounds, studies, yield, 

results. 
 

Развитие современной химической науки требует более глубокого исследования 

реакций, позволяющих создать гибкие и экономичныепроцессы [1-2].  

 Создание эффективного метода синтеза соединений, имеющих в молекуле ряд 

реакционноспособных групп и атомов, позволяет значительно расширить их 

применение в химической промышленности: синтезе пестицидов, лекарственных 

препаратов, полимерных материалов и добавок к ним, красителей, лаков, полиэфирных 

смол, добавок к маслам, полупродуктов и т.д [3-4]. 

 Следует отметить, что хотя двухосновные карбоновые кислоты и их ангидриды 

относительно хорошо изучены, данные по хлорпроизводным и феноловым эфирам этих 

кислот, путях их эффективного получения и использования отсутствуют.  

С целью анализа механизма протекания реакции получения полихлоросо-

держащих 2,5-дигидрофуранона-2 на основе реакции взаимодействия малеинового  

ангидрида (МА) с пятихлористым фосфором (ПФ), нами было проведено кинети- 
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ческое исследование влияния различных параметров на ход реакции.  

Мольное соотношение МА к ПФ варьировали от 1:0,5 до 1:3,5 при постоянных 

остальных оптимальных условиях. Результаты этого исследования приведены на рис. 1. 

 Как показывали исследования, при увеличении мольного соотношения МА:ПФ 

от 1:0,5 до 1:1,1 выход 5,5-дихлор-2,5-дигидрофуранона-2 растет и достигает 

максимального значения 95,5%. Дальнейшее изменение мольного соотношение МА:ПФ 

от 1:1,1 до 1:2,5 приводит к уменьшению выхода 5,5-дихлор-2,5-дигидрофураноноа-2 

от 95,5 до 28%, а при мольном соотношении МА:ПФ, равном 1:3,5, 5,5-дихлор-2,5-

дигидрофуранона-2 полностью исчезает.  

 
Рис.1. Влияние мольного соотношения. 

 

 МА:ПФ на выходы полихлорсодержащих 2,5-дигидрофуранонов-2  

(T=409 K; τ=8,8 ч).1-5,5-дихлор-2,5-дигидрофуранон-2; 

2-4,5,5-трихлор-2,5-дигидрофуранон-2;3-3,4,5,6-тетрахлор-2,5-дигидрофуранон-2; 

4-конверсия малеинового ангидрида 
 

Как видно из рисунка, соотношения МА:ПФ от I:I  до I:2,5 приводит к 

уменьшению выхода 5,5-дихлор-2,5-дигидрофуранона -2,5 от 95,5 до 28%, а при 

мольном соотношении МА:ПФ, равном I:3,5, 5,5-дихлор-2,5-дигидрофуранон-2 

полностью исчезает. Надо отметить, что при этом наблюдается образование 4,5,5-

трихлор-2,5-дигидрофуранона-2, а затем и 3,4,5,5-тетрахлор-2,5-дигидрофуранона-2. 

При мольном соотношении МА:ПФ, равном 1:2,3, выход 4,5,5-трихлор-2,5-

дигидрофуранона-2 достигает максимума (40%), и дальнейшее изменение мольного 

соотношения МА:ПФ от 1:2,3 до 1:3,5 приводит к уменьшению выхода 4,5,5-трихлор-

2,5-дигидрофуранона-2. Выход 3,4,5,5-тетрахлор-2,5- дигидрофу-ранона-2, начиная с 

мольного соотношения МА:ПФ, равного 1:1,1, сначала медленно, а затем круто 

увеличивается. 

Как видно, конверсия малеинового ангидрида уже при мольном соотношении 

МА:ПФ=I:I,I достигает 96%, а затем медленно повышается до 100%. При этом 

селективность по 5,5-дихлор-2,5- дигидрофуранона-2растет параллельно с конверсией 

МА. Это свидетельствует о том, что в начале образуется толко 5,5-дихлор-2,5-

дигидрофуранона-2. С уувеличением концентрации пятихлористогофосфора начинает 

образовываться и 3,4,5,5-трихлор-2,5-дигидрофуранона-2. При этом уменьшение 

селективности по 5,5-дихлор-2,5-дигидрофуранону-2 соответствует увеличению 

селективности по двум другим полихлорсодержащим 2,5-дигидрофуранона-2. Когда 

мальное соотношение МА:ПФ выше I:3,I, 5,5- дихлор-2,5-дигидрофуранону-2 и 4,5,5-

трихлор-2,5-дигидрофуранона-2 полностью превращаются в 3,4,5,5-тетрахлор-2,5- 

дигид-рофуранона-2 и селективность по нему достигает 100%. 

Как видно, результаты изучения влияния мольного соотношения исходных 

компонентов на реакцию взаимодействия МА с ПФ позволяют удостовериться в том, 

что для получения с высокими выходами отдельных полихлорсодержащих 2,5- 
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дигидрофуранона-2 оптимальными соотношениями МА:ПФ являются соответственно 

1:1,1 и 1:2,3. 
 

POLİXLORID TƏRKİBİNİN ALINMASI PROSESİNİN ARAŞTIRILMASI 

2,5-DIHIDROFURANONLAR-2 
 

Həsənov A. A., Abasova U. A. 
 

Xülasə  
 

Malein anhidridinin fosfor 5 xloridlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində polixlor tərkibli 2,5-

dehidrofuranon -2-nin alınması prosesi tədqiq edilmişdir. 

Maksimum çıxım əldə etmək üçün malein anhidridinin fosfor 5 xloridə mol nisbətinin 

təsiri tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, ayrı-ayrı polixlor tərkibli məhsulların maksimum çıxımı 

üçün MA:FX-nin optimal nisbətləri 1:1 və 1:2-sayılır. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИХЛОРСОДЕРЖАЩИХ 

 2,5-ДИГИДРОФУРАНОНОВ-2  
 

Гасанов А. А.,  Абасова У. А. 
 

Резюме  
 

Исследован процесс получения полихлорсодержащих 2,5-дигидрофуранонов-2 

при взаимодействии малеинового ангидрида с пятихлористым фосфором.  

Изучены влияния мольного соотношения малеинового ангидрида к  

пятихлористому  фосфору, для получения максимальных выходов. 

Исследования показали, что максимальный выход отдельных полихлорсодер-

жащих продуктов оптимальными соотношениями МА:ПФ являются 1:1 и 1:2.  

 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING POLYCHLORIDE-

CONTAININ 2,5-DIHYDROFURANONES-2 
 

Gasanov A. A., Abasova U. A. 
 

Summary 
 

The process of obtaining polychlorine-containing 2,5-dihydrofuranones-2 by the 

interaction of maleic anhydride with phosphorus pentachloride has been studied. 

The effects of the molar ratio of maleic anhydride to phosphorus pentachloride were 

studied to obtain maximum yields. 

Studies have shown that the optimal ratios of MA:PP are 1:1 and 1:2 for the maximum 

yield of individual polychlorinated products. 
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YAĞ TURŞULARININ HİDROKSİETİL İMİDAZOLİNLƏRİNİN SİNTEZİ 
 

Kəsəmənli X. H., Əliyeva V.S.,  Şahbazova N.F. 
 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

 Açar sözlər: imidazolin, ultrasəsli kavitasiya, amplituda. 

            Keywords: imidazoline, ultrasonic cavitation, amplitude. 

 Ключевые слова: имидазолин, ультразвуковая кавитация, амплитуда. 
 

 Yerinə yetirilmiş tədqiqat işində ultrasəsin yaratdığı kavitasiya effektinin təsiri ilə 

hidroksietil imidazolinlərin sintezinin optimal şəraiti aminoetil imidazolinlərə oxşar üsulla 

öyrənilmişdir. Hidroksietil imidazolinlərin sintezinin optimal şəraitinin müəyyən olunması 

zamanı sintez prosesinə təsir edən faktorların (ultrasəsin amplitudası, həlledicinin təbiəti, 

miqdarı, turşu və aminin mol nisbəti) təsiri tək-tək araşdırılaraq optimal sintez şəraiti tədqiq 

olunmuşdur[1]. Qeyd etmək lazımdır ki, HEEDA-nın qaynama temperaturu 243oC olduğu 

üçün artıq miqdarda götürülmüş HEEDA-nın sistemdən çıxarılması sintez prosesinin son 

temepraturunda (200-220oC) mümkün olmur. Buna görə də hidroksietil imidazolinin asetonda 

(45oC-dək) həll edilib  yenidən soyudularaq (20oC-dək) çökdürülməsi zamanı HEEDA 

asetonda həll olaraq ayrılır. Bundan sonra aseton distillə olunaraq HEEDA-dən ayrılır[2]. 

Hidroksietil imidazolinlərin sintez prosesinin ümumi tənliyi aşağıda göstərilir: 
 

 
 

Şək. 1-də ultrasəsin amplitudasının hidroksietil imidazolinlərin çıxımına və sintez 

müddətinə təsiri göstərilir. 
 

 
 

Şək. 1.  Ultrasəsin amplitudasının imidazolinin çıxımına və sintez müddətinə təsiri 
 

Amplitudanın müxtəlif qiymətlərində (20%, 40%, 60%, 80% və s.) aparılan sintez 

proseslərində turşu və amin 1:1,5 mol nisbətində, Vturşu:Vo-ksilol-un həcmi nisbəti isə 1:2,0 

olaraq istifadə olunmuşdur [3].  

Qrafik əyrilərdən göründüyü kimi ultrasəsin amplitudasını 20%-dən 80%-dək 

yüksəltdikcə aminoetil imidazolinlərə oxşar olaraq hidroksietil imidazolinlərin çıxımı 85,3%-

dən 91,3%-dək yüksəlir, sintez müddəti isə 7,3 saatdan 5,0 saatadək azalır.  Digər tərəfdən 

məlum olur ki, imidazolinlərin çıxımı artdıqca I və II mərhələdə ayrılan suyun miqdarı da 

yüksəlir. Sintez reaksiyasına əsasən məlum olur ki, I və II mərhələdə ayrılan suyun miqdarı 

eyni olmalıdır. 
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Alınan nəticələr isə göstərir ki, amplituda artdıqca I və II mərhələdə ayrılan su 

miqdarları arasındakı fərq kiçilir. Belə ki, amplitudanın 20% qiymətində I və II mərhələdə 

ayrılan su miqdarları arasındakı fərq 0,14% (3,54-3,40=0,14%) olduğu halda, amplitudanı 

60%-dək yüksəltdikdə bu fərq 0,03%-dək (3,75-3,72=0,03%) azalır. Bunun səbəbi kimi 

amplitudanın aşağı qiymətlərində amidoaminlərin alınması ilə yanaşı, aminin hidroksil qrupu 

ilə turşu molekulları arasında da əlavə efirləşmə reaksiyalarının getməsini ehtimal etmək olar. 

Cədvəl 1-də YT-nın hidroksietil imidazolinlərinin sintezinin optimal şəraiti göstərilir.  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi ultrasəsin yaratdığı kavitasiya effektinin təsiri ilə fərdi 

yağ və bitki yağlarından ayrılan turşuların hidroksietil imidazolinlərini yüksək çıxımla (90,7-

92,8%) almaq üçün ultrasəsin amplitudası 60%, turşu və amin isə  1:1,5 mol nisbətində 

götürülməlidir. Bu halda sintez müddəti 4,5-5,0 saat intervalında dəyişir. 

Cədvəl 1.  

Hidroksietil imidazolinlərin sintezinin optimal şəraiti 
 

İmidazolininşərtii

şarəsi 
turşu:HEE

TA, mol 

Ultrasəsina

mplitudası, 

% 

sin.müd, 

saat 

tson., 
oC 

Çıxım

, 

% 

STHidroksiEİm 1:1,5 60 4,5 200 91,13 

OTHidroksiEİm 1:1,5 60 5,0 200 91,20 

LTHidroksiEİm 1:1,5 60 4,5 200 92,36 

QLTHidroksiEİm 1:1,5 60 5,0 220 92,67 

PYTHidroksiEİm 1:1,5 60 5,0 200 90,73 

QYTHidroksiEİm 1:1,5 60 4,5 200 92,81 

GYTHidroksiEİm 1:1,5 60 5,0 200 91,69 
 

Cədvəl 2-də optimal şəraitdə sintez olunmuş imidazolinlərinfiziki-kimyəvixassələri 

verilir. 

Cədvəl 2. 

Sintez olunmuş imidazolinlərin fiziki-kimyəvi xassələri. 
 

İmidazolininşərti 

işarəsi  
Aqreqathalı Rəng 

 

kq/m3 

Amin 

ədədi 

mq 

KOH/q 

imidazolin 

Turşuədədi 

mq KOH/q  

imidazolin 

STHidroksiEİm özlülümaye tünd sarı 960 85 1,18 

OTHidroksiEİm özlülümaye aşıq sarı 950 81 1,18 

LTHidroksiEİm özlülümaye açıqqəhvəyi 930 84 1,02 

QLTHidroksiEİm özlülümaye açıqqəhvəyi 920 81 1,05 

PYTHidroksiEİm bərk Sarı 1000 85 1,12 

QYTHidroksiEİm özlülümaye açıqqəhvəyi 970 83 1,20 

GYTHidroksiEİm özlülümaye açıqqəhvəyi 940 83 1,07 

 Optimal şəraitdə sintez olunmuş hidroksietil imidazolinlərin quruluşları 1H, 13C NMR 

və İQ spektroskopiya üsulları ilə sübut olunmuşdur. 
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СИНТЕЗ ГИДРОКСИЭТИЛОВЫХ ИМИДАЗОЛИНОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
 

Касаманли Х.Г., Əliyeva V.S., Шахбазова Н.Ф. 
 

Резюме 
 

            В исследовании аналогично аминоэтилимидазолинам изучены оптимальные 

условия синтеза гидроксиэтилимидазолинов под влиянием кавитационного эффекта, 

создаваемого ультразвуком. При определении оптимальных условий синтеза 

гидроксиэтилимидазолинов последовательно изучено влияние факторов, влияющих на 

процесс синтеза (амплитуда ультразвука, природа растворителя, количество, мольное 

соотношение кислоты и амина), и изучено оптимальные условия синтеза. . 

   

SYNTHESIS OF HYDROXYETHYL IMIDAZOLINES OF FATTY ACIDS 
 

Kasamanli Kh. Q., Əliyeva V.S., Shahbazova N. F.  
 

Summary 
 

 In the study, similar to aminoethylimidazolines, the optimal conditions for the 

synthesis of hydroxyethylimidazolines under the influence of the cavitation effect created by 

ultrasound were studied.When determining the optimal conditions for the synthesis of 

hydroxyethylimidazolines, the influence of factors affecting the synthesis process (ultrasound 

amplitude, nature of the solvent, amount, molar ratio of acid and amine) was consistently 

studied, and the optimal synthesis conditions were studied.  

 

 

XAM NEFTİN TƏRKİBİNDƏ ASFALTENLƏRİN ÇÖKMƏSİNİN RİYAZİ 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Şıxıyeva F.R. 
 

AMEA, Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu 

fatmashikhieva9981@gmail.com 
 

 Açar sözlər: asfaltenlər, çökmə modelləri, riyazi modelləşmə, PC-SAFT EOS, xam 

neft, hal tənliyi. 
 

Giriş 

Azot, kükürd və oksigen (N, S, O) birləşmələrini təşkil edən xam neftin yüksək 

molekulyar kütləli birləşmələrinə asfaltenlər deyilir. Bu geniş sinif birləşmələri tam olaraq 

karbohidrogen deyil, çünki bu birləşmələr quruluşlarında böyük bir heteroatom qrupu 

saxlayır. Asfaltenlər neftin elə bir mürəkkəb hissəsidir ki, normal alkanlarda, məsələn, n-

pentan, n-heksan və ya n-heptanda həll olmurlar, lakin benzolda və toluolda həll olurlar. 

Asfaltenlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri aqreqat əmələ gətirməyə və nəhayət onların 

çökməsinə meylli assosiasiya xarakteridir. Xam neftin tərkibində assosiasiya həm asfalten 

molekulları arasında (öz-özünə assosiasiya), həm də asfalten və qatran molekulları arasında 

(çarpaz assosiasiya) ola bilər. Ədəbiyyat araşdırmalarımıza görə, qatran molekulları yalnız 

asfaltenlərlə assosiasiya olunan molekullardır[1]. Asfaltenlərin bu mürəkkəb təbiəti asfalten 

fazasının davranışını proqnozlaşdırmaqda bir çox çətinliklər yaradır. Xam neftdə asfalten 

hissəciklərinin sabitliyinə nəzarət edən iki əsas parametr aromatiklərin doymuş maddələrə və 

qatranların asfaltenlərə nisbətidir. Bu nisbət azaldıqda, asfalten hissəcikləri birləşərək daha 

böyük aqreqatlar əmələ gətirə bilər.  
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Nəticə və müzakirələr 

Yüksək molekulyar çəkiyə malik olan asfaltenlərin çökməsi neft sənayesində geniş 

narahatlıq doğuran, xam neftin hasilatı, daşınması və s. üçün çoxlu problemlər yaratmışdır. 

Asfaltenlər səbəbindən əmələ gələn bərk çöküntülər bir sıra texniki və istehsal problemləri 

meydana gətirir. Bu məqsədlə, nəqliyyat borularının səthində asfalten-qatran-parafin 

çöküntülərinin (AQPÇ) çökməsinin riyazi modelləşməsinə aid çoxsaylı tədqiqat işi həsr 

edilmişdir. 

Asfalten çöküntüsünün proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsi kolloid və həllolma 

yanaşma nəzəriyyələrinə əsaslanmışdır. Modelləşdirmə, neftin laydan hasilat sistemi 

vasitəsilə hərəkəti zamanı çöküntü şəraitini və çökən asfaltenlərin miqdarını izləmək üçün 

mühüm addımdır.Kolloid yanaşması, asfaltenlərin səthlərinə adsorbsiya edilmiş qatranlarla 

sabitləşən kolloid hissəciklər kimi mövcud olduğunu güman edir.  

Həllolma yanaşması, asfaltenlərin xam neftdə həll olunduğunu və həllolma müəyyən 

həddən aşağı düşdüyü təqdirdə çöküntünün baş verdiyini nəzərdə tutur. Müntəzəm həllolma 

nəzəriyyəsi və hal tənliyi həllolma yanaşmasının əsas nəzəriyyələrindəndir. Həllolma 

yanaşmasına aid olan nəzəriyyələrə misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik: 

• Müntəzəm həllolma nəzəriyyəsi (Regular Solution theory) 

• Flory-Huggins nəzəriyyəsi (Flory-Huggins theory) 

• Scot-Maqat nəzəriyyəsi (Scott-Magat theory) 

Hal tənliyi modelləri: 

• Kubik hal tənliyi (Cubic Equation of State) 

• Statistik assosiasiya maye nəzəriyyəsi (Statistical Association Fluid Theory) 

• Kubik-Plus-Assosiasiya hal tənliyi (Cubic-Plus-Association Equation of State) 

Statistik əlaqələndirici maye nəzəriyyəsindən (SAFT), asfaltenlər də daxil olmaqla xam 

nefti xarakterizə etmək üçün istifadə olunur. Bu nəzəriyyə neft üçün qabarma nöqtəsini, 

sıxlığını və asfalten çökməsinin başlanğıcını dəqiq proqnozlaşdırmağa kömək edir. Təcrübələr 

göstərir ki, nəzəriyyə təzyiq, temperatur və maye tərkibindəki dəyişikliklər nəticəsində 

asfaltenin qeyri-sabitliyini proqnozlaşdırır. SAFT molekulyar formanın, van-der-Vaals 

qüvvələrinin,qütb qarşılıqlı təsirlərinin və mayelərin termodinamik xüsusiyyətlərinə və faza 

davranışına təsirini proqnozlaşdıra bilən çoxyönlü molekulyar modeldir.  

Böyük molekulyar ölçü fərqlərinin təsirini və mürəkkəb qarışıqların faza davranışına 

assosiasiyasını dəqiq təsvir etmək və proqnozlaşdırmaq qabiliyyətinə görə biz, asfaltenlərin 

tədqiqi üçün SAFT hal tənliyini qəbul edirik. SAFT Çapman və digərləri tərəfindən 

hazırlanmışdır və mayelərin əlaqələndirilməsi üçün Vertheimin nəzəriyyəsinin 

genişləndirilməsi və sadələşdirilməsinə əsaslanır [2].  

Ümumilikdə statistik termodinamikada hal tənliklərini ifadə etmək üçün Helmotz 

sərbəst enerjisindən istifadə olunur, çünki bəzi xüsusiyyətlər vardır ki (məs.,sistem təzyiqi), 

yalnız onun düzgün diferensiyası ilə əldə edilə bilər. SAFT hal tənliyində Helmotz enerjisi 

aşağıdakı kimi hesablanır [3]: 

𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝑎𝑠𝑒𝑔 + 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 + 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐                                            (1) 
 

𝑎𝑠𝑒𝑔– seqmentin Helmotz enerjisi, 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 – zəncirin əmələ gəlməsi sabiti, 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐 – 

assosiasiya sabitidir. Helmotz enerjisinin üç ayrı parametrdə ayrılması səbəbindən müxtəlif 

SAFT modelləri təklif edilmişdir. Zəncir və assosiasiya parametrləri müxtəlif SAFT 

modellərdində dəyişməsə də, seqment parametrinə əsasən sadələşdirilmiş SAFT(simplified-

SAFT), soft-SAFT və PC SAFT fərqləndirilir.  

(1) tənliyindəki son iki parametr aşağıdakı kimi müəyyən edilir [3]: 
𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛

𝑅𝑇
= ∑ 𝑥𝑖(1 −𝑚𝑖) ln[𝑔𝑖𝑖(𝑑𝑖𝑖)

ℎ𝑠]𝑖                                               (2) 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐

𝑅𝑇
= ∑ 𝑥𝑖𝑖 [∑ ln𝑋𝐴𝑖 −

𝑋𝐴𝑖

2𝐴𝑖
] +

𝑀𝑖

2
                                              (3) 
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Burada, 𝑋𝐴𝑖 −i molekullarının A səthində əlaqələnməmiş hissəsi,𝑀𝑖 −isə i molekulunun 

assosiasiya sahələrinin sayıdır.  

SAFT hal tənliyində seqment parametri üçün Helmotz enerjisi aşağıdakı kimi təsvir olunur: 

𝑎𝑠𝑒𝑔 = (𝑎ℎ𝑠 − 𝑎𝑑𝑖𝑠𝑝)∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑖                                                  (4) 

SAFT statistik mexaniki üsullardan istifadə edir və burada hər bir komponent 5 təmiz 

komponent parametri ilə xarakterizə olunur:  

(m) – seqmentlərin sayı, (𝜎)–seqment diametri, (휀) – seqmentin enerjisi, (𝑘𝐴𝑖𝐵𝑗) – assosiasiya 

həcmi, (휀𝐴𝑖𝐵𝑗) – assosiasiya enerjisidir.  

Son iki parametr, assosiasiya həcmi və enerjisi, yalnız molekulun öz-özünə assosiasiya 

olunduğu halda lazımdır [1].  

Beləliklə, PC-SAFT EOS modelinin tətbiqi geniş temperatur və təzyiq şəraitində, kiçik və 

böyük molekullardan ibarət sistemləri əhatə edir. Xüsusilə polimer sistemlərinin termofiziki 

xassələrinin qiymətləndirilməsində dəqiqliyinə görə, PC-SAFT EOS hazırda polimerləşmə 

sistemlərinin modelləşdirilməsinə geniş tətbiq tapmışdır [3]. 
 

Nəticə 

Bu tədqiqat işi istehsal sisteminin müxtəlif hissələrində asfalten çöküntüsü nəticəsində 

yarana biləcək ciddi problemlər və bunun nəticəsində yüksək təmizlənmə xərclərinə görə 

vacibdir. 

SAFT tənliyinin çoxsaylı formaları təklif edilmişdir. Araşdırmalarımıza əsasən, Qros və 

Sadovski tərəfindən təklif edilmiş PC-SAFT hal tənliyindən istifadə edərək, asfalten 

çöküntülərinin modelləşdirilməsi daha dəqiq nəticələr verir. Biz modelimizi SAFT hal tənliyi 

vasitəsilə qurmağı seçmişik, çünki onun maye sıxlıqlarını, eləcə də əhəmiyyətli dərəcədə 

assimetriyaya malik qarışıqlar üçün faza davranışını dəqiq modelləşdirmək qabiliyyəti var. 

Tədqiqat işimizdə təqdim etdiyimiz riyazi modellər vasitəsilə (1,2,3,4) PC-SAFT EOS-

da çöküntüləri proqnozlaşdıra bilərik. 
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XAM NEFTİN TƏRKİBİNDƏ ASFALTENLƏRİN ÇÖKMƏSİNİN RİYAZİ 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

    Şıxıyeva F.R. 
 

Xülasə 
 

Asfaltenlər xam neftin öz-özünə assosiasiya edən və çökə bilən ən ağır fraksiyasıdır. O, 

müxtəlif strukturlara və molekulyar quruluşa malikdir. Bu fraksiyanınneftin emalı və nəqli 

zamanı çökməsi neft sənayesi üçün bir sıra ciddi problemlər yaradır. Asfalten çöküntüsü 

temperatur, təzyiq və xam neftin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bu 

işdə biz, bir sıra asfalten modelləri haqqında məlumat vermiş, eyni zamanda, təcrübələrə 

əsasən daha uyğun riyazi modeli təklif etmişik. 

 

 

 

 



389 
 

MATHEMATICAL MODELING OF ASPHALTENE DEPOSITS IN RAW OIL 
 

 Shikhiyeva F.R. 
 

Summary 
 

Asphaltenes are the heaviest fraction of crude oil that can self-associate and 

precipitate.It has different structures and molecular structure.The precipitation of this fraction 

during oil refining and transportation causes a number of serious problems for the oil industry. 

Asphaltene precipitation is formed as a result of changes in temperature, pressure, and 

chemical composition of crude oil.In this study, we provided information on a number of 

asphaltene models and proposed a more appropriate mathematical model based on 

experiments. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ АСФАЛЬТЕНОВ В 

СЫРОЙ НЕФТИ 
 

Шихиева Ф.Р. 
 

Резюме 
 

Асфальтены представляют собой самую тяжелую фракцию сырой нефти, которая 

может самоассоциироваться и осаждаться. Он имеет разную структуру и молекулярную 

структуру. Выпадение этой фракции в осадок при переработке и транспортировке 

нефти создает ряд серьезных проблем для нефтяной промышленности. Осадки 

асфальтенов образуются в результате изменения температуры, давления и химического 

состава сырой нефти. В этом исследовании мы предоставили информацию о ряде 

моделей асфальтенов и предложили более подходящую математическую модель, 

основанную на экспериментах. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛ-1,4-ДИОКСАСПИРО 4.4 НОНАНОВ В 

ПРИСУТСТВИИ РЗЭ СОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОГЕНИЗИРОВАННЫХ 

ПОЛИОКСОМОЛИБДАТОВ. КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ 
 

Алимарданов Х.М., Дадашова Н.Р. 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева 
 

Açarsözlər:spiroasetal, nadir torpaqelementləri, polioksometalatlar, kinetik model. 

Keywords: spiroacetal, rare earth elements, polyoxometalates, kinetic model. 
 

Приготовлены Nd-, Ce-, Tb- и Gd- содержащие производные 

полиоксофосфорномолибденовой кислоты (ГПФМ), нанесённые на мезопористый 

углеродный материал (МУМ), полученный из CCl4 и металлического алюминия. 

Данные катализаторы проявляют высокую активность  в конденсации алициклических 

кетонов, в частности, циклопентанона и его 2 и 3-алкилпроизводных с алифатическими 

вицинальными диолами. Изучены кинетические особенности конденсации 2-

пентилциклопентанона и этиленгликоля на выбранном катализаторе. Установлено, что 

ацетализация кетона протекает по параллельно-последовательной схеме с 

образованием спироацеталя-5-пентил-1,4-диоксаспиро4.4нонана и полуацеталя-2-

пентил-1-оксиэтоксициклопентан-1-ола.  

Ключевые слова: спироацеталь, редкоземельные элементы, полиоксометаллаты, 

кинетический модель 

Полиоксофосфорномолибдаты и полиоксофосфорновольфраматы проявляют 

высокую активность и селективность в реакциях жидкофазного окисления 

непредельных углеводородов в эпоксиды, диолы, непредельные спирты и кетоны1-3. 
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Окислительные процессы с участием этих каталитических систем протекают по 

стадийному механизму, сочетающему кислотно-основные и окислительно-

восстановительные стадии. В этом аспекте данные катализаторы могут быть также 

активными в реакциях кислотно-основного типа4,5. 

Предварительные исследования конденсации С1-С7-алкилциклопентанонов и С2-

С6-вицинальных диолов в присутствии синтезированного нами гетерогенизированного 

на МУМ полиоксофосфорномолибдата состава MePO4(MoO2)0,5PMo14O42nH2O 

показали, что в присутствии наиболее активной каталитической системы, содержащей 

15,0 масс% Mon+, основными продуктами реакции являются соответствующие спиро- и 

полуацетали, а также продукт самоконденсации гликоля-1,4-диоксан.  

Для определения  активности приготовленной каталитической системы были 

поставлены опыты при условиях, принятых за стандартные (Т=110ºС, =4часа, 

моль.соот. кетон:диол=1:1). С целью сравнения их активности, при этих же условиях в 

качестве катализатора использовали полиоксофосфорномолибденовую кислоту, 

фосфотов РЗЭ. Конверсия кетона и селективность реакции по спироацеталю составляет 

соответсвенно 56,9 и 93,6% в присутствии GdPO4(MoO2)0,5PMo14O42/МУМ и 42,4 и 

72,5% - в присутствии Н3PMo12O40, соответсвенно. Фосфаты РЗЭ в этой реакции не 

проявляет высокую активность.Параллельно-последовательная схема протекания 

реакции, вероятно, обусловлена бифункциональными свойствами катализатора. 

Согласно результатам кинетических исследований наиболее близкая сходимость 

расчетных и опытных данных достигнута при использовании кинетических уравнений 

степенного вида: 

r1=k1C1C2       (1) 

r2=k2C1C2       (2) 

r3=k3C3       (3) 

r4=k4C2C3       (4) 

r5=k5C2C3       (5) 

r6=k6C2
2      (6) 

Где к1-к6-константы скорости реакций по маршрутам I-VI, r1-r6-скорости 

накопления продуктов реакции по соответствующим стехиометрическим уравнениям, 

C1-C3-концентрации исходного кетона, диола и полуацеталя. 

При составлении уравнений на основании проведенных дополнительных опытов 

и анализов продуктов реакции скорости этерификации (r4, r5) были приравнены к нулю. 

Скорости превращения исходных кетона и гликоля, а также продуктов реакции, 

полученных по маршрутам I-VI, рассчитаны с использованием следующих уравнений 

1=-r1-r2       (7) 

2=-r1-r2-r4-r5-2r6      (8) 

3=r2-r3-r4-r5      (9) 

4=r1+r3                        (10) 

5=r4+r5             (11) 

6=r6             (12) 

Где 1-2-экспериментально определенные скорости расходования кетона и 

диола, 3-6-скорости накопления полуацеталя, спироацеталя, продуктов 

этерификации и диоксана. Для расчета констант скоростей был использован 

модифицированный метод Рунге-Кутта четвертого порядка с использованием 

программы Matlab-6,5. Экспериментальные значения констант определяли графически 

и уточняли путем минимизации среднеквадратичных отклонений между 

наблюдаемыми и расчетными данными для уравнений (7)-(12). 

При найденных значениях констант для маршрутов I-VI 

k1=1,65102exp(-9465/RT)лмоль-1мин-1 
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k2=6,1104exp(-16907/RT)лмоль-1мин-1 

k3=7,07104exp(-22822/RT) лмоль-1мин-1 

k4= k50 

k6=2,29102exp(-13451/RT)лмоль-1мин-1 

(R-универсальная газовая постоянная, 8,3144 Джмоль-1К-1) 

Таким образом, установлено, что кетализация вышеуказанных кетонов протекает 

по параллельно-последовательной схеме. Спироацеталь образуется непосредственно 

как их исходных соединений, так и через стадии образования полуацеталя. 

Внутримолекулярная дегидратация полуацеталя приводит к накоплению спироацеталя, 

а этерификация его исходными спиртами- к образованию эфиров различного состава. 

 

Литература 

1 Кузнецова Л.И., Кузнецова Н.И., Максимовская Р.И., Кощеева О.С., Уткин В.А. 

//Кинетика и катализ. 2013. Т.54. N 4. С.442. 

2 Ли Баолинь, Ли Цзян, Ван Сяомей, Вань Чжуансинь, Ван Лючань// Кинетика и 

катализ. 2013. Т.54. N 1. С.71.  

3 Паничева Л.П., Метелева Г.П., Берлина О.В., Юффа А.Я.//Нефтехимия. 2006. Т.46. 

N3. С.199.  

4 Алимарданов Х.М., Садыгов О.А.,Аббасов М.Ф., Сулейманова Э.Т., Джафарова 

Н.А., Абдуллаева М.Я., Аббасова С.М.//Журн.орг. химии. 2011. Т.47. Вып.8. C. 1136.  

5Shui-jin Y., Qiang W., Guo-bin D. //Journal of Xuzhou Institute of Techology, Natural 

Sciences Edition. 2012. V.3. P.25.  

 

PRODUCTION OF ALKYL-1,4-DIOXASPIRO-4.4-NONANES IN THE PRESENCE 

OF REE CONTAINING HETEROGENATED POLYOXOMOLIBDATES. KINETICS 

AND MECHANISM OF THE REACTION 
 

Alimardanov Kh.M., Dadashova N.R. 
 

Summary 
 

Nd-, Ce-, Tb-, and Gd-containing derivatives of polyoxophosphomolybdic acid (HPPM) 

deposited on a mesoporous carbon material (MCM) obtained from CCl4 and metallic 

aluminum have been prepared. These catalysts are highly active in the condensation of 

alicyclic ketones, in particular, cyclopentanone and its 2- and 3-alkyl derivatives with 

aliphatic vicinal diols. The kinetic features of the condensation of 2-pentylcyclopentanone and 

ethylene glycol on the selected catalyst were studied. It was found that the ketone 

acetalization proceeds according to a parallel-sequential scheme with the formation of 5-

pentyl-1,4-dioxaspiro-4.4-nonane spiroacetal and 2-pentyl-1-hydroxyethoxycyclopentan-1-ol 

hemiacetal. 

 

ALKİL-1,4-DIOKSASPIRO-4.4-NONANLARIN HETEROGENLƏŞDİRİLMİŞ 

NTE SAXLAYAN POLİOKSOMOLIBDATLAR İŞTİRAKINDA ALINMASI. 

REAKSİYANIN KİNETİKASI VƏ MEXANİZMİ 
 

Əlimərdanov X.M., Dadaşova N.R. 
 

Xülasə 

CCl4 və alüminiumdan alınmış mezzo quruluşlu karbon materialı (MKM) üzərinə 

hopdurulmuş polioksofosfor molibden turşusu (HPFM) əsasında Nd-, Ce-, Tb- və Gd tərkibli 

katalitik sistemlər hazırlanmışdır. Bu katalizatorlara litsiklik ketonların, xüsusən tsiklo pentan 

onun və onun 2- və 3-alkil törəmələrinin alifatik visinal diollarlakondensasiyasında yüksək 

aktivlik göstəririlər. Seçilmiş katalizator iştirakında 2-pentiltsiklopentanon və etilenqlikolun 
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kondensasiyasının kinetic xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

ketonunasetallaşması 5-pentil-1,4-dioksaspiro-4.4-nonan spiroasetalvə 2-pentil-1-

hidroksietoksisiklopentan-1-ol hemiasetal əmələ gəlməklə paralel-ardıcıl sxem üzrə gedir. 

 

 

TULLANTI SULARININ ÜZVI HƏLLEDICILƏRDƏN TƏMIZLƏNMƏSI ZAMANI 

EKSTRAGENTIN EFFEKTIVLIYININ TƏYINI 
 

   İsmayılova R.Ə., Abdullayeva K.S. 
 

    Dövlət Neftvə Sənaye Universiteti 

e.mail: renaismailova-10@mail.ru 

 e.mail: abdullayeva-1974@inbox.ru 
 

Açar sözlər: tullantısuları, üzvihəlledicilər ,ekstraksiya, çirkləndirici , təmizləmə, 

ekstragentizopropilefiri. 

Key words: wastewater, organic solvents, extraction, contamination, purification, 

isopropyl ether extractant. 

Ключевые слова: сточные воды, органические растворители, экстракция, 

загрязнение, очистка, экстрагент изопропиловый эфир. 
 

Sənaye tullantı sularının keyfiyyəti onların təmizlənmə üsulundan və texnologiyanın 

seçilməsindən asılıdır. Tullantı sularının tərkibində çoxlu sayda müxtəlif qarışıqlar 

olduğundan və təmizlənmiş suyun keyfiyyətinə yüksək tələbat qoyulduğundan onların 

təmizlənmə üsulunun seçilməsi kifayət qədər ciddi problemdir. Təmizləmə üsulunun 

seçilməsi və prosesin konstruktiv tərtibatı aşağıdakı faktorlar nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir: 

1. Suyun sonrakı istifadəsini nəzərə almaqla təmizlənmiş suya olan sanitary və texnoloji 

tələblər 

2. Tullantı sularının miqdarı 

3.  Müəssisədə zərərsizləşdirmə prosesi üçün lazımi enerji və maddi imkanlar 

4.  Zərərsizləşdirmənin effektivliyi 

Sənaye tullantı sularının təmizlənmə üsulları aşağıdakı şəkildə verilmişdir 

 
Şəkil 1. Tullantı sularının təmizlənmə üsulları 

Üzvi  həlledicilərlə çirklənmiş tullantı sularının təmizlənməsi  üçün fiziki-kimyəvi 

üsullar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

1. Tullantı sularından zərərli maddələrin buraxıla bilən qatılıq  həddinə qədər 

çıxarılmasının mümkünlüyü 

2. Daha yüksək və sabit təmizlik dərəcəsinin alınması 

3. Qurğunun yığcam olması 
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Qeyd olunan fiziki- kimyəvi proseslər içərisində aşağıdakı üstünlüklərə malik olan 

estraksiya prosesi  xüsusi əhəmiyyətə malikdir: 

- ekstraksiya prosesinin əsas göstəricilərindən sayılan ekstragentin suda praktiki olaraq 

həll olmamasıdır; 

- həlledicinin ekstraktor materialını korroziyaya uğratmaması; 

- prosesdə ekstragentdən (izopropil efiri) başqa digər reagentlər istifadə olunmur ki, bu 

da həm prosesin idarə olunmasını asanlaşdırır, həm də suya digər çirkləndiricilərin 

qarışmasına imkan vermir; 

Prosesin həyata keçirilməsində vacib məsələlərdən biri ekstragentin seçilməsidir. Üzvi 

həlledicilərin tullantı suyunda təmizlənməsi üçün ekstragentə olan tələblər aşağıdakılardır 

-  suda az həllolma qabiliyyətinə malik olması; 

- suda emulsiya əmələ gətirmə qabiliyyətinin az olması;  

- çirkləndiriciləri udmaq qabiliyyətinin yüksək olması; 

− sıxlığı ilkin qarışığın sıxlığından fərqli olmalı; 

− istehsalının mövcudluğu; 

− mayadə yərinin aşağı olması. 

Təcrübələrdə ekstragent kimi dimetil, dietil, dipropil, izopropil, n-butil, izobutil efirləri; 

pentan, heksan, heptan alifatik karbohidrogenləri; toluol, etilbenzol aromatik 

karbohidrogenləri istifadə edilmişdir[1]. Qeyd olunan tələblərə cavab verən həlledicilərin 

seçilməsi istiqamətində təcrübələr aşağıdaki kimi aparılmışdır. 

2 litr həcmə malik qarışdırıcıya 1l miqdarında tullantı suyu tökülür və qeyd edildiyi 

kimi müxtəlif nisbətlərdə ekstragentəla və edilir. Tutum emulsiya alınana qədər 120 

dövr/dəqsürətlə 0,5 saat müddətində qarışdırılır. Qarışdırmadan sonra emulsiya ayrıca qıfa 

boşaldılır və laboratoriya stoluna quraşdırılır. Emulsiya iki qarışmayan təbəqələrə 

bölünənədək gözlənilir. Ayrılma tam başa çatdıqda qarışmayan təbəqələrə bölünmə müddəti 

qeyd olunur və çirkləndiricilərdən ayrılmış su ayrıcıcı qıfdan boşaldılır. Çirkləndiricilərin 

tullantı suyunda ilk və son konsentrasiyaları fərqi həlledici tərəfindən udulan komponentlərin 

konsentrasiyalarını verir. Həledicilərin müqayisəli təhlili aşağıdaki cədvəldə verilmişdir [2]. 

Cədvəl 1. 

Tullantı sularının üzvi həlledicilərdən təmizlənməsində 

istifadə olunan ekstragentlərin effektivlikləri 

 

Ekstrageninadıvəformulu 

Molekulkütlə

si, 

q 

Su: ekstra-

genthəcmnisb

ətləri 

Tempe-

ratur, °C 

Ekstrak-

siyaeffektliy

i, % 

I.Efirlər     

1.Dimetilefiri, (CH3)2O 

2. Dietilefiri, (C2H5)2O 

3.Dipropilefiri, (C3H7)2O 

4. Diizopropilefiri, (i-C3H7)2O 

5. Dibutilefiri, (C4H9)2O 

6. Diizobutilefiri, (i-C4H9)2O 

46 

74 

102 

102 

230 

231 

15:1 

15:1 

15:1 

15:1 

15:1 

15:1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

84.7 

90.3 

96.4 

98.9 

99.2 

99.6 

Beləliklə üzvi həlledicilərlə çirklənmiş tullantı sularının ekstraksiya üsulunda həlledici 

kimi Respublika miqyasında istehsala və istisadi cəhətdən əlverişli olan izopropil efirindən 

istifadə etməyi təklif edirik 

Nəticə: Sənaye tullantı sularının təmizləmə üsulları verilmişdir. 

Üzvi həlledicilərlə çirklənmiş tullantı sularının təmizlənməsi üçün iqtisadi cəhətdən 

əlverişli olan ekstraksiya üsulu təklif edilmişdir. 

Ekstragent kimi Respublika miqyasında istehsalı olan izopropil efiri təklif edilmişdir. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАГЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 
 

Исмаилова Р.А., Абдуллаева К.С. 
 

Резюме 
 

  Качество промышленных сточных вод является важным показателем с точки 

зрения выбора метода и технологии их очистки, контроля за работой очистных 

сооружений и испарением сточных вод, оценки возможностей переработки отходов, 

отделения загрязнителей воды и проблем утилизации. В данной статье предлагается 

экономически выгодный экстракционный метод очистки сточных вод, загрязненных 

органическими растворителями. В качестве экстрагента предложен изопропиловый 

эфир. 

 

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE EXTRAGENT FOR 

WASTEWATER TREATMENT FROM ORGANIC SOLUTIONS 
 

Ismailova R.A., Abdullaeva K.S. 
 

Abstract 
 

 The quality of industrial wastewater is an important indicator in terms of the choice of 

method and technology for their treatment, control of the operation of treatment facilities and 

the evaporation of wastewater, assessment of the possibilities of waste processing, separation 

of water pollutants and disposal problems. This article proposes a cost-effective extraction 

method for treating wastewater contaminated with organic solvents. Isopropyl ether was 

proposed as an extractant. 

 

TULLANTI SULARININ ÜZVI HƏLLEDICILƏRDƏN TƏMIZLƏNMƏSI ZAMANI 

EKSTRAGENTIN EFFEKTIVLIYININ TƏYINI 
 

İsmayılova R.Ə., Abdullayeva K.S. 
 

Xülasə 
 

Sənaye tullantı sularının keyfiyyəti onların təmizləmə üsulunun və texnologiyasının 

seçilməsi, təmizləyici qurğunun istismarına və tullantı sularının buxarlanmasına nəzarət, 

tullantıların təkrar istifadə imkanlarının qiymətləndirilməsi, suyu çirkləndirən maddələrin 

ayrılması və utilizasiya problemlərinin həlli baxımından vacib göstəricidir. Bu məqalədə Üzvi 

həlledicilərlə çirklənmiş tullantı sularının təmizlənməsi üçün iqtisadi cəhətdən əlverişli olan 

ekstraksiya üsulu təklif edilmişdir. Ekstragent kimi izopropil efiri təklif edilmişdir. 
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Keywords: radionuclides, sorbent, toxicant, functional polymer. 
 

Müasir kimya elminin aktual, ekoloji problemlərindən biri də su sistemlərinin ağır 

metallardan, radionuklidlərdən və digər zərərli maddələrdən təmizləmək üçün effektiv və 

təhlükəsiz metodların işlənib hazırlanmasıdır[1,2].  

Son illərdə bu istiqamətdə geniş araşdırmaların aparılmasına baxmayaraq mövcud 

xammalın, köməkçi maddələr və digər materialların axtarışı ilə bağlı bir çox problemlər 

kifayət qədər oz həllini tapmamışdır. 

Makromolekulyar birləşmələr kimyasının aktual problemlərindən biri də 

funksionallaşdırılmış polimerlər və tənzimlənən şəbəkə tezliyi, müəyyən edilmiş məsamə 

ölçüləri və digər mühüm xüsusiyyətlərə malik üçölçülü sopolimerlərin sintezidir. Su 

sistemlərinin ağır metallardan, radionuklidlərdən və digər ekoloji təhlükəli maddələrdən 

təmizlənməsi üçün sorbentlər, katalizatorlar, metal nanohissəciklərin, onların sulfidləri və 

oksidlərinin hopdurulması üçün matrislər kimi müxtəlif tətbiqlər mövcuddur [3, 4]. 

Tərkibində amin-, sulfo-, karboksil və digər qruplar saxlayan polimer tipli sorbsiya 

materialları yuxarıda adları çəkilən toksikantların effektiv təmizlənməsində mühüm yer tutur 

[5]. 

 Artıq bir neçə ildir ki, Bakı Dövlət Universitetində yeni sorbsiya materiallarının - stirol, 

fenol, alkenillfenol, formaldehid və müxtəlif amin birləşmələri əsasında aktiv funksional 

qruplara malik tikili polimerlərin işlənməsi və onların uran birləşmələrinə və müxtəlif təbiətə 

malik ətraf mühitə zərərli toksikantlara qarşı sorbsiya xassələrinin öyrənilməsi ilə bağlı 

tədqiqat işləri aparılır. 

Bu baxımdan tərəfimizdən aparılan tədqiqat işləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, sorbent kimi geniş tətbiq olunan tikili sopolimerlər tərəfimizdən göstərilən 

mərhələ üzrə sintez edilmişdir: 2-allil- və 2-propenilfenolların simmetrik dibromalkanlarla 

qarşılıqlı təsirindən simmetrik quruluşa malik, tərkibində eyni zamanda iki ikiqat rabitə 

saxlayan monomer (B) sintez olunmuşdur: 

 

 
 

Sintez olunmuş (B) birləşməsinin malein anhidridi və stirolla üçkomponentli 

sopolimerləşməsi inisiator iştirakında aparılmışdır. Sintez olunanan sopolimerlərin hidroliz 

məhsulu ağır metalların sorbsiyasının tədqiqi zamanı yüksək nəticələr vermişdir. 

Digər tərəfdən fenol-formaldehid qatranları əsasında termoreaktiv materialların alınması 
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zamanı ayrılan kiçik molekullu birləşmələr onun fiziki-mexaniki göstəricilərini aşağı salır. Bu 

baxımdan doymamış fenol-formaldehid oliqomerləri əsasında termoreaktiv materialların 

alınması prosesi ikiqat rabitə hesabına getməsi monolit kompozisiya materiallarının 

alınmasına imkan yaradır [6,7]. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, tərəfimizdən 4-izopropenilfenolun formaldehid və fenolla, 

eləcə də 4-izopropenilfenolun formaldehid və fenolfosfonatla üçlü kondesləşməsindən 

tərkibində ikiqat rabitə saxlayan üçlü sooliqomerlər sintez edilərək onların molekul çəkiləri 

müəyyən olunmuşdur. Alınan üçlü sooliqomerlərin malein anhidridi və ya akrilonitrillə 

inisiator iştirakında sopolimerləşməsi aparılmış və alınmış tikili sopolimerlərin sorbent kimi 

sınağı tədqiq edilmişdir. 

 

 
 

 
 

Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş sopolimerlər uranil ionlarını  sorbsiya edir 

(sorbsiya dərəcəsi ~ 78-98% təşkil edir). 

Polifunksional əvəzli sorbentlərin digər istiqaməti isə 4-izopropenilfenolun malein 

anhidridilə sopolimerləşmə məhsulunun müxtəlif aminlərlə emalından alınan tikili 

sopolimerlərin sintezidir. Bu sopolimerlər çox az müddətdə (5-6 dəq) uranil ionlarını sorbsiya 

edir.   
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 Комплексы Уилкинсона на основе гликофосфинитов и фосфитов углеродов 

являются эффективными катализаторами асимметрического гидрирования, однако 

трудная  доступность лигандов препятствует  широкому исследованию таких 

комплексов. Мы впервые использовали при синтезе комплексных катализаторов 

гидрирования амидофосфиты  углеводов, которые легко получаются при 

взяимодействии  частично замещенных  моносахаридов с полным амидом фосфористой  

кислоты. 

 Реакцией этих лигандов с  (C3H5PdCl)2 в бензоле  и с  [Rh(CO)2Cl]2 в гексане при 

200 получены комплексы типа C3H5Pd(L)Cl (I-IV) и RhL2(CO)Cl (V): I (L=6-

тетраэтилдиамидофосфит-1,2,3,4-диизопропилиденгалактозы),  жидкость, т.разл. 165-

1700, Rf=0,68 (Al2O3,бензол: диоксан  = 5:1), δ ЯМР 31P=133,4  м.д. Найдено, %: C 44,9; 

H 7,3; P 5,2.  Для C23H44N2O6PClPd  вычислено. %: С 44,7; Н 7,1; Р 5,0; II (L = 1-

тетраэтилдиамидофосфит -2,3; 4,5-диизопропилиден-фруктопиранозы), жидкость, т. 

разл. 100-1020, Rf=0,60,  δ ЯМР 31P=131,2 m.д. Найдено, %: C 45,0; H 7,4; P 5,1. Для 

C22H44N2O6PClPd  вычислено. %: С44,7; Н 7,1; Р 5,0;  III- (L-5- 

тетраэтилдиамидофосфит- 2,3-изопропилиден-0-метилрибозид), жидкость, т. разл. 103-

1050, Rf=0,64,  δ ЯМР 31P=131,6 m.д. Найдено, %: C 43,1; H 7,3; P 5,2. Для 

C20H40N2O5PClPd  вычислено. %: С42,8; Н 7,1; Р 5,5; IV (L=2- 

тетраетилдиамидофосфит-3,5-изопропилиденксилитана), т.пл. 94-950,  Rf=0,45,  δ ЯМР 
31P=131,2 m.д. Найдено, %: C 43,4; H 7,2; P 5,4. Для C19H38N2O4PClPd  вычислено. %: 

С43,0; Н 7,2; Р 5,8;  V (L = II) т.пл. 53-540, Rf=0,88, δ ЯМР 31P=125,6 и 132,2 м.д. ν 

(СО)=1970 см-1. Найдено, %: C 47,9; H 7,6; P 5,6.  Для C41H78N4O13P2ClКр  вычислено. 

%: С 47,6; Н 7,5; Р 6,0.   

 Каталитические системы получены обработкой комплексов I-IV (5.10-3 моль/л) в 

ДМФА или в 99,5%-ном этаноле NaBH4 в присутствии  О2 согласно [3]. Удельная  

активность (моль/г-ат Pl.мин ) в гидрировании С6H5NO2 (2,5.10-1моль/л) при 300 и 1 атм 

Н2 составила: I-  1,9 (ДМФА); II – 1,0  (EtOH); III – 1,9 (EtOH);, IV – 1,3 (ДМФА), 1,9 

(EtOH). Гидрирование  гептена – 1(2,5 . 10-1) моль/г-ат Rh.мин. 

 В реакции рассмотрено фосфолированиетриолов, несбособных образововать 

бициклофосфиты по геомтерическим сображенияь. Оказалось, что в этом случае 

образуется 2-тетраэтилдиамидофосфит-3,5-диетилоциклофосфит ксилетана в виде двуч 

геометрических изомеров. 
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Полоса с δ ЯМР 31P=134  м.д. ответствует ациклическому диамидофосфитному 

фрагменту (для амилдофосфита 31P=137 м.д.)   
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ПАЛЛАДИЕВЫЕ И РОДИЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ АМДОФОСФИТОВ САХАРОВ 
 

Садыгова У.Э.,  Аббасов Э.М. 
 

Summary 
 

 Wilkinson complexes based on glycophosphinites and carbon phosphites are effective 

catalysts for asymmetric hydrogenation; however, the difficult availability of ligands hinders 

a wide study of such complexes. In the synthesis of complex hydrogenation catalysts, we 

were the first to use amidophosphites of carbohydrates, which are easily obtained by reacting 

partially substituted monosaccharides with complete phosphorous acid amide. 
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