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TEXNİKA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR S.Ə.SULTANOVUN İŞLƏRİNDƏ 

REAKTİV, RAKET VƏ MOTOR YANACAQLARININ TARİXİ İNKİŞAFI 
 

S.Q.Əliyeva 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

Е-mail: sey19inxp@rambler.ru 
 

Müasir aviasiyanın inkişafı üçün yeni növ yanacaqların alınma texnologiyalarının 

təkmilləşdirilməsi, xammal resurslarının artırılması istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılması və tədqiqi bütün dövrlərdə ən aktual və vacib məsələlərdən biri olmuşdur. 

Ikinci Dünya Müharibəsi illərindən sonra aviasiyada porşenli mühərriklər hava-reaktiv 

mühərrikləri ilə əvəz olunmağa başlayır. Bu da öz növbəsində yeni tip yanacaqların 

yaradılmasına böyük bir tələbat yaradır. Hava reaktiv mühərrikli aviasiyanın inkişafının ilk 

illərində - 1946-cı ildə T-1 markalı reaktiv yanacağının azərbaycan alimləri tərəfindən 

azərbaycan neftlərindən alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və sənayedə tətbiq 

olunmuşdur. 

Bu elmi işlərə və sənayedə T-1 markalı reaktiv yanacağının alınması sahəsindəki işlərə 

görə neftemalı işçiləri ilə birgə 1951-ci ildə bir sıra alimlər A.B.Kudınov, A.D.Ləmbəranski, 

T.H.Kadırova, M.H.Axmedov və başqaları SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşlər. 

Azərbaycan alimləri tərəfindən yaradılmış və azərbaycan neftlərindən alınan T-1 

markalı reaktiv yanacağı 1961-ci ildə Yuri Qaqarini kosmosa aparan kosmik “Vostok” 

gəmisində yanacaq kimi istifadə olunmuşdur. Sonralar T-1 markalı reaktiv yanacağı “Soyuz-

T” kosmik gəmisində də yanacaq kimi istifadə olunmuşdur. 

50-ci illərdən sonra aviasiyada sürəti səs sürətindən iti sürətli reaktiv mühərriklərin 

tətbiqi, yeni termiki sabit, yüksək sıxlığa və istilik tutumuna malik yanacaqların alınması 

istiqamətində geniş elmi-tədqiqat işlərinin aparılması başlayır. 

1959-cu ildə AMEA-nın müxbir üzvü M.Ə.Mərdanovun rəhbərliyi ilə Q.Q.Vəliyev və 

S,M.Marxaseva ilə birlikdə “Neft Daşları” neftindən yüksək termostabil T-5 markalı reaktiv 

yanacağının alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və sənayedə tətbiq olunmuşdur. 

Azərbaycan neftlərindən istehsal olunan T-5 markalı yanacaq SSRİ-də yeni nəsl reaktiv 

təyyarələrin yaradılmasına və istismarına təkan verdi. 

Professor M.Ə.Mərdanovun bu sahədə apardığı tədqiqatlar digər region neftlərindən 

termostabil yanacaqların alınması istiqamətində aparılan tədqiqatların əsasını qoydu. 

Perspektiv reaktiv yanacaqlara olan tələbatlar istiqamətində tədqiqatları davam etdirən 

M.Ə.Mərdanovun tələbəsi kimya elmləri namizədi S.Ə.Sultanov Azərbaycan neftlərinin orta 

fraksiyalarının fiziki-kimyəvi xassələrini və karbohidrogen tərkibini tədqiq edərək azparafinli 

neftlərdən ayrılan fraksiyalar əsasında səs sürətindən iti sürətli təyyarələr üçün T-6 markalı 

yüksək termostabil yanacağın alınma texnologiyasını yaratmışdır. 

Bu yanacaq Başqırdıstanın Salavat Neft Kimya Kombinatında istehsal olunub, sənaye 

təcrübi nümunəsi ixtisaslaşdırılmış üsullarla sınaqdan müvəffəqiyyətlə keçmiş və aviasiyada 

istifadəsinə vəsadət verilmişdir. 

1979-cu ildə S.Ə.Sultanov “Neft və sintetik reaktiv yanacaqların alınması sahəsində 

Azərbaycan neftlərinin tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını AMEA-nın müxbir 

üzvi M.Ə.Mərdanovun rəhbərliyi ilə müdafiə etmişdir. 

1982-ci ildə ona SSRİ AAK-nın qərarı ilə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 

verilmişdir. M.Ə.Mərdanovun 1982-ci ildə vəfatından sonra texnika elmləri doktoru 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=sey19inxp%40rambler.ru
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S.Ə.Sultanov laboratoriyaya rəhbərlik etmiş və onun elmi-tədqiqat işlərini davam etdirmişdir. 

S.Ə.Sultanov 1983-2009-cu illər ərzində “Reaktiv və dizel yanacaqları” laboratoriyasına 

rəhbərlik etmişdir. 1991-ci ildə SSRİ AAK-nın qərarı ilə “Yanacağın və qazın kimyası və 

texnologiyası” ixtisası üzrə ona professor elmi adı verilmişdir. Sultan müəllimin rəhbərliyi ilə 

sonralar “Neft Daşları” neftindən T-8B markalı termiki stabil aviasiya yanacağının alınma 

texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Bu yanacaq Rusiyanın Novokuybışev şəhərindəki Neft-

kimya kombinatında istehsal olunub, ixtisaslaşdırılmış üsullarla sınaqdan keçirilmişdir. 

Professor Sultanovun rəhbərliyi ilə  bu sahədə dissertasiyalar müdafiə olunmuşdur. 

1985-ci ildə Məhərrəmov Hamlet Xalid oğlu–“Reaktiv mühərriklər üçün yüksək 

sıxlıqlı yanacaqlar kimi üç və tetratsiklik karbohidrogenlərin sintezi” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını “Məxvi Qriflə” müdafiə etmişdir. 

Yüksək sıxlıqlı və yüksək istilik enerjisinə malik sintetik karbohidrogenlərin sintezi 

istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin davamı kimi S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə 1990-cı ildə 

Musayev Cahid Cəlil oğlu–“Tsiklopentadien və spiro-(2,4)-qeptadien əsasında yüksək 

sıxlıqlı reaktiv və raket yanacaqlarının alınması və tədqiqi” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını “Məxvi Qriflə” müdafiə etmişdir. 

Eksperimental tədqiqatların nəticələrinə, alınmış yanacaq kompozisiyalarının əsas 

göstəricilərinə görə “desilen” tipli yanacaqların yüksək sıxlıqlı yanacaqlara qoyulan 

tələblərdən də daha üstün olduğu göstərilmişdir. Alınan nümunələr Rusiyanın Moskva 

şəhərində P.S.Baranov adına SİAM-a və Sankt–Peterburq şəhərində QİPX-ə təqdim 

edilmişdir. Yüksək sıxlıqlı kompozisiyaların təcrübi nümunələri arasında “desilen” tipli 

yanacaqların xammal mənbələrini genişləndirən sıxlıqları 1008-1010 kq/m
3
, yanma istiliyi 

45144 kC/kq, kristallaşmanın başlanğıc temperaturu -60
0
C olan, 50-dən artıq yüksək enerjili 

yeni raket yanacaq komponentləri sintez edilmiş və yuxarıda adları çəkilən institutlarda 

sınaqları müvəffəqiyyətlə keçirilərək raket yanacağı komponenti kimi tövsiyə edilmişdir. 

Professor S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə reaktiv yanacaqlarının xammal ehtiyatlarının 

parafinli neftlər əsasında genişləndirilməsi istiqamətində elmi təqqiqat işləri aparılmış və bu 

neftlərdən alınan yanacaqların mənfi temperatur xassalərini yaxşılaşdırmaq ücün yüksək 

silisiumlu seolit katalizatorlarla selektiv hidrokrekinq prosesi ilə alınma texnologiyası işləyib 

hazırlanmışdır. 

1990-cı ildə akademik M.İ.Rüstəmov və professor S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə 

Musayeva Səyyarə Qulam qızı–“Azərbaycanın parafinli neftlərindən və katalitik krekinq 

məhsulları əsasında reaktiv yanacaqların alınması” mövzusunda dissertasiyanı “Məxvi Qriflə” 

müdafiə etmişdir. 

Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun “Təcrübə-sınaq” zavodunda Azərbaycanın yeni 

yataq yüksək parafinli neftlərindən 200 litr RT markalı reaktiv yanacagı alınmış, “7224” hərbi 

hissədə stend sınaqları keçirilmiş və sınaq haqqında akt Bratkov və Sereqin kimi görkəmli 

alimlərin imzası ilə təsdiq olunmuş və sənədlər instituta təqdim edilmişdir. 

Akademik M.İ.Rüstəmovun və professor S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 

parafinli neftlərinin qarışığından alınan fraksiyalar və ikinci emal məhsulları əsasında ilk dəfə 

olaraq, PT, JET A-1, JP-5, T-6, T-8B və PT-1 markalı reaktiv yanacaqlarının alınma 

texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. 

1994-cü ildə H.Əliyev adına NEZ-də Q-43 107M katalitik krekinq qurğusunun 100 

saylı hidrotəmizləmə bölməsində RT markalı reaktiv yanacağının sənaye katalizatorlarının 
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iştirakı ilə hidrotəmizləmə prosesinin tətbiqi ilə alınma texnologiyasının “Texnoloji 

Reqlamenti” hazırlanmış və zavoda təqdim olunmuşdur. 

2002-ci ildə Nurullayev Vəli Xanağa oğlu– akademik M.İ.Rüstəmov və professor 

S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə “Azərbaycanın azparafinli neft distillarlarından perspektiv 

tələblərə uyğun motor yanacaqlarının alınması” mövzusunda “Yanacağın və qazın kimyası və 

texnologiyası” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Professor S.Ə.Sultanovun rəhbərlik etdiyi laboratoriyada yeni yanacaq növlərinin 

yaradılması sahəsində elmi-tədqiqat işləri davam etdirilmiş və laboratoriyanın əməkdaşı 

Qasımova Zülfiyyə Bəxtiyar qızı– 2012-ci ildə akademik V.M.Abbasovun rəhbərliyi ilə 

“Çoxhəlqəli fərdi naften karbohidrogenlərinin və törəmələrinin sintezi, yanacaq komponenti 

və bioloji aktiv maddə kimi tədqiqi” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. Yeni tsiklan karbohidrogenləri sintez edilmiş və 

perspektiv reaktiv yanacaqların tələblərinə cavab verən yüksək sıxlıqlı, yüksək enerjili, yeni 

növ yanacaq komponentləri alınmış və onların istismar xassələri öyrənilmişdir. 

Akademik M.İ.Rüstəmov və professor S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə 2009-cu ildə 

Əliyeva Səyyarə Qulam qızı– “Azərbaycan neftlərindən perspektiv reaktiv yanacaqlarının və 

hidravlik mayenin baza məhsulunun alınması” mövzusunda “Yanacağın kimyası və 

texnologiyası” ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Ilk dəfə olaraq professor S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə təyyarələrin hidravlik 

sistemlərində istifadə olunan AMQ-10 hidravlik yağın baza məhsulunun təkmilləşdirilmiş 

texnologiya əsasında alınması və bu məqsədlə xammal ehtiyatlarının artırılması sahəsində 

geniş elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. AMQ-10 hidravlik yağın baza məhsulunun parafinli 

neftlərdən alınmasının ekoloji cəhətdən zərərsiz texnoloji prosesi işlənib hazırlanmış və bu 

proses Respublika Patenti ilə təsdiq olunmuşdur. 

2000-2004-cü illərdə S.Ə.Sultanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan neftlərinin qarışıgından 

alınan dizel fraksiyaları və ikinci emal məhsulların əsasında ilk dəfə sənaye katalizatorlarının 

iştirakı ilə hidrotəmizləmə prosesi işlənib hazırlanmış və H.Əliyev adına NEZ-də 55 saylı Q–

43–107M katalitik krekinq qurğusunun 100 saylı hidrotəmizləmə bölməsində Avro-3 və 

Avro-4-ün tələblərinə cavab verən dizel yanacaqları alınmışdır. Bu prosesin tətbiqi zavoda 

ildə 9 milyon manat gəlir gətirmişdir. 

Sultan müəllimin rəhbərliyi ilə “Azdövürlü və ortadövürlü dizel mühərrikləri ücün DT 

markalı dizel yanacağının alınma texnologiyası “Azərneftyağ” NEZ-də tətbiq olunmuş və bu 

günə kimi bu yanacaq həmin texnologiya ilə alınır. 

Hal-hazırda “Reaktiv və dizel yanacaqları” laboratoriyasında bu istiqamətdə elmi-

tədqiqat işləri davam etdirilir. 

Hüseynova Səidə Şamo qızı 2015-ci ildə – “Azərbaycan neftlərindən perspektiv 

tələblərə cavab verən dizel yanacaqlarının alınması texnologiyasının tədqiqi” mövzusunda 

kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Quliyeva Elnara Mürvət qızı 2017-ci ildə – “Avro-5-in tələblərinə cavab verən dizel 

yanacaqları üçün aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiyanın ilkin müdafiəsini 

institutun Birləşmiş Elmi Seminarında keçmişdir. 

Qasımova Zülfiyyə Bəxtiyar qızı 2016-cı ildən – “2-5 həlqəli naften karbohid-

rogenlərinin törəmələrinin sintezi və tədqiqi” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində 

çalışır.  
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AZƏRBAYCAN  NEFTLƏRİNİN  QARIŞIĞI  YANACAQ  ÜÇÜN  XAMMALDIR 
 

F.İ.Səmədova, Y.Ə.Abdullayeva, N.H.Ələkbərova, A.F.Şahverdiyeva, N.F.Qafarova 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: lab.21@mail.ru 

 

Hər bir neft ölkəsinin neft təsərrüfatı üçün əsasən neft və qazın hasilatı, neft və qazın 

emalı, neft kimyası kimi üç istiqamət xarakterikdir. Bunların vəhdəti nəticəsində təkcə neft 

sənayesi deyil, həm də ölkənin iqtisadiyyatı müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. 

Hər zaman Azərbaycan neftlərinin tədqiqi və onlardan səmərəli istifadə yollarının 

araşdırılması aktual olmuşdur. Bu məqsədlə də yeni yaradılacaq Neft Kimya Kompleksini 

neft xammalı ilə təchiz etmək məqsədilə Azərbaycan neftləri: Neft Daşları, Şirvan, Suraxanı 

və Azəri light yataqları neftləri və onların müəyyən nisbətdə 2 qarışığı (I qarışıq – 65% Neft 

Daşları + 24% Şirvan + 11% Suraxanı nefti, II qarışıq isə – 70% Azərbaycan neftlərinin 

qarışığı + 30% Azəri light nefti) tədqiq edilib. Bu qarışıqlar keyfiyyət göstəricilərinə görə 

fərqlənirlər. Belə ki, I və II qarışığın sıxlıqları uyğun olaraq 868,8 və 863,1 kq/m
3
, molekul 

kütlələri 246,65 və 235,92-dir. Kükürdün miqdarı isə 0,23 və 0,17% təşkil edir. Asfalt-qatran 

birləşmələrinin miqdarı II qarışıqda nisbətən az olub 7,62%, I qarışıqda isə 8,81%-dir. Bu da 

qatranlı Şirvan neftinin qarışıqda olması ilə əlaqədardır. Əsas fərq qarışıqların donma 

temperaturu (mənfi 46 və mənfi 19°C) və bərk parafinin miqdarındadır. II qarışıqda parafinli 

Azəri light neftinin olması ilə əlaqədar olaraq, II qarışığın tərkibində bərk parafinin miqdarı 

çoxdur (3,63% 2,98% əvəzinə). Neft qarışıqları ГОСТ 2177-99 üzrə açıq rəngli fraksiyaların 

miqdarına görə də fərqlənirlər. I və II qarışıqda 200 və 300°C-yə qədər qaynayan fraksiyaların 

miqdarı uyğun olaraq 18,5÷20 və 40,0÷41,5% təşkil edir. Göstərilən qarışıqlar 

ASTMD 2892-yə uyğun 350°C-yə qədər 5°C-li fraksiyalara qovulub. I və II qarışıqda 

350°C-yə kimi fraksiyanın çıxımı uyğun olaraq 48,03 və 46,99% təşkil edir. Dar fraksiyaların 

çıxımına əsasən kompaundlaşdırma yolu ilə I və II qarışıq üçün uyğun olaraq 2,71÷14,45 və 

3,49÷17,42% çıxımla müxtəlif temperatur hüdudlu 175-210; 210-230; 120-240; 175-245; 

175-260°C kerosin fraksiyaları hazırlanıb və onların keyfiyyət göstəriciləri təyin edilib. 

Onların 15°C-də sıxlığı 803,6-829,4 kq/m
3
, kristallaşma, donma və bağlı putada alışma 

temperaturları uyğun olaraq, mənfi 45÷mənfi 63, mənfi 49÷65 və 38÷84°C, 20°C-də 

kinematik özlülükləri 1,40÷2,41 mm
2
/s, onlarda ümumi kükürdün miqdarı isə 0,013-0,35%% 

arasında dəyişir. Yuxarıda verilən göstəricilərinə görə I və II qarışıqlardan alınan kerosin 

fraksiyaları Jet A-1 reaktiv yanacağın keyfiyyətinə qoyulan tələbat normasının əsas 

göstəricilərinə cavab verir. Eyni zamanda Azərbaycan neftlərinin I və II qarışığından alınan 

175-210; 120-240°C fraksiyaları AZS 242-2006 üzrə TS-1 və T-1 markalı reaktiv 

yanacağının keyfiyyətinin əsas tələbat normasına: 20°C temperaturda sıxlıq 

779,1÷806,7 kq/m
3
, kristallaşmanın başlanğıc temperaturu (mənfi 60÷məmfi 36°C); bağlı 

putada alışma (36÷56°C), ümumi kükürdün miqdarına (0,13÷0,026%) cavab verir. Müxtəlif 

qaynama temperaturuna malik olan kerosin fraksiyalarında (175-210°C I qarışığ istisna 

olmaqla) naften-parafin karbohidrogenlərinin miqdarı aromatik karbohidrogenlərin 

miqdarından çoxdur, bu da kerosin fraksiyalarının reaktiv yanacaq almaq üçün əlverişli 

xammal olduğunu bir daha təsdiq edir. 

I və II qarışıqdan alınan kerosin fraksiyaları fiziki-kimyəvi xassələrinə görə yaxındırlar. 

Bu da Azərbaycan neftlərin genetik bağlılığı ilə əlaqədardır.  
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İON MAYELƏRİ İŞTİRAKINDA ALINAN  (OLİQO)ALKİLLƏŞMƏ 

MƏHSULLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

R.V.Əliyeva, Y.M.Məmmədova, Ş.R. Bağırova, 

X.H.Seyidova, Y.H.Yusifov, F.M.Məmmədov  
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: ymnkpi@gmail.com 
 

Müasir mühərriklərin uzunmüddətli işləmə qabiliyyətinə malik olması üçün istehsal 

olunan sintetik və yarımsintetik yağlara qoyulan tələblər getdikcə artmaqdadır. Sintetik əsaslı 

yağların aşağı donma temperaturu, yüksək özlülük indeksi, uçuculuğunun aşağı və 

termooksidləşmə stabilliyinin yüksək olması, onlardan müxtəlif növ müasir mühərriklərin 

istismarında geniş miqyasda istifadə etməyə imkan verir. Alkilaromatik karbohidrogenlər 

əsasında sintetik yağların alınmasına son zamanlar maraq artmışdır. Uzun yan zəncirli 

alkilaromatik karbohidrogenlər əsasında sintetik yağların alınmasına maraq çoxtonnajlı 

alkilaromatiksulfonatların iştehsalından sonra daha da güclənmişdir.  

Təqdim olunan məruzə, ion maye tipli (İM) katalitik sistemlər iştirakında 

(oliqo)alkilaromatik yağ fraksiyalarının sintezinə və fiziki-kimyəvi xassələrinin  

araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Tədqiqatlarımızda C6-C8 arenlərin (benzol, toluol, p-, m-

ksilollar) C6-C12 α-olefinlərlə (heksen-1, okten-1, desen-1, dodesen-1) tri-, di-

etilaminhidroxloridlər əsasında alınan İM iştiarıkında (oliqo)alkilləşməsi 2-3 saat müddətində, 

55-60
o
C temperaturda aparılmışdır. Müvafiq şəraitdə alınan (oliqo)alkilatın çıxımı 94,3% 

müəyyən edilmişdır. Tədqiqatlarımızda riforminq və  piroliz prosesindən alınan 

fraksiyalardan alkilləşən komponentlər kimi istifadə edilərək (oliqo)alkilləşmə aparılmışdır. 

Hər bir halda müxtəlif şəraitlərdə alınan (oliqo)alkilatların (OA) qaynama temperaturu 

(≥200°C) ilkin komponentlərdən yüksək olmuş və onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri (FKG) 

cədvəl 1-də verilmişdir.  

Cədvəl 

(Oliqo)alkilatların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 

FKG Cihaz ASTM (Oliqo)alkilatlar 
OA1 OA2 OA3 OA4 OA5 OA6 

Kinematik  
özlülük, 40°C 

Stabinger, 
SVM 

D 445 2,6785 2,6177 2,9995 2,7043 19,895 3,1159 

Kinematik  
özlülük,  
100°C 

Stabinger, 
SVM 

D 445 1,0372 1,0200 1,1531 1,0756 4,0149 1,1493 

Özlülük 
indeksi 

Stabinger, 
SVM 

D 2270 52,8 52,4 72,5 74,5 96,3 51,0 

Sixlıq, q/sm
2
,  

20°C  
DMA, 

4500 M 
D 5002 0,8685 0,8686 0,8664 0,8681 - - 

Donma  
tempe-raturu, 

°C 

Stanhope -

Seta 
D 2286 mənfi 

62 
mənfi 

60 
mənfi 

62 
mənfi 

60 
mənfi 

62 
mənfi 

60 

Şüa sındırma 

əmsalı  
Abbemat 350/500 1,4953 1,4955 1,4906 1,4952 - 1,4964 

 

İş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun EİF-KETPL-2-

2015-1(25)-56/25/4-M-48 nömrəli qrantının dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir.  
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MAZUTUN SUZPENZLƏŞDİRİLMİŞ YERLİ ALÜMOSİLİKATIN 

İŞTİRAKI  İLƏ  HİDROKREKİNQ PROSESİNİN TƏDQİQİ 
 

V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, G.S.Muxtarova, A.B.Həsənova, 

R.İ.Hüseynova, N.X.Əfəndiyeva 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: gulermuxtarova@yahoo.com 
 

Dünya neft emalı sənayesinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri yeni yüksəkeffektli və 

ekoloji təmiz proses və texnologiyalar işləyib hazırlamaqla neftin emal dərinliyini artırmaqdan 

ibarətdir. Bu məqsədlə ağır neft qalıqlarını – mazutu, qudronu məqsədli surətdə emala cəlb 

etməklə ondan əlavə açıq rəngli neft məhsulları almaq müasir neft emalı sənayesinin qarşısında 

duran ən aktual və mürəkkəb problemlərdən biridir. 

Görülən işin məqsədi neftin emalını dərinləşdirmək məqsədilə əlavə açıq rəngli neft 

məhsulları almaq üçün Bakı neftlərindən alınan mazutun suspenzləşdirilmiş yüksəkdispersli yerli 

alümosilikat katalizatorunun iştirakı ilə aşağı təzyiqdə (0,5-6 МPа) hidrokrekinqindən yanacaq 

komponentlərinin alınması prosesinin tədqiq edilməsidir. Reaksiya mühitinə suspenzləşdirilmiş 

yüksəkdispersli katalizator əlavələrinin daxil edilməsinin termiki proseslə kombinasiyası onların 

səthində koksun çökməsi ilə koks çöküntülərini çıxarır və koks reaksiya aparatının divarında 

çökmür. Mazutun hidrokrekinqindən alınan nəticələrin analizi prosesin radikal karbonium-ion 

mexanizmi üzrə getdiyini göstərir. Mazutun emalında katalitik sistem karbohidrogenləri heterogen 

mexanizm üzrə parçalayır və reaksiya homogen fazada davam edir. Bu prosesdə mazutun 

tərkibində olan metal kationları da öz təsirini göstərir. Mazutun hidrokrekinq prosesində 

tərkibində çoxlu miqdarda doymuş karbohidrogenlər alınır ki, bu da parçalanma və hidrogenin 

yenidən paylanmasının intensiv getdiyini göstərir. Əvvəlcədən aparılmış tədqiqatlardan məlum 

olduğu kimi, koksun əmələgəlməsi ən intensiv reaksiyanın başlandığı ilk anlarda gedir. Əmələ 

gəlmiş koks çöküntülərinin morfologiyası dəyişir və onlar poliaromatik strukturlara çevrilir. 

Polien strukturunda olan koks poliaromatik strukturunda olan koksa çevrildikdə reaksiya zonasına 

aktiv hidrogen verilir. Beləliklə, əmələ gəlmiş koks mazutun emalı prosesində ümumi prosesin 

getməsinə katalizatorluq edir. 

Təcrübələr 400-4500C temperaturda, 0.5-6 MPa təzyiqdə, həcmi 1 l olan fırlanan avtoklavda 

reaksiya müddəti 0.5 saat olmaqla aparılmışdır. Mazutun hidrokrekinqi prosesinin gedişinə 

katalizatorun  təsiri tədqiq edilmişdir. Alınan nəticələrin analizi göstərir ki, açıq rəngli neft 

məhsullarının çıxımı katalizatordan asılı olaraq dəyişir. Belə ki, mazutun katalizatorsuz 

hidrokrekinqindən 46.6% kütlə açıq rəngli neft məhsulları alınır. Sistemə 2.5% Az-4 katalizatoru 

əlavəsi ilə açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 7%-ə qədər artaraq 53.04% təşkil edir ki, bu 

zaman qazın, koksun və qalıq fraksiyasının çıxımı uyğun olaraq 13-dən 10-a, 6.3-dən 5-ə və 34.1-

dən 31.96 %-ə qədər azalır, benzinin çıxımı 16.2-dən 25.4%-ə qədər artır. Katalizator olaraq Ni və 

Mo-lə modifikasiya edilmiş Az-4 istifadə edildikdə müəyyən edilmişdir ki, bu metalların ayrı-

ayrılıqda Az-4 ilə modifikasiyaları ilə mazutun hidrokrekinqindən alınan açıq rəngli neft 

məhsullarının çıxımı uyğun olaraq 56.9 və 57.9% kütlə təşkil etmişdir. Bu metalların birgə 

modifikasiyasından alınan katalizatorun istifadəsi ilə açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 60.0% 

kütlə təşkil edir. Bu zaman benzin fraksiyasının çıxımı katalizatorsuz aparılan təcrübə ilə 

müqayisədə 2 dəfə artaraq 32% kütlə təşkil edir. Mazutun hidrokrekinqindən alınan benzin 

fraksiyası stabil olmaqla tərkibində aromatik və doymamış karbohidrogenlərin miqdarının aşağı 

olması ilə xarakterizə edilir. Benzin fraksiyası hidrotəmizlənmədən sonra komponent kimi və ya 

piroliz prosesinə xammal kimi istifadə edilə bilər.   
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METALDİTİOFOSFATLAR VƏ DİALKİLAMİNLƏR ƏSASINDA 

KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN ALINMASI 
 

V.İ.Baxşıyeva, A.M.Tağıyeva, S.R.Rəfiyeva, F.Ə.Nəsirov, N.F.Canibəyov 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: vusale_ismaylova@mail.ru 
 

Son illər metalların korroziyaya qarşı müdafiəsi qlobal problemə çevrilmişdir. Korroziya 

proseslərinin sürətlənməsi səbəbindən külli miqdarda metal itkisi baş verir ki, bu da olduqca 

yüksək maddi və fiziki itkilərə gətirib çıxarır. Buna görə də bütün inkişaf etmiş dövlətlərdə 

metalların korroziyasına qarşı mübarizəyə böyük diqqət yetirirlər. 

Metalların atmosfer korroziyasının qarşısını almaq üçün konservasiya mayelərindən və 

sürtkülərindən istifadə olunur. Son zamanlar bu tip maddələrə tələb günü-gündən artmaqla yanaşı 

onların qarşısında qoyulan təlabatlar da sərtləşdirilir. Çünki, son illərdə atmosferin sürətlə 

çirklənməsi, onun daha aqressiv xassə alması bu problemin həllini daha da çətinləşdirir. 

Apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki, metal saxlayan ditiofosfor birləşmələri motor 

yağlarında çox effektiv antioksidant və eyni zamanda antikorroziya xassələrinə malikdirlər. 

Onların həmçinin azot saxlayan birləşmələri ayrılıqda metalların korroziyasına qarşı güclü təsirə 

malikdirlər. 

Metalditiofosfatlarla aminlərin kompozisiyalarından yağ əsaslı konservasiya mayeləri 

almaq, onların həm antioksidant, həm də korroziyaya qarşı əlavələr kimi tədqiq etmək elmi və 

praktiki cəhətdən yüksək əhəmiyyətə malikdir. 

Tərəfimizdən O,O-dialkilditiofosfor turşusunun Ni, Co, Cu, Cr duzları sintez edilmiş, 

onların Berolamin-20 ilə kompozisiyaları yaradılmış və T-30 yağında Cт.3 poladının Г-4 

hidrokamerada, dəniz suyunda və 0,001% H2SO4 məhlulunda korroziyaya qarşı effektliyi tədqiq 

edilmişdir. Bu kompozisiyaların T-30 markalı turbin yağında 5 və 10%-li məhlulları hazırlanmış 

və onların müxtəlif mühitlərdə “polad-3”(“Cт-3”) lövhələri əsasında korroziyadan mühafizə 

effektlərinin sınaqları aparılmışdır. Konservasiya mayelərinin tədqiqi ГОСТ-9054-75 standartına 

uyğun olaraq aparılmışdır. 

Yüksək göstəricilərə malik konservasiya mayeləri almaq məqsədi ilə sintez olunmuş aminin 

O,O-di-i-butil DTF-Cu və O,O-di-i-propil DTF-Cu duzları ilə müxtəlif  kompozisiyaları  

hazırlanaraq T-30 yağına 5-10% miqdarında qatılmış və nəticələr cədvəldə verilmişdir. 
 

Nümünələr  

Kompozisiyalarda 

inhibitorun 

miqdarı, %-lə 

 

 

Korroziyadan mühafizə müddəti, 

günlə 

 

Kompozisiyaların tərkibi 

“Г-4” 

hidroka-

merasında 

Dəniz 

suyunda 

0,001%-li 

H2SO4 məh-

lulunda 

T-30 yağı + O,O-di-i-butil DTF-Cu 5 182 72 71 

T-30 yağı + O,O-di-i-propil DTF-Cu 5 192 81 80 

T-30 yağı+ O,O-di-i-butil DTF-Cu + 

TNT:Berolamin (6:1 mol nisbətində) 

5 125 63 60 

T-30 yağı + O,O-di-i-propil DTF-Cu + 

TNT:Berolamin (6:1 mol nisbətində) 

5 137 92 90 

 

Sintez olunmuş kompozisiyalar T-30 yağında Cт-3 poladının korroziyaya davamlığını 

artırmaq imkanına malikdirlər. Belə ki, bu kompozisiyalar polad lövhələri Г-4 hidrokamerasında – 

118-192 gün, dəniz suyunda – 72-92 gün, 0,001%-li H2SO4 məhlulunda – 80-90 gün korroziyadan 

qoruyur.  
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NEFT QALIQLARININ  HESABINA  YANACAQ  KOMPONENTLƏRİNİN  

RESURSLARININ  ARTIRILMASI 
 

S.Y.Rəşidova, F.İ.Səmədova, Q.A.Hüseynova, İ.Ə.Hacıyeva 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: lab.21@mail.ru 

 

Neftlərin dərin emalının artırılması texniki tərəqqinin ən mühüm istiqamətlərindəndir, 

yanacaqlara və yağlara artan tələbatın ödənilməsinin yeganə mümkün yoludur. 

Prinsipial əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri məhsulların alınma texnologiyasının 

seçilməsidir. 

Hal-hazırda sənayenin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri təbiətə vurulan ziyanın 

minimuma çatdırılmasıdır, belə ki, neft emalı zavodları az tullantılı neft məhsullarının 

istehsalına keçməlidir. 

Mövcud emal prosesləri xammalın bir qismini tullantıya çevirir. 

Neft məhsullarının istehsalının ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması əhəmiyyətli 

faktordur, belə ki, hidrogenləşmə proseslərinin tətbiqini buna aid etmək olar. 

Yanacaq resurslarının artırılması məqsədi ilə ekoloji təmiz proseslərdən sayılan 

hidrokrekinq vasitəsi ilə neft və onun qalıqlarından (qudron) yanacaq, az özlülüklü yağlar və 

mayelər, yüksək özlülüklü yağlar almaq mümkündür. 

Hazırkı məruzədə az parafinli dəniz neftlərinin qarışığından alınan, sənaye üsulu ilə 

asfaltsızlaşdırılmış qudronun hidrokrekinqinin mümkünlüyü göstərilib. Hidrokrekinq prosesi 

institutun təcrübə sənaye qurğusunda 400-450°C-də, 4-5 MPa təzyiqdə və 0,5 saat
-1

 həcmi 

sürətdə, Al-Co-Mo katalizatorunun iştirakı ilə aparılıb. Alınan hidrogenizatların laboratoriya 

şəraitində fiziki-kimyəvi xassələri öyrənildikdən sonra Klayzen kolbasında (1 mm civə sütunu 

ilə qalıq təzyiqi altında) qaynama başlanğıcı – 240°C, 240-300°C, 300-400°C, >400°C-dən 

yuxarı fraksiyalara ayrılıb, onların fiziki-kimyəvi xassələri və material balansı təyin edilib. 

Müəyyən edilib ki, mövcud üsulla alınan yanacaq fraksiyalarının çıxımı 24,87% olduğu 

halda, bizim təklif etdiyimiz üsulda yanacaq komponentlərinin çıxımını 39,9%-ə qədər 

çatdırmaq olar. 
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REAKTİV YANACAQLARININ AZƏRBAYCAN NEFTLƏRİNİN 

QARIŞIĞINDAN SELEKTİV HİDROGENLƏŞMƏ 

PROSESLƏRİNİN TƏTBİQİ İLƏ ALINMASI 
 

S.Q.Əliyeva, E.M.Quliyeva, S.Ş.Hüseynova, Z.B.Qasımova, M.N.Bayramova, 

M.Ş.Əhmədxanova, İ.F.Qrişina 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

Е-mail: sey19inxp@rambler.ru, 

               zulfiya_qasimova@bk.ru 

 

Aviasiya sənayesinin inkişafı, yeni növ yanacaqların alınması texnologiyalarının 

təkmilləşdirilməsi, xammal resurslarının artırılması istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılması hal-hazırda mühüm məsələlərdən biridir. Təqdim etdiyimiz tezisdə xammal kimi 

“Neft Daşları”, “Suraxanı”, “Şirvan” və “Azəri light” neftlərindən müvafiq nisbətlərdə 

istifadə edilmişdir. Hazırlanmış xammal APH-2 laboratoriya aparatında 10
0
C-lik fraksiyalara 

ayrılmış və onların əsasında T-6 və T-8B markalı reaktiv yanacaq distillatları 

kompaundlaşdırılmış, onların fiziki-kimyəvi xassələri ГОСТ 12308-13-ə əsasən tədqiq 

edilmişdir. T-6 və T-8B markalı reaktiv yanacaqlarının APH-2 aparatına görə çıxımları 

müvafiq olaraq 26,06 % və 16,2 % təşkil edir. T-6 və T-8B markalı reaktiv yanacaq 

distillatlarının kristallaşmanın başlanğıc temperaturuna görə ГОСТ-a əsasən T-6 -60
0
C-dən, 

T-8B -50
0
C-dən yuxarı olmamalıdır. T-6 -36

0
C, T-8B -42

0
C tələbə cavab vermədiyi üçün 

distillatların selektiv hidrokrekinq prosesi aparılmışdır. Proses institutun «Təcrübə-Sınaq» 

sahəsində fasiləsiz işləyən pilot qurğuda CГК-1 katalizatorunun iştirakı ilə aparılmışdır. 

Katalizator 450-500
0
C temperaturda közərdilmiş, sistem azot qazı ilə üfürüldükdən sonra, 

hidrogen qazının iştirakı ilə 2,0 MPa təzyiqdə 450
0
C temperaturda katalizatorun tərkibindəki 

nəmlik qurtarana kimi aktivləşdirildirilmə aparılmışdır. CГК-1 katalizatoru xammalın 

tərkibində olan normal quruluşlu parafinləri izoquruluşa çevirib, yanacağın mənfi temperatur 

xassəsini, yəni kristallaşmanın başlanğıc temperaturunu aşağı salır. Aktivləşdirildirilmə 

qurtardıqdan sonra temperatur 340-360 
0
C, təzyiq 4,0-5,0 Mpa, həcmi sürət 0,5-1saat

-1
, 

hidrogen qazının sərfi 500-1000 ℓ/ℓ şəraitdə proses aparılmışdır. Prosesdən sonra alınan 

hidrogenizatlar 40%-li NaOH məhluluna daxil edilir. Distillə suyu və fenolftalenlə        

neytral reaksiya verənə qədər yuyulub qurudulduqdan sonra müvafiq sınaq üsulları ilə 

ГОСТ 12308-13-ə əsasən analiz edilmişdir. Selektiv hidrokrekinq prosesindən sonra reaktiv 

yanacaqlarda kristallaşmanın başlanğıc temperaturu T-6 markalı yanacaqda -36
0
C-dən -70

0
C, 

T-8B-də -42
0
C-dən -70

0
C-yə qədər aşağı düşmüşdür. Termooksidləşmə stabilliyini 

xarakterizə edən çöküntünün miqdarı müvafiq olaraq 28,7 mq/100 sm
3
-dan T-6 üçün 

0 mq/100 sm
3
, T-8 B-də isə 33,6 mq/100sm

3
-dan 0,4 mq/100 sm

3
-a qədər, kükürdüm miqdarı 

0,0512 %-dən 0,0029 %-ə qədər azalmışdır. Alınan göstəricilərə əsasən belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, T-6 və T-8B markalı reaktiv yanacaqlarının yuxarıda göstərilən neft qarışıqlarından 

selektiv hidrokrekinq prosesinin tətbiqi ilə alınması mümkündür. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС АДСОРБЦИОННОЙ 

ДЕАРОМАТИЗАЦИИ  ПРЯМОГОННОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

1
Т.А.Мамедова, 

1
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1
М.М.Аббасов, 

1
Х.Ш.Теюбов, С.К.Алиева, 

1
Ф.Ф.Мамедов, 

1
В.М.Аббасов, 

2
С.А.Мамедханова 

 
1
Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

2
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г.Баку 

E-mail: iranasafarli@gmail.com 

 

Получение экологически безопасных  дизельных топлив является приоритетной 

задачей современных нефтепереработчиков, так как наличие высокого содержания 

ароматических, в том числе полиароматических углеводородов (ПАУ),  приводит к 

увеличению содержания в выхлопных газах твердых частиц и несгоревших 

углеводородов, оксидов азота, канцерогенных соединений, представляющих опасность 

для здоровья людей. ПАУ при этом могут содержаться как в исходном топливе, так и 

образоваться в камере сгорания на основе  молекулярных ассоциаций ароматических 

углеводородов и смол. 

Предметом исследований данной работы является разработка способа 

деароматизации дизельных фракций с использованием адсорбента, полученного на 

основе алюмосиликатных месторождений Азербайджана и  позволяющего значительно 

снизить содержание ароматических углеводородов в составе дизельных топлив без 

дополнительных капитальных вложений и использования дорогостоящего дефицитного 

водорода. Процесс деароматизации прямогонной дизельной фракции с использованием 

вышеназванного адсорбента проведен в интервале температур 25-70 
о
С, соотношении 

дизельная фракция: адсорбент 1:1-3:1 при активации сырья в магнитном поле 

интенсивностью 0,2-0,4Т.   

В ходе проведенных исследований выяснилось, что небольшое увеличение 

температуры процесса до 50 
о
С  при соотношении дизельная фракция:адсорбент 1:1 

благотворно сказывается на адсорбционных свойствах исследуемого адсорбента. Так, 

увеличение степени деароматизации относительно процесса при комнатной 

температуре  небольшое и составляет 5,0 %.  

Дальнейшее увеличение температуры процесса до 70
 о

С ухудшает адсорбционные 

свойства сорбента. Содержание остаточной ароматики при этом увеличивается на 1,4% 

масс. относительно данных, полученных при 50 
о
С и даже превышает значения, 

полученные при комнатной температуре  на 0,4-0,6% масс. Данная тенденция 

наблюдается также для соотношений диз. фракция : адсорбент 2:1 и 3:1, из чего можно 

сделать вывод о нецелесообразности увеличения температуры выше 50 
о
С. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОПЛИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ 
 

О.Б.Урбан, М.Н.Джавадова, С.Г.Эльдарова, И.А.Худиева, Л.А.Гурбанова, 

Г.Т.Агамалиева, Н.В.Гурская, Н.А.Мамедов 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г. Баку 

E-mail: ilhama-khudieva@rambler.ru 

 

Производство моторных топлив неразрывно связано с развитием автомобильных 

парков, открытием новых международных авиалиний, в том числе, «Большого 

шелкового пути», сокращающим существующий торговый путь «восток- запад» и 

развитием туризма, увеличивающим поток транспорта (как воздушного, так и 

наземного) в Республику.  

Рост потребности  в моторных топливах способствует увеличению выбросов в 

атмосферу отработавших газов, в составе которых боле 300 соединений, обостряющих 

экологическую ситуацию региона. 

Решение проблемы снижения вредного воздействия на окружающую среду 

потребовало введения жестких законодательных ограничений и изменения структуры 

заводов. Чтобы соответствовать новым требованиям техники и экологии, выпускать 

конкурентоспособную продукцию, каждый НПЗ должен разработать единый план. 

Проработке такого потенциально возможного перечня наиболее перспективных 

технологий, для получения всей номенклатуры и каждого из основных видов 

конкурентоспособных по качеству и цене нефтепродуктов посвящены исследования, 

проводимые в ИНХП НАН Азербайджана в течение многих лет. 

Реализация этой программы, требующей строительство новых и реконструкции 

действующих мощностей, требует Государственной поддержки, в том числе 

инвестиций. Причем, при решении таких глобальных проблем, как углубление 

переработки и повышение качества нефтепродуктов, основными процессами 

становятся такие энергоемкие процессы деструктивной переработки: как 

каталитический крекинг и гидрокрекинг, требующие больших капитальных вложений 

со сроком окупаемости свыше 5 лет. Масштабы строительства таких мощностей, 

способных обеспечить экспорт и удовлетворить внутренние потребности в 

нефтепродуктах, определяются инвестиционными возможностями отрасли. 

В условиях отсутствия больших инвестиций и долгосрочных кредитов, большую 

значимость приобретают процессы производства экологически чистых нефтепродуктов 

за счет применения в схемах НПЗ, на базе существующего оборудования, относительно 

новых недорогих процессов, строительство дополнительных узлов и блоков с 

небольшим сроком окупаемости.  

К таким проектам следует отнести производство экологически безопасных топлив 

(автомобильных, дизельных и реактивных), а также высокооктановых добавок к ним на 

существующей технической базе. Эти продукты по своим экологическим и 

экономическим показателям конкурентоспособны на мировом рынке, что обеспечит их 

стабильную реализацию. За счет реализации этих нефтепродуктов за короткий срок 

может быть получен необходимый дополнительный капитал для внедрения более 

кардинальных  и дорогостоящих  проектов.  

mailto:ilhama-khudieva@rambler.ru
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KINETICS OPTIMIZATION AND MECHANISM CONFIRMATION OF GAS PHASE 

POLYMERIZATION OF 1,3-BUTADIENE 
 

F.A.Nasirov, A.M.Taghiyeva, S.S.Salmanov, Z.Y.Taghizade, S.R.Rafiyeva, N.F.Janıbayov 
 

Institute of Petrochemical Processes named after Yu.H.Mammadaliyev, NAS of Azerbaijan, Baku 

E-mail: fizuli_nasirov@yahoo.com 

 

The Monte Carlo method has been applied for a few years and can be used with all 

polymerization systems, with the presumed elemental reactions, intimating each occurrence, 

and even to considering the structure of every polymer chain. It is quite difficult to investigate 

polymerization details directly from apparent kinetic results obtained from experiments. 

Monte Carlo simulation for actual reactions already successfully established, the details of 

simulations can be explained the experimental data and the nature of polymerizations and 

provide a chance to follow complex kinetic and mechanism studies. 

Our former researches on the gas phase polymerization of 1,3-butadiene with 

heterogenized cobalt containing catalytic dithiosystems succeeded in achieving the 

programming procedures and the basis for Monte Carlo modelling to simulate the 

complicated polymerization course of reactions. Many reaction details can be obtained on the 

base of it. Here, further studies on recorded data of polymerization simulations, considering 

the concentrations of living chains [Ri
*
], polymers [Pi], monomers [M], catalysts [C] and 

aluminium alkyl co-catalysts [AlR3], are carried out. The roles of deactivation, initiation and 

chain transfer reactions in 1,3-butadiene gas phase polymerization are fully discussed, 

providing possible methods to improve  gas phase polymerization technology. Furthermore, 

some interesting results were found in simulation with zero pressure of monomer gas, which 

coincided with the results of experiments. 

Gas phase polymerization of 1,3-butadiene was performed in the 200 ml stainless steel 

reactor with a stirrer under the constant monomer pressure (P) in an oil bath at constant 

temperature (T). The polymerization rate was represented as the consumption rate of 1,3-

butadiene. 

Experiments on polymerization temperatures ranging from 30 to 70
o
C closely follow 

the Monte Carlo simulation results.  
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METAFORMING - EFFECTIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING  HIGH-

OCTANE FUEL 
 

V.M.Abbasov, Ch.K.Rasulov, V.H.Mirzayev, G.S.Muxtarova, R.M.Aliyev 
 

Institute of Petrochemical Processes named after Yu.H.Mammadaliyev, NAS of Azerbaijan, Baku 

E-mail: ramin355353@gmail.com 

 

Naphtha is used in the production of gasoline in modern oil refinery,:at this process, 

hydrocleaning process is used to remove  the poisonous compounds and it is divided into two 

streams (light and heavy) then it is sending for the processing. Later, the benzene is seperated 

from catalytic reforming gasoline and this gasoline is mixed with isomerizate and by adding 

antioxidants it was obtained  high-octane gasoline. It is possible to make this process in a 

single step to overcome all the above drawbacks and for this reason, the production costs of 

gasoline significantly reduces . 

Noble metal-containing catalysts and hydrogen were not used in metaforming 

technology and gas formation is minimized. 

To overcome the drawbacks, the new technology – “Metaforming” process is used. 

The  scientific-research work is about the production of higher octane gasoline by 

raising the octane number of lower  octane rating  gasoline from the reaction of methanol with 

lower octane rating gasoline in the presence of alumosilicate catalyst. The yield of higher 

octane number gasoline on the naphtha is 98-100%  

The fraction of the raw material used to produce high-quality low-octane gasoline 

(octane number  57,        
   = 0,711) was obtained from the first distillation  of petroleum. 

The process proceeded at 1-2 h
-1 

speed. 360- 380
0
C and 7-8 atm conditions in the 

presence of alumosilicate catalyst. 

It was found that, during the process, beside the aromatisation of aliphatic 

hydrocarbons, alkylation of benzene, decomposition of methanol, esterification, isomerization 

and oligomerization reactions occur.These reactions are exothermic, so realesing energy 

reduces energy costs. 

The advantages of the proposed technology: it takes place at low pressure and 

temperature, catalyst doesn’t contain valuable noble metal and there is no need to clean raw 

material from sulphur.  

The other advantage of the process is that the amount of benzene decreases because 

alkylation of benzene occurs with methanol and methanol acts as alkylation reagent. During 

the process, it is also possible to obtain the liquefied natural gas and natural gas (C1 and  C2 ) 

and these products are used as raw materials in petrochemical and oil and gas industries. 

The process was studied in continuous small batch. The calculated amount of raw 

metarials (methanol and naphtha) were mixed and the mixture was put into the bottom of 

reactor filled with catalyst. The mixture passed over the catalyst comes from the top of the 

reactor, and it was cooled in condenser and sent for rectification. 

The yield percentage of the products on raw material in the process were as follows: 75-

80% of high-octane gasoline, liqufied natural gas  8-10%, natural gas (C1 and C2) 1-2%,  

water 9-10%. 
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AMİNOHİDROXLORİD LİQANDLI SİRKONİUM KOMPLEKSLƏRİ VƏ 

(C2H5)AlCl2 İŞTİRAKINDA ETİLENDƏN POLİETİLEN YAĞLARININ ALINMASI 
 

Ə.Ə.Xanmətov, M.C.Xamiyev, R.V.Əliyeva, R.Z.Məmmədli  
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: mxamiyev@yahoo.com  
 

Etilenin homogen və heterogenləşdirilmiş metal kompleks katalitik sistemlərin iştirakında 

birbaşa poliolefin yağlara oliqomerləşməsi istiqamətində tədqiqatlar geniş elmi və praktiki 

əhəmiyyətə malikdir. Bizim tərəfimizdən tərkibində ion maye əvəzediciləri saxlayan sirkonium 

fenolyat birləşmələri sintez edilmiş və onların müxtəlif alüminium üzvi birləşmələri ilə qarşılıqlı 

təsirindən alınmış heterogenləşdirilmiş kompleks katalitik sistemlərin iştirakında etilenin 

oliqomerləşməsi prosesi tədqiq edilmişdir [1-3].  

Təqdim olunan tezisdə tərkibində aminohidroxlorid liqandlar saxlayan bis [N–(2 – metil 

piperidinilhidroxlorid) fenolato] sirkonium dixlorid, tri [N–(2 – metil piperidinilhidroxlorid) 

fenolato] sirkonium xlorid, bis [N–(2 – metil dietilaminhidroxlorid) fenolato] sirkonium dixlorid 

və alüminium üzvi birləşməsi kimi (C2H5)AlCl2 iştirakında etilenin oliqomerləşməsi prosesinin 

nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu komplekslər iştirakında etilenin oliqomerləşməsi 

prosesi 90-1500C reaksiya temperaturunda, heptan mühitində, Zr:Al=1: (30÷50) mol. Nisbətində 

aparıldıqda alınan oliqomer məhsul, 52-60% yüksək temperaturda qaynayan polietilen yağ 

fraksiyasından (≥3500C) ibarət olmuşdur. Alınmış yağ fraksiyaların özlülük indeksləri 62 – 64, 

kinematik özlülükləri 400C və 1000C – də müvafiq olaraq 83,36-78,62 mm2/s və 8,70-16,25 

mm2/s təşkil edir. Sintez olunmuş sirkonium kompleksləri iştirakında alınmış, 3500C – dən yüksək 

temperaturda qaynayan yağ fraksiyalarının orta çəki molekul kütləsi (Mw) 423 – 484, orta ədədi 

molekul kütləsi (Mn) isə 307 – 390 intervalında dəyişir. Alınan polietilen yağ fraksiyası şaxəli 

quruluşa malik olub CH3/1000CH2= 960-884 göstəricisinə malikdir. Katalitik sistemlərə Zr:M =1: 

(1÷5) nisbətində π-elektronodonor modifikatorunun əlavə edilməsi alınan yağ fraksiyaların 

şaxələnmə dərəcəsinin azalmasına, çıxımının və özlülük indekslərinin artmasına səbəb olur. Belə 

ki, Zr:M=1:5 mol. Nisbətində π-elektronodonor modifikatoru kimi durolun və α,α’ – dipiridilin 

əlavə edilməsi yağ fraksiyalarının çıxımının 75% - ə qədər, özlülük indekslərinin 92 – yə kimi 

artmasına gətirib çıxardır. İQ-spektral analizə əsasən müəyyən edilmişdir ki, bu şəraitdə alınan 

yağ fraksiyasının şaxələnmə dərəcəsi azalır. Heterogenləşdirilmiş sirkonium kompleksləri 

iştirakında alınmış yağ fraksiyalarının H1 NMR spektrləri çəkilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, 

oliqomer molekullarında parafin fraqmentləri ilə yanaşı 5 və ya 6 üzvlü naften fraqmentləri də 

mövcüddur. Etilenin oliqomerləşməsi yolu ilə alınan yağ fraksiyasının (≥3500C) həm şaxəli 

quruluşa malik olması, həm də strukturunda naften həlqələri saxlaması onların nisbətən aşağı 

özlülük indeksinə (62-92) malik olmasına səbəb olur. 
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AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 
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Respublikamızda neft-kimya sənayesinin inkişafı üçün oliqomerləşmə, polimerləşmə və 

alkilləşmə kimi sənaye əhəmiyyətli proseslərin işlənib hazirlanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Məlumdur ki, oliqomerləşmə prosesləri üçün AlCl3 və alüminium üzvi birləşmələr, o cümlədən 

keçid metal xloridləri əsasında hazırlanmış Tsiqler-Natta katalizatorlardan istifadə edilir. Bu tip 

katalizatorlar xarici mühitin təsirinə çox həssasdırlar, həmçinin alınan məhsulların tərkibində 

müyyən miqdar aşağı molekullu fraksiyaların olması oliqomerlərin və onlar əsasında hazırlanan 

materialların fiziki-kimyəvi xassələrinə mənfi təsir göstərir. Bu çatışmamazlıqları aradan 

qaldırmaq və prosesin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması məqsədilə metallik alüminium və 1,2-

dixloretandan istifadə edilməklə yüksək stabil aktivlikli yeni katalitik kompleks (КТК) sintez 

edilmiş və göstərilmişdir ki, KTK pirolizin maye məhsullarının oliqomerləşmə, alkilləşmə 

proseslərində digər alüminium tərkibli katalizatorlarla müqayisədə daha yüksək stabil aktivliyə 

malikdir. 

Metallik alüminium, 1,2-dixloretan və 3d-elementlərinin (Ni, Mn, Fe, Cr) xlorlu 

birləşmələrindən istifadə etməklə bimetallik katalitik komplekslərin sintezi reaksiya gedişində, 

ilkin radikalların yaranma anında sistemə metal birləşmələrinin daxil edilməsilə   in situ rejimində 

həyata keçirilmiş, alınan katalizatorların fiziki-kimyəvi parametrləri öyrənilmişdir. Sintez 

prosesinə temperaturun, reaksiya müddətinin, həlledicinin təbiətinin, komponentlərin miqdarının, 

o cümlədən Al:Me mol nisbətinin təsiri araşdırılmış və optimal şərait təyin edilmişdir. Sintez 

edilmiş katalitik komplekslərin iştirakı ilə EP-300 qurğusunda pirokondensatın emalı, heksen-1-in 

oliqomerləşməsi prosesləri aparılmış və nəticələr müqayisəli təhlil edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, bimetallik katalizatorlar, xüsusilə Al:Me=8:1 mol nisbətində KTK/NiCl2 daha 

yüksək aktivlik göstərərək oliqomerləşmə proseslərində katalizatorun qatılığını 1,0%küt.-dən 

0,5% küt.-yə qədər azaltmağa, molekul kütləsini yüksəltməyə, alınan məhsulların fiziki-mexaniki 

xassələrini yaxşılaşdırmağa imkan verir.  

Sintez еdilmiş katalitik komplekslərin təbiəti, strukturu, müxtəlif fiziki parametrləri və təsir 

mexanizmi müasir fiziki analiz metodları vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Маyе fazada katalitik 

hissəciklərin ölçüləri işığın dinamik səpilmə spektroskopiyası (İDS) metodu vasitəsilə tədqiq 

edilmiş və 25ºC temperaturda KTK və onun Mn(II), Fe(III), Ni(II) xloridləri ilə modifikasiyaları, 

ölçüləri müvafiq olaraq 8,7-66,6nm və 29,5-225,8 nm intervalında dəyişən nanodispersləşmiş 

klasterlərdən ibarət olması müəyyən edilmişdir. Katalitik komplekslərdə nanostrukturlu karbon 

hissəciklərinin və Me-C qarşılıqlı əlaqələrin yaranması EMR, TQ/DTA, RFM, RFA, İQ-, UB- 

spektroskopiya analiz metodları ilə təsdiq edilmişdir. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, metallik alüminium, dixloretan və müxtəlif keçid 

metal xloridlərindən istifadə edilməklə yüksək stabil aktivlikli, nanostrukturlu klasterlərdən ibarət 

yeni nəsil Tsiqler-Natta tipli katalitik komplekslər yaratmaq mümkündür. Bu tip katalitik 

komplekslər fərdi olefinlərin oliqomerləşmə və polimerləşmə reaksiyaları əsasında müxtəlif 

təyinatlı yüksəkmolekullu birləşmələrin sintezinin sənayedə həyata keçirilməsi üçün geniş 

perspektivlər açır. 
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MİKRODALĞA VƏ İON TİPLİ 1,4-DİMETİLPİPERAZİNİUM- 

DİHİDROSULFAT KATALİZATORUNUN TƏSİRİLƏ 

N,N-DİMETİL-4-(1H-FENANTRO[9,10-d]İMİDAZOL-2-İL)ANİLİNİN 

SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
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İmidazol, bioloji və farmakoloji cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edən beş üzvlü 

heterotsiklik birləşmədir. İmidazol birləşmələrinin böyük əksəriyyəti antimikrob, iltihab 

əleyhinə, ağrıkəsici,  xərçəng əleyhinə, malyariya əleyhinə, narkotik xəstəliklərin 

müalicəsində, diabet əleyhinə və s. kimi tətbiq olunurlar. İmidazolların sintezində istifadə 

olunan üsullarda reaksiya şəraitinin sərt və uzunmüddətli olması, məhsulların kiçik çıxımla 

alınması səbəbindən yüksək çıxımlı, ekoloji cəhətdən təmiz üsulların işlənib hazırlanması  

həmişə aktual olaraq gündəmdədir. 

Təqdim olunan tezis materialında mikrodalğa və termiki üsuldan istifadə olunmaqla 

1,4-dimetilpiperaziniumdihidrosulfat katalizatorunun təsirilə üç komponentli reaksiya üsulu 

ilə N,N-dimetil-4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2-il)anilinin sintezi və tədqiqindən bəhs 

olunur. Sintezdə reagent olaraq fenantren-9,10-dion, ammoniumasetat və p-

dimetilaminobenzaldehid götürülmüşdür. Reaksiyanın sxemi aşağıdakı kimidir: 

 
N,N-dimetil-4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2-il)anilin hər iki üsulla sintez edilmiş və 

nəticələr cədvəldə müqaisə edilmişdir: 

 

Üsul t, °C t, dəq Çıxım, % 

mikrodalğa 100 5 93.0 

katalizator 100 8 83.1 

 

Hər iki üsulla sintez edilmiş birləşmənin quruluşu 
1
H-NMR və İQ spektroskopiya 

üsullarının köməyi ilə təyin edilmişdir. 
1
H-NMR spektrləri “BRUKER” 300,18 MHz tezlikli 

Furye spektrometrində, İQ spektrləri isə İQ-Furye mikroskop Lumos spektrometrində 600-

4000 sm
-1

 dalğa ədədi intervalında çəkilmişdir. N,N-dimetil-4-(1H-fenantro[9,10-

d]imidazol-2-il)anilin 
1
H-NMR (DMSO-d6 δ, m.h.): 3,01 (s., 6H, NCH3), 6,89 (d., 2H, J = 

9,0 Hz), 7,60 (tr., 2H, J = 7,6 Hz), 7,71 (tr., 2H, J = 7,8 Hz), 8,13 (d., 2H, J = 8,9 Hz),      

8,54 (s., 1H, Ar), 8,83 (d., 2H, J = 7,8 Hz), 13,11 (s., 1H, NH). İQ (sm
-1

): ν-3649,                

δ-1557 (N-H), ν-1656 (C=N), δ-1619, 819, 687 (C-H), δ-1377 C-H, CH3), ν-1237 (Carom.-N), 

ν-1202   (Colef.-N), δ-863 (C=C).  
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MODİFİKASİYAOLUNMUŞ NANOBORULU HİSSƏCİKLƏRİN EKOLOJİ TƏMİZ 
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Son onillikdə yanacağın ekoloji təmiz növləri, eyni zamanda kükürdsüzləşdirmə 

prosesinin tədqiqi bütün kataliz dünyasında əhəmiyyətli hesab olunur.  

Müasir dövrdə bioyanacaqların alınması yaşıl kimyanın əsas istiqaməti olaraq qalır. 

İkinci nəsil bioyanacaqların alınmasında “greendizel” prosesi mühüm yer tutur. Prosesin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bitki yağlarını dizel fraksiyasına əlavə etməklə 300-350°C 

temperaturda 3,5-5,0 MPa hidrogen təzyiqi şəraitində hidrotəmizləmə prosesi aparılır və 

nəticədə bitki yağları uzun zəncirli normal parafinlərə çevrilirlər. Bu birləşmələr dizel 

yanacağının tərkibinə daxil olaraq setan ədədinin artmasına səbəb olur.  

Təqdim edilmiş işdə bitki yağlarının ənənəvi dizel fraksiyaları ilə birgə 

hidrotəmizlənmə prosesində təbii nanoölçülü halloizitlər əsasında alınmış  yeni katalizatorlar 

sınaqdan keçirilmişdir.  

Təbii alümosilikatlar olan halloizit nanoboruları ultrasəsli dalğaların təsiri ilə Ni,Mo və 

Co,Mo oksidləri ilə birgə modifikasiya edilmişdir. Bu nümunələrindən katalizator kimi 

istifadə etməklə, ilkin emal dizel fraksiyasının 10%-li pambıq yağı qarışığını, 350
0
C 

temperatur, hidrogen qazının təzyiqini 5,0 MPa təzyiqlərdə hidrotəmizləmə prosesi 

aparılmışdır.  

Təyin edilmişdir ki, kükürdsüzləşdirilmə dərinliyi ilkin halloizit süxuru üçün 41,87 % , 

göstərilmiş katalizatorlardan istifadə etdikdə isə uyğun olaraq, 70,76% və  81,28% (küt.) 

təşkil edir.  

Eyni zamanda bu katalizator üçün sadalanan şəraitdə alınan dizel fraksiyasında 

aromatik karbohidrogenlərinin miqdarının aşağı olması nəzəri cəlb edir. Belə ki, aromatik 

karbohidrogenlərinin miqdarı 5,0 MPa təzyiqində 14,4 və 15 % küt. arasında dəyişilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pambıq yağı əlavə olunmasına baxmayaraq bu zaman alınan 

dizel fraksiyalarının  aşağı temperatur xassələri pisləşmir və qış növü dizel yanacaqlarına 

uyğun gəlir. 
 

Göstəricilər 
Katalizator 

Halloizit Halloizit+ NiO+ MoO3 Halloizit+CoO+MoO3 

Donma temperaturu, C, yüksək 

olmamalı 
-36 -40 -40 

Ümumi kükürdün miqdarı, % küt 0,0497 0.0160 0.0300 

Karbohidrogen tərkibi, küt. %    
Aromatik 15,2 14.5 14.5 
Doymamış 1, 35 1,2 1,1 
parafin –naften 83,45 84,3 84,4 
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YAĞ DİSTİLLATLARININ TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN  

ASFALTENLƏRİN COSMO-RS METODU İLƏ SKRİNİNQİ 
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Məlumdur ki, yağların tərkibinə daxil olan qatran-asfaltlı birləşmələr onların istismarı 

zamanı sürtkü xassələrinin pisləşməsinə gətirib çıxarır [1]. Bu birləşmələrin yağların tərkibindən 

əlverişli həlledicilər vasitəsilə çıxarılması aktual məsələdir. Təqdim olunan işdə,  yağ 

distillatlarının tərkibinə daxil olan asfaltenlərin bəzi törəmələrinin müxtəlif ekstragentlər, o 

cümlədən ion mayeləri [2] vasitəsilə ekstraksiyası COSMO-RS kvant-kimyəvi skrininq metodu 

[3] vasitəsilə nəzəri olaraq tədqiq olunmuşdur. Skrininq üçün asfaltenlərin nümayəndəsi kimi beş 

həlqəli N- və S- heteroatomları saxlayan asfalten molekulları seçilmişdir. Siqma profildə 

müqayisə üçün parafin karbohidrogenlərinin nümayəndəsi kimi oktadekan molekulunun quruluşu 

skrininq olunmuşdur.  

Yağ distillatlarının tərkibinə daxil olan asfaltenlərin skrininqi nəticəsində məlum olmuşdur 

ki, asfaltenin siqma profilində müşahidə olunan iki pik (-0,610-2[е/А2] və 0,310-2[е/А2]) n- 

undekanın siqma profili tərəfindən örtülmür (şək.1). Bu fakt asfaltenlərin alifatik 

karbohidrogenlərdə həll olmadıqlarını və onları alifatik karbohidrogenlərdən yüksək selektivliklə 

ayırmağın mümkün olduğunu göstərir. Digər tərəfdən müəyyən olunmuşdur ki, asfaltenin -0,610-

2[е/А2] sahədə müşahidə olunan piki çox hündür olduğundan məlum ekstragentlər N-

metilpirrolidon (NMP) və N-formilmorfolinin (NFM) siqma profilləri tərəfindən örtülə bilmir və 

əksinə hal müşahidə olunur. Belə ki, NFM-nin -0,610-2[е/А2] sahədəki piki asfaltenin həmin 

sahədəki piki vasitəsilə tam örtülməsi onun asfaltenin bütün molekulu ilə deyil yalnız molekulun 

bir hissəsi ilə güclü Van-der-Vaals qüvvələri vasitəsilə qarşılıqlı əlaqəyə daxil olduğunu göstərir. 

NMP isə bu əlaqəyə zəif Van-der-Vaals qüvvələri vasitəsilə daxil olur. Bununla əlaqədar onun 

siqma profilindəki pik -0,410-2 [е/А2] sahədə müşahidə olunur.  
 

Şəkil 

a) b) 

Beş həlqəli asfalten molekulu ilə NMP (a) və NFM-nin (b) siqma profilləri 
 

Beləliklə, ekstraksiya zamanı NFM və NMP-nun asfalten molekulları tərəfindən tutulub 

saxlanması  nəticəsində  ekstragent itkisinin baş verə biləcəyini söyləmək olar. Yalnız, NMP 

asfalten  molekulu ilə zəif Van-der-Vaals qüvvələri ilə qarşılıqlı əlaqəyə daxil olduğundan NMP 

ilə aparılan ekstraksiyada ekstragent itkisi NFM ilə aparılan ekstraksiyadakına nisbətən az olacaq. 
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КОНСЕРВАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ИМИДАЗОЛИНАМИ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 
 

Н.Р.Абдуллаева, М.Н.Амирасланова, Л.И.Алиева, 

В.М.Аббасов, Р.А.Рустамов, А.П.Алиева 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

E-mail: ab.narmina@gmail.com 
 

Одной из важнейших научно-технических проблем современной реальности 

является коррозия металлического оборудования и установок, применяемых в 

технологических процессах, при воздействии на них агрессивных сред. Современный 

рынок консервационных материалов предлагает широкий спектр ингибиторов, поэтому 

выбор консервационных составов является серьезной задачей. Хорошо известно, что в 

качестве эффективных ингибиторов коррозии применяются органические соединения, 

содержащие гетероатомы – азот, серу и кислород. Ингибиторная функция органических 

соединений во многом зависит от их состава и природы функциональных групп в 

молекуле. Часто для снижения скорости коррозии металлов используют органические 

соединения с аминной функциональной группой [1]. В создании ингибиторов коррозии 

также немало важна роль олигомеров на основе фенола и его производных [2]. 

Исследованы также противокоррозионные свойства пятичленных гетероциклических 

соединений, содержащих два атома азота в цикле. С нашей стороны была поставлена 

задача создания маслорастворимых ингибиторов коррозии на основе имидазолинов и 

фенолформальдегидных олигомеров. С этой целью синтезированы имидазолины на 

основе дистиллированных природных нефтяных кислот и полиаминов (диэтилен-

триамин, триэтилентетраамин и полиэтиленполиамин). Далее синтезированные имида-

золины были использованы для модификации фенолформальдегидных олигомеров.  

Процесс проводился при температуре 95-97
о
С  в кислой среде в течение полутора часа.  

В результате активного взаимодействия реакционноспособных групп (метилольные 

группы СН2ОН в орто-положении фенольного ядра, а также подвижные атомы 

водорода  Н в ядре) формирующегося фенолформальдегидного олигомера и аминных 

групп азотсодержащего соединения процесс модификации проходит с высоким 

выходом. Исследованы физико-химические свойства синтезированных продуктов. 

Ведутся испытания синтезированных соединений в качестве маслорастворимых 

ингибиторов коррозии. С добавлением синтезированных соединений в различном 

процентном количестве (5,10%) в турбинное масло марки Т-30 испытывается  их 

антикоррозионный эффект в 3- х различных средах: морской воде, 0.001%-ном 

растворе серной кислоты и гидрокамере, соответственно ГОСТ 9.054-75. Полученные 

результаты дают основание сказать, что, синтезированные нами соединения обладают 

более высокой степенью антикоррозионной защиты в сравнении с аналогичными 

консервационными составами, приведенными в литературных данных. 
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В настоящее время технологически простой, экономически рентабельный, а также 

экологически более чистый и эффективный способ получения реактивных топливных 

компонентов является актуальной задачей. Учитывая это, было проведено исследование 

по получению тетрацикло[9.2.1.0
5.13

.0
7.12

]тетрадекана (ТЦТД) и его метилзамещенного 

производного (МТЦТД) при взаимодействии дициклопентадиена (ДЦПД), диметил-

дициклопентадиена  (ДМДЦПД) и с инденом (Ин).  

Получение ТЦТД и МТЦТД было проведено  в 2 этапах: 

1. Проведения реакции [4+2]циклоприсоединения Ин с ДЦПД и его 

метилзамещенного.  

2. В присутствии катализатора нано-ТiО2 (20-22нм)
 

гидрирования ЭМТГФ, 

МЭМТГФ.  

Была изучена продолжительность реакции[4+2]циклоприсоединения по 

образованию ЭМТГФ и МЭМТГФ. Определено, что при проведении опыта от 1 до 3-х 

часов выход ЭМТГФ достигает от 42.2-90.0%, а при дальнейшем увеличении времени 

реакции выход целевого продукта уменьшается за счет образования побочного 

продукта – смолы. При этих условиях реакции выход целевого продукта достигает 

90.0% от теоретического, на взятую массу ДЦПД. Найдены оптимальные условия 

реакции [4+2]циклоприсоединения; оптимальная температура при 190
0
С, мольное 

соотношение 1:4  ДЦПД и его метилзамещенного, количество катализатора нано-ТiО2 

0.3% на массу ДЦПД, продолжительность реакции 3час. Структура синтезированных 

ЭМТГФ и МЭТГФ доказаны ИК-, ЯМР 1Н и 13С спектральными методами анализа.  

Pеакцию гидрирования проводили в присутствии катализатора Ni на кизельгуре 

под давлением до поглощения водорода. Полученный катализат отфильтровывали от 

катализатора, его подвергали вакуумной разгонке и выделяли целевые продукты ТЦТД 

и МТЦТД. Как известно, углеводороды с компактно и симметрично расположенными 

углеводородными атомами в молекуле, характеризуются более высокой плотностью. На 

основе физико-химических свойств синтезированных насыщенных  тетрациклических 

компактно расположенных углеводородов показано, что их, возможно, использовать в 

качестве реактивных топлив или их компонентов.   

Для улучшения качества топлива Т-6 отвечающие требованиям современной 

ракетной и авиационной техники в качестве компонента был использован ТЦТД с 

плотностью 1007.8 кг/м
3 

в количестве 10-20%. В реактивном топливе марки Т-6 

использованием ТЦТД повысилась плотность от 838 кг/м
3 

до 856-862 кг/м
3
, теплота 

сгорания от 42990 кДж/кг до 43030-43090кДж/кг, количество осадка характе-

ризующаяся термоокислительной стабильностью уменьшилось до 0.3 мг/100см
3
. 

Полученные композиции  отвечающиеся нормам ГОСТ-12308-2013 могут быть 

использованы в качестве топлива в сверхзвуковых реактивных двигателях.  

mailto:zulfiya_qasimova@bk.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 

МАСЛЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА ИЗ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«НЕФТ ДАШЛАРЫ» N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНОМ И ИОННОЙ 

ЖИДКОСТЬЮ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

В.М.Аббасов, М.Д.Ибрагимова, С.Г.Алиева, В.А.Нагиев, А.Б.Халилов,  

Э.М.Кулиева, Х.А.Абдуллаева, С.Ш.Гусейнова 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

E-mail: minaver-ibrahimova@rambler.ru 
 

Разработка технологий очистки нефтяных фракций с использованием в качестве 

экстрагента экологически безопасных растворителей взамен традиционно – приме-

няемых органических – фенол, фурфурол, N- метилпирролидон, сульфолан  и т.д. 

является актуальной проблемой нефтехимии. В этом аспекте научный и практический 

интерес представляет применение в процессах селективной очистки масляных дистил-

лятов ионно-жидкостных составов в качестве избирательного растворителя. 

В представленном материале приведены результаты исследований селективной 

очистки масляного дистиллята, подготовленного компаундированием десятиградусных 

фракций нефти месторождения «Нефт Дашлары» с использованием в качестве экстра-

гента N-метилпирролидона или ионной жидкости на его основе - N-метилприрролидо-

нацетата. Исследуемый масляный дистиллят характеризовался началом температуры 

кипения -222
0
С и концом кипения -313

0
С, плотностью при 20

0
С -849,3 кг/м

3
, темпера-

турой застывания – минус 73
0
С и суммарным содержанием сульфируемых - 12 % мас.  

Установлено, что при соотношении ионной  жидкости к сырью равных 2:1 мас, 

температуре экстракции -60
0
С и времени контакта компонентов 2 часа, выход рафината 

составляет 76,0% мас, остаточное содержание ароматических углеродов в рафинате -

2,0% мас. При поэтапной очистке сырья равным количеством экстрагента на каждом 

этапе и времени контакта компонентов 1 час, выход рафината на первом этапе 

составлял -88,9% мас, на втором -80,66% мас, а на третьем -71,1% мас на сырье. Анализ 

рафината, полученного после трехэтапной очистки указал на практически полное 

удаление ароматических углеводородов. 

В случае использования  N-метилпирролидона в качестве экстрагента для 

селективной очистки указанного масляного дистиллята наблюдается низкая 

избирательность и низкий выход рафината. Так, после трехэтапной  очистки сырья в 

аналогических условиях, выход рафината составлял всего 60% мас, а остаточное 

содержание ароматических углеводородов. 3%мас. 

Полученные результаты, в частности низкий выход рафината, и следовательно 

высокий выход экстракта (34%мас), а также остаточное содержание ароматических 

углеводородов в рафинате свидетельствует о сравнительно высокой растворяющей 

способности и невысокой избирательности N-метилпирролидона по сравнению с ионно 

- жидкостным составом на его основе, что указывает на эффективность применения 

последнего в качестве экстрагента в процессе очистки масляного дистиллята.  
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УГЛЕВОДОРОДЫ КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА КАК ОБРАТИМЫЕ 

АККУМУЛЯТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

А.П.Мамедов, Ч.К.Салманова, С.Ф.Ахмедбекова, Р.А.Джафарова, 

М.А.Наджафова, Н.Р.Дадашова 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

E-mail: apmamedov@ yahoo.com 
 

В последние годы в результате исследований фотохимических процессов тяжелых 

нефтяных остатков,  их спектрально-люминесцентных свойств были выявлены новые 

возможности их использования в качестве люминофоров, фотосенсибилизаторов 

световой энергии, фотохромных материалов, люминесцентных красителей для 

полимерных материалов и др. Многие из этих свойств и возможностей, которые 

нетрадиционны для нефтепродуктов, связаны с их многокомпонентностью, природой, 

строением, характером распределения и передачей энергии между ними, а также 

воздействием на них света. Нами было установлено, что углеводороды (УВ) высоко-

кипящих остатков (>500°С) нефтей в отличие от многих дистиллятных фракций имеют 

высокую чувствительность к солнечному излучению. Выявлено, что это связано с тем, 

что область максимума распределения солнечной энергии (450-500 нм) перекрывается 

с электронным спектром поглощения указанных УВ остатков. В связи с этим стано-

вится актуальным решение некоторых вопросов с использованием этих УВ. Эти УВ 

имеют гибридные строения, включающие нафтено-парафиновые, замещенные аромати-

ческие и конденсированные нафтено-ароматические структуры. При этом алкильные 

заместители, в основном, содержат изоструктуры. Все эти структуры имеют слабосвя-

занный водород, который под действием слабых термических воздействий и относи-

тельно длинноволнового солнечного излучения при наличии молекулярного кислорода 

генерируют радикалы R  и 


2RO . Это установлено на примере тяжелых нефтяных 

остатков различных азербайджанских нефтей. В связи с этим возможно создание на 

основе УВ котельного топлива источников света за счет аккумулированной солнечной 

энергии, в результате чего происходит генерирование свободных радикалов. 

1

2

2 2 2
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где АУ и RH − соответственно ароматические и нафтен-парафиновые углеводо-

роды, 

S. S

, T, T


– соответственно основное и возбужденное синглетные и триплетные 

состояния молекул. 

B этом случае нагрев образца следует осуществлять за счет тепловых аккумуля-

торов солнечной энергии. При этом происходит преобразование тепловой энергии 

нефтяной системы в световую по следующей схеме: 

2 2 2 3.
tRO RO ROOOOR C O ROH O h         

Таким образом, выяснены научные основы использования УВ котельного топлива 

в качестве беспроводных и бестопливных источников света на основе аккумулиро-

ванной солнечной энергии. КПД таких источников света, как правило, больше, чем при 

использовании для аккумуляции искусственных источников света.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ 

СМОЛИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
 

А.С.Кулиев 
 

НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР, г.Баку 

E-mail: qabdulaga@mail.ru 
 

Нефть, по составу, представляет собой сложную смесь жидких углеводородов, 

сернистых, кислородных и азотистых органических соединений, в которой также растворены 

твёрдые углеводороды и смолистые вещества. Наиболее высокомолекулярные гетеро 

органические вещества в составе нефти являются смолисто-асфальтеновые вещества, кото-

рые термически и химически неустойчивы и сравнительно легко окисляются, конденси-

руются, а также при нагревании расщепляются. Общее содержание смолисто-асфальтеновых 

веществ в различных нефтях колеблется в широких пределах от 1-2 до 40-45%. 

Характерная особенность смолистых веществ их способность уплотняться в 

асфальтены под воздействием различных факторов, таких как нагревание, обработка 

адсорбентами и т.д. Также асфальто-смолистые вещества частично растворяются в лёгких 

фракциях. Растворившаяся часть – асфальтены. Они обладают способностью набухать в 

растворителях, а затем переходить в раствор. Растворимость асфальтенов в смолисто-

углеродных системах возрастает с уменьшением лёгких углеводородов и увелечением 

концентрации ароматических углеводородов. Смолы не растворяются в лёгких фракциях и 

являются полярными веществами с относительной молекулярной массой 500-1200. В них 

содержатся основное количество кислородных, сернистых и азотистых соединений. 

Все смолистые вещества, а также асфальтены, карбены и карбоиды весьма 

отрицательно влияют на качество нефтепродуктов и одновременно создают проблемы при 

транспортировке и при сливо-наливных операциях. В связи с этим предусмотрена очистка 

смолистых веществ с целью предварительной подготовки сырой нефти для перекачных 

операций.  

Очистка смолистых веществ с целью подготовки сырой нефти, имеет важное и 

принципиальное значение для транспортировки нефти и для нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

При этом немаловажное значение имеет построение модели процесса слива и налива 

сырой нефти. Учитывая вышеизложенное, допустимые скорости турбулентного переноса и 

турбулентной диффузии, влияющие на осаждение распределение вещества в трубопроводе, 

можно описать следующим дифференциальным уравнением  

                   
  

  
  =  

 

 
  =   

 

  
  [     

  

  
   

 
( cos α · cosβ )]        

где: r =0,    c=    
  

  
  =  0;    

   - коэффициент турбулентной диффузии;  
 
 =   

  ; временная постоянная   =   / ɡ;  о- 

начальная скорость осаждаемого вещества; α- угол наклона трубы;    – начальная 

концентрация вязких веществ в потоке. 

Рассмотрено также определение скорости осаждаемых веществ при движении в  

вертикальных и горизонтальных трубах. Для вертикальных труб, влияние гравитационных сил 

на оседание частиц отсутствует. Сила гравитации параллельна поверхности осаждения. Исходя 

из аналитических решений скорость осаждения частиц на поверхности можно определить 

уравнением (2). 

               о  =    
  

  
    =  (   R )       

 

   
    exp 

     
 

 
            

где R – радиус трубы, К  – коэффициент рядов.  
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СУЛЬФОНАТНЫЕ ПРИСАДКИ 

К МОТОРНЫМ МАСЛАМ 
 

Н.Н.Зейналова , Э.А.Нагиева, И.Д.Кулалиев,С.М.Велиева 
 

Институт химии присадок им. А.М.Кулиева НАН Азербайджана, г.Баку 

E-mail: aki05@mail.ru 
 

Одним из основных компонентов пакета присадок для современных моторных 

масел являются моюще-диспергирующие присадки сульфонатного типа, которые 

характеризуются широким спектром и высоким уровнем эксплуатационных свойств.  

В течение ряда лет зарубежные фирмы в области разработки моторных масел 

успешно применяют сверхщелочные алкиларилсульфонаты в составе присадок к 

маслам различного назначения . 

Учитывая актуальность проблемы, нами проводятся исследования по разработке 

новых способов получения и модификации присадок сульфонатного типа. 

С целью расширения ассортимента модифицированных сульфонатных присадок и 

повышения их эффективности,  нами осуществлен их синтез на основе доступного 

сырья – аминометильных производных технических алкилфенолов. Исходные нонил- и 

додецилфенол вырабатываются из тримера и тетрамера пропилена и представлены, в 

основном, моноалкилпроизводными. Аминометилирующими агентами являлись фор-

мальдегид и аммиак. Процесс проводили при температуре 96-98ºС до получения про-

дукта с показателем преломления nд
20

-
 
1,5240. 

Сульфометилированием синтезированных (диалкил-2,2'-дигидрокси) дибензила-

минов гидроксиметансульфонатом натрия (бисульфитное производное формальдегида), 

обменной реакцией полученных сульфонатов натрия с соляной кислотой и 

последующим взаимодействием образующихся сульфокислот с гидроксидом кальция 

синтезированы основные сульфонаты с щелочным числом 55-60 мг KOH/г и 

содержанием активного вещества 63-67% масс. Карбонатацией основных сульфонатов 

диоксидом углерода в присутствии избытка гидроксида кальция, промотора – мета-

нола, масла–разбавителя М-6, растворителя – толуола синтезированы среднещелочные 

присадки, которые представляют собой вязкие жидкости темнокоричневого цвета. 

Результаты лабораторных исследований показали, что, синтезированные модифи-

кации присадок алкилфенолсульфонатного типа полностью растворимы в масле, 

обладают хорошими физико-химическими и функциональными свойствами.  

Будучи присадками многофункционального действия, они значительно улучшают 

моющие, диспергирующие, противокоррозионные, противоизносные свойства и ста-

бильность против окисления масла М-11. По показателям качества полученные присад-

ки незначительно различаются между собой. 

Разработанные модифицированные сульфонаты близки по щелочности и содер-

жанию активного вещества, по моющим и диспергирующим свойствам находятся на 

уровне зарубежного аналога – среднещелочной сульфонатной присадки Хайтек 6060М 

(диспергирующая способность при 250ºС для наших присадок 60 и 65%, для аналога 

−60%), а по остальным функциональным свойствам превосходят ее ( коррозия на свин-

це для наших присадок 8,9 и 12,5 г/м
2
, для аналога − 84 г/м

2
 соответственно). Повиди-

мому, это обьясняется наличием алкилфенольного, сульфонатного и аминного фраг-

ментов в составе указанных присадок и их внутримолекулярным синергизмом.  

mailto:aki05@mail.ru


29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  B Ö L M Ə 
 

MÜHƏRRİK  YANACAQLARI  ÜÇÜN 

AŞQARLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

2-HİDROKSİ-3-(METİLTSİKLOHEKSİL)-5-METİL-BENZİL-2,6-Dİ-

İZOPROPİLFENİLAMİNLƏRİN ALKİLİMİDAZOLİNLƏRLƏ MODİFİKA-

SİYALARININ ALINMASI VƏ NİTRİL KAUÇUKUNDA DİZEL YANACAĞINDA 

ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
 

Z.Z.Ağamalıyev, E.A.Məcidov, R.Ə.Mehdizadə, İ.Q.Nəzərov, F.Ə.Əmirov, Ç.Q.Rəsulov 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: zaur_agamaliyev@hotmail.com 
 

Alkilfenollar polimer materiallara, sintetik kauçuklara, yağlara, yanacaqlara antioksid-

ləşdiricilər, stabilizatorlar, plastifikatorlar, aşqarlar kimi, dərman preparatlarının, bakterisid-

lərin, herbisidlərin, inhibitorların və s. alınmasında əvəzolunmaz səmərəli ilkin məhsullar-

dırlar. 

Təqdim olunan işdə p-krezolun fosfat turşusu hopdurulmuş seolit-Y katalizatorunun 

iştirakı ilə 1- və 3-metiltsikloheksenlərlə tsikloalkilləşmə reaksiyalarının tədqiqindən, müxtə-

lif parametrlərin (temperatur, reaksiyanın müddəti, ilkin komponentlərin mol nisbətləri və ka-

talizatorun miqdarı) məqsədli məhsulların çıxımına və seçiciliyinə təsirinin araşdırılmasından, 

alınmış o-(metiltsikloheksil)-p-krezolların formaldehid və 2,6-di-izopropilanilinlə aminome-

tilləşmə reaksiyaları nəticəsində sintez olunmuş 2-hidroksi-3-(metiltsikloheksil)-5-metil-ben-

zil-2,6-di-izopropilfenilaminlərin nitril kauçukunda və dizel yanacağında antioksidant kimi 

sınaqlarından bəhs edilir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, p-krezolun fosfat turşusu hopdurulmuş 

seolit-Y katalizatorunun iştirakı ilə fasiləli qurğuda 1- və 3-metiltsikloheksenlərlə tsikloal-

killəşmə reaksiyalarını optimal şəraitdə: 115
o
C temperaturda, 4 saat müddətində, ilkin kompo-

nentlərin 1:1 mol nisbətlərində, katalizatorun 10% (götürülən p-krezola görə) miqdarında 

məqsədli məhsulların çıxımı 78,5-82,4%, seçiciliyi isə 93,0-95,7%  təşkil edir. 

Sintez olunmuş 2-[1(3)-metiltsikloheksil] -4-metilfenolların formaldehid və 2,6-di-

izopro-pilanilinlə aminometilləşmə reaksiyaları 80
o
C temperaturda, 2 saat müddətində həl-

ledici iştirakı ilə aparılmışdır. 

 
Reaksiya üçün götürülmüş həlledicidən ayrıldıqdan sonra tsikloalkilbenzilfenilaminlər 

85.0-86.0% çıxımla, 88.4-90.0% seçiciliklə alınırlar. Aminlər 189-204
o
C/10 mm c.st. qayna-

yan, ərimə temperaturu 96-110
o
C olan kristallik maddələrdirlər.  

Sintez olunmuş aminlər alkilimidazolinlərlə modifikasiya olunduqdan sonra CKN-26 

markalı nitril kauçukunda və dizel yanacağında antioksidant kimi sınaqdan çıxarılmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, mövcud antioksidantlardan fərqli olaraq, təqdim olunan aminlər əlavə 

olunduqda, nitril kauçukunun termodestruksiyadan (150
o
C-də, 2 saat müddətində) və 6 aydan 

sonra Ştaudingerə görə molekul çəkisi sabit qalır. Dizel yanacağına 0,003% əlavə olunduqda 

isə 150
o
C-də, 4 saat müddətində LCAPT aparatında oksidləşmədən sonra çöküntü əmələ 

gəlmir.  
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Təqdim olunan işdə fenolun o-fosfat turşusu hopdurulmuş seolit-Y katalizatorunun 

iştirakı ilə tsikloheksenlə, 3-viniltsikloheksenlə və izoprenin tsiklodimerləri ilə alkilləşmə 

reaksiyalarının tədqiqindən, müxtəlif parametrlərin (temperatur, reaksiyanın müddəti, ilkin 

komponentlərin mol nisbətləri və katalizatorun miqdarı) məqsədli məhsulların çıxımına və 

seçiciliyinə təsirinin araşdırıl-masından, alınmış para-(metiltsikloalkil)-fenolların formaldehid 

və anilinlərlə aminometilləşmə reaksiyaları nəticəsində sintez olnmuş 2-hidroksi-5-

(metiltsikloalkil)-benzilfenilaminlərin dizel yanacağında antioksidant kimi sınaqlarından bəhs 

olunur. 

Fenolun orto-fosfat turşusu hopdurulmuş seolit-Y katalizatorunun iştirakı ilə tsiklenlərlə 

al-killəşmə reaksiyaları nəticəsində alınmış para-tsikloalkilfenolların formaldehid və 2,6-di-

izopro-pilanilinlə (anilinlə) aminometilləşmə reaksiyaları 75-80°C temperaturda, 2 saat müd-

dətində həlle-dici iştirakı ilə aparılmışdır. 

 

 
 

 

82.3-86.0% çıxımla, 85.3-90.0% seçiciliklə alınan tsikloalikbenzilfenilaminlər 182-

220°C /10 mm c.st. qaynayan özlülü maddələrdirlər.  

Sintez olunmuş 2-hidroksi-5-(metiltsikloalkil)-benzilfenilaminlər dizel yanacağında 

antio-ksidant kimi DÜİST 9144-79-a uyğun sınaqdan çıxarılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 

dizel yanaca-ğına 0.003% təklif olunan benzilfenilaminlər əlavə olunduqda, 150°C tempe-

raturda, 4 saat müddə-tində oksidləşmədən sonra məlum antioksidantlardan fərqli olaraq, 

dizel yanacağında cüzi çöküntü alınır. 
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5-NORBORNEN-2-KARBON TURŞU ƏSASLI İMİDAZOLİN KOMPLEKSLƏRİNİN 

SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
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E-mail: nuraybabayeva2008@gmail.com 

 

Azərbaycan, eləcə də bir sıra neft sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə metal konstruksiya və 

avadanlıqların korroziya səbəbindən sıradan çıxması çox ciddi neft itkisinə eləcə də ətraf alə-

min ekoloji çirklənməsinə səbəb olur. Korroziyanın yaranma səbəbləri çoxdur ki, onlardan bi-

ri də biokorroziyadır. Əsasən sulfatreduksiyaedici bakteriyaların (SRB) həyat fəaliyyəti nəti-

cəsində əmələ gələn H2S metalların korroziyasına səbəb olur. Bu məqsədlə bir sıra tədqiqat iş-

ləri aparmışıq. Bu məqsədlə 5-norbornen-2-karbon turşusunun trietilentetraaminlə (TETA) 

1:1 nisbətində 240
0
C temperaturda qarşılıqlı təsirindən imidazolin (N

'
-(2,2-bitsiklo 

[2.2.1]hepta-5-en-2-il)-4,5-dihidro-1-H-imidazolin-1-iletil)etan-1,2-diamin) sintez edilmişdir. 

Daha sonra sintez edilmiş imidazolinin 50-60
0
C temperaturda 3 saat qarışdırılma üsulu ilə 1:2 

mol nisbətlərində C3H7Br, C6H13Br və C8H17Br-la qeyri-üzvi anionlu kompleksləri alınmışdır. 

Komplekslərin sıxlığı təyin edilmişdir. Nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 1. 

 

Sintez olunmuş komplekslərin 3 qatılıqda olmaqla 15 gün müddətində 30
0
C tempe-

raturda SRB-lərin həyat fəaliyyətinə təsiri yoxlanmışdır. SRB-lər sulfatları hidrogen sulfidə 

kimi dissimlyasiya edən obliqant anaerob bakteriyalardır. Təcrübə zamanı SRB-nin 1143 

ştamı istifadə olunmuşdur. Yodometrik titrləmə üsulu ilə əmələ gəlmiş hidrogen sulfidin 

miqdarına əsasən komplekslərin bakteriyaların həyat fəaliyyətinə təsir effektivliyi təyin edil-

mişdir (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. 

 

Kompleksin şərti adı, 

tərkibi 
Nisbət (mol) 

Komplekslərin qatılığı, %-lə 

0,5 1 2 

Kompleksin qatılığına əsasən əmələ gələn 

H2S-in miqdarı, mq/l-lə 

V-4 (imidazolin +C3H7Br) 1:2 34 29 25 

V-5 (imidazolin +C6H13Br) 1:2 29 28 25 

V-6 (imidazolin +C8H17Br) 1:2 28 27 26 

Mühit 1 ( kulturasız )  28 

Mühit 2 ( kulturalı )  276 
 

Komplekslərin təsiri belədir: V-4 (imidazolin+C3H7Br) kompleksi 0.5 qatılıqda biostat, 1 və 2 

qatılıqlarda biosid təsir göstərmişdir. V-5 (imidazolin+C6H13Br) kompleksi hər üç qatılıqda 

biosid olaraq bakterial kulturanın inkişafını tam dayandırmışdır. V-6 (imidazolin+C8H17Br) 

kompleksi də hər üç qatılıqda biosid olaraq bakterial kulturanın inkişafını tam dayandırmışdır.  

№ Komplekslərin şərti işarələri və tərkibi Nisbət (mol) Sıxlığı,
20

4d kq/m
3
 

1. V-4(imidazolin + C3H7Br) 1:2 0.9434 

2. V-5(imidazolin+C6H13Br) 1:2 0.9816 

3. V-6 (imidazolin+C8H17Br) 1:2 0.9006 

mailto:nuraybabayeva2008@gmail.com
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YANACAQLARIN İSTİSMAR XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI 
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Yanacaqların saxlanması, nəqli və istismarı zamanı onların istismar keyfiyyətlərinə 

mənfi təsir edən əsas amillərdən onların yeyilməyə qarşı yağlayıcılıq, korroziya və setan ədədi 

xassələrini göstərmək olar. Bu da mühərrik detallarının sürtünmə nəticəsində tez sıradan 

çıxmasına, avadanlığın korroziyaya məruz qalmasına və ətraf mühitin korlanmasına səbəb 

olur. Bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün əlverişli üsul yanacaqlara xüsusi aşqarların əlavə 

edilməsidir.  

Təqdim olunan tezis dizel yanacağının istismar xassələrinin yaxşılaşdırılmasına həsr 

olunub. Tədqiqat obyekti olaraq, H.Əliyev adına Neft Emalı zavodunda istehsal olunan dizel 

yanacağından (ГОСТ 305-82) və aşqar kimi günəbaxan yağının metil efirindən (biodizel) 

istifadə edilmişdir .    

Bitki yağlarının kiçik molekullu spirtlərlə (C1-C2) transefirləşməsindən alınan biodizelin 

neftdən alınan ənənəvi dizel yanacağına nisbətən bir sıra üstün istismar xassələrinə malik 

olması ədəbiyyatdan məlumdur. Belə ki, biodizelin dizel yanacağına nisbətən yüksək istilik 

tutumuna, yüksək setan ədədinə, yeyilməyə qarşı yağlayıcılıq və korroziyadan mühafizə 

xassələrinə malik olması müəyyən edilmişdir.  

Biodizelin göstərilən müsbət istismar xassələrindən istifadə edərək, ondan aşqar kimi 

dizel yanacağına 3, 5, 7% əlavə etməklə yanacaq kompozisiyaları işlənib hazırlanmış və 

onların setan ədədi, yeyilməyə qarşı yağlayıcılıq və korroziyadan mühafizə xassələri 

öyrənilmişdir       [1, 2]. 

Biodizel dizel yanacağında hər nisbətdə yaxşı həll olur, uzun müddət qaldıqda çöküntü 

vermir, yanacağın başqa fiziki-kimyəvi xassələrinə mənfi təsir etmir.  

Kompozisiyaların setan ədədi ГОСТ 3122-67 tələbinə əsasən, yeyilməyə qarşı 

yağlayıcılıq xassəsi ГОСТ 9490-75 tələbinə əsasən dörddiyircəkli sürtünmə maşınında  

(ЧШМТ-1), korroziyadan mühafizə xassəsi ГОСТ 162-49 tələbinə əsasən dəyişən kontakt 

üsulu ilə Pinkeviç aparatında öyrənilmişdir.  

Müəyyən edilmişdir ki, kompozisiyanın istismarı zamanı onun setan ədədi 3-5 vahid 

artır, detalların yeyilməyə qarşı yağlayıcılıq xassələri 36-38% yaxşılaşır, metal hissələr 

korroziyaya uğramır.  

Bu sahədə tədqiqatlarımız davam edir. 
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DİZEL YANACAQLARINA AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ 
 

V.M.Abbasov, N.Ş.Rzayeva, A.H.Talıbov, S.Z.Əhmədova, 

S.A.Suleymanova, N.N.Babanlı, A.A.Məhizadə 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosessləri İnstitutu, Bakı ş. 

Email: nigar.rzayeva555@gmail.com 

 

Hazırda dizel yanacaqlarının istifadəsi genişləndiyindən onun istehsalı da artır. Dizel 

yanacaqları istehsalında kokslaşmanın yüngül fleqmasının istifadəsi yanacaqda aromatik 

karbohidrogenlərin miqdarının azalmasına səbəb olur. Belə olan halda, iki problem yaranır. 

Birincisi, tüstülənmənin kəskin artması və yanmanın pis olması, ikincisi saxlama zamanı 

qətranların əmələ gəlməsi və yanacaq filtrlərini tutulması problemi. 

Bu problemi həll etmək üçün biz bitki yağlarının doymamış turşularını nitrolaşdırmış və 

sonra katalitik aminləşdirmişik.  

 

 

Sintez olunmuş nitro və amin birləşmə setan ədədədini artıran, termostabilləşdirici və 

korroziyaya qarşı aşqar kimi yoxlanılmışdır. 

Nitrobirləşmə yanacağa maksimum 0,05% miqdarında verildikdə o, həm yanmanı 

yaxşılaşdırır, həm də setan ədədini bir neçə punkt artırır. 

Alkilaminospirt istifadə etdikdə (0,001-0,005% miqdarında) termiki stabillik yüksəlir və 

korroziya prosesi tam dayanır. Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bitki yağlarının turşuları 

əsasında yüksək effektli yanacaq aşqarları yaratmaq mümkündür. 

Həmçinin, müəyyən edilmişdir ki, nitro və amin törəmələrinin birqə istifadəsi sinerqetik 

effektin yaranmasına səbəb olur. Bu, müxtəlif molekullarda olan nitro və amin qruplarının 

qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədardır.  
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Aromatik-, alitsiklik-, o cümlədən təbii- və sintetik neft turşularının (SNT) mürəkkəb 

efirləri – neft kimyası sənayesində geniş tətbiq sahələri tapan maddələr sırasında olub 

həlledici, polimer materiallarına plastifikator, dizel yanacaqlarının (D/Y) termooksidləşmə 

stabilliyini yaxşılaşdıran antioksidant kimi istifadə oluna bilmək imkanlarına malikdirlər. Bu 

istiqamətdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin təhlili göstərmişdir ki, SNT-nin mürəkkəb efirləri 

dizel yanacağının termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çöküntünün miqdarını aşağı 

salaraq onun istismar müddətini uzadır. Bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq, SNT-nin mürəkkəb 

efirlərinin çeşidlərinin artırılması məqsədilə yüksək dispersli heterogen katalizatorların 

iştirakında Azərbaycan neftlərinin qarışığının 220-340
o
C-də qaynayan dizel fraksiyasından 

ayrılan naften-parafin konsentratının oksidləşməsindən alınan SNT-nin yüksək çıxımla 

diefirləri (trietilenqlikol, 1,4-butandiol) sintez olunmuş və D/Y-da sınaqdan keçirilmişdir. 

Yüksək dispersli heterogen katalizatorların iştirakı ilə qarışdırıcı, termometr, Din-Stark 

suayırıcısı ilə təchiz olunmuş üçboğazlı kolbada azetropəmələgətirici kimi toluoldan istifadə 

etməklə müvafiq olaraq turşu:spirt – 2:1,1–1,6 mol nisbətində turşu ədədinin qiyməti 0,5 

mqKOH/q olana qədər reaksiyalar aparılmış və SNT-nin diefirləri sintez olunmuşdur. Sintez 

olunmuş diefirlərin xassələri öyrənilmiş, fiziki-kimyəvi göstəriciləri: turşu-, sabunlaşma-, 

efir- və yod ədədləri, alışma və donma temperaturları, özlülük, uçuculuq təyin olunmuşdur. 

Həmçinin, adı çəkilən diefirlərin İQ spektrləri Almaniyanın “Bruker” firmasının istehsalı olan 

“Alpha” İQ-Furye spektrometrində çəkilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, 1735-1740 sm
-1

 

tezlikli xətlər karbonil qrupunun varlığını əks etdirir.SNT-nin diefirlərinin NMR spektrləri 

NMR
1
H və 

13
C spektrləri “Bruker” firmasının (AER) istehsalı olan və impuls rejimində 

işləyən 300.18 MHs tezlikli Furye spektrometrində çəkilmişdir. Həlledici kimi deyteriumlu 

xloroformdan (qatılıq 5%)  istifadə olunmuşdur. Struktur fraqmentlərin protonlarının nisbi 

miqdarı uyğun udma zolaqlarının inteqrallanması yolu ilə təyin edilmişdir. SNT-nin 

diefirlərinin D/Y-nın termooksidləşmə stabilliyinə təsirini öyrənmək məqsədilə laboratoriya 

şəraitində ЛСАPТ aparatında 120
o
C-də, 4 saat müddətində yuxarıda adı çəkilən diefirləri 

0,004% qatılıqda 100 ml D/Y-ya əlavə etməklə sınaqlar aparılmış və məlum olmuşdur ki,  

SNT-nin diefirlərini D/Y-ya əlavəs etdikdə termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən 

çöküntünün miqdarı  4,2 mq-dan 1,2 mq/100 qədər azalır. SNT-nin diefirlərinin yerli resurslar 

əsasında ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən üsulla yüksək çıxımla sintezi, həmçinin 

onların D/Y-nın termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çöküntünün miqdarını aşağı 

salması SNT-nin diefirlərinin səmərəli antioksidant kimi tətbiqinə və SNT-nin mürəkkəb 

efirlərinin çeşidlərinin artırılması məqsədi ilə bu işlərin çoxatomlu spirtlərlə davam 

etdirilməsinə imkanlar açır. 
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İON MAYESİ KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ KAPRİL 

TURŞUSU VƏ DİFENİLOLPROPANIN PROPİLEN OKSİDİNİN 

MONOEFİRİ ƏSASINDA DİEFİRİN SİNTEZİ VƏ ONUN 

ANTİOKSİDANT XASSƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ  
 

O.M.Ələsgərova, P.M.Kərimov, B.K.Ağayev, H.F.Farzaneh, E.M.Quliyeva 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

E-mail: aykaza@mail.ru 

 

Müasir dövrdə dizel yanacaqlarının keyfiyyətinə qoyulan tələblərin sərtləşməsi, ona 

əlavə olunan aşqar və əlavələrin tətbiq sahələrinin genişləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Avro-4 və Avro-5 standartlarının tələblərinə cavab verən dizel yanacaqlarının istismar 

xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə mütləq onların keyfiyyətinə müsbət təsir göstərən 

aşqarlardan istifadə etmək lazımdır.      

Ədəbiyyat materiallarının araşdırılması zamanı müəyyən olunmuşdur ki, alifatik karbon 

turşularının bir- və çoxatomlu spirtlərlə efirləşməsi reaksiyalarından alınan mürəkkəb efirlər 

molekul kütləsindən asılı olaraq həlledici, amorf polimerlərdə plastifikator, sintetik yağlar və 

dizel yanacağında antioksidant kimi istifadə oluna bilərlər.  

Təqdim edilən iş ion mayesi 1,4-dimetilpiperazinhidrosulfat katalizatorunun iştirakı ilə 

kapril turşusu və difenilolpropanin propilen oksidinin monoefiri əsasında alınan diefirin 

sintezinə həsr edilmiş, onun dizel yanacağında termooksidləşmə stabilliyi öyrənilmişdir.  

Diefirin sintezi aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır: 

 
Sintez qarışdırıcı, qızdırıcı, termometr, Din-Stark suayırıcısı ilə təchiz olunmuş 

üçboğazlı reaksiya kolbasına 1,05:2 nisbətində difenilolpropanın propilen oksidinin monoefiri 

və kapril turşusu yerləşdirilərək, 100 ml benzol mühitində, 80-90 
o
C temperaturda, 4-5 saat 

müddətində aparılmışdır. Reaksiya nəticəsində 2 qrama yaxın su ayrılmışdır. Reaksiya 

qurtardıqdan sonra reaksiya məhsulu yuyulub neytrallaşdırılır və su nasosunun köməkliyi ilə 

həlledici distillə olunaraq ayrılır. Alınan diefirin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və 

spektral üsulla  identifikasiya olunmuşdur. Sintez edilmiş diefir sarımtıl rəngli mayedir. Turşu 

ədədi – 0,8 mqKOH/q, d4
20

 – 1,0074 q/sm
3
 , nD – 1,4630, özlülük  40 

o
C-də 101,60 mm

2
/san, 

çıxım – 90-92%-dir.  

Sintez edilmiş diefir hidrotəmizlənmiş dizel yanacağına 0,004% qatılıqda əlavə edilmiş, 

ЛСАРТ laboratoriya aparatında 120
o
C temperaturda 4 saat müddətində mis lövhənin iştirakı 

ilə antioksidant kimi yoxlanılmışdır. Dizel yanacağının termooksidləşmə stabilliyini 

xarakterizə edən çöküntünün miqdarı aşqarsız 100 ml yanacaqda 2,5 mq-dır. Diefir əlavə 

etdikdə isə bu çöküntünün miqdarı 100 ml yanacaqda 0,8 mq-a qədər azalmışdır. Alınan 

nəticəyə görə demək olar ki, sintez olunan diefir hidrotəmizlənmiş dizel yanacağında 

antioksidant kimi istifadə oluna bilər.   
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MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERƏN DİZEL YANACAĞININ MÜXTƏLİF 

REJİMLƏRDƏ TERMOOKSİDLƏŞMƏ STABİLLİYİNİN TƏYİNİ 
 

E.M.Quliyeva, S.Q.Əliyeva, H.İ.Qurbanov, S.Ş.Hüseynova, M.N.Bayramova  
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

Е-mail: sey19inxp@rambler.ru 

 

Hər bir ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı xarici və daxili əlaqələrin intensivləşdirilməsi, 

yeni nəqliyyat marşrutlarının açılması, minik vasitələrinin artması və mühərrik yanacaqlarının 

istehlak həcminin yüksəlməsi ilə müşayət olunur. Məlumdur ki, mühərrik yanacaqlarının 

istehlak həcminin yüksəlməsi bir sira ekoloji problemləri də artırmış olur. Təxminən 50-54 

mln.ton dizel yanacağı yandıqda atmosferə 200 min ton kükürd oksidi yayılır. Elə bütün 

bunların qarşısını almaqdan ötrü dizel yanacağının istifadəsində keyfiyyət göstəricilərinə sərt 

tələblər qoyulmuşdur: ümumi kükürdün miqdarı – 10 ppm, politsiklik aromatik 

karbohidrogenlərin miqdarı – 2 %, yağlama qabiliyyəti ( HFRR metodu ilə) – 400 mkm-dən 

çox olmamalı, oksidləşmə stabilliyi – 25 q/m
3
 və s. Məlumdur ki, düz distillədən alınan dizel 

yanacağı tərkibindəki səthi aktiv maddələrə görə daha yüksək kimyəvi stabildir. Amma 

H.Əliyev adına BNZ-da dizel distillatı ilə ikinci emal məhsullarının qarışığından alınan 

hidrotəmizlənmiş dizel yanacağı (Avro-3) düz distillədən alınan dizel yanacağına nisbətən 

daha az stabildir. Çünki neftin emalının dərinləşdirilməsi məqsədilə dizel distillatına olefin və 

aromatik karbohidrogenlərlə zəngin olan ikinci emal məhsulları əlavə olunmuş və həmin 

xammal qarışığı  hidrotəmizləmə prosesinə uğradıldığından ondan alınan Avro-3-ün 

tələblərinə cavab verən dizel yanacağının kimyəvi stabilliyi azalmış olur. Bu da həmin 

yanacağın  istismarı zamanı mühərrikin filtrlərində çöküntünün miqdarının artmasına səbəb 

olur. NKPİ-nun “Təcrübə-sınaq sahəsi”ndə “Macar” tipli qurğuda aldığımız dizel yanacağı 

həm hidrotəmizlənmiş, həm də dərin hidrogenləşdirilmişdir. Həm hidrotəmizlənmiş, həm də 

dərin hidrogenləşdirilmiş dizel yanacağı bir sıra fiziki-kimyəvi xassələrinə görə artıq Avro-5-

in tələblərinə cavab verir. Amma onun kimyəvi stabilliyi çox aşağı olur, saxlandıqda və 

istismarı zamanı bir sıra mənfi hallar baş verir. Ekoloji xassələri yaxşılaşdırılmış dizel 

yanacaqlarının istismarı zamanı qeyd olunduğu kimi,  bir sıra problemlər meydana çıxır. 

Məsələn: dizel mühərriklərində yüksək təzyiqli yanacaq nasosları tez xarab olur; mühərrikin  

metal hissələri arasında yeyilmə halları baş verir; yanacaq filtrlərində tez-tez tutulmalara rast 

gəlinir və s. Bütün bu nöqsanları hidrotəmizlənmiş dizel yanacaqlarında olduğu kimi daha 

dərindən hidrogenləşdirilmiş dizel yanacaqlarında da müxtəlıf funksiyalı aşqarların köməyi 

ilə yaxşılaşdırmaq olar. Tsiklik neopoliolların penta və tetra efirlərinin  həm 120 
o
C-də, həm 

də daha sərt rejimdə - 150
o
C-də, eyni zamanda daha dərin hidrogenləşdirilmiş dizel 

yanacaqlarında antioksidant kimi tədqiq etmişik. Daha sərt rejimdə hidrotəmizlənmiş dizel 

yanacağının termooksidləşmə stabilliyi daha da azalır (çöküntünün miqdarı 100 ml –də 4,8 

mq-dan 15,4 mq-a qədər artır). Həmin dizel yanacağına antioksidant kimi əlavə olunmuş 

tsiklik poliolların penta və tetra efirləri mülayim rejimdə göstərdikləri nəticəni təkrar 

etməsələr də (120
o
C-də çöküntünün miqdarı sıfırdır), alınan nəticələr dizel yanacağının və 

müqayisə üçün götürülən ionolun nəticələrindən çox fərqlənir. İonolla olan nümunədə 150
o
C-

də alınan çöküntünün miqdarı 6.7 mq-dırsa, uyğun olaraq TMTP-un tetra və pentaefirlərində - 

2,7 və 1,4 mq; TMTH-un tetra və pentaefirlərində isə 2,1 və 1,3 mq-dır. Buradan bir daha 

əyani şəkildə görünür ki, pentaefirlər tetraefirlərə nisbətən daha yaxşı nəticə göstərmişlər.  
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PİROLİZİN C4-FRAKSİYASI ƏSASINDA METİL ÜÇLÜ BUTİL EFİRİNİN 

İSTEHSAL TEXNOLOGİYASININ YARADILMASI 
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AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

**
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Bakı ş. 

***
«Tural-110» elmi-istehsalat müəssisəsi, Sumqayıt ş. 

E-mail: rchk49@mail.ru 

 

Avtomobil mühərriklərində yanma məhsullarına olan ekoloji tələbatların 

sərtləşdirilməsi tərkibində oksigentərkibli komponentlər-oksigenatlar olan ekoloji təmiz 

benzinlərin istehsalına güclü təkan vermişdir. Sənayedə məlum oksigenatlar içərisində son 

zamanlar geniş istehsal və istifadə olunan metil üçlü butil efiri (MÜBE) və etil üçlü butil efiri 

(EÜBE) hesab olunur. 

Avropa bazarında son üç ildə benzinin istehsalı 103.6-111.3 mln.ton olmuş-dur 

ki,bunun istehlakı üçün Avropa neft-emalı zavodları tərəfindən 6mln.tondan çox oksigenatlar 

(MÜBE,EÜBE,MEAE) istifadə edilmişdir. 

 Azərbaycan MEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun tövsiyələri əsasında  «Tural-

110»elmi-istehsalat müəssisəsi ilə birgə ekoloji baxımdan çox səmərəli oksigenatların MÜBE 

və EÜBE alınması texnologiyası işlənib hazırlanmış və is- tehsalı təşkil olunmuşdur.İnstitutun 

təqdim etdiyi texnoloji reqlament əsasında «Tural-110» elmi istehsalat müəssisəsində 

məhsuldarlığı-12000 ton/il olan oksige-natın alınması qurğusu inşa olunub sınaqdan 

çıxarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Qaradağ rayonunda Azərbaycan Respublikası  Dövlət Neft 

Şirkəti  tərəfindən məhsuldarlığı sutkada 2000 ton olan metanolun alınması prosesinin 

reallaşdırılması ilə MÜBE-nin alınması prosesi yenidən gündəmə gətiril-mişdir. 

Sumqayıt sənaye rayonunda aşağı oktanlı benzinin pirolizi prosesində istifa-də sahəsi 

hələ də qeyri-müəyyən olan butan-divinil fraksiyası (BDF) alınır. Tərki-bində 25-30% 

həddində izobutilen olan BDF MÜBE istehsalında istifadə edilmişdir. Prosesin tədqiqi 

üçün«Tural-110» elmi-istehsalat müəssisəsində pilot qurğusu qu-raşdırıldı. Metanol-BDF 

qarışığı müxtəlif nisbətlərdə hazırlanıb müxtəlif tempera-tur hədlərində kationit tipli 

katalizator doldurulmuş reaktordan buraxıldı. Nəticədə 75%-ə qədər MÜBE alındığı müəyyən 

edildi.Tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, reaksiya üçün götürülən BDF-in tərkibində 40%-ə 

qədər divinil olduğu halda, reak-siyadan sonra BDF-in tərkibində 60-65%-ə qədər divinil 

olur.Hazırda prosesin tex-niki-iqtisadi göstəriciləri dəqiqləşdirilir. 
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TƏBİİ NEFT TURŞULARININ AMİDLƏRİNİN GÜNƏBAXAN YAĞI TURŞULARI 

İLƏ KOMPEKSLƏRİNİN SİNTEZİ AŞQAR VƏ KONSERVSİYA MAYESİNƏ 

KOMPONENT KİMİ TƏDQİQİ 
 

N.Ş.Rzayeva 
 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

Email: nigar.rzayeva555@gmail.com 

 

Hazırda atmosfer korroziyası ciddi problemlərdən biridir və atmosferin durmadan 

çirklənməsi bu problemi daha da kəskinləşdirir. Atmosfer korroziyasından müdafiəsi üçün 

əlverişli üsullarından biri konservasiya mayelərinin istifadəsidir. Biz konservasiya mayelərini 

hazırlamaq üçün Bakı neftləri qarışığının kerosin fraksiyasının tərkibindən əlavə məhsul kimi 

çıxarılan təbii neft turşularının polietilen poliamin ilə poliamidlərini və bu amidlərin 

günəbaxan yağı turşuları  ilə komplekslərini sintez etmişik. Poliamidlər turşu və aminin 1:1 ; 

2:1; 3:1 ; 4:1 ; 5:1 və 6:1 mol nisbətlərində sintez olunmuşdur. 

Alınan poliamidlərin günəbaxan yağının turşuları qarışığı ilə kompleksləri alınmış və 

Bakı neftlərinin qarışıqlarından alınmış müxtəlif yağ distillatlarına müxtəlif qatılıqlarda əlavə 

etməklə konservasiya mayeləri hazırlanmışdır.  

Hazırlanmış konservasiya mayelərində 2 saat saxlanılan polad-3 nümunələri 

hidrokamerada, dəniz suyunda və 0,001%-li sulfat turşusu məhlulunda sınaqdan keçirilmişdir. 

Konservasiya mayesinin müdafiə effektinin amid qruplarının molekulda sayından, kompleks 

molekulunda yağ turşuları molekullarının sayından, distillatlara əlavə olunmuş inhibitorun 

miqdarından asılılığı tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, poliamidlər 1:1 və 2:1 mol 

nisbətində alındıqda komplekslərin müdafiə effekti daha yüksək olur. 

Sintez olunmuş amidlərin dizel yanacağına termostabilliyi yaxşılaşdıran aşqar kimi 

tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sintez olunmuş aşqarlar 0,001 – 0,05% 

miqdarında əlavə olunduqda yanacağın termiki stabilliyi yüksəlir, həll olmayan qətranın 

miqdarı azalır. 
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TƏRKİBİNDƏ PROPİLENOKSİD FRAQMENTİ SAXLAYAN TSİKLİK 

NEOPOLİOLLARIN MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİ DİZEL YANACAQLARINA 
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Son illlərdə ölkəmizdə və xaricdə yanacaqlara qoyulan tələblər günü-gündən 

artmaqdadır. Belə ki, etalon olaraq götürülən RF03-A-8 dizel yanacağında kükürdün miqdarı 

50-10 ppm-i, aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 5-10%-i keçməməli, setan ədədi 49-53 

arasında olmalıdır ki, bu da işlənmiş qazlarda NO və CO-nın miqdarını minimuma endirir.  

Məlumdur ki, yanacaqların setan ədədlərini, yağlama qabiliyyətlərini, aşağı temperatur 

və termooksidləşmə stabilliklərini (TOS) yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif funksional tərkibli 

aşqar və əlavələrdən istifadə olunur. 

Bu məqsədlə tərkibində çoxlu sayda mürəkkəb efir qrupları, tsiklik və alifatik 

fraqmentlər, aktiv funksional mərkəzlər saxlayan tsiklik neopoliolların-2,2,5,5-

tetrametiloltsiklopentanol və 2,2,6,6-tetrametiloltsikloheksanolun propilenoksid fraqmenti 

saxlayan efirləri sintez olunmuş və onların dizel yanacaqlarına 0,004% əlavəsi ilə 

kompozisiyalar hazırlanmış və tədqiq edilmişdir. Hidrotəmizlənmiş dizel yanacağının 

termooksidləşmə stabilliyi ЛСАРТ cihazında (ГОСТ 9144-79), 120  temperaturda, 4 saat 

müddətində mis lövhənin iştirakı ilə öyrənilmişdir, donma temperaturları isə ЛАЗ-М2 

cihazında təyin edilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, yanacağın TOS-i xarakterizə edən çöküntünün miqdarı 7,4 

mq/100ml-dən 0,9-1,2 mq/100ml-ə enmiş, bulanma temperaturu -10 -dən -18 -ə qədər 

azalmış, donma temperaturları isə -27 -dən -38 -ə enmiş, alışma temperaturları 76 -dən 

89 -ə yüksəlmişdir. Dizel yanacağının digər fiziki-kimyəvi göstəcilərində o qədər də nəzərə 

çarpacaq dəyişikliklər baş verməmişdir. 

Göründüyü kimi sintez olunmuş propilenoksid fraqmentli tsiklik neopoliolların 

mürəkkəb efirlərinin əlavəsi ilə dizel yanacağının TOS, bulanma, donma və alışma 

temperaturlarında kəskin yaxşılaşma halları baş verir ki, məhz bu səbəbdən də yuxarıda qeyd 

olunan efirləri dizel yanacaqlarına çoxfunksiyalı əlavələr kimi tövsiyyə etmək olar.  

Tədqiqat nəticəsində həmçinin yuxarıda qeyd olunan efirlərin quruluşu ilə onların 

yanacaqların xassələrinə təsir mexanizmi arasındakı asılılıq nəzərdən keçirilmiş və müəyyən 

qanunauyğunluqlar əldə olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, tsiklopentan həlqəsi saxlayan 

efirlər tsikloheksan həlqəli efirlərə nisbətən daha yüksək göstəricilərə malikdir, bu da 

tsiklopentan həlqəsinin özünəməxsusluğu ilə izah olunur. 
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ANTİOKSİDANT ƏLAVƏLƏR KİMİ 
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Müasir texnikanın sürətli inkişafı hazırda yanacaqlar qarşısında kəskin tələblər qoyur,  

bu da öz növbəsində yanacaqların termooksidləşmə stabilliklərində (TOS), donma və alışma 

temperaturlarında, yağlama qabiliyyətlərinin artırılmasında, setan ədədlərinin yüksəlməsində 

və s. özünü büruzə verir. 

Yanacaqlar üçün yeni, çoxfunksiyalı, effektiv təsirə malik aşqarların sintezi və tətbiqi 

kifayət qədər geniş elmi, praktiki, həm də ekoloji əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan 

tsiklik diolların-1,2-dimetiloltsikloheks-4-en və 2,3 (bitsiklo/2.2.1/hept-5-en) dimetanolun 

kapril (C6H13-) və pelarqon (C8H17-) turşuları ilə mürəkkəb efirləri sintez olunmuş, onların 

dizel yanacaqlarına 0,004% əlavəsi ilə kompozisiyalar hazırlanmış və xassələri tədqiq 

edilmişdir. Nümunələrin TOS-i ЛСАРТ cihazında 120  temperaturda 4 saat müddətində 

(ГОСТ 9144-79) təyin edilmişdir. Əldə olunan nəticələrə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

efirlərin yanacağa əlavəsi onların fraksiya tərkibinə təsir etmir: 95% 355-357   temperaturda 

qovulur, nümunələrin sıxlığı 842,5-847,2 kq/m
3
 intervalında olur.  

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, efirlərin əlavəsilə yanacağın TOS-i yüksəlir, yəni 

çöküntünün miqdarı 6 mq/100ml-dən 0,82-1,8 mq/100ml qədər azalır, 10%-li qalığın 

kokslaşması 0,0025-dən 0,0020 -ə enir, donma temperaturları mənfi 18,4 -dən mənfi 

23,5 -ə düşür, alışma temperaturları isə 76 -dən 84,7 -ə yüksəlir. 

Göründüyü kimi tsiklik diolların əlavəsilə dizel yanacaqlarının xassələrində kompeks 

yaxşılaşma halları baş verir. Bütün bunları nəzərə alaraq tsiklik diolların yuxarıda qeyd 

olunan efirləri yanacaqlara yüksək keyfiyyətli antioksidant  əlavələr kimi tövsiyyə olunur. 

Hazırlanmış kompozisiyaların TOS-nin hazırda sənayedə tətbiq olunan ionolun 

aktiksidant xassələri ilə müqayisəsi göstərir ki, təklif olunan efirlər böyük üstünlüyə 

malikdirlər, yəni onlar ionoldan 10 dəfə az miqdarda götürülməsinə baxmayaraq daha yüksək 

göstəricilərə malikdirlər (ionol 0,04% götürülən halda çöküntünün miqdarı 1 mq/100ml təşkil 

edir). 

Tədqiqat işində həmçinin efirlərin quruluşunun yanacaqların xassələrinə təsirini 

yoxlamaq məqsədilə bis- və vitsinal- vəziyyətdə olan efirlər sınaqdan keçirilmiş və məlum 

olmuşdur ki, vitsinal- vəziyyətdə olan efirlər bis- vəziyyətdə olanlarla müqayisədə daha 

yüksək göstəricilərə malikdirlər ki, bu da efirlərin quruluşu ilə sıx əlaqədardır. 
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Son vaxtlar tərkibində müxtəlif fraqment saxlayan polifunksional xassələrə malik 

kimyəvi əlavələrin sintezinə və istifadəsinə tez-tez rast gəlinir. Bu birləşmələr yağlara və 

yanacaqlara aşqar kimi səmərəli keyfiyyət göstəricilərinə malikdirlər. 

Təqdim olunan iş yeni struktur quruluşlara malik aşqarların – tsikloalkilfenolların 

karbamidlə aminometilləşmə reaksiyaları nəticəsində metilenbis(tsikloalkilfenil)-

karbomidlərin sintezinə və T-46 turbin yağında aşqar kimi sınaqlarına həsr olunmuşdur. 

 

 

 
Aminometilləşmə reaksiyaları 90-100 

o
C temperaturda, 8-10 saat müddətdə həlledici 

iştirakında turş mühitdə aparılmışdır. 

Sintez olunmuş 2,2-metilenbis[2-hidroksi-3-(5-tsikloalkil)-benzil]karbamidlər T-46 

turbin yağında aşqar kimi sınaqdan çıxarılması üçün təqdim olunmuşdur. 
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С.К.Алиева, М.М.Аббасов, Ч.К.Салманова, А.А.Намазов, В.М.Аббасов 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

Вследствие усиливающегося энергетического кризиса во всем мире, 

нестабильность цен на нефть, природный газ и уголь способствует интенсификации 

исследовательских работ по использованию альтернативных источников энергии 

(АИЭ), получение которых является одной из важнейших задач в области 

энергоснабжения и инновационного развития экономики Азербайджана .Одним из 

АИЭ является биомасса, при переработке которой могут быть получены жидкие и 

газообразные топлива.  

Жидкие продукты пиролиза (ЖПП) могут быть использованы в качестве ценного 

сырья для химического синтеза, антиокислительных добавок к моторным топливам и 

добавок в небольших количествах  в товарный мазут с целью увеличения агрегативной 

устойчивости дисперсной системы в соответствии с требованием ГОСТ 1058599 на 

товарные мазуты. 

Существенную роль при изучении ЖПП играют физические методы, такие как 

ЭПР, ИК-спектроскопия и люминесценция. Спектры ЭПР ЖПП виноградной лозы 

аналогичны со спектрами ЭПР многих нефтей Азербайджана.  

В спектрах ЭПР регистрируются: узкая линия (Н=0,80 мТл, g=2,0034), 

характерная для радикалов САВ (R
∙
сав= 2*10

16 
спин/г) и широкая линия, обусловленная 

ионами оксидов железа (∆Ншир=168 мТл, g=2,24),  окиси меди (∆Ншир=108 мТл, g=2,24), 

ионами NiCl2 (∆Ншир=117 мТл, g=2,24).  

В ИК-спектрах ЖПП регистрируются полосы поглощения С= С ароматических 

ядер, С-Н связи СН3  и СН2 групп, ОН-спиртовых , замещений бензольного кольца. Не 

наблюдаются полосы поглощения карбонильных и карбоксильных групп кислотного 

характера. Визуальные наблюдения свечения ЖПП под действием ртутной лампы 

(УФС-1) показали, что наблюдается люминесценция желтого цвета ( характерная для 

САВ), обрамленная голубовато-фиолетовым кольцом, свидетельствующая о 

присутствии в дисперсной системе полициклических ароматических углеводородов. 
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Проведён термогравиметрический анализ фенолформальдегидных олигомеров 

(ФФО), модифицированных имидазолинами различного состава в сравнении с 

немодифицированным олигомером. Анализы (ТГ/ДТГ,ТГ/ДТА) проведены на 

термоанализаторе “Yupiter STA 449 F3” (компания  «NETZSCH», Германия)  в инертной 

атмосфере (азот), в диапазоне температур 25 – 650оС, со скоростью повышения 

температуры 10 К/мин и изучена зависимость термических свойств от состава выбранных 

олигомеров. В результате анализа ТГА кривых выявлено, что при температуре ниже 3000С 

ФФО, модифицированные имидазолинами являются более термостойкими, в сравнении с 

немодифицированными. Так, у модифицированных ФФО потеря  массы при 2000С 

колеблется в пределах ~2% - ~11%  в зависимости от состава модификатора, в  то время как 

потеря массы немодифицированного ФФО составляет ~13%. При 300оС показатели в той 

же последовательности равны. Заметная деструкция наблюдается в интервале температур 

300-4000С. При 4000С остаточная масса для всех образцов меняется в пределах 69-74%. 

Аналогичное явление имеет место и при  5000С. При этом для немодифицированного 

образца остаточная масса равна ~56%, а для других олигомеров меняется в интервале 49-

57%. При температуре выше 5000С деструкция ФФО, модифицированных имидазолинами 

сопровождается большей потерей массы. В результате дифференциально-термического 

анализа образцов модифицированных различными имидазолинами олигомеров выявлено, 

что  Ι стадия, сопровождаемая значительной потерей массы и эндотермическими 

эффектами находится в интервале температур от 100,1-108,30С до 160,7-242,10С, при этом 

пиковая температура деструкции снижается от 142,10С до ~1190С  с увеличением  

молекулярной массы азотсодержащего модификатора. В приведённом температурном 

интервале, вероятно, имеет место как выделение легколетучих компонентов, напр., воды, 

остаточных исходных компонентов и т.д., так и слабые деструкционные процессы, 

сопровождаемые небольшими тепловыми показателями (площадью теплового изменения). 

Возможно выделение воды разложением метилольных групп олигомера, а также разрыв  

полиаминной цепи, или же связей между фрагментами модификатора и 

фенолформальдегидной основы олигомерной макромолекулы. II стадия деструкционных 

процессов, сопровождаемая эндо-эффектами и потерей массы находится в более высоком 

интервале температур – от 405,9-508,40С, до 551,5-621,1 0С, где пики тепловых эффектов 

соответствуют 553,70С; 524,10С; 524,50С для олигомеров, модифицированных 

имидазолинами различного состава. При таких температурах вероятно разложение 

основной олигомерной цепи с последующим обугливанием образца при более высоких 

температурах. Следует отметить, что для всех образцов, включая немодифицированный 

олигомер, в области температур ~3000С имеют место экзотермические эффекты, 

сопровождаемые потерей массы. Для модифицированных олигомеров этот пик более 

интенсивен в сравнении с немодифицированным, вероятно, в связи с их высокой 

функциональностью. Таким образом, можно сделать вывод, что термостойкость ФФО  в 

результате модификации имидазолинами при <3000С увеличивается, при >5500С либо 

остаётся неизменной, либо уменьшается.   
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Установка Г-43-107/М имеет узел гидроочистки сырья крекинга от сернистых 

соединений, но так как азербайджанские нефти их не содержат, этот узел не был задействован 

по прямому назначению. Узел был переделан для гидроочистки дизельного топлива (ДТ) с 

целью повышения его качества и соответствия современному международному стандарту. 

Возникла необходимость поверочного расчета теплообменника «сырье – гидрогенизат», 

предназначенного для предварительного подогрева сырьевого ДТ перед входом в печь за  счет 

охлаждения гидрогенизированного дизельного топлива после выхода из реакторов.  

Рассматриваемый теплообменник Т-101 конструктивно представляет систему из трех 

сдвоенных кожухотрубчатых теплообменников с плавающими головками и компенсатором для 

повышенных температур и давлений для нагрева и охлаждения взрыво- и пожароопасных сред 

и сред, обладающих токсичными свойствами. Всего задействовано 6 теплообменников, из них 

четыре теплообменника участвуют только в процессе гидроочистки ДТ и еще два 

теплообменника, как в процессе реакции, так и в процессе регенерации катализатора 

гидроочистки.  

Расчеты проводились для 3-х случаев: проектные данные, заводские и режим работы при 

максимальной температуре. Вычислялись материальные и тепловые балансы для газо-

продуктовой смеси, в т.ч.: гидроочищенного ДТ, циркулирующего ВСГ, отогнанного бензина, 

сероводорода и сухого газа. Были определены температуры и давления на входе и выходе 

каждого из реакторов гидроочистки и ,соответственно, теплообменника 350 и 290 
0
С для 

трубного и 55 и 135 
0
С для межтрубного пространства. Принимая коэффициент теплопередачи 

150 ккал/(м
2
 час), для среднего значения температур 70 для трубного и 80 

0
С для межтрубного 

пространства, получим необходимые поверхности контакта 2566 и 2670 м
2
. Площадь одного 

сдвоенного теплообменника 1184 м
2
, а их количество составляет 3 штуки. 

Принимаем 4 теплообменника типа 1300ТПК-80-БМХ4/ 25-6-5 гр.Б, что означает: 

габаритные размеры кожуха D=1300 мм, длина L=6,7 м, F=592 х 2 м
2.
. Условное давление в 

трубах d=25 мм и кожухе 80 кгс/см
2
, рабочее давление: в трубном пространстве Р=46 кгс/см

2
, в 

межтрубном пространстве 40 кгс/см
2
; диапазон рабочих температур: в трубном пространстве 

t=420 ÷ 238 
0
С, в межтрубном пространстве t=360 ÷ 166 

0
С. 2 теплообменника типа 1300ТПК-

80-XМI/ 25-6-T гр.Б, что означает: габаритные размеры D=1300 мм, L=6,7 м, F=592 х 2 м
2
, 

условное давление в трубах d=25 мм и кожухе 80 кгс/см
2
, трубы расположены по вершинам 

равносторонних треугольников. Режим работы реакция: рабочее давление: в трубном 

пространстве Р=45 кгс/см
2
, в межтрубном пространстве 58,4 кгс/см

2
; диапазон рабочих 

температур: в трубном пространстве t=238 ÷ 150 
0
С, в межтрубном пространстве t=172 ÷ 84 

0
С. 

Режим работы регенерация: рабочее давление: в трубном пространстве Р=39,3 кгс/см
2
, в 

межтрубном пространстве 39,4 кгс/см
2
; диапазон рабочих температур: в трубном пространстве 

t=306 ÷ 210 
0
С, в межтрубном пространстве t=166 ÷ 70 

0
С. 

Поверочный расчет теплообменника Т-101 показал, что существующий аппарат можно 

использовать в узле гидроочистки дизельного топлива без переделок. 
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Применение низкосернистых дизельных топлив привело к серьёзной проблеме 

снижения смазывающей способности дизельных топлив, и как следствие, выходу из строя 

топливных насосов. Причиной ухудшения смазывающей способности низкосернистых 

дизельных топлив является удаление в процессах гидрообессеривания поверхностно-

активных веществ, способных защищать трущиеся поверхности от износа. Впервые с этим 

столкнулись в Швеции. Топливные насосы, работающие на низкосернистых дизельных 

топливах, были полностью разрушены уже после 3-5 тыс.км. В связи с уменьшением срока 

службы топливных насосов в 2000 г. в европейский стандарт на дизельное топливо EN-590 

был введён показатель «смазывающая способность» и установлена норма — не более 

460 мкм. В американском стандарте на дизельные топлива ASTMD 925-046 этот показатель 

действует с 2005 г. с нормой не более 520 мкм на приборе HFRR. Улучшить смазывающую 

способность дизельных топлив можно за счёт добавки противоизностных присадок. По 

своей химической природе они представляют собой высшие нафтеновые кислоты (НК) или 

их производные и, поэтому, условно делятся на кислотные и эфирные. В связи с этим, 

авторами были синтезированы противоизносные присадки на основе нефтехимического 

сырья– природных кислот, выделенных из дистиллятов азербайджанских нефтей. Фракции 

нефтяных кислот были получены путём вакуумной перегонки 5 мм рт.ст. на I, II, III, IV, V 

фракции. Наибольший выход нефтяных кислот из фракции ІІІ (~28,5%), наименьший — из 

фракции V (~4,7%). Увеличение молекулярной массы этих фракций приводит к улучшению 

их кислотного числа. ЯМР-спектры заводской фракции нефтяных кислот, а также І, ІІ, ІІІ, 

ІV и V фракции оказались практически идентичны. С целью повышения смазывающей 

способности дизельного топлива были использованы синтезированные аминосоединения 

на основе узких фракций бакинских нефтяных кислот. Синтез амидоимидозолина 

производят из аминоимидозолина при мольном соотношении аминоимидозолина и 

нефтяной кислоты, равном 1:1. На первой стадии происходит нуклеофильная атака атома 

азота с неподелённой электронной парой по карбоксильной группе с образованием 

заряженного аддукта. На второй стадии промежуточно образованный заряжённый аддукт 

стабилизуется за счёт отщепления воды. В ЯМР 1Н-спектрах амино- и амидоимидазолинов 

нефтяных кислот наблюдается нижеследующее: сдвиг циклопентанового кольца при 1,3-

1,8 м.д., а присоединенные к ним алкильные заместители — при 0,89-1,1 м.д. Протоны NH-

группы имеют сигнал в области 7,7-8,0 м.д. Полученные присадки на основе фракции 

нефтяных кислот (НФ III) и при различных концентрациях амидоимидазолинов (0,5-1,0%) 

ведут себя как противоизностностные присадки. Хорошими смазывающими способностями 

обладает присадка НФ III+1,0% аминоимидазолин, при использовании которой диаметр 

пятна износа уменьшился от 522 до 298 мкм.  

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=sey19inxp%40rambler.ru
mailto:igrar.nazarov@msu.
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Дизельные топлива (ДТ) при эксплуатации, транспортировке, хранении и нагреве, 

при наличии молекулярного кислорода подвергаются фотоокислению под действием 

дневного света. Окисление ДТ часто является вредным, нежелательным процессом. 

При этом изменяются их физико-химические характеристики, ухудшаются свойства, 

снижаются качества и уменьшаются сроки их годности. Во многих стандартах на масла 

и топлива рассматриваются показатели термоокислительной стабильности (ГОСТ 

23175-78, ГОСТ 305-82). Эти методы трудоемки, многостадийны, малопроизводи-

тельны при проведении серийных анализов. Метод хемилюминесценции (ХЛ) является 

одним из наиболее чувствительных и не имеет этих недостатков. Основными 

углеводородами ДТ являются нафтено-парафиновые (НПУ) и ароматические (АУ) 

углеводороды. В НПУ (RН) со слабыми С−Н и С−С связями под действием слабых 

энергетических термовоздействий с участием молекулярного кислорода происходит 

образование радикалов R и 


2RO : 
  222 );(; ROORRHRHHHRRH                                         (1) 

При избытке кислорода концентрация радикалов 


2RO  становится намного 

больше, чем R и практически единственной остается реакция их рекомбинации. 

Рекомбинация 


2RO как экзотермическая реакция сопровождается выделением энергии 

в виде квантов света: 

.1222 hOROHOCROOOORRORO                                          (2) 

Максимум термохемилюминесценции (ТХЛ), связанный с разрывом С−С связи 

обычно не обнаруживается из-за эффекта «клетки». Однако в ДТ наблюдаются 

несколько максимумов термохемилюминесценции (ТХЛ), связанных с разрывом С−Н 

связи с различными энергиями связи. АУ имеют более прочную С−Н связь, чем в НПУ 

и разлагаются при более высоких температурах. Однако они под действием солнечного 

и искусственного излучения выступают в качестве сенсибилизаторов разложения НПУ: 
  фф

RHhh HRSAУTAУTAУSAУSAУ )()()()()( 32 

           (3) 

При этом разложение НПУ и фототермохемилюминесценция (ФТХЛ) систем 

АУ+RН происходит как под действием низкоэнергетических, так и относительно 

высокоэнергетических воздействий. В ДТ облученных ртутной лампой, в отличии от 

других нефтепродуктов, интенсивность ТХЛ больше, чем их ФТХЛ. В необлученных 

образцах ТХЛ обусловлена воздействием слабого лабораторного освещения. После 

воздействия рассеянного солнечного излучения происходит сильный рост ее 

интенсивности. Исследования, проведенные по электронным спектрам поглощения 

показали, что в ДТ (Ткип. 180-360°С) наблюдаются интенсивные полосы поглощения 

фенантрена, время триплетного состояния которого (3с.) значительно больше, чем у 

других АУ. Поэтому фотоокисление ДТ более эффективно при облучении их 

относительно длинноволновым солнечным излучением (максимум интенсивности при 

~500 нм), чем при облучении более коротковолновым излучением ртутной лампы 

(максимум при 365 нм). Эффективность окисления ДТ при облучении светом ртутной 

лампы и солнца определялся по площади под кривой ФТХЛ.   
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Сегодня, реакции, катализируемые ионными жидкостями, стали объектом исследований 

многих ученых мира. Научный бум данного аспекта проявляется в его прорыве в новое научное 

и экологичное измерение, а именно в способности активно катализировать химические реакции 

при низком давлении насыщенных паров и одновременно не причинять вред окружающей 

среде. Ионную жидкость называют также представителем «зеленой химии». Так, например, в 

статье [1], отмечено, что ионные жидкости могут быть активными катализаторами реакций 

изомеризации ксилолов, парафинов, алкилароматических углеводородов, а также находят 

применение в биокатализе, но из-за дороговизны они не могут быть применены в много-

тоннажных промышленных процессах. Диссертационная работа Васнева А.В. полностью 

посвящена использованию ионной жидкости, как реакционной среды для метатезиса олефинов 

[2], где в основном отображаются их экологичные и эффективные свойства. Нам же 

представлялось интересным провести реакции этерификации синтетических нефтяных кислот 

(СНК) с этиленгликолем, в присутствии ионной жидкости как пример экологически чистых 

каталитических соединений. Предварительно, СНК были получены каталитическим присутст-

вием кобальтсодержащей углеродной нанотрубки в реакции жидкофазного окисления нафтен-

парафинового концентрата, выделенных из смеси Азербайджанских нефтей. В результате 

исследований был получен эфир, выход которого составил 70% на сырье. Образец синтези-

рованного эфира был идентифицирован ИК-спектроскопией, где полоса поглощения 724 см
-1

 

отвечала математическим колебаниям С-Н связей группы СН2. Пики 1068, 3450 см
-1

 

соответствовали деформационным и валентным колебаниям О-Н связи группы ОН. Слабые 

пики 1168, 1246, 1266 см
-1

 соответствовали связи С-О-С сложных эфиров, что свидетельствует 

об образовании незначительного количества моноэфиров. Полоса поглощения 1729 см
-1

 

отвечала С=О связи сложного эфира. 1377, 1454, 2861, 2923 см
-1

 соответствующее деформа-

ционным и валентным колебаниям С-Н связи групп СН3 и СН2. 

Рисунок 

ИК спектр этиленгликолевого эфира СНК 

 
В последующем, синтезированный эфир был испытан в качестве антиоксиданта топлив 

для среднеоборотных и малооборотных дизелей в количестве 0.004 мас.%, на лабораторной 

установке ЛСАРТ при 120
о
С в течении 4 часов. Осадок характеризующийся термоокисли-

тельной стабильностью уменьшился от 9.2 мг/100 мл до 6.2 мг/100 мл, что показывает приемле-

мость синтезированных эфиров как антиоксидантов дизельных топлив. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кустов Л.М., Васина Т.В., Ксенофонтов В.А. Ионные жидкости как каталитические среды // 

Рос.Хим.ж., 2004, XLVIII, №6, с. 13-35 

2. Васнев В.А. Ионные жидкости как реакционные среды метатезиса олефинов в присутствии 

соединений вольфрама и молибдена: Автореф. Дис. к.х.н. РАН, M., 2005, 128 с. 



49 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ ЭФИРОВ ВИЦИНАЛЬНЫХ 

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ 
 

А.М.Мамедов, Ф.А.Мамедова, Л.А.Ибрагимли, Ф.Х.Алиева 
 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г. Баку 

E-mail: fidan.mammadova.msu@gmail.com 

 

Синтезированные эфиры вицинальных дикарбоновых кислот, имеющие кратную 

связь, были предложены в качестве основы и компонентов синтетических смазочных 

масел. Впервые на их основе  синтезированы нитросоединения эфиров вицинальных 

дикарбоновых кислот, в частности диоктилового эфира октенилянтарной  кислоты 

(ОЯК) и исследована их химическая структура методом ЯМР-спектроскопии. В 

дальнейшем планируется применение этих соединений в качестве ингибиторов 

коррозии, компонентов к топливам и смазочным маслам. 

 

 
 

Спектры ЯМР были сняты в спектрометре Furye  фирмы “Bruker” (Германия) при 

рабочей частоте 300,18 MГц в растворе дейтерированного ацетона, при комнатной 

температуре. Сравнительные данные диоктилового эфира ОЯК и его нитропроиз-

водного приведены ниже. 

 

Данные диоктилового эфира ОЯК: ЯМР
 1

H (asetone-d6 δ, m.h): 0,87-0,92 (m., 9H, 

CH2CH3); 1,27-1,39 (m., 26H, CH2); 1,57-1,65 (m., 4H, OCH2CH2); 1,97-2,04 (m., 2H, CH2-

CH=); 2,21-2,39 (m., 2H, =CH-CH2); 2,48 (d., 2H, CH2CO); 2,80-2,90 (m., 1H, CHCO); 4,04 

(tr., 4H, O-CH2); 5,31-5,51 (m., 2H, CH=). ЯМР 
13

C (asetone-d6 δ, m.h): 13,38 (-CH3); 

13,52; 22,34-32,87 (-CH2-); 41,24 (-CH-); 64,05 (O-CH2-); 126,08; 133,51 (-СH=CH-); 

171,25; 173,53 (COO). 

Данные нитропроизводного диоктилового эфира ОЯК: ЯМР 
1
H (asetone-d6 δ, м.д.): 

0,87-0,91 (m., 9H, CH3); 1,27-1,40 (m., 26H, CH2); 1,57-1,67 (m., 4H, OCH2CH2); 1,96-1,98 

(m., 2H, CH2CHNO2); 2,25-2,36 (m., 2H, NO2CHCH2); 2,59-2,81 (m., 2H, CH2CO); 2,85-

3,07 (m., 1H, CHCO); 3,51-3,55 (m., 2H, NO2CH); 3,99-4,16 (m., 4H, O-CH2). ЯМР 
13

C 

(asetone-d6 δ, м.д.): 13,3 (-CH3); 22,04-32,8 (-CH2-); 61,6 (-CH-);  64,4 (O-CH2-);  76,4;  

88,08 (NO2C);  170,4 (COO). 

 

 

 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке  онда Развития Науки при 

Президенте Азербайджанской Республики. Грант № EİF – 2014-9(24)-KETPL-14/05/4. 
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Keçid metalı fenolyatları yağlarda antioksidant təsirlə yanaşı müxtəlif proseslərdə 

yüksək katalitik aktivlik də göstərirlər. Bu fenolyatlar müxtəlif fenollar və keçid metalları 

duzları əsasında aşağıdakı mərhələlər üzrə sintez olunurlar: 

1) Tərkibində müxtəlif qruplar olan fenollar əldə olunur.  

2) Sonra bu fenollar  tikici agentlər vasitəsilə bis-fenollara çevrilir: 

 

 
 

3) Alınmış bis-fenolyatların qələvi ilə reaksiyasından natrium duzları əldə olunr; 

4) Daha sonra bis-fenollarla keçid metalı duzları əsasında müvafiq bis-fenolyatlar sintez 

olunur: 

 

 

(burada, R=CnH2n, n=1-8, (C2H5)2-N-CH2;   A=CH2O, SCl2, S2Cl2;   X= -CH2-, -S-, -S-

S-; Me=Zn, Ln, Nd, Cr) 

 

Sintez olunmuş keçid metalı fenolyatları İQ-spektroskopiya, DTA və element analiz 

üsulları ilə xarakterizə edilmişlər. 

Sintez olunmuş keçid metalı fenolyatları alkilen oksidlərlə karbon qazı əsasında 

müxtəlif alkilen karbonatların alınması reaksiyasında yüksək katalitik aktivlik və yağlarda 

antioksidant xassələri göstərmişdirlər. 

 

  

mailto:fizuli_nasirov@yahoo.com
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Представленная работа посвящена синтезу новых алкилимидазолинневых 

соединений на основе оксиэтилированных циклоалкилфенолов с одним имидазоли-

ниевым центром. 

Для алкилирования имидазолинов использовали циклогексилфеноксиэтиленокси-

хлорацетаты (1). Для получения (1), оксиэтилированный циклогексилфенол подвергали 

этерификации монохлоруксусной кислотой в условиях гетерогенного кислотного 

катализа и азеотропного удаления образовавшейся реакционной воды по схеме: 

 
Реакцию проводили в толуоле с использованием в качестве катализатора КУ-2 в     

Н-форме.  

Взаимодействием 2-(1-метилциклогексил)-4-метилфеноксиполи(этиленокси)хлор-

ацетата с 2-алкенилимидазолинами синтезированы новые имидазолиниевые соедине-

ния с одним имидазолиниевым центром: 

 
 

Алкилирование имидазолина 2-(1-метилциклогексил)-4-метилфеноксиполи (эти-

ленокси) хлорацетатами осуществляли в полярном растворителе (изопропаноле) при 

температуре  65-75
o
С  в течение 8-12 часов. Контроль за полнотой превращения 

исходных компонентов в имидазолиниевые соединения осуществляли по исчезновению 

в ИК-спектрах полученных веществ полосы колебания органического хлора ν (С-

Сl)=510-540 см
–1

. 

По окончании реакции растворитель удаляли в вакууме при нагревании не выше 

85
o
С. Полученные вещества представляют  собой вязкие жидкости от желтого до 

темно-коричневого цвета.  
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TSİKLİK NEOPOLİOLLARIN EFİRLƏRİNİN HİDROTƏMİZLƏHMİŞ 

DİZEL YANACAĞININ YAĞLAMA XASSƏSİNƏ TƏSİRİ 
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Dünya üzrə ekoloji vəziyyətin ildən-ilə gərginləşməsi ilə əlaqədar bir çox ölkələrdə 

istehsal və istehlak edilən mühərrik yanacaqlarının, xüsusilə də dizel yanacaqlarının 

keyfiyyətinə sərt tələblər qoyulmuşdur: ümumi kükürdün miqdarı – 10 ppm, politsiklik 

aromatik  karbohidrogenlərin miqdarı – 2 %, setan ədədi – 51-dən az olmamalı və s. Hazırda 

ekoloji təmiz dizel yanacağının alınması üçün istehsalatda bir sıra işlər görülür. H.Əliyev 

adına NEZ-da Avro-3-ün tələblərinə cavab verən ümumi kükürdü 250-300 ppm olan 

hidrotənizlənmiş dizel yanacağı alınır.Müasir dövrümüzdə daha az kükürdü olan dizel 

yanacaqlarına üstünlük verilir,çünki təxminən 50 – 54 mln. ton dizel yanacağı yandıqda 

atmosferə 200 min ton kükürd oksidi yayılır. Hidrotəmizləmə prosesində xammaldan 

heteroatomlu birləşmələr, yəni təbii səthi aktiv maddələr çıxarıldığından alınan hidrotə-

mizlənmiş dizel yanacağının korroziya aqressivliyi artır, yağlama qabiliyyəti zəifləyir, yəni 

onun metalla yanacaq arasında qoruyucu təbəqə əmələgətirmə qabiliyyəti azalır. 

Ədəbiyyatdan da məlumdur ki, dizel yanacağında kükürdün miqdarı azaldıqca onun yağlama 

qabiliyyəti zəifləyir, yəni HFRR metodu ilə təyin olunan yeyilmə ləkəsinin diametri artır. 
 

Dizel yanacağında olan kükürdün miqdarı ilə onun yağlama xassəsi arasındakı asılılıq 
 

Kükürdün miqdarı, 
ppm

%
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Yeyilən ləkənin diametri:        

mm 0,37 0,42 0,47 0,59 0,72 0,85 0,98 

mkm 370 420 470 590 720 850 980 

Müxtəlıf aşqarların köməyi ilə dizel yanacağının yağlama qabiliyyətinı yaxşılaşdırmaq 

mümkündür. Biz bu tədqiqat işimizdə əsasən dizel distillatının qələvıləşməsi zamanı ayrılan 

neft turşularından istifadə etmişik. Məlumdur ki, yeyilməyə qarşı olan aşqarlar 

antioksidantlarla birlikdə istifadə olunduqda həmin dizel yanacağının termooksidləşmə 

stabilliyinə mənfi təsir edir. Tsiklik neopoliolların efirləri (TMTP və TMTH-un pentaefirləri) 

yalnız antıoksidləşdirici kimi götürüldükdə yanacağın termooksidləşmə stabilliyini tam 

yaxşılaşdırdığı halda (100 ml yanacaqda çöküntünün miqdarı sıfırdır), neft turşuları ilə 

birlikdə istifadə olunduqda dizel yanacağının həmin xassəsi bir qədər pisləşir (100 ml 

yanacaqda 2,1 - 2,13 mq-dır). Antioksidləşdirici kimi qəbul etdiyimiz TMTP və TMTH-un 

pentaefirlərinin miqdarını bir qədər artırmaqla (0,004 %-dən 0,0045 %-ə qədər) 

hidrotəmizlənmiş dizel yanacağının həm termooksidləşmə stabilliyini, həm də yağlama 

qabiliyyətini yaxşılaşdırmış oluruq. Nəticədə aşqarların köməyi ilə yanacağın 

termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çöküntünün miqdarı 100 ml üçün 4,35 mq-dan 

1,1 – 1,23 mq-a qədər; yağlama xassəsi isə, yəni yeyilmə ləkəsinin diametri 1000 mkm-dən 

560-590 mkm-ə qədər azalır. 

  

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=sey19inxp%40rambler.ru


53 

 

M U N D Ə R İ C A T 
 

        Plenar məruzə 

 

 

Texnika elmləri doktoru, professor S.Ə.Sultanovun işlərində 

reaktiv, raket və motor yanacaqlarinin tarixi inkişafi.......................................................................... 

S.Q.Əliyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

3 

        I Bölmə 

 Reaktiv və raket yanacaqlarının alınma texnologiyası 

 

 

Azərbaycan  neftlərinin  qarışığı  yanacaq  üçün  xammaldır.............................................................. 

F.İ.Səmədova, Y.Ə.Abdullayeva, N.H.Ələkbərova, A.F.Şahverdiyeva,  

N.F.Qafarova 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

7 

İon mayeləri iştirakında alınan (oliqo)alkilləşmə məhsullarının 

fiziki-kimyəvi göstəriciləri .......................................................................................................................  

R.V.Əliyeva, Y.M.Məmmədova, Ş.R. Bağırova,  X.H.Seyidova,  

Y.H.Yusifov, F.M.Məmmədov  

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

8 

Mazutun suzpenzləşdirilmiş yerli alümosilikatın iştirakı ilə 

hidrokrekinqi prosesinin tədqiqi.............................................................................................................  

V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, G.S.Muxtarova, A.B.Həsənova,  

R.İ.Hüseynova, N.X.Əfəndiyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

 

 

9 

Metalditiofosfatlar və dialkilaminlər əsasında konservasiya  

mayelərinin alınması..................................................................................................................... ............ 

V.İ.Baxşıyeva, A.M.Tağıyeva, S.R.Rəfiyeva, F.Ə.Nəsirov, N.F.Canibəyov 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

10 

Neft qalıqlarının hesabına yanacaq komponentlərinin 

resurslarının artırılması.................................................................................................... ...................... 

S.Y.Rəşidova, F.İ.Səmədova, Q.A.Hüseynova, İ.Ə.Hacıyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

11 

Reaktiv yanacaqlarının Azərbaycan neftlərinin qarışığından selektiv 

hidrogenləşmə proseslərinin tətbiqi ilə alınması.................................................................................... 

S.Q.Əliyeva, E.M.Quliyeva, S.Ş.Hüseynova, Z.B.Qasımova, M.N.Bayramova, 

M.Ş.Əhmədxanova, İ.F.Qrişina 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

12 

Влияние температуры на процесс адсорбционной деароматизации  

прямогонного дизельного топлива......................................................................................................  
1
Т.А.Мамедова, 

1
И.А.Сафарли, 

1
М.М.Аббасов, 

1
Х.Ш.Теюбов, С.К.Алиева,  

1
Ф.Ф.Мамедов, 

1
В.М.Аббасов, 

2
С.А.Мамедханова 

1
Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

2
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г.Баку 

 

 

 

 

 

13 



54 

 

Состояние и перспективы топливного  производства в республике........................................... 

О.Б.Урбан, М.Н.Джавадова, С.Г.Эльдарова, И.А.Худиева, Л.А.Гурбанова,  

Г.Т.Агамалиева, Н.В.Гурская, Н.А. Мамедов  

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку, 

 

14 

 

Kinetics optimization and mechanism confirmation of gas phase 

polymerization of 1,3-butadiene……………………………………………………………………….. 

F.A.Nasirov, A.M.Tagiyeva, S.S.Salmanov, Z.Y.Tagizade, S.R.Rafiyeva, N.F.Janibayov 

Institute of Petrochemical Processes named after Yu.H.Mammadaliyev, NAS of Azerbaijan, Baku 

 

 

15 

Metaforming - effective technology for producing  high-octane fuel………………………………... 

V.M.Abbasov, Ch.K.Rasulov, V.H.Mirzayev, G.S.Muxtarova, R.M.Aliyev  

Institute of Petrochemical Processes named after Yu.H.Mammadaliyev, NAS of Azerbaijan, Baku 

 

16 

       II Bölmə 

 Reaktiv və raket yanacaqları üçün sintetik komponentlər 

 

 

Aminohidroxlorid liqandli sirkonium kompleksləri və (C2H5)AlCl2 iştirakında 

etilendən polietilen yağlarının alınması..................................................................................... ............. 

Ə.Ə.Xanmətov, M.C.Xamiyev, R.V.Əliyeva, R.Z.Məmmədli 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

 

 

18 

Keçid metalları, alüminium və dixloretan əsasında oliqomerləşmə prosesləri üçün yeni bimetallik 

katalitik sistemlərin sintezi və tədqiqi...................................................................................  

H.C.İbrahimov, K.M.Qasımova, Ş.A.Əlizadə, G.F.Qasımova, S.M.Ələsgərova 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

19 

Mikrodalğa və ion tipli 1,4-dimetilpiperaziniumdihidrosulfat katalizatorunun  

təsiri ilə, n-dimetil-4-(1h-fenantro[9,10-d]imidazol-2-il)anilinin sintezi və tədqiqi.......................... 

A.M.Məmmədov, A.H.Talıbov, R.Ə.Cəfərova, E.İ.Əzizbəyli, R.R.Bayramlı  

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

20 

Modifikasiya olunmuş nanoborulu hissəciklərin ekoloji təmiz yanacaq  

alınması prosesində katalizator kimi tətbiqi................................................................................. ......... 
1
T.A.Məmmədova, 

1
X.Ş.Teyyubov, 

1
A.R.Həsənova, 

1
T.S.Lətifova, 

1 

Köçərli Z.Q., 
2
S.Ə.Məmmədxanova, 

1
V.M.Abbasov 

1
AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

2
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı ş. 

 

 

21 

Yağ distillatlarının tərkibinə daxil olan  asfaltenlərin COSMO-RS  

metodu ilə skrininqi......................................................................................................... ......................... 

H.R.Əzizbəyli, R.V.Əliyeva, E.M.Qarayeva, N.Ş.Ibrahimova, X.S.Xəlil 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

 

 

22 

Консервационные жидкости на основе модифицированных  

имидазолинами фенолформальдегидных олигомеров .................................................................. 

Н.Р.Абдуллаева, М.Н.Амирасланова, Л.И.Алиева, 

В.М.Аббасов, Р.А.Рустамов, А.П.Алиева  

Институт Нефтехимических Процессов им.Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

23 

Получение тетрациклических углеводородов и применение их в качестве  

компонентов реактивных топлив................................................................................................ ....... 

З.Б.Гасымова, М.К.Мамедов, С.Г.Алиева, М.Ш.Ахмедханова, Э.М.Кулиева 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

 

 

24 



55 

 

Сравнительные результаты селективной очистки масляного дистиллята 

 из нефти месторождения «Нефт дашлары» N-метилпирролидоном 

 и ионной жидкостью на его основе.....................................................................................................  

В.М. Аббасов, М.Д. Ибрагимова, С.Г.Алиева, В.А. Нагиев, А.Б.Халилов,  

Э.М.Кулиева, Х.А.Абдуллаева, С.Ш.Гусейнова 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

 

25 

Углеводороды котельного топлива как обратимые аккумуляторы 

солнечной энергии............................................................................................................................. ..... 

А.П.Мамедов, Ч.К.Салманова, С.Ф.Ахмедбекова, Р.А.Джафарова, 

М.А.Наджафова, Н.Р.Дадашова 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Бакy 

 

 

26 

Моделирование процесса очистки высоко вязких смолистых  

веществ для транспортировки сырой нефти..................................................................................... 

А.С.Кулиев 

НИПИ « Нефтегаз» ГНКАР, г.Баку 

 

 

27 

Модифицированные сульфонатные присадки к моторным маслам............................................ 

Н.Н.Зейналова, Э.А.Нагиева, И.Д.Кулалиев, С.М.Велиева 

Институт Химии Присадок им. А.М.Кулиева НАН Азербайджана, г. Баку 

 

28 

        III Bölmə 

 Mühərrik yanacaqları üçün aşqarlar 

 

 

2-Hidroksi-3-(metiltsikloheksil)-5-metil-benzil-2,6-di-izopropilfenila- 

minlərin alkilimidazolinlərlə modifikasiyalarının alınması və 

nitril kauçukunda dizel yanacağında antioksidləşdirici xassələrinin tədqiqi...................................... 

Z.Z.Ağamalıyev, E.A.Məcidov, R.Ə.Mehdizadə, İ.Q.Nəzərov, F.Ə.Əmirov, Ç.Q.Rəsulov 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

 

30 

2-Hidroksi-5-(tsikloalkil)-benzilfenilaminlərin sintezi və dizel 

yanacağında antioksidant kimi sınaqları...................................................................................... .......... 

V.H.Mirzəyev, R.Z.Bağırzadə, S.Q.Əliyeva, F.V.Quliyev, E.M.Quliyeva, Ç.Q.Rəsulov 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş.  

 

 

31 

5-Norbornen-2-karbon turşu əsaslı imidazolin komplekslərinin sintezi  

və xassələrinin tədqiqi...................................................................................................................... ......... 

E.H.Məmmədbəyli, V.H.Babayeva, A.R.Əzizbəyli, 

N.M.Məmmədova, D.B.Ağamalıyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

32 

Yanacaqların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması.......................................................................... .. 

M.M.Mövsümzadə, İ.M.Əhmədov, L.R.Mahmudova, N.A.Əliyev, 

N.R.Sultanova, X.Ə.İmanova, Z.B.Quliyeva 

AMEA-nın Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, Bakı ş. 

 

33 

Bitki mənşəli turşular əsasında amino spirtlərin sintezi və dizel  

yanacaqlarına aşqar kimi tədqiqi............................................................................ ................................ 

V.M.Abbasov, N.Ş.Rzayeva, A.H.Talıbov, S.Z.Əhmədova, S.A.Suleymanova,  

N.N.Babanlı, A.A.Məhizadə 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

 
 

 

34 



56 

 

İkiatomlu spirtlərin diefirləri dizel yanacağına – səmərəli antioksidant kimi.................................... 
1
Ş.N.Əsədova, 

2
E.B.Zeynalov, 

1
L.H.Nuriyev, 

1
N.F.Sədiyeva, 

1
S.Q.Əliyeva, 

1
A.P.Musayeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. 

 

35 

İon mayesi katalizatorunun iştirakı ilə kapril turşusu və difenilolpropanın  

propilen oksidinin monoefiri əsasında diefirin sintezi və onun  

antioksidant xassəsinin öyrənilməsi ....................................................................................................... 

O.M.Ələsgərova, P.M.Kərimov, B.K.Ağayev, H.F.Farzaneh, E.M.Quliyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

 

36 

Müasir tələblərə cavab verən dizel yanacağının müxtəlif rejimlərdə 

termooksidləşmə stabilliyinin təyini......................................................................................... ............... 

E.M.Quliyeva, S.Q.Əliyeva, H.İ.Qurbanov, S.Ş.Hüseynova, M.N.Bayramova  

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

 

 

37 

Pirolizin C4-fraksiyası əsasında metil üçlü butil efirinin istehsal  

texnologiyasının yarasılması.................................................................................................................. .. 
*
V.M.Аbbasov, 

*
Ç.Q.Rəsulov, 

**
E.E.Mustafayev, 

***
V.H.Mirzəyev, 

*
R.M.Əliyev 

*
AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş.  

**
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Bakı  ş. 

***
«Tural-110» elmi-istehsalat müəssisəsi, Sumqayıt ş., Azərbaycan 

 

 

38 

Təbii neft turşularının amidlərinin günəbaxan yağı turşuları ilə 

kompekslərinin sintezi və konservsiya mayesinə komponent kimi tədqiqi......................................... 

N.Ş.Rzayeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

39 

Tərkibində propilenoksid fraqmenti saxlayan tsiklik neopoliolların  

mürəkkəb efirləri dizel yanacaqlarına çoxfunksiyalı əlavələr kimi..................................................... 

M.Ə.Məmmədyarov, H.N.Qurbanov, L.M. Yusifova 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

40 

Tsiklik diolların mürəkkəb efirləri dizel yanacaqlarına antioksidant  

əlavələr kimi......................................................................................................................... ...................... 

H.N.Qurbanov, S.Q.Əliyeva, F.Ə.Quluzadə, E.M.Quliyeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

41 

Tsikloalkilfenolların karbamidlə qarşılıqlı təsirindən yağlara yeni  

aşqarların sintezi........................................................................................................... ............................ 

Ç.Q.Rəsulov, S.T.Şahmuradov, E.A.Məcidov, R.Z.Bağırzadə, 

Y.H.Yusifov, F.F.Məmmədov 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı  ş. 

 

 

42 

Исследование состава и парамагнитной природы жидких  

продуктов  пиролиза виноградной лозы............................................................................................  

М.А.Наджафова, Т.А.Мамедова, Х.Ш.Теюбов, Э.Н.Аскерова, Т.С.Латифова,  

С.К.Алиева, М.М.Аббасов, Ч.К.Салманова, А.А.Намазов, В.М.Аббасов 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

43 

Термические свойства модифицированных имидазолинами фенолфор- 

мальдегидных олигомеров – компонентов консервационных жидкостей.................................. 

Н.Р.Абдуллаева, М.Н.Амирасланова, Л.И.Алиева, В.М.Аббасов, 

Н.М.Алиева, Ш.Р.Алиева, Ф.А.Мамедзаде  

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

44 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiEn5_omcnSAhVHNxQKHVx7CqoQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Faz.wikipedia.org%2Fwiki%2FAz%25C9%2599rbaycan_Respublikas%25C4%25B1_D%25C3%25B6vl%25C9%2599t_Neft_%25C5%259Eirk%25C9%2599ti&usg=AFQjCNF0TcQu7NQZ2Le5K9uaz71YmA8vsA&sig2=NO1li2mxMfSePpqnjTqgfA&bvm=bv.149093890,d.bGs


57 

 

Расчет теплообменника узла гидроочистки дизельного топлива 

установки каталитического крекинга Г-43-107/м НПЗ им. Г.Aлиева......................................... 

Ф.Н.Тагизаде 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

45 

Улучшение смазывающих свойств дизельного топлива присадками, 

синтезированными на базе нефтяных кислот, смеси  

азербайджанских нефтей....................................................................................................... ................ 

И.Г.Назаров, С.Г.Алиева, Г.Т.Ахмед-заде, Э.М.Гулиева, С.Ш.Гусейнова 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

 

46 

Фотоокисление дизельного топлива при воздействии 

различных источников света...............................................................................................................  

А.П.Мамедов, Ч.К.Салманова, С.Ф.Ахмедбекова, Р.А.Джафарова, 

С.Г.Алиева, С.Ш.Гусейнова, У.Дж.Йолчуева 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

47 

Этиленгликолевый диэфир синтетических нефтяных кислот  

как антиоксидант дизельных топлив.................................................................................................  

А.З.Алиева, Л.Г.Нуриев, С.Г.Алиева, П.М.Керимов, Б.К.Агаев,  

Кулиева Э.М., Мусаева А.П. 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Бакy   

 

 

48 

Исследование нитросоединений эфиров вицинальных дикарбоновых 

кислот методом ЯМР-спектроскопии.................................................................................................  

А.М.Мамедов, Ф.А.Мамедова, Л.А.Ибрагимли, Ф.Х.Алиева 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

49 

Keçid metal fenolyatlarının sintezi və onların mineral yağlarda  

antioksidant xassələrinin öyrənilməsi........................................................................................ ............. 

E.F.Nəsirli, M.X.Məmmədov, S.R.Rəfiyeva, F.Ə.Nəsirov, M.Т.Qocayeva 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

50 

Алкилимидазолиновые соединения на основе  

оксиэтилированных циклоалкилфенолов......................................................................................... 

З.З.Агамалиев 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку 

 

 

51 

Tsiklik neopoliolların efirlərinin hidrotəmizlənmiş dizel yanacağının  

yağlama xassəsinə təsiri..................................................................................................... ....................... 

E.M.Quliyeva, S.Q.Əliyeva, H.İ.Qurbanov, Hüseynova S.Ş., Bayramova M.N. 

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

 

 

52 

Mündəricat............................................................................................................................. .................... 

 

53 

 


